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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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Обединеното 
кралство се 
разедини от ЕС

Какво означава това за „обикно-
вения човек”?

80 години от 
Испанската 
революция

Интервю с Буенавентура Дуру-
ти за борбата с фашизма.

140 години от 
смъртта на 
Бакунин

Очерк на А. Амфитеатров за ре-
волюционера без граници.

Константинов: 
Емигрантски 
спомени 4

Излезе от печат 4-ти том на 
„Емигрантски спомени”.

82 години от 
смъртта на 
Нестор Махно

Макар за вулкана на анархистка-
та революция.

ОТЦЕПЕНОТО КРАЛСТВО

Референдумът 
на британците

Прости сметки дори без кал-
кулатор показват, че за на-
пускане на ЕС са гласували 37 
души от всеки 100 избирате-
ли (по-точно 75 от всеки 200), 
докато за оставане се обявя-
ват 35. Около 27 британци от 
всяка стотица не са се произ-
несли по различни причини.

Въпросът в тази статия 
не е за качеството на Евро-
съюза – за анархистите няма 
съмнение, че във вида си на 
бюрократичен правител-
ствено-корпоративен картел 
Европа не бива да съществу-
ва. Не е и за мотивите на бри-
танците да гласуват така 
или иначе – очевидно е, че во-
тът е разцепил обществото 
на практически две равни час-
ти, при това не по друг при-
знак, освен личното усещане 
за полза (материална). Който 
имал непосредствена изгода 
от членуването, той е гласу-
вал за оставане. Който е бил 
ощетен – обратно. Има мег-

дан за разсъждения, но в друга 
насока, различна от тази, коя-
то ми се струва важна.

Все пак, за да няма недом-
лъвки, не виждам нищо лошо 
в това ЕС да бъде разтърсен, 
а Великобритания да се разпа-
дне – отдавна ѝ е време. Рух-
ването на всеки повече или 
по-малко потиснически ре-
жим отваря възможности за 
радикална промяна, макар и да 
не липсва риск от свличане в 
по-дълбока тирания – разби-
ра се, ако „субективният фак-
тор” е прекалено обременен 
от предразсъдъците на ста-
рото и слабо си представя 
нещо наистина добро, спра-
ведливо и свободно, рязко раз-
лично от привичното бунище-
но битие – ако не е предста-
вител на привилегированите 
слоеве, за които съществува-
щото положение по принцип 
е повече от добро и по-добро 
физически не се среща в при-
родата.

Но статията ми е за дру-
го – за референдума, за резул-
татите и защо те предизви-
каха такава драма.

Прекият отговор гласи: 
драмата, да не кажа извраще-
нието е там, че конят-вихро-
гон на пряката демокрация е 
впрегнат в кривата, тежка и 
поначало сбъркана (нарочно, с 
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БОРБАТА СРЕЩУ КАПИТАЛИЗМА ПО СВЕТА

Економиду: акт на война

Не съм дошла в съда днес да 
се извинявам, защото не съ-
жалявам за нищо. Дори да мо-
жех да върна времето назад 
хиляди пъти, пак бих взела съ-
щото решение. Стремежът 
към свобода не може да бъде 
изправен на съд или тикнат в 
затвора.

И З Я В Л Е Н И Е  Н А  О Л Г А  Е К О Н О М И Д У  С Л Е Д 
Н Е У С П Е Ш Н И Я  О П И Т  З А  Б Я Г С Т В О  О Т  З АТ В О РА

» » » продължава на страница 6

ЩО Е БОРБА И ИМА ЛИ ПОЧВА У НАС?

Учители дели океан

В началото на юни учителска-
та колегия в България влезе в 
новините. В ролята на PR па-
терица за правителството. 
Няколко дни медиите в Бълга-
рия разтръбяваха учителска-
та драма – ще има ли 10% уве-
личение на заплатите, или не? 
Накрая Борисов приключи дра-

мата с фатмашка експеди-
тивност: въпросът с повише-
нията е решен – повишения 
няма да има.

По същото време проте-
стите на учителите в мекси-
канския щат Уахака – осем за-
стреляни, 50 ранени от поли-
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Роботронната революция и краят на държавата
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Едно „лирично” 
отстъпление

Благодарение на компютрите, 
цифровизирането и комуника-
циите, на автоматизация под-
лежат не само „трудовите” за-
нимания на чиновничеството, 
но дори и изкуствата! Маши-
ни с изкуствен интелект ще 
нахлуят в сферите на висо-
коквалифицираната трудова 
дейност и ще изгонят хора-
та от там. РР е на път да раз-
руши мита, че трудът в тези 
сфери не може да бъде компю-
търизиран и роботизиран. 
Компютри и роботи започ-
ват да навлизат все по-дъл-
боко и всеобхватно в рабо-
тата на счетоводители, кон-
султанти, архитекти и ин-
женери, юристи, лекари и уче-
ни. Днес роботи позволяват 
извършване на дистанцион-
ни хирургически операции под 
контрола и командата на спе-
циалисти. Вече се правят по 
този начин костни, очни, ушни, 
сърдечни и мозъчни операции…

В образованието и изследо-
вателската дейност са съз-
дадени информационни систе-
ми, които търсят, вземат и 
транспортират поръчаните 
печатни материали. Същест-
вува проект „Гутенберг”, кой-
то позволява да се сканират 
книги, статии и всякакви тек-
стове в подходяща за компю-
търна обработка форма. По 
Интернет те могат за броени 
минути да бъдат предоставе-
ни на читатели от другия край 
на света. Този проект вещае 
изчезването на днешните биб-
лиотеки, заедно с целия им пер-
сонал, и на скъпо струващите 
все още командировки на „науч-
ните работници” по чужбина.

В света на литературата 
компютри фабрикуват рома-
ни, които, макар и писани „на 
километър”, не отстъпват на 
хилядите „розови”, криминални 
и авантюристични книжлета, 
които заливат пазара.

Цифрови манипулации се из-
вършват и в киното и телеви-
зията. Със запаметяване и ре-
комбиниране на изрази, движе-
ния и звуци се получават „нови” 
роли и интерпретации на ар-
тисти. В Холивуд са кодирани 
вече хиляди филми, консервира-
ни в цифрова филмотека. След 
това те ще могат да бъдат 
„вкарани в нови игри”, а мърт-
вите и живите актьори – в 
нови… суперпродукции.

Някои отиват още по-да-
лече, като считат, че с помо-
щта на новите информацион-
ни технологии ще бъдат ели-
минирани не само игралните 
студия, но и артистите, кои-
то ще бъдат заместени от 
„синтетични актьори”, създа-
дени от жестове, изрази и пр., 
складирани в бази от данни. По 
същия начин още днес се произ-
веждат статисти, с което се 
икономисват нови милиони до-
лари и се създават нови хиля-
ди… безработни.

Настъпва паника и сред му-
зикантите. Вече никой не ку-
пува занаятчийските пиана 
и техните фабриканти фали-
рат. Вместо тях се купуват 
пиана с цифрова клавиатура. 
Музикалните тонове се скла-
дират върху магнитни носите-
ли, откъдето могат да бъдат 
рекомбинирани по поръчка, до-
като се създадат партитури-
те и изпълненията на цели сим-
фонични оркестри. Компютъ-
рът може да регистрира чрез 
подобни процедури една нота 
или комбинация от такива, из-
свирени от големи музиканти 
като Йехуди Менухин или Яша 
Хайфец. След това те могат 
да бъдат комбинирани така, че 
да се създадат музикални пие-
си, каквито артистите нико-
га не са изпълнявали.

Към 1995 година вече над 
50% от рекламната музика 
е произведена „синтетично”. 
Още по-голям е процентът във 
филмовата. В резултат от 
това нахлуване на РР в света 
на музиката, работните мес-
та за традиционните музикан-
ти са намалели с над 40%. Съ-
щото става в театрите, клу-
бовете и дори в операта. Във 
Вашингтонската опера оркес-
търът, изпълняващ „Дон Кар-
лос”, се е състоял само от ди-
ригента, двама пианисти и 
един „синтетичен музикант”. 
И тук РР ражда безработица, 
намалява разноските и увели-
чава (временно) печалбите, без 
качеството да страда. От 
такова развитие мнозина му-
зиканти, прогонени от робо-
тите, се оказват на улицата, 
подобно на фордовите авто-
мобилни работници… Можем 
да си представим и унижение-
то на тези, които все още за-
пазват работата си, като ди-
ригента на „оркестъра” на Ва-
шингтонската опера, сведен 
до фигурант, чиято „роля” 
може да бъде изпълнена дори 
и от един… пиян Елцин.

Направихме това „отстъ-
пление” в света на творческия 
труд, за да подскажем какви 
сюрпризи крие РР и за упраж-
няващите „изкуството да 
се властва над хората”. За-
щото, щом „мечката играе 
в двора на изкуствата”, тя 
едва ли ще отмине този на 
властта! (Още през 1985 го-
дина с колеги в Roussel Uclaf бя-
хме създали програма за фаб-
рикуване на речи и изказвания, 
които по нищо не отстъпва-
ха на 99% от бръщолевенията 
на политиците. Никаква труд-
ност не представлява и серий-
ното производство на „синте-
тични видни държавни мъже 
и жени”, които биха изглежда-
ли като истински титани на 
мисълта и ораторското изку-
ство в сравнение с духовните 
пелтеци, които ни управляват 
и досаждат всяка вечер от те-
левизионния екран). Същевре-
менно, констатирахме, че за 
добро или зло, се очертава и 
краят на „творческата инте-
лигенция”. РР е на път да лиши 
буржоата и властниците от 
талантливи лакеи и прислуж-

ници, които – оставени на про-
извола или – което е все едно – 
на мизерните „социални помо-
щи”, – може би отново ще по-
търсят изкуството на проте-
ста и народа, комуто обърнаха 
гръб, присъединявайки се към 
„висшето общество”.

РР, йерархията и други 
„атрибути” на властта

Макар научно-техническата 
революция да прави само пър-
вите си стъпки, видяхме, че 
нейният ускоряващ се ритъм 
поставя на дневен ред съдба-
та на най-масовата опора на 
държавността – бюрокрация-
та от всички етажи на власт-
та. Заедно с нея, под въпрос е 
поставена и самата йерархи-
ческа организация, която е гос-
подствала в политиката и ико-
номиката на класовите обще-
ства от времето на робовла-
делците до капитализма.

Въвеждането на компютри 
и роботи в администрацията, 
в учреждения и предприятия, 
увеличаващите се потоци от 
информация и необходимост-
та от бързо и адекватно реа-
гиране налагат въвеждането 
на нови организационни прин-
ципи и реконструкция на цяла-
та обществена организация.

Още днес, особено в пред-
приятията, се стига до ради-
кално намаляване на броя на 
нивата в йерархическата пи-
рамида на управление, които 
по нищо не отстъпват на йе-
рархическите нива в армията 
или в… Българската православ-
на църква. Специализираната 
литература изобилства с при-
мери за скъсяване на пирами-
дите. В това отношение най-
показателни са тези на япон-
ската Тойота и американска-
та IBM. Те се превръщат от 
йерархически структури в 
мрежа от екипи, които имат 
все повече отговорности и 
права при вземане на решени-
ята.

