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Пертурбациите на 
статуквото

Роботронната революция не 
подминава нито един етаж от 
пирамидата.

Руската революция 
за един български 
анархист

Константинов за събитията от 
1917 г. и техните последици.

Бюлетинът на АРС

Автономният работнически син-
дикат започва да публикува свое-
то издание като подлистник на 
Свободна мисъл.

Прогнозите за края

Последната част от поредица-
та статии разглежда осъщест-
вяването на анархокомунисти-
ческото общество.

Универсален код на 
бръщолевенето

Малко пособие за съкращаване-
то на голям брой скъпо платени 
речеписци.

ЗАЩО НЕ СЪМ И ПЪРЛИЧЕВ…

Стига с това минало! 
Да гледаме напред!
След 45 години диктатура и 
27 демократура доносници-
те на „бившата ДС” продъл-
жават да бъдат на всеки ме-
тър – от парламента, прави-
телството и президента до 
„независимите медии”, синода 
и академията, разнасяйки по 
суша, въздух и вода господар-
ската и своя воня. 

Предпазливо (защото раз-
обличаването на подлеците 
във „великото време на инте-
лигенцията”, което бе пред-
видил покойният д-р Ж. Ж., е 
наказуемо със затвор и непо-
силни глоби) поетът Пламен 
Дойнов в стихосбирката си 
„Балът на тираните” е посве-
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РЕЧТА НАКРАЯ

Истинската 
новогодишна реч 
на президента
Скъпи сънародници!

Отправям към вас истори-
ческо и много силно привет-
ствие! Внимавайте! Личи си, че 
не е писано от други, а е мина-
ло през сърцето и ума ми, няма 
нищо общо с рутинните ша-
блони! Това мое слово е мъдро 
и осмислено послание към бъл-
гарските граждани – много от 
които залагат на прости и лес-
ни решения, когато си избират 
политици, което е първата им 
грешка, че изобщо избират. Но 
това се иска от тях, от вас де.

За последен път ви занима-
вам с брътвежите си в качест-
вото на ваш действащ прези-
дент, но ще си остана прези-
дент, защото президент е 
като глупак – до живот. ВЕР-
ВАЙТЕ МИ, защото съм най-до-
стойният и светя с вдъхновя-
ваща светлина.

И така... ето, донесоха ми 
най-после листчето...

Заедно с най-близките си 
посрещаме новата 2017-та. 
Вие – с надежда, която да хра-
ните, поне не иска много пари, 
каквито повечето от вас ще 
имате все по-малко, и трево-
га – имате за какво да се тре-
вожите. За мен не се тревоже-
те – уредил съм се, а и никога 
не ми е пукало за вас, само си 
приказвам.

Световните елити, с мой 
скромен принос, ви вкараха в 
извънредна нестабилност и 
рекорден брой кризи. Светът 
изгуби своя баланс, в момен-
та инсталираме нов устойчив 
световен ред, а това ще отне-
ме време. Историята забърза 
своя ход, пише се пред очите 
ви. Кой би предположил, че гра-
ници в Европа ще се местят 
със сила, както едно време? 
Браво! Това е тя, неумиращата 
ТРАДИЦИЯ! 

Кой би предположил, че въл-
на от бежанци и мигранти ще 
залее Европа, след като прес-
тъпни организации като Све-
товната банка, Международ-
ния валутен фонд, НАТО и дру-
ги го уредиха?

Големият въпрос днес е кой 
пише историята – официално-
то прогресивно човечество, 
символ на предприемачество, 
иновации и хуманизъм, или тия, 
дето пак официално сме обяви-
ли за ретроградни сили и попу-
листи, въоръжени с идеологии 
и похвати от миналото. Не се 
хабете да се чудите. Който и 
да я пише, това НЕ СТЕ ВИЕ. Пи-
шем я НИЕ. Вие само четете, 
козирувайте и изпълнявайте.

Продължаваме с радостна 
вест – ръцете горе! всички за-
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ПРОБЛЯСЪК

Лаконично, но не от тиранин
Малкият и средният бизнес 
били гръбнакът на икономика-
та и обществото! А бе, от-
кога дребнобуржоазният ка-
питал и еснаф са такива кора-
ви кокали? Гръбнак, но сух, без 
костен мозък, с безброй ши-
пове и спондилолистеза! Ми-
тът за важността на дреб-
ния и средния бизнес е гръм-
ко озвучаване на тъпи мисли, 
появили се от нищото във ва-
куума, изпълващ главите на 
адептите на свободния пазар 
и неговата присъща саморе-
гулация!

Повечето от хората в об-
ществото са работническа 
класа, която би трябвало да е 
същинският гръбнак, кости и 
мускули, поддържащи целост-
та на обществения органи-
зъм! Без хората на труда, соб-
ствениците на дребния и сре-
ден бизнес са просто едни та-

рикати и експлоататори на 
дребно и средно ниво, дъвче-
щи се помежду си като хиени 
и лешояди за остатъците от 
пиршеството на едрия корпо-
ративен капитал, защитен 
от пирамидалната, йерар-
хична лобистка държава! Не 
това обаче е най-големият ни 
проблем, а същността на ра-
ботническата класа, която е 
съставена предимно от лум-
пен-пролетариати, сдухани и 
класово неосъзнати бачкато-
ри, живуркащи като прими-
тивни едноклетъчни безгръб-
начни организми с първични 
рефлекси и поведение!

Дотук е ясно само едно – 
че цялото ни общество е без-
надеждно болно и предста-
влява една аморфна маса от 
безгръбначни! За какъв бизнес 
иде реч? •

Сивчо Икономов

10 ГОДИНИ НА ТРАПЕЗАТА
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С автоматизацията – пише 
Сидни Уилхълм в книгата си 
„Кому е нужен негърът?” – 
чернокожият напуска своето 
историческо състояние на 
робство и дискриминация, за 
да стане… ненужен. Експлоа-
тацията отстъпва място на 
своеобразна икономическа не-
нужност. Белият елит няма 
повече нужда да експлоати-
ра черните. Колкото повече 
напредва автоматизацията, 
толкова повече тяхното съ-
ществувание може да бъде 
неглижирано. С помощта на 
роботите бяла Америка се 
отървава от присъствието 
на черните. Те загубват ста-
тута си на работна сила, за 
да се превърнат в изключени 
от обществото (и живота) 
маргинали.

През 1985 г. същият Уил-
хълм пише:

Недооценяването на тех-
ническата революция, коя-
то привежда черните от 
състояние на експлоатация 
в състояние на излишност, 
може само да повлече след 
себе си придружаващата я ра-
сова революция. Докато про-
дължаваме да считаме, че на-
стоящето е само продълже-
ние на индустриализацията, 
а не зора на нова епоха, ние 
ставаме неспособни да пред-
видим мащабите на расови-
те конфликти, които назря-
ват с изхвърлянето на черно-
кожите от оборота на капи-
тализма. Мащаби непознати 
до днес!

Днешната система пре-
връща милиони американски 
негри в пленници на гетата 
на лумпенпролетариата, без 
никаква перспектива да про-
менят статута си. Те нямат 
никаква квалификация и никой 
не се нуждае от тях. Изгуби-
ли състезанието с роботи-
те, стойността на работна-
та сила на някогашните роби 
е станала почти равна на 
нула. Капиталистическото 
общество затваря пред тях 
вратите на роботронния 
рай, за да ги заключи в гето-
то на лумпенпролетариата…

2. ТОВА ЧАКА НЕ САМО 
НЕГРИТЕ!

Бъдещата революция, за коя-
то говори Сидни Уилхълм, 
едва ли ще бъде само расова, 
тоест имаща за цел освобож-
даване от расовата дискри-
минация. Защото това, кое-
то стана с негрите на САЩ 
и нискоквалифицираните ра-
ботници, днес е съдба на тру-
жениците от всички сектори 
и от всички нива – чак до сред-
ните кадри! Все по-често се 
говори за свят без работни-
ци или за края на фабричния 
пролетариат. Изобилни при-
мери има във всички отра-
сли на промишлеността. Ще 
приведем като илюстрация 
само малка част от тях.