Свиването на необходимо-
то време за даден производ-
ствен процес или услуга (вслед-
ствие автоматизацията) из-
исква по-бързи и по-находчиви 
решения. В подобна обстанов-
ка, традиционните функции на 
контрол и координация на упра-
влението и старите схеми на 
командване посредством мно-
гоетажна йерархия, са негод-
ни да отговорят в реално вре-
ме на скоростта и обема от 
информация, която наводнява 
учрежденията/предприятия-
та и която трябва да бъде аб-
сорбирана. Йерархическата ор-
ганизация не може да реагира 
достатъчно бързо, за да бъде в 
крак с информационните пото-
ци, изискващи незабавен отго-
вор. Затова в много предприя-
тия йерархията се разрушава, 
като се елиминират все по-
вече средни кадри, а тяхната 
дейност се обединява в един 
процес и координационните 
функции се предоставят на… 
компютрите.

Тези радикални реорганиза-
ции на предприятията водят 

до мащабни съкращения на 
стотици категории труде-
щи се и милиони работни мес-
та. При това, новите техноло-
гии, свързани с информатика-
та, роботиката и модерните 
средства за комуникации, во-
дят до съкращаване не само 
на нискоквалифицираните ра-
ботници и чиновници, но и на 
средните кадри – традицион-
ните началници, координира-
щи движението на възходя-
щите потоци от информа-
ция и низходящите заповеди. 
Усъвършенстваните производ-
ствени технологии заплашват 
все повече и повече нива в ин-
дустриалната и чиновническа-
та йерархия, чиито труд и ра-
ботни места стават все по-
ненужни и скъпи. Решенията се 
вземат на място от екипите 
и остава все по-малко място 
за началствата. Компютри-
те събират и обработват ин-
формацията много по-бързо от 
хората. Анализът им е толко-
ва точен и подробен, че лице-
то, което в „щаба” на стара-
та система е решавало стра-
тегическото и тактическо-
то поведение на компанията 
и нейните филиали, става из-
лишно.

Един подготвен за работа 
с тези нови средства и про-
грами специалист може да взе-
ме на място много по-бързо и 
адекватно решение в най-до-
бри условия, отколкото един 
директор, инсталиран в цен-
тралата на компанията, поня-
кога на хиляди километри от 
полето на действие. Затова 
някои специалисти по реорга-
низация на предприятията счи-
тат, че не е далече денят, ко-
гато техните „генерални ща-
бове” ще изчезнат.

Старото разделяне на от-
дели, направления и пр. забавя 
процеса на вземане на реше-
ния. Затова компаниите се ре-
организират по примера на То-
йота и създават екипи, способ-
ни да си сътрудничат при обра-
ботката на информацията и 
координирането на най-важни-
те решения. Компютрите поз-
воляват на всеки работещ да 
има достъп до цялата инфор-
мация, която се създава и раз-
пространява в компанията или 
учреждението, независимо от 
мястото и поста, които той 
заема в тях.

Моменталният достъп до 
информацията означава, че 
контролът и координацията на 
различните дейности могат 
да бъдат изпълнявани бързо на 
достатъчно ниски нива на взе-
мане на решения, за да бъдат 
възможно най-близо до съот-
ветната дейност. Новите ма-
шини и технологии изискват 
хоризонтална, а не вертикал-
на връзка между тези, които 
обработват и си служат с ин-
формацията. С това се съба-
ря традиционната пирами-
дална йерархия на предприя-
тията (и държавата), за да се 
освободи място за мрежата 
от екипи, функциониращи на 
една плоскост. Така се ускоря-
ва и обработката на информа-

ция (няма качване и слизане), а 
скоростите стават адекват-
ни на новите информационни 
(„електронни”) системи. Не на 
последно място, от управлен-
ческата схема изчезват сред-
ните кадри и става все по-
трудно да се обяснява рацио-
нално необходимостта от 
съхраняването на „висшите”.

„Изчезването” на работни-
те места от всички нива на 
йерархията е допълнителен 
мотив за нейното разрушава-
не. Това само по себе си прео-
бръща с главата надолу стария 
начин на организиране на ико-
номиката и обществото.

Тази реконструкция на сто-
панските единици е все още в 
началото си и няма причини 
да отмине йерархическите 
структури на държавата. И в 
политическата сфера тя ще 
предизвика набъбване на безра-
ботицата и спад на покупател-
ната способност на консума-
торите.

Така наред с капиталисти-
ческата икономика под удари-
те на РР се разклаща и срива 
йерархията на гигантската 
бюрокрация на държавата и 
се поставя под въпрос само-
то съществуване на послед-
ната.

Въвеждането на нова орга-
низация и начини на вземане на 
решения и изпълнението им, за-
едно с новите машини и тех-
нологии, ще подложи на дълбо-
ки трансформации и мутации 
администрацията и в общест-
вено необходимите служби, до-
колкото властта си е присвои-
ла техните функции и ги е бю-
рократизирала.

Така „тойотизмът”, сменил 
„фордизма”, ще доведе и в дър-
жавния апарат до аналогични 
резултати на тези, които се 
очертават в икономиката. По-
емането на управленческите 
(контролни, координационни 
и командни) функции на мно-
гото началства, работещи в 
различните учреждения, служ-
би и компании на днешното 
общество, от компютрите 
води към ликвидиране не само 
на „диктатурата на секрета-
риата” и на „средната класа”, 
но и на йерархията, властта 
и държавата в перспектива.

Проучванията сочат, че 
се приближаваме бързо към 
свят с все по-малко и по-мал-
ко работен и команден персо-
нал. На хоризонта се задава 
смъртта на бюрокрацията в 
частност и на държавата из-
общо. Тези проблеми на Социал-
ната революция (трансформа-
ция) обаче остават вън от об-
щественото внимание. Ако се 
съди по днешните занимания 
на публичните мъже (и жени), 
по печалбарските апетити на 
мултимилионерите и другите 
гангстери, по летаргията (или 
анестезията) на обикновени-
те хора, превръщащи се масо-
во и ускорено в лумпени, твър-
де вероятно е вълната на про-
мените да залее обществото, 
преди в него да са започнали ис-
тински дебати за тях. •

(следва)
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точна цел) каруца на предста-
вителната „демокрация”.

Още по-дълбоко – пряката 
демокрация в условия на мате-
риално неравенство, на капи-
тализъм, колкото и „очовечен” 
(според апологетите му подоб-
но ашладисване е възможно, но 
пък за 400 години така и не се 
е получило – защо ли?) да е капи-
тализмът, Е МИСИЯ АБСУРД-
НА. Можем безчет пъти да де-
лим примерно 12 на 2 и все ще 
получаваме 6, защото само в 
италианската шега такова де-
лене дава резултат VІІ. „На-
родният” капитализъм все го 
няма и няма, а дори и не дава 
признаци за пристигане – също 
както „комунизъма” не бързаше 
да допуфти на Централната 
гара на „социализъма”. Защо? 
Защото „социализъма” беше 
банален държавен капитали-
зъм, за който бе противоес-
тествено да се стреми към 
общество на всеобщо ФАК-
ТИЧЕСКО равенство, свобода 
и самоуправление. Така и част-
ният капитализъм може до 
края на света да лъже за себе 
си, че е най-доброто възможно 
нещо – остава си пак строй на 
потисничество, на прееби-дру-
гарче, даже надянал одеждите 
на „демокрацията”.

Прощавайте, но що за „де-
мокрация” постулира такъв 
връх на „здравия смисъл” като 
правото на 37 души да опреде-
лят живота на всичките 100? 

Както и обратното – откъде-
накъде стоте ще се водят по 
акъла на 35-тимата?

Ааа, не! – ще рекат „демо-
кратите” – РЕФЕРЕНДУМЪТ се 
е ПРОИЗНЕСЪЛ!

Какво именно е 
произнесъл?

Според българските полити-
ци – парламентарни властва-
щи, парламентарни опози-
ционни, извънпарламентарни 
властолюбиви, извънпарламен-
тарни наточени те да влас-
тват „по друг начин” и прочее 
паплач – референдумите били 
„лошо решение”, защото „не 
можело неподготвеният на-
род да се изказва по толкова 
важни въпроси”.

А по какви да се произнася? 
По маловажни? Че то така си 
е в момента – сърбаме надро-
бената попара от „подготве-
ните” – с очевадни катастро-
фални резултати. Само дето 
режим с характеристиката 
„управляват КОМПЕТЕНТНИТЕ” 
се нарича ОЛИГАРХИЯ, тоест 
и формално не покрива крите-
риите на „представителната 
демокрация”. Представител-
но избраните „компетентни” 
задници ни натикват в мечи 
гъз, почти буквално, с всяко 
свое „национално отговорно” 
действие, да не говорим пък 
за (обичайните) безотговорни 
им действия (от въпросите на 
енергетиката до здравния ге-
ноцид на населението).

Сред претендентите за 
„първенци на обществото” на-
блюдаваме трогателно еди-
нодушие (например между 
функционери на БСП и край-
ни „националисти”): народът е 
ПРОСТ и МЪРЗЕЛИВ. Референ-
думите не са за него.

Не знам как е на читатели-
те, но на мен туй ми мяза на 
малоумна фатмашка репли-
ка: докато не се научиш да ка-
раш колело, няма да се качваш 
на него!

Смазващо ясният факт, че 
без практикуване на пряката 
демокрация е НЕВЪЗМОЖНО 
хората да се научат да я из-
ползват и живеят, някак „ес-
тествено” отива по дяволите.

Трагичното е, че самите 
„обикновени хора” масово се 
съгласяват с тази въпиеща 
глупост и, подигравайки се на 
простаците политици, прием-
ат тяхното превъзходство 
над себе си.

„Демократите” не спират 
да възразяват, че „ако би има-
ло референдум”, ще настъпят 
ужасии и нелепости, пред кои-
то Брекзит ряпа да яде.

Разбира се, че ще настъпят. 
При всяка неправилна употре-
ба на кой да е инструмент на-
стъпват големи бели – счупе-
ни пръсти, откъснати ръце, 
крака, глави. Инструментът 
„референдум” е по-опасен от 
бензинова резачка, когато се 
държи за веригата, тоест ко-
гато (нарочно) се употребява 
по предизвикващ злополуки на-

чин. Критиците на пряката де-
мокрация, тези измежду „пред-
ставителните демократи” 
(за диктатурофилите изобщо 
няма смисъл да разтягаме ло-
куми, те са ясни като въшка на 
чело), преднамерено покриват 
с мъгла правилата за техника 
за безопасност, правят всич-
ко възможно да изключват у 
публиката елементарната ло-
гика. Защото според тази ло-
гика референдумите в част-
ност (далеч не единствените 
инструменти на пряката де-
мокрация) и пряката демокра-
ция изобщо НЕ РАБОТЯТ, не са 
предназначени да работят НА 
ЕДРО, накуп.

Пряката демокрация дава 
социално нужните резултати, 
когато се прилага ДИФЕРЕН-
ЦИРАНО. С други думи – ФЕДЕ-
РАТИВНО.

Това значи, че отделни-
те териториални общности 
следват единствено своя из-
бор, без да се съобразяват с 
мнението на съседни и по-от-
далечени райони. Също както 
е нелепо да караме граждани-
те от един Ямбол да избират 
кмет според резултатите от 
изборите в Благоевград, така 
е нелепо и да караме ВСИЧКИ 
британци да излязат или да ос-
танат в ЕС заради желанието 
на една трета от цялото на-
селение, и то сумирано меха-
нично, без оглед, че в Северна 
Ирландия, Шотландия и Лондон 
настроенията са съвсем обра-
тни.