С настъплението на РР, 
само за периода от 1976 до 
1999 г. Дженерал Мотърс е 
съкратила 350 хиляди ра-
ботни места или над 1/3 от 
персонала си. Подобно е поло-
жението в цялата световна 
автомобилна индустрия, коя-
то бълва годишно над 50 ми-
лиона коли. В Германия, къде-
то 10% от активното насе-
ление работи за тази индус-
трия, само през 1995 г. са съ-
кратени едно на всеки 7 ра-
ботни места. Непрекъснато-
то въвеждане на автомати-
роботи по конвейерните ли-
нии в Япония води със сигур-
ност към „фабриките на бъ-
дещето”, в които няма да има 
работници със „сини яки”… 
Към края на 2000 г. Мазда е 
автоматизирала вече 50% 
от работите по монтажни-
те линии.

Използваните роботи са 
все по-усъвършенствани, с 
все по-голяма гъвкавост и 
възможности. В лаборато-
риите се експериментират 
такива със системи за гласо-
ва комуникация, универсален 
език за програмиране, само-
обучение, триизмерно зрение 
и чувствителност за цвето-
вете, координация между по-
лучените команди и информа-
ция, автоматично координи-
ране и автономно движение, 
ориентация на роботите в 
пространството и самоди-
агностика. Счита се, че подо-
бен робот може да замести 
четирима души в производ-
ството и ако работи 24 часа, 
ще се изплати за една година.

В пълен ход е информати-
зацията и роботизацията в 
стоманодобивната индус-
трия и съпътстващите ги съ-
кращения на работните мес-
та. Това променя радикално 
пейзажа в индустриалните 
райони, известни ни от рома-
ните на Дикенс и Зола или от 
соц-романтичната кинопро-
дукция на Мосфилм. Днес на 
Запад области като Рур са 
обезлюдени или изцяло прео-
бразени. Японските и амери-
канските фабрики за ламари-
на приличат повече на лабо-
ратории, където автомати-
зирано, в непрекъснат про-
цес на студена обработка, за 
по-малко от час желязото се 
превръща в ламарина. (По-ра-
но за същите резултати са 
били необходими 12 дни!) За-
едно с това се извършва и 
замяна на старите железо-
добивни динозаври с малки 
производствени комплекси 
за пръти, плоскости, жици и 
т. н. Такива минизаводи об-
работват 1 тон желязо с 12 
пъти по-малко човешки труд. 
В резултат на това, само за 
десетилетието 1980-90 г. 
стотици хиляди американски 
металурзи остават без ра-
бота. Юнайтед Стийл Корпо-
рейшън например е намалила 
работните си места за този 
период 6 пъти – от 120 на 20 
хиляди души!

Според Международната 
организация на труда работ-
ните места в стоманената 
индустрия на Първия свят са 
намалели за 15 години (от 
1974 до 1989 г.) с над 50%, 
което означава ежегодно 
нови милиони безработни.

В производството и екс-
плоатацията на металоре-
жещи машини броят на про-
изводителите и оператори-
те им е спаднал от един ми-
лион на 500 хиляди. Същевре-
менно автоматизацията не 
прощава и на най-висококва-
лифицираните работници и 
техници от индустриална-
та епоха. Това обстоятел-
ство ще предизвика истин-
ски икономически и психоло-
гически шок в страни като 
Германия, Англия и др., къде-
то високото майсторство 
се разглежда като национал-
но богатство и е предмет 
на гордост.

През 1934 г. в САЩ за из-
вличането на 520 милиона 
тона въглища са били необ-
ходими 590 хиляди миньори 
(1,3% от активното населе-
ние). През 1984 г. 200 хиля-
ди мъже и жени добиват 774 
милиона тона. До 2010 г. ав-
томатизацията съкращава 
броя на миньорите още два 
пъти – до не повече от 100 
хиляди. В нефтопреработ-
ващия отрасъл компанията 
Тексако съкращава персонала 
си от 112 хиляди през 1959 г. 
на 80 хиляди през 1964 г. Ав-
томатизацията продължа-
ва и през следващите годи-
ни. Само за две години (1990-
92 г.) са съкратени нови 6% 
при значително нараснала 
производителност в целия 
нефтохимически сектор. Ра-
ботата на ангажираните в 
него оператори днес се свеж-
да до четене на инструкции 
и изготвяне на графики с 
компютрите. В електрони-
ката РР постига най-голям 
прогрес. Работните места 
на Дженерал Електрик на-
пример спадат от 400 хиля-
ди през 1961 г. на 230 хиляди 
през 1993 г. при двойно по-
голямо производство.

В японската фирма JVC ав-
томатични вагонетки дос-
тавят части и компоненти 
за кинескопи на 66 робота, 
които извършват 150 раз-
лични операции за сглобяване 
и контрол. Днес в цеха има 
само двама души. Преди на-
влизането на компютрите 
и роботите те са били 150!

С автоматизацията в 
текстилната индустрия и 
конфекцията се цели да се по-
стигне изпълнение на всякак-
ви поръчки, направени в мага-
зините на дребно – т. е. пер-
сонализиране на нуждите и 
удовлетворяването им в ре-
ално време. Всичко – от из-
работването до ушиването 
на модела – става за броени 
минути. Подобно рационали-
зиране на производствени-
те процеси обхваща оцветя-

ването на тъканите, кроене-
то, изработката, опаковане-
то и експедицията на дрехи-
те. Още през 2000 г. в САЩ 
70% от процесите в тази 
индустрия са автоматизи-
рани. Автоматизираното 
текстилно производство в 
Америка става конкуренто-
способно дори на страните с 
най-евтината работна ръка 
като Индия и Китай, които 
ще бъдат принудени също да 
се обзаведат с „чудесата” на 
РР. Социалният резултат от 
тази смяна на машинния парк 
ще се измерва с нови стоти-
ци милиони безработни.

Още днес, вследствие ав-
томатизацията във всички 
браншове на американската 
индустрия, се закриват мили-
они работни места. Предпо-
лага се, че до средата на XXI 
век „сините якички” в разви-
тите страни ще бъдат му-
зеен експонат, жертви на 
РР, както това стана преди 
тях със селяните.

3. И РАБОТЕЩИТЕ В 
УСЛУГИТЕ СЪЩО…

РР ликвидира надеждите, че 
„третият сектор” или услу-
гите ще могат да абсорби-
рат дезактивираните и из-
хвърлени от роботизирана-
та индустрия „сини якички”, 
тъй като тя навлиза в тях 
с познатите ни последици: 
производителността се уве-
личава и броят на работни-
те места намалява. Доста-
тъчни са само няколко от 
многобройните красноречи-
ви примери. Телекомуника-
ционният гигант АТ&Т съкра-
щава между 1950 и 1980 г. 
140 хиляди телефонистки 
в цялата страна. Само през 
първата половина на 90-те 
години са съкратени нови 
40% от персонала, като съ-
щевременно обработката на 
телефонните повиквания се 
е увеличила с 50%. През вто-
рата петилетка (до 2000 г.), 
вследствие автоматизация-
та на телефонните връзки, 
АТ&Т е уволнила и останали-
те си служители, без да пред-
вижда нови назначения. Оп-
тичните технологии, цифро-
вите централи, сателитни-
те комуникации и пр. от една 
страна не се нуждаят от го-
лям брой техници за инста-
лиране, поправка и поддръж-
ка на апаратурата, а от дру-
га позволяват увеличаване и 
разнообразяване на телефон-
ните услуги.

Подобни процеси засягат 
и пощенските услуги. Само 
между 1991 и 1996 г. 50 хи-
ляди сортировачи на корес-
понденцията са заместени с 
роботи, които разпознават 
адресите и извършват сор-
тирането автоматично и 
много по-бързо. Разработе-
ни са нови методи и систе-
ми на разпределение и доста-
вяне на писмата (напр. по ин-
тернет). Те правят много от 

услугите на „класическата” 
поща ненужни.

Показателен е примерът 
с един от типичните персо-
нажи на капиталистическа-
та епоха – банковият чинов-
ник. Един такъв, работещ по 
30 часа седмично срещу 8 
до 20 хиляди долара годиш-
но плюс премиалните, може 
да обработи дневно най-мно-
го 200 трансакции на гише-
то си (или по минута и поло-
вина на клиент, докато у нас 
това отнема до 1/2 час). Ав-
томатичните гишета, кои-
то работят денонощно, об-
работват по 2000 трансак-
ции на ден, струват само 22 
000 долара, не пият кафета, 
не пушат, не си почиват, не 
излизат в годишен отпуск 
и вършат работата на 150 
чиновнички от Булбанк! От 
1963 до 1993 г. американски-
те банки уволняват 180 хиля-
ди свои служители и ги заме-
нят с автоматични гишета. 
През 2000 г. над 90% от кли-
ентелата се обслужва от ав-
томати.