Следователно, не референ-
думите, не пряката демокра-
ция „дава дефект” – дефект 
ще дава и всяка шевна маши-
на, ако я насилвате да работи 
като принтер – дефектът е в 
системата на днешната ка-
питалистическа псевдодемо-
крация, дефектът е в самия 
капитализъм – дефектът е в 
СИСТЕМАТА. Нека не се подлъ-
гваме, че Системата се дър-
жи като идиот, който упо-
рито кара шевната машина 
да му прави разпечатки – но 
дори и така да беше, е редно 
да отстраним идиота. Сис-
темата СЕ ПРЕСТРУВА на иди-
от, за да накара подчиненото 
ґ население (все повече свик-
ващо с етикета „мат’рял”) да 
постъпва идиотски – защото 
в противен случай Система-
та (политическите партии, 
корпоративната и държавна-
та бюрокрация, периферията 
от мафиотски и други силови, 
включително униформени гру-
пировки, цялата паразитира-
ща върху обществото сган) 
просто ще пукне като вам-
пир всред обожаващи чесъна 
люде.

Ами да пукне.
А междувременно, дали ЕС, 

дали Великобритания ще се 
пропукат – все е за добро, за-
щото предоставя шанс.

Дано отново не го профука-
ме, както са профукани 1791, 
1848, 1871, 1917, 1936, 1956, 
1968, 1989. •

Шаркан

ОТЦЕПЕНОТО КРАЛСТВО

Референдумът на британците
» » » продължава от страница 1

„СЪБИТИЕТО” НА ВЕКА

Великобритания напусна ЕС
К А К В О  О З Н А Ч А В А  Т О В А  З А  „ О Б И К Н О В Е Н И Я  Ч О В Е К ” ?

Кампанията за „Излизане” бе 
водена от десните консерва-
тивни сили на острова с кон-
кретни лозунги, сред които – 
освен расистките призиви 
срещу мигрантите – основ-
на тежест имаха „Да си вър-
нем Британия”, „Да си върнем 
контрола” и пр. Спечелиха. За 
лидерите на националисти-
ческата десница тези лозун-
ги действително означават 
нещо, тъй като с победата 
на референдума те поемат 
инициативата и ще бъдат ос-
новен фактор в управление-
то на страната в следващи-
те години.

За близо 16-те милиона 
души гласували „Да си върнат 
контрола над Британия” това 
обаче просто няма да се слу-
чи. По простата причина, че 
те никога не са „имали кон-
трола”, който сега искат „да 
си върнат”, а чрез референду-
ма просто прехвърлиха него-
вата тежест от структури-
те на ЕС към структурите на 
местната политическа и ико-
номическа олигархия. Британ-
ските народи нямаха никак-
во влияние нито над европей-
ските бюрократи, нито над 
собствения си парламент. Те 
обаче не насочиха справедли-

вия си гняв срещу бюрокра-
тите в посока на собстве-
ното си овластяване, а вмес-
то това се оставиха да ста-
нат инструмент в овластя-
ването на десницата, която 
е единственият политиче-
ски победител от референду-
ма. От демократична гледна 
точка това по-скоро води към 
„загуба на контрола” за обик-
новените хора поради тра-
диционно авторитарния и ан-
тидемократичен характер 
на консервативната десница.

По-голямата част от тези 
16 милиона гласували за „Изли-
зане”, както и милионите гла-
сували за „Оставане”, ще ос-
танат под контрола на мест-
ните елити, чиято икономи-
ческа политика застава дори 
на по-твърди неолиберални 
позиции от тази, водена от 
европейските бюрократи. 
Нещо повече, осланяйки се на 
тях и помпайки популярност-
та им, излизането „от дясно” 
от ЕС ще консолидира власт-
та на консервативните сили 
не само на Острова, но и на 
целия континент. Една консо-
лидирана консервативна дес-
ница означава социална вой-
на срещу обикновените хора. 
Война, която британците (а 

и европейците) тепърва ще 
усетят с пълна сила.

Дезинтеграцията на ЕС 
може(ше) да бъде нещо добро. 
През годините бюрокрацията 
в Брюксел доказа, че защита-
ва единствено интересите 
на едрия бизнес и световните 
финансови институции. Дъл-
гите години „затягане на ко-
ланите”, които промениха об-
лика на европейския юг, бяха 
наложени на народите имен-
но от ЕС и именно антисоци-
алните мерки на бюджетни-
те съкращения, орязването 
на социалните придобивки и 
насилствената приватиза-
ция дадоха началото на про-
цеса на дезинтеграция в рам-
ките на съюза. Левите сили 
на континента, които пред-
ставляваха (и представля-
ват) най-мощната съпроти-
ва срещу „затягането на кола-
ните”, така и не успяха да мо-
билизират масите за едно из-
лизане от ЕС „отляво”, което 
щеше да постави европейци-
те пред съвсем различна перс-
пектива.

Провалът на лявото да на-
чертае път за излизане от ЕС 
се дължи на вътрешните про-
блеми и одесняването на со-
циалдемокрацията в цяла Ев-

ропа. Либералните тенден-
ции, които навлязоха дълбоко 
в структурите на левицата, 
не само попречиха на разви-
тието на един потенциален 
прогресивен проект за изли-
зане от капиталистическия 
съюз на европейските дър-
жави, но и поставиха тради-
ционната левица в унизител-
ното положение да гласува за 
„Оставане” в отчаян опит да 
запази своите позиции. Важно 
е да подчертаем, че тук гово-
рим за „традиционната”, пар-
ламентарно представена ле-
вица в лицето както на ста-
рата социалдемокрация, така 
и на новата такава в лице-
то на проекти като СИРИЗА, 
която се оказа твърда барие-
ра пред излизането на Гърция 
от ЕС, далеч преди английски-
те консерватори да поемат 
кампанията за Брекзит. Про-
пускането на историческата 
възможност за излизане от 
ЕС, която имаше левицата в 
Гърция (и не само) преди някол-
ко години, очаквано доведе до 
изпускането на инициатива-
та в полза на крайната десни-
ца, набрала скорост в Европа 
именно чрез узурпирането на 
евроскептицизма. Мигрант-
ската криза допълнително 

смаза колелата на консерва-
тивната машина и излизане-
то на Великобритания „от-
дясно” на ЕС е нейната първа 
значителна победа.

В същото време, извънпар-
ламентарната левица, мно-
гобройните анархистки и ан-
тиавторитарни движения из 
цяла Европа успяха да запа-
зят своите твърди позиции 
срещу ЕС и Брекзит ще ока-
же малко влияние на принцип-
ната им траектория, както 
и на нейното разрастване и 
консолидиране в единствена-
та сила отляво, способна да 
изведе народите на пътя на 
едно пост-ЕС бъдеще. В също-
то време остава да се надя-
ваме традиционната левица 
и най-вече нейният електо-
рат най-после да се отърси 
от либералните заблуди и да 
се върне на фронта на соци-
алната борба, която задължи-
телно е както антиконсерва-
тивна и радикално лява, така 
и твърдо против капиталис-
тическия съюз на европейски-
те държави под централно-
то ръководство на Германия 
и нейната Централна банка 
във Франкфурт, наречен ЕС. •

Никола Петканов
Без лого
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Петима убити полицаи в 
Далас

Масови протести и сблъсъ-
ци продължават в големи-
те градове на САЩ след по-
редните убийства на чер-
нокожи от полицаи. На 6 
юли афроамериканец – дъл-
гогодишен управител на 
училищен стол – е застре-
лян при проверка пред очи-
те на годеницата му и 4-го-
дишната ґ дъщеря. Ден по-
рано е убит 37-годишен 
уличен продавач на диско-
ве. Напрежението ескалира 
в края на протестните де-
монстрации, когато Мика 
Джонсън, ветеран от Аф-
ганистан, открива огън и 
убива петима полицейски 
служители в Далас в отго-
вор на произвола срещу чер-
нокожи. •

Приеха трудовия кодекс 
във Франция

Въпреки масовото недовол-
ство във Франция „лявото” 
правителството на Фран-
соа Оланд за пореден път 
използва вратичка в кон-
ституцията и прокарва 
без гласуване един от най-
спорните закони в своето 
управление, премахващ ре-
дица социални придобивки. 
Синдикатите подготвят 
нови протестни дейст-
вия. •

Подготвят 
антитерористичен 
закон в България

Според текста на обсъжда-
ния законопроект „обосно-
вано предположение” е на-
пълно достатъчно служби-
те да разследват граждани 
за съпричастност към те-
рористична група или те-
рористичен акт. Според 
правозащитници проекто-
законът е насочен не тол-
кова срещу тероризма, кол-
кото срещу редица права и 
свободи на обикновените 
граждани. •

Крайнодесните 
терористи не са по-
малка заплаха от 
ислямистите

Според доклад на Кралския 
институт за изследвания 
в областта на отбраната 
и сигурността (RUSI) край-
нодесни „самотни вълци” са 
не по-малка заплаха от ис-
лямските терористи за Ев-
ропа. По данни за периода 
2000-2014 г. смъртните 
случаи от техни нападения 
са 94, а 260 са ранените. В 
същия период убийствата 
от религиозни подбуди са 
16, а ранените са 65. •

80 ГОДИНИ ОТ ИСПАНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Дурути за борбата против фашизма
През септември 1936 г., след 
матирането на пуча на сили-
те на Франко в Арагон, Буена-
вентура Дурути дава интер-
вю на журналиста Пиер ван 
Пасен от канадския вест-
ник Торонто стар. В това 
интервю той излага своите 
възгледи за фашизма, за пра-
вителството и за социална-
та революция. То е важен до-
кумент, в който наред с фа-
лангистите, той изобличава 
сталинисти, буржоазни ре-
публиканци и нашите собст-
вени опортюнисти. Ето 
защо неговите думи са запа-
зени само на английски език 
и никога не са били преведе-
ни на родния му испански, въ-
преки важността им. 

... За нас въпросът е съкру-
шаването на фашизма вед-
нъж-завинаги. Да, и при това, 
въпреки правителството. 
Нито едно правителство в 
света не ще се бори с фаши-
зма на смърт. Когато бур-
жоазията види, че властта 
се изплъзва от ръцете ґ, тя 
ще се обърне към фашизма за 
поддръжка. Либералното пра-
вителство на Испания от-
давна можеше да обезсили фа-
шистките елементи. Вмес-
то това то се колебае, пра-
ви компромиси и се занимава 
с глупости. Даже сега, в този 

момент, в правителството 
има хора, които настояват 
за по-деликатно отношение 
с метежниците. Никога не 
знаеш, както се казва – кога 
на днешното правителство 
могат да му потрябват тези 
метежници, за да смажат ра-
ботническото движение... 

Ние знаем какво искаме.  
Изобщо не ни интересува, че 
някъде имало Съветски съюз, 
заради чието спокойствие 
работниците на Германия 
и Китай бяха принесени от 
Сталин в жертва на фашист-

кото варварство. Ние искаме 
революция тук и сега – в Ис-
пания, а не – може би – след 
следващата европейска вой-
на. С нашата революция сега 
ние представляваме много 
по-голяма заплаха за Хитлер 
и Мусолини, отколкото цяла-
та Червена армия на Русия. 
Ние даваме пример на немска-
та и италианската работни-
ческа класа как трябва да  се 
справят с фашизма. 

Аз не очаквам никаква по-
мощ за анархистическата ре-
волюция от нито едно пра-

вителство в света. Възмож-
но е конфликтните интереси 
на различните империалис-
ти да окажат някакво влия-
ние върху нашата борба. Това 
е напълно вероятно. Франко 
ще се старае с всички сили 
да въвлече Европа в конфли-
кта. Той няма да се поколебае 
да подтикне Германия да се 
нахвърли срещу нас. В крайна 
сметка ние не очакваме по-
мощ даже от „нашето” прави-
телство…

Ван Пасен го прекъсва: „Ако 
победите, ще седнете върху 
куп развалини”. 