От своя страна, кредит-
ните карти и електронната 
търговия са на път да лик-
видират най-големия отряд 
в сферата на услугите – ра-
ботниците в търговията и 
дребните търговци.

Доскоро в нюйоркската 
икономика 9 от 10 души ра-
ботеха в „третия сектор” – 
т. е. в услугите. Техните ра-
ботни места обаче изчез-
ват с невероятни скорос-
ти, тъй като гигантите на 
местната „обслужваща ин-
дустрия” от финансовите ус-
луги на Уол стрийт, счето-
водните къщи, рекламните 
агенции, адвокатските кан-
тори и пр. произвеждат все 
повече услуги с все по-малко 
хора. Само за петте години 
от 1989 до 1994 г. Ню Йорк 
изгубва 350 хиляди работни 
места в банковия и застра-
хователния сектор, в счето-
водните и правните услуги, 
в комуникациите и въздуш-
ния транспорт, в хотели-
ерството и търговията на 
дребно – т. е. там, откъдето 
получаваха доходите си по-
голямата част от предста-
вителите на прословутата 
„средна класа”. Столицата на 
световния капитализъм от-
белязва незначително нара-
стване на високоплатените 
работни места, което е не-
колкократно „компенсирано” 
от ускореното изчезване на 
нископлатените. Това напом-
ня полузабравената Дикенсо-
ва „приказка за двата града” 
и плаши мнозина сериозни из-
следователи на тези проце-
си, които считат, че ако не 
бъдат намерени нови видо-
ве нископлатена работа, Ню 
Йорк ще се сблъска с ужасни 
сътресения, предизвикани 
от социалната поляризация 
и нарастващата бедност и 
престъпност… •

(следва)
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едно! – НА ПЪРВИ ЯНУАРИ ЩЕ 
ОТБЕЛЕЖИМ 10 ГОДИНИ от 
присъединяването на Бълга-
рия към Европейския съюз! Без-
спорно историческо постиже-
ние по пътя на осъществяване 
на националния идеал, дефини-
ран от Апостола на свобода-
та „Да бъдем равни с другите 
Европейски народи” – равни по 
заплати? Е, да не прекаляваме, 
защото ДНЕС България е ко-
ренно различна спрямо мизери-
ята, с която започнахме своя 
европейски път. От тогава до 
сега тази мизерия СЕ УТРОИ. 
Печалбите на спонсорите на 
лобистите от политическа-
та класа обаче се умножиха 
МНОГОКРАТНО, а това е повод 
за национална гордост. Отбе-
лязваме ръст на загиналите в 
ПТП, на обезлюдяването пора-
ди биологични причини и вслед-
ствие на безупречното функ-
циониране на инфраструкту-
рата „Терминал ДВЕ”.

Никога досега ДЕСЕТТЕ ПРО-
ЦЕНТА богати и безочливи бъл-
гари не са били толкова сво-
бодни от наказателна отго-
ворност и интегрирани в ко-
панята безплатни за тях за-
куска, обед и вечеря на демо-
кратична Европа. Трябва да 
продължим със същото! Бъл-
гария на силните с бухалка! В 
Европейския съюз на бюрокра-
тите! Да стартираме нови 
проекти за източване и да гле-
даме напред, а не назад – би-
тият-бит, съзнателният-съз-
нателен... Копнежът по мина-
ло величие или желанието за 
силната ръка на лидер, който 
ще ни донесе просперитет, 
са решението! То ни гаранти-
ра справедливост, така как-
то ние я разбираме, и правила 
за всички, с известни изключе-
ния. Решението е в съзнател-
ните усилия на всеки един от 
нас да подобрява и надграж-
да, а не да разваля рахатлъка 
на мутро-бизнес-политиче-
ската класа. С усилие и посве-
тен труд от всеки, с любов 
към институциите и уваже-
ние към работодателя, с вър-
ховенство на прокуратурата, 
националния идеал „за чиста 
и свята Република” да остане 
мираж, както досега. Накрат-
ко, стойте си в кошарата.

Днес България е надежден 
съучастник в безобразията на 
НАТО, школуван лакей на тар-
торите на Европейския съюз, 
дашен съсед и аверче с всички 
в региона – на Турция връщаме 
гюленисти, от Сърбия приби-
раме незаконни мигранти. На-
шата визия е за историческа-
та трансформация на Бълга-
рия до нейното окончателно 
подчинение на интересите на 
Великите сили. През измина-
лата година получихме голя-
мо международно признание за 
безгръбначната си външна по-
литика, която водим. Посрещ-
нахме военни и всякакъв друг 
сорт високопоставени прес-
тъпници, които оглавяват де-
сет държави-членки от Евро-
пейския съюз, които ни посочи-

ха какво е бъдещето на Балка-
ните и Европа. Имахме изклю-
чително успешно отбиване 
на номера относно свързанос-
тта, сигурността и намира-
не на общо решение на мигра-
ционната криза – не ме питай-
те какво точно значи това, за-
щото не знам, но звучи много 
яко като за основни приорите-
ти на Балканите.

България приключи успеш-
но и своето председателство 
на Комитета на министрите 
на Съвета на Европа; моля, не 
се сещайте за Ботев, за беля 
роден на 6 януари, който е ка-
зал, че „всяко правителство”, 
СИРЕЧ комитет министри, „е 
заговор срещу свободата на 
човечеството”. Това е език 
на омразата и ретрограден 
похват от миналото, новите 
учебни програми по литерату-
ра ще поправят грешката.

Никога досега България не е 
въртяла толкова много дала-
вери с Балканите и Европей-
ския съюз, никога досега броят 
на туристите не е бил толко-
ва голям – те раздвижиха ико-
номиката, изпивайки морета 
твърд алкохол, внасяйки и из-
насяйки богата гама венериче-
ски заболявания. Никога досе-
га толкова много държавна и 
правителствена сган не е по-
сещавала страната ни в рам-
ките на една година – и никой 
от тях не бе гръмнат като ру-
ския посланик в Турция, тю да 
му се не види.

Никога досега не сме били 
толкова вързани със свин-
ски опашки, подредени според 
брюкселските стандарти за 
кривите краставици, с обща 
перспектива и общ хоризонт 
за развитие на демократич-
ния грим на олигархичния ре-
жим.

Осъзнаваме, че кризите, не-
зависимо дали е миграция, те-
роризъм, финансова или друга, 
са дирижиран от баш големци-
те хаос. Само заедно можем да 
се уплашим толкова, че да га-
рантираме своята сигурност 
с отказ от някакви си отжи-
велици като граждански пра-
ва. Само заедно можем да си 
повярваме на чудото „енер-
гийна независимост”. Само за-
едно представляваме пазар, 
достатъчно голям за страте-
гически разбойници и фабрики 
на бъдещето, в които, докато 
не бъдат изцяло роботизира-
ни, ще бачкате за жълти сто-
тинки. Само заедно можем да 
бъдем фактор на глобалната 
сцена, удобни за всеки, който 
ни пожелае в орален и анален 
смисъл. Затова всеки, който 
тръгне да изолира България в 
тясно националните граници 
и работи за слаб и разделен Ев-
ропейски съюз или позициони-
ра България като нестабилен, 
пасивен и проблемен чеп в пе-
риферията на съюза, той рабо-
ти за постигането на нацио-
налния идеал по своя си начин, 
като осъществява активно 
мероприятие, на фона на кое-
то НИЕ да ви се сторим „по-
малкото зло”. Та нека вървим 
по избрания от препарирани-

те будители и добре редакти-
раните възрожденци път към 
Европа достойно, с високо вир-
нат задник и обичайно прекло-
нена тиквичка.

Скъпи и не чак толкова скъ-
пи сънародници,

Щастието и демокрацията 
не са крайна спирка. Крайната 
спирка е Орландовци – ако има-
те законно придобито гробно 
място. Те са начин на пътува-
не – едните седят във ваго-
на, другите теглят като во-
лове. Човешките права и сво-
боди не се инсталират, те се 
спазаряват. Върховенството 
на правото се отстоява еже-
дневно и от всеки с унифор-
ма. Залисваме се по силни ли-
дери и популисти – правилно. 
Силата обаче е нетрайна, до-
като мъдростта на примире-
нието и добрината да проща-
ваме на потисниците си са не-
преходни – само така обновя-
ваме тази нетрайна сила. До-
бре е да дадем път на полити-
ците с гъвкав морал и твор-
чески подход към понятието 
„достойнство”, които отсто-
яват принципни лобистки по-
зиции и общочовешки ценни 
книжа. Относно доходи и ин-
фраструктура, нека се почув-
стваме като европейци, кое-
то ще постигнем с медита-
ция и самовнушение, но и да 
действаме като европейци, 
като подкрепим и спазим ев-
ропейските инструкции що е 
мир с извънредни полицейски 
пълномощия, окастрени чо-
вешки права и свободи, върхо-
венство на юристите. Да до-
бавим стойност, като помог-
нем на нашето европейско се-
мейство, което днес е в плани-
рано предизвикана беда. Кризи-
те са факт, без тях няма капи-
тализъм, но е факт също така, 
че нашите доходи и проспери-
тет зависят от това, какво 
(?) произвеждаме, колко и спо-
ред кой учебник сме образо-
вани и умеем да се подмажем 
на началника; зависят от до-
брото име и репутация на 
България като място с евти-
на пиячка и лесни курви, зави-
сят от образа на българите – 
горд народ, за една забележка 
за клаксона пребиваме на мяс-
то. В светлината на предсто-
ящото българско председа-
телство на Европейския съюз 
трябва да покажем на Европа и 
света най-доброто от Бълга-
рия – тоест пак ракийката, са-
латката, сервилността, бър-
зите свирки за по пет лева в 
подлезите на Централна гара 
(отчетено като успех на РОМ-
СКАТА ИНТЕГРАЦИЯ).

Скъпи мой данъчноносен и 
електоралнодаен матрял,

Коледните и новогодишни-
те празници са време всеки 
от нас да се обръща към дет-
ските си мечти, СИРЕЧ да се 
вдетини и бъде лесен шаран за 
баламосване и сготвяне на Ни-
кулден! Топлината на домаш-
ния уют, осигурена от Топло-
фикация АД, и обичта на близ-
ките, особено ако те са на 
гурбет и пращат колети, ни 
изпълнят с вяра да вървим на-

пред право към пропастта, но 
с отворени сърца и чувство 
за житейска мисия – а тя е 
да дадем всичко на държава-
та и нищо да не получим в за-
мяна. Да възродим и укрепим 
любовта в душите си и съх-
раним желанието си за спра-
ведливост, защото с голо же-
лание ще си останете. Нека 
не пестим усилия за мир меж-
ду хората, продавайки продук-
цията на оръжейната ни про-
мишленост на страдащия от 
конфликти и неправда днешен 
свят. Да загърбим езика на ом-
разата, като говорим полит-
коректно, така че сами да не 
разбираме какво сме изтърси-
ли, и да дадем път на разбира-
телството, което да се пре-
върне в здрав интернетски 
мост към децата ни, за да жи-
веят в хармония някъде в чуж-
бина.

Като добри и отговор-
ни хора, искаме в нашето об-
щество състраданието, съ-
чувствието, вярата в добро-
то да се множат – а проявите 
на обичайното нехайство и 
простотия ни изпълват с уве-
реност, че ще се случат нови 
трагедии, подобни на Хитри-
но, за да блеснем със съпри-
частност и пратим благот-
ворителни SMS-и с включено 
ДДС.

Ние българите сме народ с 
древна и митично славна ис-
тория, която всеки път пи-
шем отново, според изисква-
нията на настоящето. Посре-
щаме и битките, след които 
остават орди вдовици и сира-
ци, и празниците, през които 
гледаме да преядем и препием, 
заедно през вековете. Заедно 
сме и днес в новогодишната 
нощ, зяпнали тъпо телевизо-
ра, уверено втренчени напред 
към по-доброто бъдеще, кое-
то се налага да надробим с ко-
вашки чук, за да става за прег-
лъщане.

Нека Новата година доне-
се на всички българи, където 
и да са те по света, здраве – 
инак попадат в месомелачка-
та на здравеопазването ни, 
мир – дето си мяза на необя-
вена гражданска война, надеж-
да – в качество на домашен 
любимец и благоденствие – 
то е само за напористите, за 
хората с връзки, sorry, but тор-
бата с подаръците не е без 
дъно като осигурителната 
каса я!

Честит утрешен махмур-
лук!

Вашият най-стойностен, 
исторически и просто 

великолепен ПРЕЗИДЕНТ – Росен 
ПЛЕВНЕЛИЕВ.

Мерси. •

тил на един от тях стихотворението Агент „Георги” превеж-
да „Власт и съпротива:

 
Ще го преведа и този автор, ще го преведа
в златното мълчание на моя свят,
над реката с трупове, но без да се усети.
Докато пръска чар и раздава ум...

Ще го преведа – без власт, без съпротива,
в смътното безсилие на думите, с уста 
кървави от истината вкусна, 
докато засвети тя в невидим ултразвук
и невинно изтънее в приказка красива.
Ще го преведа от неговия рай накрай света,
ще го хвърля в моя Ад и няма да го пускам,
докато не заприличаме един на друг.

После той ще ме откара в центъра на истинския бал,
ще ме запознае с краля, ще ме вкара в ложата.
Там отвсякъде ще ръкопляскат:
 – Браво! Кожата си му одрал! 
Сдържано ще им отвърна:
 – Само кожата.

Явно на нашия германски писател и приятел Илия Троянов не 
му върви с четмото и писмото, което посвещава на бившата 
си „родина”. „Революцията менте” или „Кучешки времена” тряб-
ваше да чакат 10 години, докато избаятеят, за да преодолеят 
всеобщия остракизъм на номенклатурата и на „юнаците” сред 
нейната „опозиция”.

Съдбата на сегашния му роман „Власт и съпротива” е още 
по-нерадостна – в резултат на преводаческите усилия на по-
менатия агент, той е обезобразен порядъчно или както се е 
изразил поетът, след одиране на кожата авторът е посивял 
до неузнаваемост, а бестселърът в Германия у нас е станал 
чужд и неразбираем, като че ли писан на санскритски...  

Минало ли, напред ли? – ваш’та мамка! •
Феранте Пала

» » » продължава от страница 1

 ЗАЩО НЕ СЪМ И ПЪРЛИЧЕВ…

Стига 
с това минало! 
Да гледаме напред!

РЕЧТА НАКРАЯ

Истинската новогодишна реч на президента
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Тази тенденция е всеобща. Към 
този резултат се отива по 
многобройни пътища и пъте-
ки. Толкова, колкото са поли-
тическите партии, записали 
върху знамената си: ЕТАТИЗА-
ЦИЯ. Всяка от тях е ембрион, 
от който при подходящи ус-
ловия може да се роди НОВАТА 
КЛАСА. Съвкупността от ме-
тоди и средства, с чиято по-
мощ от една партийна какави-
да се ражда класата на госпо-
дарите, е ПОЛИТИКАТА. Целта 
на тази безцеремонна игра (чи-
ито участници нямат никакви 
скрупули по отношение на не-
изпълнените обещания за бъ-
дещето) е завладяването на 
държавната машина. Защото 
истинската, „реална полити-
ка”, чиято същност е завоюва-
нето на господстващо поло-
жение в едно общество и не-
говото непрекъснато съхра-
нение и разширение навътре 
и навън от границите, започва 
едва тогава, когато в ръцете 
на политиците се окаже съв-
купността от политически 
или – което е едно и също – по-
лицейски институции, пред-
ставляващи апарата на дър-
жавата.

Овладели веднъж държав-
ната власт, политиците се 
стремят да я направят все-
обхватна и всесилна. Без да 
бъде икономика, тя ще реша-
ва въпросите на икономиката. 