Ние винаги сме живели в 
дупки и гета. Ще съумеем вре-
менно да се устроим някак си. 
Защото не трябва да забра-
вяте, че ние можем и да стро-
им. Именно ние построихме 
тези дворци и градове тук, в 
Испания, в Америка и навсякъ-
де. Ние, работниците можем 
да построим нови на тяхно 
място. И даже по-хубави. Из-
общо не се боим от развали-
ните. На нас ще принадлежи 
цялата земя. В това няма ни-
какво съмнение. Буржоазията 
може да взриви и да унищожи 
своя собствен свят, преди да 
напусне сцената на история-
та. Ние обаче носим в сърца-
та си един нов свят. Той из-
раства в тази минута. •
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Бакунин – революция без граници
Далеч съм от самонадеяната 
мисъл, че моят бегъл очерк е 
апология, която внася нов въз-
глед за личността на Бакунин 
и освещава в целия ґ ръст не-
говата гигантска историче-
ска роля. За това би било не-
обходимо обширно изследване 
на бакуниновата доктрина, с 
нейния последователен рас-
теж от Хегел към позитиви-
зма, от философските мисли 
на „Жюл Елизар”, превърнали 
се в компендиум на германска-
та буржоазна революция, до 
интернационализма и бясна-
та враждебност спрямо дър-
жавния „социализъм”, от Маркс 
към бунтарството и анархис-
тическото „творческо разру-
шение”. Заглавието на моя оч-
ерк показва, че искам да гово-
ря с публиката за Бакунин, а не 
за бакунизма. В него аз се ста-
рая само да обрисувам фигура-
та на Бакунин като предста-
вител на онзи могъщ и неспо-
коен дух, чиито избрани носи-
тели, задушаващи се в тесни-
те руски рамки, са привикнали 
да разбиват с глава железни-
те решетки и, пробивайки ги, 
след като се озовават на сво-
бода, се превръщат в гражда-
ни на целия свят, за да сътво-
рят неговата история. Баку-
нин е беловласият Лермонтов 
Мцири,  познал мъчителния 
възторг от революционната 
буря; Бакунин е европейският 
Стенка Разин със западни нра-
ви, в превод на езика на нем-
ската философия; Бакунин е 

хегелианският учен, завършил 
живота си с отрицание на нау-
ката, ако тя не е наука на бун-
та и топора. Несъмнено той 
е най-типичният и страш-
ният от всички руски буре-
вестници, развихрил черните 
си крила над буржоазна Евро-
па в XIX век. Бакунин е извър-
шил в тази буржоазна Европа 
няколко революции, вярно раз-
решили само задачите на бур-
жоазната демокрация, но са-
мите революционери сред кои-
то той беше войн или вожд, се 
страхуваха, срещайки в него 
същество с висша сила и с бу-
реносен дух. Известна е фраза-
та на парижкия революционен 
префект от 1848 година Коси-
диер, че Бакунин е неоценим в 
първия ден на революцията, но 
на втория той трябва да бъде 
разстрелян. Херцен, от името 
на Бакунин, се шегувал, че Ко-
сидиер също е безценен за ре-
волюцията – само че следва да 
бъде разстрелян в навечерие-
то на нейния първи ден. Немци-
те, без да се изключват Маркс 
или влюбения в Бакунин Руге, 
в най-добрия случай са търпе-
ли по принуда руския револю-
ционер, но в мнозинството си 
откровено са го ненавиждали 
и накрая с помощта на царския 
доносник Утин оклеветяват и 
изгонват от Интернационала 
„Стареца на планината”. Лю-
бопитно е, че, изгонвайки го – 
при това с огромни усилия и 
при острия протест на мно-
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Бакунин – революция без граници
гочисленото мнозинство, об-
разувало Юрската Конфедера-
ция, – Интернационалът сам 
не закъснява да се разпадне и 
разложи, изгубвайки своя ес-
тествен символ и своя между-
народен революционен дух.

Руските революционери-за-
падняци и лондонските изгна-
ници също са се бояли от Ба-
кунин. Херцен, който с напред-
ване на възрастта, със своя 
умерен полу-социалистически 
мироглед и със западната си 
естетическа култура по въз-
питание и начин на живот, 
се отдалечава с подозрител-
ност от него, защото буря-
та на Бакуниновия Sturm und 
Drang (Буря и натиск – б. пр.) е 
страшна. Нали Бакунин, като 
разрушителен смерч, обявява 
война вече не само на динас-
тиите, съсловията и класите, 
но и на цялата двадесетвеков-
на европейска цивилизация.

Полските революционери, 
за чието дело Бакунин увлича 
Херцен и Огарьов в една агита-
ция, която погубва „Колокол”, 
изпадат в ужас, вслушвайки се 
в неумолимата логика на край-
ностите, с които Бакунин об-
рисува собственото им бъ-
деще по време на шведската 
експедиция. Домонтович от-
крито заявява, че ако трябва 
да избира между император-
ското правителство и тези 

демократични форми, в които 
руските приятели с Бакунин 
во главе се стремят да въз-
становят самостоятелнос-
тта на Полша, то той би се 
изказал за съхранение на дес-
потизма. „Защото – казвали 
шляхтичите – деспотизмът 
все някога ще има край и тога-
ва ще се устроим както жела-
ем, докато народът не ще поз-
воли вашето преустройство 
да бъде върнато назад”.

Така можем да видим, че Ба-
кунин в началото на револю-
цията често е бивал съвър-
шено сам, в пълния смисъл на 
думата сам войн на бойното 
поле и може би тази самота 
му е придавала, като на Иб-
сеновия д-р Щокман, онази 
съкрушаваща сила – неотме-
нен и основен признак на не-
говото революционно апос-
толство. Свободен и само-
тен, той връхлита като „бу-

ревестник, на черна мълния 
подобен” върху живота, изис-
кващ и нуждаещ се от ради-
кално преобразуване, и преми-
нава през него като опусто-
шителен смерч. Има хора, за 
които в днешния свят е тяс-
но, като в тюрма. Бакунин, 
по своята буреносна приро-
да, е най-яркият и могъщ те-
хен пример, разрушаващ тяс-
ното настояще за простор-
ното бъдеще. Той се е задъх-
вал в Русия, хвърлил се в сла-
вянството, и неговите рам-
ки му отесняват. Понасяй-
ки се като смерч над герман-
ската демокрация, той вдига 
вихрите в Лион, Барселона и 
Болоня – но и това е малко! – 
буйството на фантазията и 
неукротимият ентусиазъм 
на убеждението натрупват 
в съзнанието му видението 
на международната анархия, 
идеалът на бездържавното 
свободно самоуправляващо 
се общество, апокалипсисът 
на човека, възтържествувал 
над проклятието на първо-
родния грях, победил робския 
труд с пот на лицето, захвър-
лил венеца от тръни, саркас-
тично обещан на човечество-
то вместо хляб…

– Кажи ми Бакунин – го по-
питал веднъж Рейхел, – а ако 
се изпълни всичко, което ние 
с тебе желаем, тогава какво?

– Тогава? – Бакунин се нам-
ръщил. – Тогава ще преобър-

на всичко… и ще започнем 
отначало!

За истинността на този 
разговор е трудно да се га-
рантира. Може би той е плод 
на легендата, но не е неве-
роятен, защото е напълно в 
духа на Бакунин и добре из-
разява одухотворяващия го 
вихър. Да разбиват и пова-
лят – е същността на смер-
човете и вихрите. Те не мо-
гат да не разбиват, длъжни 
са да повалят, докато сами 
не се разбият и не рухнат. И, 
разбира се, Бакунин – този 
Фауст на революцията – не 
би се спрял удовлетворен 
дори пред един от нейните 
красиви мигове. Строейки 
новия свят с разрушението 
на стария, той би вървял и 
вървял – все напред и напред, 
докато не срещне на пътя 
си съдбовната съперница на 
своя смерч – още по-могъща-
та обновителка на света, 
още по-неуморната стро-
ителка с разрушението – 
Смъртта.

Като че ли завиждайки на 
славата на Бакунин, тя не му 
отрежда честта да загине в 
боя на болонската барикада. 
На 1 юли 1876 г. тя се про-
крадва към него като разбой-
ник, задушава го и го запра-
ща в бернския му гроб. •

Финалът на първия очерк в 
„Светите отци на революцията” 

от Александр Амфитеатров (1906)

– Ако се изпълни 
всичко, което 
желаем, тогава 
какво?
– Тогава ще 
преобърна 
всичко… и 
ще започнем 
отначало!
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Отпечатване на робот-
хуманоид c 3D-принтер!

Близък е денят, когато всеки 
ще може да създава роботи-
хуманоиди по чертежи от 
интернет за всякакви нужди 
в живота. Първата крачка в 
това недалечно бъдеще вече 
е направена от френския ху-
дожник и скулптор Гаел Лан-
жевен, който е проектирал и 
започнал изработката на та-
къв робот, кръстен InMoov.

Всички данни за разработ-
ката конструкторът публи-
кува в сайта си и предлага да 
се присъедини на всеки жела-
ещ да я усъвършенства. Съз-
дадени са главата и тулови-
щето, роботът вече разбира 
гласови команди. За проекта 
са използвани някои готови 
програми като MyRobotLab 
и езика за програмиране 
Arduino. По думите на худож-
ника изработването на ро-
бот-хуманоид е не по-сложно 
от сглобяването на шкаф от 
IKEA.

Използваният 3D принтер 
не тежи повече от килограм 
и е с размерите на обикновен 
принтер (24/34/35,5 см.

Медицински роботи

Създаването на описания във 
фантастичната литерату-
ра андроид-лекар, напълно за-
менящ човека, засега е невъз-
можно. Днес се произвеждат 

медицински роботи, изпълня-
ващи отделни функции (за ма-
сажи, за венозни инжекции и 
пр.). Като правило, те не са 
„човекоподобни”, а по-скоро 
приличат на дистанционни 
автоматизирани манипула-

тори: хирургически, терапев-
тически и пр. Те са прецизни и 
с малки размери.

Съществуват и механич-
ни асистенти на лекарите. 
PenelopeCS например подава 
инструментите на хирурга 
по време на операция.

Роботизираните проте-
зи и екзоскелетите са отдел-
но, многообещаващо направ-
ление в медицинската робо-
техника. Те могат да дадат 
на хората с ограничена под-
вижност възможност нор-
мално да си взаимодействат 
с околната среда. Роботизи-
раните протези могат да бъ-
дат полезни за разтоварва-
нето на ставите на краката 
при тяхното възстановяване.

Миниатюрните, микро- и 
нанороботи могат да изпъл-
няват задачи вътре в органи-
зма – например в сърдечно-съ-
довата система.

Има и манекени-симулато-
ри – например на нещастни 
случаи или на пациент върху 
зъболекарския стол, които са 
много полезни за обучение на 
медицинския персонал. Реха-
билитационната роботехни-
ка предлага устройства за 
възстановяване на познава-
телните функции на човек, 
претърпял катастрофа или 

инсулт. Има роботи, които 
позволяват на лекаря да следи 
дистанционно състоянието 
на пациента, както и такива, 
които помагат за по-бързото 
му оздравяване. 

Има медицински роботи 
за обслужване на болниците 
като „куриери”, разнасящи ле-
карства, подноси с храна, ана-
лизи и всичко, което им се по-
ръча.

Японците научиха роботи 
да играят на бейзбол

Подаващият (пичър) и удрящи-
ят играч (батър) са заменени 
от машини. Ръка-манипула-
тор хвърля на стоящата от-
среща машина топка и тя я 
отбива точно като професио-
нален бейзболист. Батърът е 
еднакво точен и ако топката 
се хвърля от човек. Впечатля-
ващото постижение е на про-
фесор Масатоши Ишикава и 
неговите колеги от Токийския 
университет в рамките на 
проекта Sensor Fusion, чиято 
цел е да се научат роботите 
да възприемат информация с 
множество свои сензори и да 
реагират оперативно, както 
това прави човек със сетив-
ните си органи.
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Аз съм анархист-револю-
ционер, член на Конспираци-
ята на огнените ядра и заед-
но с моите другари сме поели 
отговорност за това от мо-
мента, в който бяхме арес-
тувани. Както тогава, така 
и днес, Организацията поема 
отговорност за нашия план 
за бягство от затворниче-
ските килии на демокрацията 
и за всичко, което беше необ-
ходимо да се направи за осъ-
ществяването на този план.

Това не е първият път, ко-
гато членове на Конспирация-
та на огнените ядра са изпра-
вени в тези специални съдеб-
ни зали, защото Конспираци-
ята на огнените ядра е жива 
част от историята на въоръ-
жените революционни органи-
зации.

Този политически процес е 
демонстрация на господство, 
с която те се опитват да 
маскират своята страна във 
въоръжения конфликт, в кой-
то ние ясно сме избрали своя-
та. Изправени срещу монопо-
ла над садистичното насилие 
на властта, анархистката 
градска партизанска война е 
нашият необходим отговор.

В ерата на тоталитариз-
ма, когато властта е проник-
нала във всеки аспект на ин-
дивидуалното съществуване, 
днес като норма преоблада-

ва липсата на свобода – роб-
ство, налагано с кадифени ръ-
кавици, закичено с етикета 

„демокрация” и предавано от 
поколение на поколение като 
традиция.

Ако по времето на Хунта-
та налагаха вечерен час, днес 
демокрацията дава един кило-
метър свобода – както стана 
с Еви Статири и експулсира-
нето на Атина Цакалус в Са-
ламина. В преследването на 
близките на затворници, ка-
квито са случаите на Хрис-
тос Полидорос, Атина Цака-
лус и Еви Статири (изброе-
ните са роднини на затворе-
ни членове на Огнените ядра, 
арестувани и съдени от вла-
стите на общо основание, 
с цел отмъщение – б. р.), на-
блюдаваме повторение на фа-
шистките практики, използ-
вани от военната хунта сре-
щу роднините на политиче-
ски затворници.

Преди имаше страх от же-
лезните вериги, днес ги заме-
ниха със златните клетки на 
потреблението, където на-
трапени нужди и желания би-
ват избирани на доброволни 
начала.

Преди имаше цензура, днес 
нашите екрани са пълни с де-
зинформация, лъжи, изкривя-
ване и избирателно укриване 
на инциденти – всичко в име-
то на свободата на словото. 
Военната жандармерия е за-
менена от демократичните 
МАТ (гръцки полицейски час-
ти за борба с безредиците), 
които пазят символите на 
властта, както и тези, кои-
то я упражняват.

Веригите на танковете са 
заменени с веригите на банки-
те за запазване на интереси-
те на капитала, за установя-
ването на икономическа тира-
ния.

Тези тоталитарни прак-
тики и репресии родиха обще-
ство, доминирано от повсе-
местния тероризъм на дър-
жавния апарат. Всяка умере-
на съпротива е неефективна. 
Борбата за свобода ще бъде 
доведена до победен край само 
чрез революционно насилие. 
Ето защо анархистката въ-
оръжена борба е по-актуална и 
необходима от всякога.

Изборът ми да опитам да 
избягам беше и все още е съз-
нателен политически избор. 
Това действие е акт на вой-
на, за да продължа това, кое-
то съм започнала, за продължа-
ване на революционната дей-
ност на Конспирацията на ог-
нените ядра.

Освен това, аз отдавна съм 
избягала от вашия лицемерен 
морал, от ограниченията и 
правилата, от вашата цивили-
зация, която вони на поражен-
ство и смърт. Пътят на по-
стоянната атака е този, кой-
то съм избрала, и по него не се 
върви с билет за връщане.

Никакво примирие! Никакво 
покаяние! •

Олга Економиду
Член на Конспирацията на 

огнените ядра (FAI-IRF)

БОРБАТА СРЕЩУ КАПИТАЛИЗМА ПО СВЕТА

Економиду: акт на война
» » » продължава от страница 1

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

Единият хвърля топката 
със скорост 40 км/ч, а дру-
гият вижда хвърлянето със 
своята камера (с 1000 кадъра 
в секунда) и я отбива. В бъде-
ще авторите възнамеряват 
да увеличат скоростта на 
топката до 150 км/ч.

Не е фантазия, а „голата 
истина”

Долуописаното се е случило 
на изложбата „Балът на робо-
тите” в Москва от 15 май до 
15 юни 2014 г. На нея са били 
представени впечатляващи-
те резултати от най-различ-
ни разработки в областта на 
изкуствения разум на творци 
от целия свят. 

На входа посетителите са 
приветствани от екрана на 

Теспиан. Мимиката му е мак-
симално близка до човешката. 
По нататък ви посрещат две 
други чудеса на инженерната 
мисъл. Първото може да пов-
таря човешките движения и 
да танцува с гостите, а вто-
рото – да им подарява цветя.

Има Робот-учител, състо-
ящ се само от глава на пие-
дестал, която може да препо-
дава уроци по физика – за чер-
ните дупки или за струнната 
теория на вселената. Вижда 
се и Робот-глава на Пушкин, 
която декламира произведе-
ния, „написани от нея”, и пита 
слушателите харесва ли им 
нейното творчество. Следва 
създаден от британец робот-
художник, който, ако застане-
те неподвижно за 30 минути, 
е готов да скицира портрета 
ви. Свои достижения в облас-
тта на проектирането на ро-
боти на „Бала” са демонстри-
рали даже и ученици от Санкт 
Петербург.

На форума основните дис-
кутирани теми са били несъв-
местимостта на държавата 
и бизнеса с изкуствения раз-
ум: той или първите две – бъ-
дещето ще покаже кой е из-
лишният… •

(следва)
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цията – не успяха да влязат в 
новините.

В България правителство-
то събра на „конгрес” 12 000 
души и подбра само 8 от тях, 
които да вземат думата, без 
да кажат нещо по същество.

В Мексико учителите про-
тестираха втори месец сре-
щу отнемането на автономи-
ята им и унищожаването на 
общностните училища. Тези 
политики се спускат от Голе-
мия брат на север, САЩ, и це-
лят нещо, което у нас отдав-
на е факт – тотален контрол 
над образователната систе-
ма от страна на държавата. 
Учителите имат сериозна 
причина да се борят – в момен-
та правителството не може 
да ги назначава или уволнява.

Последното избухване на 
българските учители беше 
40-дневната стачка през 
2007 година. Оглавена и озап-
тена от казионните синдика-
ти, тя подпомогна реформа-
та, прокарвана от правител-
ството. Въведените делеги-
рани бюджети развързаха ръ-
цете за закриване на училища 
и превърнаха директорите в 
особен вид предприемачи, раз-

виващи частен бизнес с об-
щинска собственост. Учите-
лите се превърнаха в залож-
ници на намаляващия брой уче-
ници и пълновластното ръко-
водство, назначавано с минис-
терска заповед.

Учителите в Уахака от го-
дини се бунтуват в защита 
на „нормалните училища” – от-
ворен път за децата от бе-

дни семейства в провинцията 
и от семействата на самите 
учители, по който да станат 
обучени преподаватели. За-
върнали се в селата и бедните 
квартали, тези учители чес-
то играят важна роля за раз-
витието на движенията за со-
циална справедливост. Пресен 
пример за ролята на тези учи-
лища е „изчезването” на учени-

ците от Айоцинапа преди 2 го-
дини. След сблъсък с полиция-
та, 43-ма ученици от „нормал-
ното училище” „изчезнаха”, а 
телата им бяха открити два 
месеца по-късно в найлонови 
чували край река Кокула.

Според Янка Такева, която 
оглавяваше стачката през 
2007 година, юнският събор 
е „израз на уважение към учи-
телската професия”. Съборът, 
организиран от „социалните 
партньори”, бил наследник на 
съборите от времето на бъл-
гарското Възраждане, на кой-
то учителите решавали са-
мостоятелно и непринудено 
проблемите си.

През май учителите оку-
пират централните площади 
на Мексико Сити, откъдето 
са насилствено прогонени от 
полицията. 3000 от стачкува-
щите учители са уволнени и 
същата заплаха е отправена 
срещу всички посмели да про-
дължат стачните действия. 
Последват масови арести. 
Двама от лидерите на учител-
ския съюз, Франциско Виялобос 
и Рубен Нунес, са хвърлени в за-
твора по скалъпени обвинения 
за финансови злоупотреби. В 
отговор учителите блокират 
няколко магистрали към Мек-

сико Сити, за да спрат движе-
нието на полицейските части, 
мобилизирани да „разчистят” 
учителските окупации в сто-
лицата. Полицията атакува с 
огнестрелни оръжия, гумени 
куршуми и газови бомби. Газ е 
пръскан над града и от прави-
телствени хеликоптери. На 
стотиците ранени е отказа-
на медицинска помощ. Болни-
цата е окупирана от власти-
те и вътре са допускани за 
лечение единствено полицаи. 
Правителството арестува 
още един лидер на учителски-
те организации – Еухенио Кор-
нейо.

Български учители недовол-
стват от събора. Не допусна-
ли плакат, на който пише „Ре-
формата зависи от учители-
те”. След няколко часа ефирни 
надежди за лелеяните 10% Бо-
рисов ги попари с думите „Аз 
не ги знам да ги има (парите – 
б. р.) държавата”.

Според списание Dissent 
най-бедните учители в Мек-
сико „с мъка изстъргват около 
$610 на месец”, а средната за-
плата е двойно по-висока.

Според синдикатите сред-
ната учителска заплата в Бъл-
гария е под 730 лева. •

Наблюдател

ЩО Е БОРБА И ИМА ЛИ ПОЧВА У НАС?

Учители дели океан
» » » продължава от страница 1

Учителите се 
превърнаха в 
заложници на 
пълновластното 
ръководство, 
назначавано 
с министерска 
заповед

НОВО ИЗДАНИЕ

Константинов: Емигрантски спомени, том 4

ЕПИЛОГ

ЕДНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Е УЗРЯЛА 
ЗА СМЪРТТА, КОГАТО Е СЪЗДАЛА 

И РАЗВИЛА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ 
ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА Я 
УНИЩОЖАТ.
Бакунин

Тук завършват моите еми-
грантски спомени. В тях раз-
казах: за сизифовите ни уси-
лия да създадем в чужбина 
една аргументирана и акту-
ална, мотивирана и мотиви-
раща революционна пропаган-
да; за търсенето на начини за 
нелегалното ґ вкарване и раз-
пространение в България, с 
цел изграждане на някаква ма-
кар и ембрионална, но възпро-
извеждаща се бойна организа-

ция. Ние вярвахме, че в надвис-
ващата криза над империята 
тя ще може да послужи, ако не 
като детонатор на експлози-
ята, помитаща диктатура-
та на номенклатурата, то 
поне да изиграе ролята на „пе-
перуден полъх над океана…”

В мемоарите си описах 
част от инициативите, 
действията, противодей-
ствията и бездействията, 
които придружаваха тези 
наши усилия, завършили с фи-
аско, както толкова други ре-
волюционни замисли, инициа-
тиви и опити в отечествена-
та история.

ЗАЩО? Когато след годи-
на и половина от началото на 
„новата посттоталитарна 
ера” се завърнахме в БГ, ситуа-
цията беше следната:

1. Благодарение на „благопри-
ятните вътрешни и между-
народни условия”, опортюни-
змът бе удържал пълна по-
беда. Нямаше нито револю-
ционна воля, нито револю-
ционна мисъл. Ние не успях-
ме да подпомогнем появата 
им, а у малцината оцелели 
анархисти от вътрешност-
та революционната страст 
беше угаснала и бунтовното 
слово им звучеше като про-
вокация.