Без да бъде религия, тя ще има 
своите идоли и жреци. Идвайки 
„в името на народа”, тя ще го 
раздели на две категории, чи-
ято численост е обратнопро-
порционална на правата и при-
вилегиите: така наречените 
народни маси – анонимно сбо-
рище от безправни управля-
вани, ръководени и предста-
влявани от шепа всесилни дър-
жавни ръководители, които в 
своите кабинети, на закрити 
съвещания, заседания и банке-
ти ще решават ВМЕСТО маси-
те всички проблеми на живота 
на обществото. При това, ни-
кой от тези политически гос-
подари няма да се съобразява 
със сантименталните упреци 
и мърморения на онези, които 
са им повярвали в „какавидал-
ния стадий” и които ще се по-
чувстват измамени, когато 
разберат, че „от напразните 
усилия на любовта” им се е ро-
дил държавнокапиталистиче-
ският дракон.

III. РОЛЯТА НА 
МАРКСИЗМА В ИСТОРИЯТА

Сред пъстроцветната кавал-
када от политически партии, 
които сочат пътя на чове-
чеството към държавния ка-
питализъм, почетното място 
се пада на тези от тях, които 
са поставили във фундамента 
на политическите си програми 
различни порции МАРКСИЗЪМ. 
Сам по себе си отражение 

на посочената икономическа 
тенденция на концентрация 
и централизация на капитала 
(чийто завършек е етатизаци-
ята) и в съчетание със суевер-
ната вяра в конструктивната 
историческа роля на държава-
та, МАРКСИЗМЪТ Е ЗАВЪРШЕ-
НАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА 
ДЪРЖАВНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ. 
Без да бъде оригинален, имащ 
своите предшественици из-
между множеството „социа-
листически” доктринери на 
миналото и в политическата 
практика на редица държав-
ни мъже на аристокрацията 
и буржоазията от 19-ти век 
(ако не се връщаме към време-
ната на държавното робовла-
дение в Египет, Поднебесна-
та империя или Спарта), „Кому-
нистическият манифест” на 
Маркс и Енгелс е ЗАВЪРШЕНА-
ТА ПРОГРАМА на държавния ка-
питализъм. Неговите програм-
ни ДЕСЕТ ТОЧКИ предвиждат 
одържавяване на земевладел-
ската собственост, на индус-
трията, банките, транспор-
та и т. н.

Върху тази програма, в на-
вечерието на ХХ век в Русия 
Ленин създава партията на 
болшевиките – бъдещата аку-
шерка на ориенталския „социа-
лизъм”. Наличието на такава 
партия е само необходимото 
условие на държавно-капита-
листическия преврат. Доста-
тъчното лежи в специфични-
те особености на бременното 

с преврата руско общество. В 
руската икономика от първи-
те две десетилетия на ХХ век 
има всичко: патриархални об-
щини и крепостничество, ма-
нифактура и монополи. Послед-
ните имат крещяща нужда от 
модернизация на политическа-
та и социална структура на 
самодържавието, от ликвиди-
ране на задушаващите ги бю-
рократични бариери на абсо-
лютизма и от простор за ус-
кореното си развитие. Селяни-
те искат земя. Малобройната 
работническа класа се оказва 
безпомощна и става питател-
на среда за всички политиче-
ски партии и организации в уз-
рялата за революция Русия, чи-
ито програми представляват 
пъстър спектър, включващ 
различни нюанси на държавния 
капитализъм. Само анархисти-
те, заели най-левия им фланг, са 
прекрачили този последен пре-
дел на държавническата мъд-
рост, но всички са съгласни в 
едно: помешчическата монар-
хия трябва да бъде унищоже-
на! При променен вътрешен и 
международен контекст Ру-
сия се приближава към своя-
та 1789 година.

Политическата борба на 
партиите е отражение на раз-
нородните социаликономиче-
ски тенденции и в нея ще се на-
ложи доминиращата. Една от 
най-изостаналите в началото 
на ХХ век в стопанско отно-
шение европейски страни със 

своя презрял феодализъм, мо-
нополи в индустрията и фи-
нансовата сфера, Русия е една 
от най-развитите от гледна 
точка на буржоазния револю-
ционен календар. „Изпревари-
ла” Франция на Луи XVI с едно 
столетие, тя притежава мо-
дерни тръстове и компании-
гиганти, създадени с руски и 
чужди капитали, чиито работ-
ници достигат 150 000 души. 
Подобни мащаби са непознати 
по онова време дори за евро-
пейските републики и консти-
туционни монархии, но редом 
с тях продължават да същест-
вуват помешчици и крепостни 
селяни. Всички стадии на капи-
тализма и всички класи на ру-
ското „трето съсловие” се за-
душават в обръчите на само-
държавието. По-нататъшно-
то развитие налага да бъдат 
изринати абсолютизмът и 
азиатската бюрокрация, заед-
но с гоголевските персонажи.

Тоталната криза на руско-
то общество, катализира-
на от военните поражения в 
Първата световна и разруха-
та, го изправя пред необходи-
мостта от революционна про-
мяна на неговата политическа 
и икономическа конструкция. 
След 1905 година Русия ста-
ва отново епицентър на още 
по-мощни революционни тру-
сове. В тяхната основа сто-
ят противоречиви, паралелно 
действащи или исторически 
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Социализмът е напълно раз-
лична система. В него липс-
ват както антагонистични 
социални класи, така и упра-
вляващи такива (капитали-
стите в частния и бюрокра-
тите в държавния). Липсва 
или е с крайно ограничени пъл-
номощия самата държава – 
обществото се самоуправля-
ва по прякодемократични ме-
ханизми. Липсват репресивни 
органи и институции – редът 
се опазва от самоорганизи-
ран въоръжен народ, същият 
е в готовност за съпроти-
ва при външна агресия, без да 
има амбиции за завземане на 
съседни територии, а наказа-
телната система е редуци-
рана до психологична и психи-
атрична превенция, за изклю-
чителните антисоциални слу-
чаи съществува практика на 
„поръчителство”, тоест про-
виненият индивид живее и ра-
боти в колектив, поел задача-
та по превъзпитанието му и 
съдействието за възмездя-
ване на причинената щета. 
Икономиката на социализма е 
безпарична, продукти и изде-
лия се разпределят в зависи-
мост от това дали са в изо-
билие, или ограничени; условие 
за достъп до системата за 

разпределение е самият факт 
на участие в общественопо-
лезния труд и ангажимент с 
отрядите на милицията. Ка-
чественият и съвестен труд 
води до предимство в получа-
ване на продукти, които в мо-
мента са ограничени и се по-
делят по равно първо между 
активно участващите в сто-
панството, а накрая идва ред 
на по-отстранените. Това е 
положение, което трае, до-
като не бъдат изградени съ-
ответните производствени 
мощности.

Така отликата между со-
циализъм и комунизъм е, че 
при социализма има повече 
уравниловка в задоволяване-
то на потребностите, както 
и съществува задължително 
участие в обществения труд 
и опазване на реда. При кому-
низма отпадат както уравни-
ловката, така и граждански-
те задължения, всичко е изця-
ло на доброволно участие – 

и именно по тази признаци 
е възможно да се каже кога е 
свършил социализмът и започ-
нал комунизмът, а не с указ на 
правителства или пленуми на 
партии, каквито и без това 
не съществуват при социали-
зма и комунизма, освен като 
клубове по интереси или дру-
жества за ролеви игри.

Класа. Социална класа е 
голяма група хора със сходни 
помежду им характеристики 
като: притежавана собстве-
ност, възможна за употреба 
като капитал (тоест източ-
ник на печалба); род занятия 
и размер получавани от тях 
основни доходи; място в сис-
темата на производството 
(дали са ръководители, общо 
казано надзиратели или пре-
ки изпълнители) и система-
та за вземане на обществе-
но значими решения (дали са 
вечно лъгани гласоподавате-
ли, пряка прислуга в някое от 
подразделенията на властта, 

властници от различни ран-
гове, спонсори на лобистите 
във властта).

Обикновено социалната 
класа притежава повече или 
по-малко дефинирано класо-
во самосъзнание, тоест раз-
биране на интересите си 
като група, специфични пси-
хологически задръжки, илюзии 
и предразсъдъци, инстинкт 
за групова солидарност при 
външна на класата опасност, 
който инстинкт не пречи да 
съществува вътрешнокласо-
ва конкуренция – практичес-
ки здравословен начин на съ-
ществуване на капиталис-
тическата класа, но самоу-
бийствена за пролетариата 
(тези, които имат да предло-
жат като капитал само себе 
си като трудова единица, съ-
ответно времето на своя жи-
вот, което става собстве-
ност на работодателя, заед-
но с произведената през това 
време продукция или извърше-
ни услуги). Конкуриращите се 
помежду си пролетарии не са 
способни да се опълчат нито 
на работодателите, нито на 
държавата, нито на мутрите 
(ортаци както на държавата, 
така и на частния бизнес).

Вътрешнокласовата кон-
куренция също така е белег за 
лумпенизация – при силна кон-

куренция се разрушават со-
лидарните традиции, индиви-
дът реално е готов да дейст-
ва „срещу своите”.

Типична класова неосъзна-
тост е когато работник не 
просто мечтае да стане ра-
ботодател, но и се стреми 
към чорбаджийски начин на 
живот, подражава в поведе-
нието си на обективния кла-
сов враг. Такъв персонаж е 
класически лумпен и без да 
губи работа, а с нея и начина 
си на живот, определен от до-
ходите.

Болшевишкият режим в 
България на практика създа-
де дребнобуржоазен манта-
литет у пролетариата, за-
рази го с партийно-чиновни-
ческата еснафщина, след кое-
то с лекота си позволи пре-
форматиране на държавния 
капитализъм обратно в час-
тен, без да се опасява от сил-
но революционно работниче-
ско действие срещу себе си. 
Просто защото българската 
работническа класа бе лум-
пенизирана и то във форма-
та на асоциално лумпенство 
за разлика от онази част от 
лумпените, които не са изгу-
бени окончателно за револю-
ционно мислене и революцион-
ни стремежи. •

(следва)

българската 
работническа класа 
бе лумпенизирана
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 Автономният работни-
чески синдикат е един-
ствената синдикална ор-
ганизация създадена и 
управлявана от самите ра-
ботници, членуващи в нея. 
 
 Към момента има 5 секции 
в различни градове в стра-
ната  и клубове в София и 
Варна. 

 АРС е класова организа-
ция и в него освен работ-
ници от различни сфери 
членуват студенти, безра-
ботни и пенсионери. Член-
ски внос плащат само чле-
новете получаващи над 800 
лв заплата, за безработни и 
за хора с по-ниски заплати, 
задължителен членски внос 
няма. Това, което ни обеди-
нява е убеждението, че не 
можем да разчитаме нито 
на политиците, нито на кази-
онните синдикати да извою-
ват правата ни вместо нас. 
Ние ще свършим това сами.  
  
 Нашата тактика е пряко-
то действие. Нашият начин 

на организация е пряката де-
мокрация. Всеки член на син-
диката е равен с останалите. 
При нас няма председатели 
и шефове. Всички решения 
се вземат на общо събра-
ние или чрез онлайн инстру-
менти за комуникация меж-
ду членовете на синдиката.  
 
 Ние сме единствената 
не-йерархична синдикал-
на организация в България. 
Като такава, ние сме и един-
ствената синдикална органи-
зация създадена и управля-
вана пряко от работниците.  
Всички инициативи и кампа-
нии, които провеждаме се 
извършват от доброволци 
от синдиката, като за цел-
та разчитаме единствено на 
собствените си сили. Не при-
емаме дарения и спонсорство 
от каквито и да било бизнес 
структури, НПО-та, държав-
ни или общински институции.  
 
 Синдикатът е изграден 
на принципите на взаимо-
помощта и солидарност-
та. Това са принципи, които 

прилагаме във всекиднев-
ната ни работа. В рамките 
на синдиката функционират 
земеделски кооперативи, 
взаимно-спомагателна каса 
осигуряваща безлихвен 
кредит за членовете, прав-
ни консултации, множество 
курсове и обучения за ква-
лификация и преквалифика-
ция и т. н. 
 Освен всекидневната син-
дикална работа по защита 
на трудовите права на свои-
те членове и множеството 
форми на взаимопомощ, 
синдиката участва актив-
но и в политическия живот. 
Нашите секции са активни 
в множество политически, 
екологични и социални про-
тести и каузи в страната.  

 Наша дългосрочна цел е 
пълна реорганизация на 
икономическия и политиче-
ския живот на принципите 
на свободата, социалната 
справедливост, пряката де-
мокрация и самоуправле-
нието.

СОЦИАЛНА БОРБА 
БЕЗ КОМПРОМИСИ!

www.arsindikat.org

Свържете се с нас:
0878 609 886
0878 795 023 

Варна, бул. Христо Ботев 3, ет. 2 
София, бул. Генерал Скобелев 62

arsindikat@gmail.com

На страниците на на-
шия бюлетин всеки месец 
ще можете да прочетете за 
дейността на всяка от сек-
циите ни, работнически 
сигнали, новини от Бъл-
гария и света, да следите 
международните работни-
чески борби, анализи и те-
ория на анархо-синдикали-

зма.

Безплатни трудово-правни 
консултации:

www.bgworker.eu
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РАБОТНИЧЕСКИ 
ПРАВА

„Автономен Работнически 
Синдикат – секция Варна, 
организира безплатно 
обучение за правата на 
работниците при започ-
ване и при напускане на 
работа. На обучението 
бяха разгледани обстойно 
всички мерки, които ние 
като работници можем да 
вземем за да си гаранти-
раме сигурност и защита 
при сключване на трудов 
договор. Бяха изложени и 
добрите практики при пре-
кратяване на трудовите 
взаимоотношения с рабо-
тодателя.“

 „АРС–секция София, категорично се противопоставя на  
предложението на Столична община и  
ЦГМ–АД, за увеличаване на цената на билета за градски 
транспорт в София с 60% или половин стотинка.
 На основата на всичко това, ние, членове и симпатизанти 
на АРС-София, предлагаме не увеличение, а намаление, с 
60% на цената на билетите. Това наше предложение е съо-
бразено, на първо място, с доходите на хората, също така с 
хармоничното и екологично развитието на нашия град. Не се 
отказваме и не правим компромиси!“

 „На 01.05.2016, варнен-
ската и софийската секции 
на синдиката обединиха 
сили в шествие, което тръг-
на от площада на Козирката 
във Варна и премина през 
главните алеи на града. Към 
шествието се присъединиха 
близо 100 души от различ-
ни  сфери – от строителни 
работници и сондьори, до 
работници в сферата на ус-

Членове  на  варненската  секция  на  АРС, заедно 
с колектива от сайта за документални филми  
Dokumentalni.com, организираха тридневен 
фестивал на  документалното кино във Ва-
рна. Фестът се проведе в морската градина 
и събра стотици варненци и гости на града, 
като в рамките на три дни бяха прожектира-
ни 8 филма на социална, политическа и еко-
логична тематика.

 „Тази сутрин, 120 миньори 
от рудник „Бабино“ на Мини 
„Бобов дол“ влязоха в за-
боите и заявиха, че няма да 
излязат след завършването 
на смяната им. Те започват 
този протест, като форма 
на пряко действие срещу 
съкращението с 22-23% на 
работните им заплати, както 
и срещу спекулациите око-
ло неясната съдба на руд-
ника.  Вече втора седмица 
неофициално се говори за 
неговото закриване, но нито 
ръководството на мини „Бо-

СОЛИДАРНОСТ 
С МИНЬОРИТЕ 

ОТ БОБОВ ДОЛ!
Главоболия и глоби 

за некоректен 
работодател  

след намеса на АРС
 
 
В средата на Април, след 
сигнал от наши членове за 
нередности и работода-
телски произвол във фир-
ма „ЕМ КЪНСТРАКШЪН 
ЕНД СЪРВИСИС – ЕООД“ 
(бившата „Системни Ко-
муникации ЕООД“), АРС 
предприе действия срещу 
некоректния работодател.     
В резултат, бе извърше-
на цялостна проверка от 
Инспекция по Труда. При 
проверката са били изис-
кани писмени обяснения 
от  упълномощени от ме-
ниджърите лица, както и 
проверка на ведомости-
те за заплата и банковите 
преводи. За установените 
нарушения са предприети 
административно наказа-
телни и административно 
принудителни мерки.

Документален 
филмов фестивал

Солидарна 
каса

1 МАЙ - ДЕН ЗА 
БОРБА!