2. Народът или по-скоро про-
летариатът, или най-точ-
но бачкаториатът, кой-
то представляваше 85-90 % 
от населението, също беше 

далече от мисълта, че е въз-
можно революционно реше-
ние на собствените му про-
блеми.

3. С известни нюанси положе-
нието беше същото в целия 
„променящ се Изток” – и в 
метрополията, и в колонии-
те. Над превърнатия в огро-
мно блато бълбукащ „океан” 
от Берлин до Владивосток се 
пукаха мехури от смрадлив 
газ и се появяваха фалшиви 
пламъци, които мамеха маси-
те и устройваха „елитите”.

4. Изгубила Студената вой-
на, Москва отстъпваше без 
бой и със скимтене, приемай-
ки условията на капитула-
цията: диктатурата тряб-
ва да се префасонира в демо-
крация, а номенклатурата в 
буржоазия, но след метамор-
фозите и мутациите нейно-
то господство над „бачкато-
риата” може и трябва да се 
съхрани.

5. Това стана със съгласието 
и с помощта на „Запада”. За 
да избегне глобалната соци-
ална катастрофа, която спо-
ред Зоненфелд би му стру-
вала „по-скъпо от Третата 
световна война”, капиталът 
предпочете интегриране в 
своето семейство на един 
не съвсем чистокръвен ме-
лез.

 Така постигнатият консен-
сус откри пътя за „конвер-
генция на елитите”. Това не 
беше мечтаният Край на ис-
торията, но макар и времен-

но превърна най-добрия от 
всички възможни светове в 
ГЛОБАЛНО СЕЛО.

6. Като следствие, вместо 
„олевяване” на революцион-
ния исторически процес, но-
менклатурата запази равно-
весието и позициите си в 
следдесетоноемврийската 
обстановка и в края на 1989 
година „инициира” създаване-
то по свой образ и подобие 
на опозиционната клоуна-
да от „неформални” идиоти, 
към които се присъединиха 
и остатъците от някогаш-
ната обединена опозиция на 
„николапетковистите” и со-
циалистите на Коста Лул-
чев. Тези нови „Строители 
на нова България” бяха сът-
ворени от приспособилите 
се към новото интернацио-
нално и социално статукво 
и реорганизирали се партий-
ни гангстери и мошеници 
така, както „триединният 
християнски бог отца, сина 
и светаго духа” сътворил 
света от нищото.

В резултат се проточи една 
тъй дълга политическа, иконо-
мическа и социална агония, на-
речена „мирен преход”, в която 
от четвърт век на пресекул-
ки се изреди цяла дузина пра-
вителства на наследниците 
на живковия режим и на „анти-
комунистическата опозиция”, 
представлявана от СДС и не-
говите деривати, последвани 
от Кобурга и бодигарда „Му” 

Бойко Борисов, поради което 
не би трябвало да ни учудва, 
ако тази нашенска ИНВОЛЮ-
ЦИЯ продължи с… „Трактора”.

Но тогава се поставя ре-
зонният въпрос: не бяха ли 
прави опортюнистите да ни 
заклеймяват като авантюри-
сти и провокатори?

Не, защото, ако имахме ми-
нимума организация, която за-
служава името си, без гаран-
ция, че България щеше да се 
превърне в Пиемонт на Соци-
алната революция от Берлин 
до Владивосток, ние можехме 
да имаме далеч по-силни пози-
ции и роля в обществения жи-
вот от днешните.

Не, защото с помощта на 
такава организация – „квас”, 
ако „на Изток” условията за 
ускорено развитие на Соци-
алната революция бяха събра-
ни, нейното верижно разгъ-
ване щеше да увлече и улесни 
действителната промяна в 
БГ.

Не, на последно по място, 
но не и по важност, защото 
историческите „Моменти 
на бифуркация” са непредви-
дими и създаването на рево-
люционна организация тряб-
ва да ги предшества. Трябва 
да имаме постоянна готов-
ност, като не забравяме, че 
ние сме вътре в масите, би-
дейки част от тях. Ние им 
въздействаме и същевремен-
но изпитваме тяхното влия-
ние върху себе си. От това, в 
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Махно – вулканът на анархистката революция
Нестор Иванович Махно (Мих-
ненко) се появява на бял свят 
на 27 октомври 1888 г. в мно-
голюдната украинска палан-
ка Гуляйполе в затънтена Ека-
теринославска губерния. На-
чално образование получава в 
родното си село и още мало-
летен вече е черноработник в 
чугунолеярен завод. От 1903 г., 
има-няма петнадесетгодишен 
хлапак, активно участва в по-
пулярните тогава анархоко-
мунистически кръжоци. Още 
като юноша организира и про-
вежда в стил Робин Худ експро-
приации на помешчици, едри 
търговци и фабриканти. Мно-
гократно е арестуван и дори 
бива осъден на смърт чрез 
обесване, но поради непълно-
летието му заменят смърт-
ната присъда с доживотна 
каторга. Махно категорично 
отказва да подпише молба до 
царя за милост: „Няма да про-
ся нищо от този гнусен мер-
завец царя!” От зандан в зан-
дан, през 1911 г. е натикан без-
срочно в кошмарния москов-
ски каторжен затвор „Бутир-
ки”. След мощно разразилата 
се през 1917 г. в Руската импе-
рия – зловещата „тюрма на на-
родите”, както я нарича Хрис-
то Ботев – Февруарска рево-
люция, Махно се озовава на сво-
бода и стремглаво се отправя 

към родния си край, където ор-
ганизира и възглавява задруга-
та „Свободен съюз на селяни-
те”, сформира военен отряд, 
наречен лично от него „Черна 
гвардия”, чрез който веднага 
пристъпва към експроприира-
нето на царските, помещиче-
ските и манастирските земи, 
които незабавно и безвъзмезд-
но се раздават на безимотни-
те и малоимотни селски тру-
женици. Активно съдейства 
на трудещите се във фабри-
ките и заводите повсемест-
но да установят пълен работ-
нически контрол. Участва в 
земските избори, избран е за 
председател на регионалното 
земство и председател на ре-
гионалния и на Украинския кон-
грес на Съветите. През лято-
то на 1917 г. оглавява основа-
ния от него „Извънреден коми-
тет за спасение на революци-
ята”, призовава разбуненото 
население за неподчинение на 
малодушното Временно руско 
правителство на социалдемо-
кратическия сноб Керенски и 
в самото начало на 1918 г. за-
става начело на украинския 
Ревком, състоящ се от анархи-
сти, леви есери и други безко-
ристни адепти на Социалната 
революция. Махно изобретява 
знаменитата „тачанка” – ко-
лесница на четири ресорни ко-

лела, впрегната в четири коня, 
с картечница отзад, която се 
превръща в истинско стра-
шилище през Гражданската 
война. В почти стохилядната 
анархистка армия на Махно 
има малоимотни казаци, селя-
ни, ратаи, революционно надъ-
хани интелигенти, миньори, 
строителни и металургични 
работници и доведения до про-
сия пролетариат. В нейните 
редици ентусиазирано се бият 
и хиляди българи от областта 
Таврия, изселили се навремето 
от пределите на Османска Тур-
ция. Махно не посяга на нито 
една от социалните придобив-
ки на българите – напротив, в 
селата се запазва българското 
самоуправление с избираеми-
те кметове и всички други не-
обходими чиновници. „Свобод-
ната анархистка територия” 
на махновците заема огромна 
площ от бреговете на Азовско 
море до Кременчуг и от Дон-
бас до река Днепър с над десет 
милиона население.

През метежната 1918 г. 
Кропоткин споделя със свои 
привърженици: „Предайте на 
другаря Махно да се пази, защо-
то Човеци като него са твърде 
малко в Русия!” На срещата си 
с Кропоткин Махно откровено 
споделя, че Революцията се е 
отдалечила от въжделенията 

на трудовия народ и се е пре-
върнала в книжен кьорфишек… 
В края на април 1918 г. Махно 
на два пъти се среща и разго-
варя с Ленин и най-близките му 
съратници Свердлов, Троцки, 
Зиновиев, Каменев, Бухарин, 
Дзержински и Сталин, които 
го уверяват, че болшевиките и 
анархистите могат да си взаи-
модействат в името на Соци-
алната революция. Историята 
обаче безпристрастно доказа, 
че всякакво взаимодействие 
между властници и безвласт-
ници е абсолютно невъзмож-
но – през същия месец болше-
вишките власти извършват 
кървави погроми над анархи-
стите в Москва и други голе-
ми руски градове. През 1931 г., 
при една предварително угово-
рена среща в Париж между ха-
сковския анархист Делчо Васи-
лев и разяждания от туберку-
лозата обаятелен анархист-
ки пълководец, Махно тъжно 
споделя с хасковлията: „Скъпи 
ми съидейнико, до края на жи-
вота си ще съм като някакво 
пребито куче пишман, че при 
срещата ми с болшевишките 
тартори през 1918 г. не ги из-
позастрелях като пилци там, 
в самия Кремъл, още повече, че 
имах под ръка два заредени ре-
волвера. Може би тогаз Руска-
та социална революция щеше 

да има съвсем друга съдба, 
вместо да бъде подло удушена 
от червените сатрапи и цар-
ското самодържавие, и няма-
ше йезуитски да се трансфор-
мира в самодържавно тиранич-
ния болшевизъм!” През февруа-
ри 1919 г. анархисткият ата-
ман официално прокламира: 
„Ако сега другарите болшеви-
ки идват от Великорусия в на-
шата многострадална Украй-
на, за да ни помогнат в тежка-
та борба с белогвардейците и 
контрареволюционерите, ние 
сме длъжни на всеослушание да 
им кажем: „Добре дошли, скъпи 
другари!” Ако обаче те идват 
тук с користна, завоевателна 
цел, насилствено да монополи-
зират нашата родна Украйна, 
ние непоколебимо, решително 
ще им викнем: „Долу хищните, 
великодържавни ръце, руски им-
периалисти!” През първата по-
ловина на 1918 г. махновците 
воюват с окупационните авс-
тро-германски войски, с шо-
винистичната правителстве-
на армия на самообявилия се 
за всеукраински хетман Павло 
Скоропадски и марионетното 
украинско правителство на 
мегаломана Симон Петлюра. В 
края на 1918 г. Махно сключва 
военно споразумение с болше-
вишката Червена армия и през 
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МУТРОЛЮБИВА ПОЛИТИКА

Здравето на гангстера е новина
Митьо Очите, добре извес-
тен гангстер, е тежко ранен 
при престрелка с „вражеска 
групировка”. Реакцията на ме-
диите и властите за пореден 
път показва, че така нарече-
ният сенчест бизнес е неде-
лима част от държавността.

Злополуката може да бъде 
определена като трудова. За-
ниманието на Митьо и подо-
печните му е тормоз над не-
огранизираните бедняци и 
стрелба по организираната 
конкуренция. Не знаем дали ре-
довно си плащат осигуровки-
те към НОИ, но сме сигурни, 
че никой не се е погрижил да 
провери. Осигурена им е най-
добрата медицинска помощ 
и засилена полицейска охрана. 
Министърката, която ни ра-
боти вътрешно, одобри ста-
ващото с думите „и престъ-
пниците имат права”.