„Разрастването на членската маса ни поз-
воли да пристъпим към реализацията  на 
нови инструменти за взаимопомощ между 
членовете на синдиката.  На 24.01.2016 г. 
официално бе учредена първата взаимос-
помагателна каса към Автономен Работ-
нически Синдикат във Варна. Седмица по-
рано бе учредена и солидарна каса към 
синдиката в София.“

СИГНАЛ

лугите и IT специалисти. В 
шествието се включиха и 
много музиканти, студенти, 
пенсионери и безработни. 
 Освен демонстрация на 
разрастващата се сила на 
автономния синдикат, шест-
вието на 1 Май изрази и ис-
торическата приемственост 
с борбите на работниците 
продължаващи вече повече 
от 200 години.“

бов дол”, нито институциите 
потвърждават слуховете. 
Същевременно продължа-
ва нередовното изплащане 
на заплатите и ваучерите на 
работниците, а още преди 
месец е започнало и разгло-
бяване на машини в рудни-
ка, твърдят миньори.
 Ние, работниците от Ав-
тономен Работнически Син-
дикат, работещи в различни 
браншове, заставаме зад 
миньорите от Бобов Дол и 

тяхната борба за справед-
ливост и достойнство.
• Пълно и незабавно изпла-

щане на заплатите!
• Пълно и незабавно изпла-

щане на ваучерите за храна!
• Ясни правила и пълни 

обезщетения за съкратени-
те работници!“
 
„Борбата на миньорите от 
Бобов Дол се превърна във 
водеща новина и само за 
един ден обиколи цялата 
страна. Миньорите и техни-
те справедливи искания се 

радват на широка общест-
вена подкрепа. Секциите на 
Автономен Работнически 
Синдикат успяха само за ня-
колко часа да организират 
протести в няколко града на 
страната. В тях се включиха 
членове на синдиката, ра-
ботници от различни сфери 
и групата Червено Дейст-
вие (София). Във Варна към 
акцията на солидарност се 
включиха и работници от ко-
рабостроителницата.“

2016

ЗА СВОБОДЕН 
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ!

СТЪПВАМЕ ТВЪРДО В НАСТОЯЩЕТО, 
ЩЕ ЗАВОЮВАМЕ БЪДЕЩЕТО!

Частици написана история, които дават ясна представа за Автономния работнически синдикат като 
организация, неговите принципи, позиции и действия, през последните няколко години



3януари 2017, брой 1 Автономен Работнически Синдикат

 „На 17 януари 2015 г., 
след едноседмична под-
готовка, стартира сери-
ята от протести срещу 
„реформите в БДЖ“ орга-
низирани от Автономен Ра-
ботнически Синдикат.  
Първият протест беше ор-
ганизиран от АРС-Варна 

Открито писмо 
до посолството на Република Гърция, София

 Ние, членовете и симпатизантите на Автономен 
работнически синдикат (АРС), декларираме своята 

подкрепа и солидарност към работниците от 
окупираната фабрика VIO.ME в Солун.

 Изразяваме остър протест срещу намерението на 
гръцките власти, да отнемат фабриката от ръцете на 

работниците,  
посредством   юридически  хватки и шмекерлъци, като 

например, 
 продажбата на търг на земята върху която е построена 

сградата на VIO.ME.
Солидарността е нашето оръжие!

„Окупирай, съпротивлявай се, произвеждай!“
Ние сме с вас, приятели от VIO.ME!“

Международна 
солидарност

VIO.MEОкупирай, Съпротивлявай се, Произвеждай!

ПРЕКИ 
ДЕЙСТВИЯ!

и се проведе на ЖП-Га-
рата в морската столица. 
Присъединиха се около 
50 граждани, активисти и 
работници, загрижени за 
съдбата на железницата. 
 След успеха с отмяната 
на министерската заповед 
за спирането на 138  влака, 
Автономен работнически 
синдикат – Варна, София и 
Бургас , заедно със активи-
сти от Пазарджик, излязоха 
в последния ден на януари 
на координиран национален 
протест В ПОДКРЕПА на ра-
ботниците от БДЖ, ПРОТИВ 

плановете за приватизация, 
концесии и ремунисипали-
зация (общинско финанси-
ране) на държавните желез-
ници.
 Три съботи подред, 17-ти, 
24-ти и 31-ви януари, секци-
ята на АРС във Варна излезе 
на протести на варненската 

гара, заявявайки исканията 
и позициите си, като след 
протестите бяха организи-
рани дискусионни общи съ-
брания с участието на граж-
дани и работници. На 31-ви 
януари, софийската секция 
на синдиката също излезе на 
протест на Централна Гара в 
София, активистка на АРС в 
Бургас раздаде листовки на 
гарата на граждани и любо-
питни репортери, призива 
на АРС беше подкрепен и от 
активисти на „Бъди Промя-
ната – Пазарджик“.“

НЕ НА  
ПРИВАТИЗАЦИЯТА 

НА БДЖ!

2015

„На знаковата дата 8 март, 
ние, членовете на варненска-
та секция на Автономен  Ра-
ботнически Синдикат, заедно 
с борбените работнички от 
нощния бар в  хотел „Интер-
национал“ проведохме про-
тест пред вратите на хотела 
с искания за изплащане на 
дължимите заплати. След на-
месата на АРС, некоректния 
работодател беше изхвърлен 
от хотела.“

„Поставени в тази враждебна среда, ние работниците, сме 
длъжни да се обединим, за да защитим правата си. Ние 
трябва да осъзнаем общата си цел и да заработим заедно за 
нейното осъществяване. 
 За това призоваваме всички работници, всички про-
фесионалисти от различни сфери, както и наемните ра-
ботници в сферата на услугите – синдикализирайте се!  
Влезте в Автономния Работнически Синдикат или създайте 
собствена независима синдикална организация. Ние ще ви 
подкрепим. 
 Заедно, ще можем да се опълчим на всеки един некорек-
тен работодател. 
 Заедно, ще можем да спрем престъпната приватизация и 
унищожаването на българската икономика. 
 Заедно, ние ще променим това общество изградено върху 
нашия честен труд, но служещо в полза на най-алчната и ко-
румпирана част от него. 
 Няма да се примирим с господстващото положение на 
деградирали типове наричащи се политици и бизнесмени. 
 Въоръжени с нов морал и желязна воля, ние ще разклатим 
устоите на това гнило общество и ще поставим България на 
световната карта в борбата за по-справедливо бъдеще!
 Обединени, ние ще поставим на колене работодателите, 
политиците и мафията и ще извоюваме това което ни се по-
лага по право!“

„Беше организиран семи-
нар от членове на различ-
ни секции на Автономен 
Работнически Синдикат 
в страната и бе част от 
фестивала „Бъди Промя-
ната“   – реализиран  съв-
местно с активисти от Со-
лидарен Център–Варна, 

„Предвид      обстоятел-
ствата и категоричния от-
каз на фирма Енемона АД, 
да изпълни задълженията 
си, ние, работниците от 
Автономен Работнически 
Синдикат се присъеди-
няваме към разгневените 
работници от Енемона и 
ще подкрепим всеки техен 
протест или стачка. 
Обявяваме и началото 
на кампания, с която це-
лим да хвърлим повече 
светлина върху случая 
със стотиците излъгани и 
ограбени работници и да 
докараме този казус до 
положителна за работни-
ците развръзка.“

 „Работник от град Бе-
лене, се свърза с нас, 
след като стана жертва 
на некоректно отноше-
ние от фирма „Кан Логис-
тикс“. Фирмата, собстве-
ност на  Джунейт Нехатов 
е със седалище в Тутра-
кан, с  основна  дейност 
изпращане на шофьори в 
Англия, Франция, Белгия и 
Холандия.
 Потърпевшият работ-
ник е  потърсил помощ от 
Инспекция по Труда, НАП, 
НОИ и Министерство на 
Труда, но навсякъде е 
срещнал незаинтересова-
ност и отказ да се занима-
ват с неговия случай.
 След като държавните 
институции отказват да се 
занимават с този случай, 
за нас, обикновените ра-
ботници остава единстве-
но да се обединим, да се 
организираме  и да защи-
таваме сами своите права. 
Това и ще направим.“

СИГНАЛИСиндикализирай се!