Обяснението може да се 
намери в неписаните трудо-
во-правни отношения на ганг-
стерските банди с техния ра-
ботодател – властта. Групи-
ровката на Митьо държи мо-
нопола върху сенчестия биз-
нес на определена терито-
рия. Няма никакво съмнение, 
че част от печалбата стига 
до властта. Срещу това гру-
пировката получава не само 
чадър срещу полицейски ак-
ции, но в случай на нужда и 
поддръжка. Ако положението 
стане достатъчно напечено, 
подкрепата може да се изрази 
и в полицейска защита. Спо-

ред думите на самия Цветан 
Цветанов това не става без 
благословията на висшите 
етажи на властта.

По-трудно е да си обясним 
вниманието, което медиите 
отделят на Очите. Дни на-
ред, час по час, със синовна за-
гриженост ни уведомяваха за 
състоянието им – ще се от-
ворят ли отново, или ще угас-
нат завинаги?! Застреляни-
ят пазвантин е представен 
като жертва, а разровилите 
гроба му, за да търсят пари – 
като вандали и осквернители.

При откровения бандити-
зъм на действащите лица и 
ежедневните призиви за за-
конност в публичното прос-
транство подобно лицемер-
но отразяване няма как да не 
подразни. На какво обаче се 
дължи то?

Лесно бихме могли да зап-
люем журналистите като ви-
диотени подлоги на управля-
ващата класа, но от заплахи-
те срещу журналисти в Бур-
гаско се вижда, че все още има 
нужда от насилие, за да бъде 
изглаждан медийният имидж 
на подобни типове. Ежечас-
ният бюлетин за здравето на 
височайшата особа в нацио-
налните медии обаче не е по-
стигнат със заплахи. Облече-
ни в пари и власт, мутрите 
са своеобразни „звезди” в на-
шето общество, но и това не 
ги прави в новина от нацио-
нално значение. „Звездите” се 
създават от медиите – хора с 

много повече при и власт от 
въпросните гангстери почти 
не биват споменавани.

Според Ани Заркова, „поло-
вината работни места у нас 
се осигуряват точно от нар-
котиците, проституцията и 
рекета на хора”. Подобно из-
числение трудно може да се 
направи, защото потоците 
на парите и групировките на 
бизнесмените от всякакъв 
род са прекалено заплетени. 
Едно е сигурно –съдбата на 
Очите засяга много хора. Хи-
ляди, директно работещи в 
корпорацията му. Вероятно 
стотици чиновници от разли-
чен ранг, получаващи рушве-
ти. И десетки, ако не стоти-
ци хиляди, влизащи в различни 
„бизнес отношения” с нея.

Здравето на Митьо не за-
сяга пряко тези хора, но съдба-
та му ги засяга. Ако държавна-
та власт смени тона си спря-
мо него, ако охраната бъде 
вдигната или се случи нещо 
друго непредвидено, това би 
довело до преразпределяне и 
пренареждане на доходите 
на много хора. Безрезервната 
подкрепа, оказвана му от уп-
равниците, значи само едно – 
те са доволни от установено-
то статукво и ще направят 
каквото трябва, за да бъде за-
пазено, с или без едни Очи в по-
вече. Това е същинската нови-
на, която медийните компле-
кси излъчваха ежечасно в про-
дължение на няколко дни. •

Наблюдател

една революционна ситуация 
следва да се получи взаимо-
действие, каквото същест-
вува между зъбчати колела в 
една машина.

Нашата роля е спомагател-
на: ние работим в сферите на 
революционната теория, про-
грама, пропаганда и организа-
ция, без които ефикасната ре-
волюционна практика на маси-
те е невъзможна, а без двете 
няма да има и победоносна 
революция и вместо краят 
на историята, ще настъпи 
краят на човешкия род.

Затова, макар и „от нула-
та”, е необходимо да започнем 
с ПРОПАГАНДА, с АГИТАЦИЯ, 
с ОРГАНИЗАЦИЯ и с АКЦИИ! 
Но акции решителни, безком-
промисни и безпощадни, чак 
когато се е стигнало до опре-
делена КРИТИЧНА МАСА. За 
да я създадем, е нужна само-
отвержена, постоянна, сис-
темна и педантична работа, 
като тази на четиритактов 
мотор! Без да си въобразява-
ме, че ще съборим кочината и 
построим на нейно място хи-
гиеничен тристаен само с ед-
нократно действие! Пътят 
е дълъг, стръмен и… кален, но 
сега, може би за пръв път в чо-
вешката история, ще имаме 

възможност да го извървим 
докрай…

За младите, които ще ни 
наследят, остава тази поу-
ка от всичко, което се случи: 
в епоха на глобализъм само 
интернационалната рево-
люционна ситуация и орга-
низация могат да доведат 
обществената еволюция до 
желаното решение на соци-
алния въпрос в планетарен 
мащаб.

Разбира се, това не озна-
чава, че до тогава трябва 
да скръстим ненужни ръце 
на празни гърди. Напротив, 
не забравяйки, че и словото 
може да тежи повече от оло-
во, ние имаме хиляди начини, 
средства и възможности да 
подровим кочината и напра-
вим живота на свинете в нея 
некомфортен, принуждавай-
ки ги мимоходом да отстъ-
пят част от награбеното и 
да разхлабят примката около 
шията ни. Трябва само да ми-
слим, да търсим, да решаваме 
и да действаме! Но така, че 
балансът да е положителен, а 
не да излезем „на червено”. Не 
защото е опасно или страш-
но, а защото свинете могат 
да спечелят от това, което 
ние сме изгубили.

И така – ДЕРЗАЙТЕ! •
Георги Константинов
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Светът през юли
На 1 юли 1876 г. умира Михаил 
Александрович Бакунин, идеол-
ог на революционния анархи-
зъм. Следва разпускането на 
проваления от марксистите 
Първи Интернационал.

100 години по-късно в Мад-
рид подава оставка последно-
то правителство на откро-
вените франкисти. В Испания 
е обявена амнистия за полити-
ческите затворници.

На 25 юли 1934 г. в парижка 
болница за бедни умира от ту-
беркулоза Нестор Махно.

Преди 10 години избухва 
война между Израел и Хезбо-
ла, на територията на Ливан и 
в сектора Газа загиват много 
цивилни.

По същото време на 430 
хиляди километра от Земя-
та прелита астероидът 2004 
XP14, който при сблъсък с пла-
нетата ни би опустошил об-
ласт с големината на Израел.

Преди 15 години, на 20 юли, 
при разпръсване на демонстра-
ция на антиглобалисти в Генуа, 
полицаите убиват с изстрел 
от упор 23-годишния анархист 
Карло Джулиани. Бронираната 
кола на жандармите прегазва 
простреляния младеж още два 
пъти. Наказани няма.

Преди 95 години във Фран-
ция е извършена първата вак-
синация против туберкулоза.

На 20 юли преди 47 години 
човешки крак стъпва на Луна-
та.

През юли преди 40 години на 
Марс кацат първите успешно 
функциониращи сонди за про-
учване на повърхността.

Преди една година космиче-
ският телескоп „Кеплер” от-
крива първата планета от зе-
мен тип (Kepler-452 b), кръжа-
ща в „зоната на обитаемост” 
около слънцеподобна звезда.

Преди 115 години във Фран-
ция скоростта на автомоби-
лите в града е ограничена до… 
10 км/ч.

1816 година е известна 
в Европа и Северна Америка 
като „годината без лято” – 
климатична аномалия вслед-
ствие изригването на вулкана 
Тамбора.

През юли 2006 г. горещи 
вълни в Европа и Калифорния, 
загиват десетки хора и хиляди 
животни във фермите; цуна-
ми помита крайбрежието на 
индонезийския остров Ява, ня-
колкостотин души са удавени, 
50 хиляди остават жилище.

Преди 1205 години кратуна-
та на един император се пре-
връща във винена чаша. Днес 
материал за подобни сервизи 
все още има прекалено много.

През юли 1535 г. заради „дър-
жавна измяна” е убит Томас 
Мор, написал 19 години преди 
това романа „Утопия”.

Преди 225 години на Мар-
сово поле в Париж е удавена в 
кръв демонстрация, която на-
стоява крал Луи XVI да се от-

рече от престола. На 16 юли 
пет години по-късно Директо-
рията официално обявява мо-
нархическия метеж във Ван-
дея за потушен.

Преди 190 години в Русия са 
екзекутирани петимата во-
дачи на декабристите; три-
ма от тях биват обесени пов-
торно, защото въжетата им 
се късат при изпълнението.

Преди 170 години САЩ 
анексират Калифорния от 
Мексико.

Преди 165 години в Брита-
ния е отменен данъкът, пла-
щан от простолюдието за 
правото къщите им да имат 
прозорци. Данъци от този 
вид обаче продължават да съ-
ществуват.

Преди 100 години над бой-
ните полета на Първата све-
товна касапница плъзват об-
лаци отровен газ иприт.

Преди 95 години Монго-
лия е окупирана от Червена-
та армия. Болшевиките раз-
решават създаване на част-
ни предприятия с повече от 
20 наемни работници. Хит-
лер става лидер на национал-
социалистическата немска 
работническа партия. 20 го-
дини по-късно бъдещият аме-
рикански президент Хари Тру-
ман призовава Америка да 
оказва помощ на СССР, дока-
то Германия побеждава, и на 
Германия, ако СССР започне да 
взема надмощие. По същото 

време Херман Гьоринг възлага 
на шефа на СС Райнхард Хай-
дрих съставяне на плана на 
„окончателното решение на 
еврейския въпрос”.

През 1946 г. американски-
те военни провеждат подвод-
но изпитание на атомна бом-
ба на атола Бикини.

През 1956 г. пленумът на 
унгарската компартия сва-
ля от поста Първи секретар 
сталиниста Матяш Ракоши. 
Политиката на приемниците 
му обаче не предотвратява 
народното въстание през ес-
ента.

По същото време палата-
та на лордовете на британ-
ския парламент налага вето 
върху забраната на смъртно-
то наказание в Англия. В Ка-
нада смъртното наказание е 
отменено 20 години по-късно.

Преди 50 години Франция 
излиза от НАТО и провежда 
първото си изпитание на яд-
рено оръжие на атола Муру-
роа в Полинезия.

По същото време в Китай 
е обявена половингодишна ва-
канция в училища и вузове – 
ученици и студенти са моби-
лизирани в мероприятието 
„културна революция”.

Преди 45 години в Канада 
са отменени телесните нака-
зания в училищата, палатата 
на общините на британския 
парламент гласува за същото 
едва след 15 години.

Преди 25 година в Прага 
официално прекратява съ-
ществуването си организа-
цията „Варшавски договор”, а 
в Япония е убит преводачът 
на „обидния за мюсюлманите” 
роман „Сатанински строфи”.

Преди 5 години в Норвегия 
националистът Анеш Брей-
вик избива 68 младежи, пре-
биваващи в почивната стан-
ция и център за подготовка 
на „нови кадри” на управлява-
щата в страната партия.

През юли 1936 г. в Мадрид 
е убит младши офицер, сим-
патизант на републиканци-
те. След няколко часа за от-
мъщение е застрелян лиде-
рът на монархистите. В ис-
панско Мароко избухва под-
готвяният военен метеж 
под лозунга за „защита на ре-
лигията и традиционните 
ценности”.

На следващия ден, 18 юли, 
метежниците превземат Ка-
дис и Севиля, скоро под те-
хен контрол падат 23 испан-
ски града. Народът настоява 
да получи оръжие, републикан-
ското правителство пода-
ва оставка. На 20 юли в само-
летна катастрофа загива ли-
дерът на метежниците гене-
рал Хосе Санхурхо, по волята 
на случая мястото му е зае-
то от генерал Франко.

По републиканското радио 
прозвучава лозунгът „Но па-
саран!” •

есента на 1919 г. с неговата 
решаваща помощ болшевики-
те успяват да разгромят „бя-
лата” армия на генерал Антон 
Деникин в устремния му щурм 
към Москва. Преди това, до-
бре осведомен за кардинални-
те разногласия между махнов-
ци и болшевики, белият гене-
рал настойчиво предлага воен-
но споразумение на анархист-
кия пълководец, което анархи-
стът решително отхвърля и 
допринася за неговия разгром. 
Това обаче съвсем не пречи на 
Ленин и Троцки на 11 януари 
1920 г. да обявят махновско-
то народно движение извън за-
кона. Въпреки болшевишкото 
коварство, през есента на съ-
щата година Махно на 26 сеп-
тември неудържимо пробива 
фронта на белогвардейците с 
шеметен рейд към Бердянск и 
Таганрог. За тази си блестяща 
военна операция бива награден 
с орден „Червено знаме” № 4 с 
указ, издаден от председате-
ля на Съвета на народните ко-
мисари на Съветска Русия Ле-
нин. През ноември 1920 г. анар-
хистката армия окончателно 
разгромява белогвардейските 
полкове на барон Врангел. Во-
енно-стратегическият та-
лант на Махно помага за създа-

ването сякаш от нищото на 
невиждана дотогава самодей-
на, но и невероятно дисципли-
нирана анархо-революционна 
армия, която самоотвержено 
и успешно се сражава както 
срещу белогвардейските, така 
и срещу болшевишките пълчи-
ща. Тази истинска народна вой-
ска е стриктно изградена на 
принципите на самодисципли-
ната и на съвършено демокра-
тичния избор на военните ко-
мандири. В освободените от 
белите и червените войски 
райони Махно незабавно сфор-
мира трудови комуни, управля-
вани от свободно избрани ра-
ботнически и селски съвети. 
В същото време разработва 
оперативна програма за Трета 
Социална Революция (след Фе-
вруарската и Октомврийска-
та революции от 1917 г.) в би-
вшата Руска империя, чрез коя-
то решително и всеобхватно 
да се унищожат веднъж-зави-
наги властническите държав-
ни структури и да се създаде 
бленуваната Анархистка ук-
раинска република, управлява-
на от Свободни Съвети на ра-
ботниците и селяните. 

От края на 1920 г. махновци 
са принудени да водят нерав-
на битка на живот и смърт 
с почти четиримилионната 
Червена армия, след като жад-

ните за необятна държавна 
власт болшевики избиват без 
съд и присъда десетки хиля-
ди последователи на Бакунин 
и Кропоткин. След вероломно-
то изтребление през 1921 г. 
на въстаналите Кронщадски 
моряци – автентичният сим-
вол на руските революции от 
1905 и 1917 г. – оцеляването 
на Махно и сподвижниците му 
в Украйна се превръща в изгу-
бена кауза. Червената армия 
има огромно преимущество в 
жива сила и тежко въоръжение 
и пристъпва към пълното за-
вземане на всички колониални 
владения на бившата царска 
империя, преименувана 30 де-
кември 1922 г. в СССР… На 28 
август 1921 г., с едва оцелели 
78 бойци анархисти и двана-
десет кървящи огнестрелни 
рани, Махно преминава румън-
ската граница. Болшевиките 
обезглавяват брат му Сава 
на един селски мегдан за нази-
дание на анархизираните ук-
раински казаци в изпълнение 
заповедта на военния нарком 
Лев Троцки: анархисти за плен-
ници да не се вземат! В кърва-
вата бран с белите и червени-
те пълчища загиват и другите 
му двама братя Емелян и Григо-
рий, както и първата жена на 
Махно – Феодора Гаенко, смър-
тоносно простреляна на 20 

март 1920 г., докато коси с 
картечницата от тачанката 
на мъжа си червеноармейски-
те части… През април 1922 г. 
Махно емигрира в Полша, къде-
то чекистите на Дзержински 
му спретват злостен компро-
мат, че ужким подготвял ан-
типолско въстание в Западна 
Украйна, и анархистът е арес-
туван. За незабавното му ос-
вобождаване се подема мощна 
международна кампания, орга-
низирана от световноизвест-
ните анархисти Рокер, Фор, 
Бергман и Ема Голдман. Българ-
ските анархисти гръмоглас-
но заявяват, че ще започнат 
да взривяват полските посол-
ства по цял свят, ако в срок 
от три дни не бъде освободен. 
Международният натиск дава 
резултати и освободеният 
Махно през 1923 г. се устано-
вява в Париж, където въпреки 
прогресиращото туберкулоз-
но заболяване, енергично и упо-
рито продължава анархистка-
та си дейност, публикува ста-
тии във вестниците и списва 
мемоарите си. По време на Ис-
панската революция от 1931 
до 1936 г., която Махно безре-
зервно подкрепя и горчиво съ-
жалява, че поради заболяване-
то си не може да вземе пряко 
участие в яростните сраже-
ния, едно от най-многобройни-

те интербригадистки военни 
формирования в Испания носи 
неговото име. Нито една ин-
тербригадистка част не се 
окичва с фамозните имена на 
болшевишките деспоти Ле-
нин, Троцки или Сталин!

46-годишният Нестор Мах-
но умира на 6 юли 1934 г. По-
гребан е в Парижкото гроби-
ще Пер Лашез в присъстви-
ето на стотици анархисти. 
През 1945 г. във Франция вто-
рата съпруга на Махно и дъще-
ря му са похитени от агенти 
на НКВД и изчезват безследно 
в зловещите катакомби на ГУ-
ЛАГ. На 24 август 2009 г. в род-
ното място на Нестор Махно 
в Украйна – Гуляйполе, на мно-
голюден митинг тържестве-
но е открит паметник на не-
преклонния анархист. Бойките 
махновски сентенции оста-
ват живи и до днес: „Навсякъде 
Държавната власт ражда ал-
чни шайки паразити – да живее 
Анархията!”, „Няма партии, а се 
пръкват банди от шарлатани, 
които в името на личните си 
облаги унижават и унищожа-
ват трудовия народ!”, „Анархи-
ята е майка на реда!”, „Бий бели-
те, докато почервенеят! Бий 
червените, докато побелеят!”, 
„Винаги с угнетените против 
угнетителите!” •

Марин Караиванов – МАКАР

82 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА НЕСТОР МАХНО

Махно – вулканът на анархистката революция
» » » продължава от страница 9



юли 2016, брой 7 11

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
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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. Христо Тотунов, Павел баня 50 лв
5. Стефан Димитров Попов, в памет 

на починалата му другарка Лалка Попова 100 лв
6. Читател, Ямбол 200 лв
7. Георги Белокапов, Батак 50 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 1 юли 1876 г. Берн, Швей-

цария умира руският револю-
ционер и теорeтик на анар-
хизма Михаил Бакунин.

•  На 4 юли 1807 г. е роден из-
вестният италиански рево-
люционер Джузепе Гарибалди.

•  На 5 юли 1905 г. умира френ-
ският анархист и теоретик, 
видният географ Елизе Ре-
клю.

•  На 6 юли 1934 г. в Париж уми-
ра анархистът революцио-
нер, “ба щицата” Нестор Мах-
но.

•  На 6 юли 1837 г. е роден Васил 
Левски в Карлово.

•  На 7 юли 1986 г. в Полски 
Тръмбеш умира анархистът 
Васил Тодоров – Народа, поли-
тически емигрант във Фран-
ция, прекарал дълги години 
във фашистките и болше-
вишки затвори и лагери.

•  На 8 юли 1546 г. умира на кла-
дата реформаторът Жорж 
Вишар.

•  На 11 юли 1903 г. се състои 
конгресът на Петрова нива 
и е взето решение за избух-
ването на Преображенското 
въстание.

•  На 12 юли 1828 г. е роден ру-
ският революционер, фило-
соф, писател и литературен 
критик Николай Гаврилович 
Чернишевски.

• На 13 юли 1789 г. Шарлота 
Корде убива Марат.

• На 14 юли 1793 г. е превзета и 
разрушена Бастилията в Па-
риж.

• На 15 юли 1922 г. в София уми-
ра легендарният анархист 
Петър Ангелов Мазнев - Дас-
кала.

• На 17 юли 1892 г. умира ита-
лианският безвластник Кар-
лос Кафиеро.

• На 18 юли 1936 г. испанските 
фашисти начело с генерал 
Франко организират метеж 
срещу Испанската република.

• На 19 юли 1936 г. започва Ис-
панската гражданска война.

• На 20 юли 1936 г. при превзе-
мането на казармата в Та-
разанас е убит анархистът 
Франсиско Асказо.

• На 26 юли 1887 г. международ-
ният език Есперанто е пред-
ставен публично.

• На 27 юли 1990 г. в гр. Байон, 
Франция умира Диню Петров 
Динев, последният редактор 
на в. “Работническа мисъл”.

• На 30 юли 1950 г. умира анар-
хистът Асен Илиев Христов 
прекарал дълги години в бол-
шевишките концлагери.

• На 31 юли 1906 г. избухва въс-
тание на Кронщадските мо-
ряци.

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

Скръбна вест
На 2 юни 2016 година, на 84 години 
почина нашият другар

Атанас Петков Христов
Поклон пред паметта му! ФАБ

НАПУСНА НИ

АНТОН НИКОЛОВ (1925-2016)

На 24 юни ни напусна послед-
ният от организираните анар-
хисти-изгнаници във Франция. 
Роден и израснал в Пиринска 
Македония, когато тя е най-
многолюдната анархистиче-
ска зона в България, той въз-
приема нашия идеал, преди да 
е навършил пълнолетие. На 19 
години е партизанин срещу мо-
нархофашисткия режим на бъл-
гарската буржоазия. 

Веднага след слизането от 
планината влиза в остър иде-
ен конфликт с установената 
от Сталиновата окупацион-
на армия „народнодемократич-
на” диктатура на БКП. Това го 
принуждава на 22-годишна въз-
раст да напусне нелегално Бъл-
гария. Преминава през лаге-
рите за емигранти в Гърция и 
Италия и се озовава във Фран-

ция. С други избягали с него дру-
гари и с някои от потърсили-
те убежище още след кърва-
вите години 1923-1925 създа-
ват втората следвоенна еми-
грантска организация на анар-
хокомунистите, превърнала се 
скоро след това в Съюз на бъл-
гарските анархисти в чужби-
на. 

Антон е най-дългогодишни-
ят касиер и секретар на Съюза 
и макар със скромни доходи на 
работник, участва най-актив-
но във финансирането и раз-
пространението на печатна-
та анархистическа пропаганда 
по света и в „изменилата ни ро-
дина”. Той поема рисковете да 
се среща с другари и да внася 
революционно четиво в Бълга-
рия, която посещава ежегодно 
през 80-те години на миналия 
век със своя френски паспорт.

В решителната 1989 г., в 
съответствие с решенията 

на Парижката организация на 
анархокомунистите от Бъл-
гария, той вдъхновява и „про-
вокира” оцелелите от болше-
вишкия терор анархисти от 
вътрешността да излязат 
открито срещу клатещата 
се диктатура, защото смя-
та, че изчакването обезсмис-
ля десетилетните ни страда-
ния.

След подмяната от 1989 г. 
Антон продължава посещени-
ята си в страната, участва 
най-активно в организацион-
ния живот на ФАБ и до края на 
живота си подпомага Свобод-
на мисъл и книгоиздателска-
та дейност на федерацията.

С дългия си и праволинеен 
живот той може да служи за 
пример на новите поколения 
български анархисти. Поклон 
пред неговата памет. •

Златко Златков
ФАБ
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