Фестивал 
„Бъди промяната“

Свободен Център–София и 
други. 
Събитията се проведоха в 
рамките на два дни в мор-
ската градина на град Варна 
и в тях взеха участие стоти-
ци активисти, работници и 
граждани.“
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Край на евтините лекар-
ства, край на достъпните 
земеделски култури, край 
на достъпа до полезна ин-

формация в Интернет. 
Фалит, безработица, глад, 

болести… геноцид! 
 

Да принудим депутатите 
ТОЗИ ПЪТ да ни послушат!  

СПРИ „ACTA“!

 „Една от основните причи-
ни за тежкото положение, в 
което се намират хората на 
труда в България, е факта, 
че през годините на Прехо-
да, не бяха създадени ис-
тински синдикални органи-
зации, които да защитават 
правата на трудещите се. 

 „Социална борба без ком-
промиси!“ е мотото на Авто-
номния работнически син-
дикат, което възнамеряваме 

 „Първата Балканска анар-
хо-синдикалистка конфе-
ренция се проведе в Бел-
град   на 6-7 април 2013 г., 
организирана от сръбските 
приятели. Участваха друга-
ри от Хърватска, Македо-
ния, Косово ,Сърбия и Бъл-
гария, а представителите на 
организации от Словения, 
Гърция, Румъния и Турция 
бяха възпрепятствани в по-
следния момент, но изпра-
тиха своите поздрави до 
Конференцията.“

Автономен работнически 
синдикат се обявява за за-
брана на дейността на Част-
ните съдебни изпълнители 
и Фирмите за събиране на 
дългове, тъй като счита тех-

Обществените услуги – ток, 
вода, парно, транспорт – 
трябва да бъдат изтръгнати 
от ръцете на капиталистиче-
ските печалбари и мошени-
ците и върнати в ръцете на 
истинския собственик – об-
ществото. И тази битка ще 
е част от голямата борба, за 
утрешния ден, за цялостната 
социално – икономическа и 
политическа трансформа-
ция на обществото, която 
неизбежно предстои.
Ако някой не разбира – 
просто е – борба за достоен 
живот. За нас и тези, които 
идват след нас.

Ако абонатите на „Топлофи-
кация-София“ са се радвали 
на декемврийското слънце с 
надеждата за по-ниски смет-
ки за парно след празниците, 
то останаха излъгани – об-
щинското топлофикационно 
дружество и начинът му на 
функциониране, определено 
се намират извън „прогноза-
та за времето“, а нещастните 
хора, абонирани доживотно 
за тази „услуга“, за сетен път 
се убедихa, че образно каза-
но, Топлофикация е „място“, 
за което се минава под табе-
ла с надпис „надежда всяка 
тука оставете“.

 „Всеизвестен факт е, че 
под дебелата сянка на бъл-
гарските политически иди-
оти нищо друго не може да 
процъфтява освен бедност-
та, оскотяването, корупция-
та, произвола и медийното 
скудоумие. И всичко това се 
дължи на страшната онази 
наглост с която е пропита до 
мозъка на костите българ-
ската новобуржоазна класа.
 1 май не е празник на  
бира–скарата, а  
ден-символ, в който си 
спомняме миналото, стъпва-
ме твърдо в настоящето, за 
да завоюваме бъдещето.
 Днешните млади хора и 
такива на средна възраст, 
сигурно много пъти са си 
казвали „Ех, ние сме най-
прецаканото поколение, в 
най-лошите времена ни се 

СИГНАЛ
 „Получихме смущаващ 
сигнал от служители на 
общинското дружество 
„Столичен Електротранс-
порт“, където се оказва, 
че удръжките от работ-
ната заплата са редовна 
началническа практика, 
подкрепена от синдика-
тите, КНСБ и Подкрепа. 
 Пари се удържат по 
две схеми: първата, чрез 
прилагането на санкции и 
глоби по т. нар. Вътрешни 
правила на дружеството 
и втората, чрез принуди-
телна такса за присъеди-
няване към   колективен 
трудов договор.“

Международно 
сътрудничество

2014
падна да живеем” и сигурно 
са имали основание за таки-
ва мисли. Но всъщност не е 
така. 
 Нашето поколение живее 
в може би най-интересните 
времена в цялата човешка 
история. Времена, в които 
най-накрая, след толкова 
страдания и жертви в соци-
алните борби, пирамидал-
ната обществена система, 
основана на политическа 
доминация и икономическа 
експлоатация, ще бъде из-
хвърлена там, където и е 
мястото – в боклукчийската 
кофа на историята.
Да я изхвърлим!“

СРЕЩУ 
ЛИХВАРСКИЯ 
ПРОИЗВОЛ!

2013

2012

ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ – 
ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ

„ACTA“ 
ОЗНАЧАВА:

Железниците на железничарите – 
управата под влака! 

Солидарност със стачкуващите 
работници в БДЖ! Нито крачка назад!

„Не мина, а кланица! До-
като дребно-буржоазни-
те безделници в София 
пият кафе, катерят се по 
комини и си показват ци-
ците, Олигархията убива! 
Солидарност с мъката на 
близките на жертвите в 
Ораново. Вдигнат юмрук 
срещу олигарсите и тех-
ните политически покро-
вители! Ще си платите за 
всичко. 
Класова борба! 
Без компромиси!“

да изпълним със съдържа-
ние – на произвола и униже-
нието трябва и ще бъде сло-
жен край!“

ните действия за престъпни, 
противообществени, неху-
манни и неморални. Още 
по-неприемлива е ролята 
на Държавата, която е ис-
тинският виновник за това 
положение, защото е пре-
доставила законова и ин-
ституционална закрила на 
паравоенните отряди за съ-
биране на дългове, терори-
зиращи обикновените граж-
дани, жертви на лихварски 
произвол.

 „С такива синдикати не 
ни трябват експлоататори. 
Българските профсъюзи 
подриват синдикалната 
идея по-успешно и от най-
отдадените й противници...
 ...Дали реформата в БДЖ 
ще даде някакъв положите-
лен ефект, или ще е просто 
последен гърч преди компа-
нията да тръгне окончател-
но по пътя на „Кремиковци” 
или „Балкан” предстои да 
видим.   Едно обаче 
е сигурно – с поведението 
си по време на тази стачка 
КНСБ и Подкрепа забиха 
поредния пирон в ковчега 
на синдикализма и успяха 
да окепазят борбите за тру-
дови права повече, отколко-
то и най-активните им про-
тивници.“

 „На 25-тия, юбилеен (90 
години от основаването) 
конгрес на Международ-
ната работническа асоци-
ация, провел се от 6-ти до 
8-ми декември 2013 г., във 
Валенсия, Испания, наши-
ят Автономен работнически 
синдикат, се асоциира към 
международното работни-
ческо сдружение и получи 
статут на „приятел на МРА“.

„Автономен работнически 
синдикат – секция Варна, 
започва БЕЗПЛАТНО обу-
чение по компютърни тех-
нологии за начинаещи и 
напреднали. Курсът цели 

 „Социален мир…всички са 
чували по един или друг по-
вод това клише от времето 
на навлезлия вече в петата 
си петилетка „преход“, Какво 
ни донесе „социалния мир“ в 
периода, когато се структу-
рира наново (политически, 
икономически и социално) 
обществото след краха на 
т. нар.. „социализъм“ и беше 
разграбена „общонародната 
собственост“? 
 Какви са резултатите от 

липсата на истински ра-
ботнически организации в 
България, които безком-
промисно да защитават 
каузата си? От липсата на 
класово самосъзнание и 
чувство на солидарност 
сред хората (едни работ-
ници протестират, манипу-
лирани, други ги оплюват)?  
 На „полето“ на „трудово-
правните отношения“ и „со-
циалното партньорство“, 
вече има организация, коя-

то не само, че няма никакво 
намерение да си „партнира“, 
напротив, възнамерява да 
обърне масата с мезетата и 
напитките…
 Стига унижения, стига 
произвол, стига бедност и 
ниски доходи! И най-лошата 
класова война ще е по-добра 
от такъв „социален мир“.

Социална борба 
без компромиси!

да помогне безработни 
варненци да добият ком-
пютърни умения както и на 
такива които искат да се 
преквалифицират в ком-
пютърни специалисти.“
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следващи се една друга иконо-
мически тенденции. Върху тех-
ните вълни след Николай Рома-
нов изплуват и потъват в не-
битието на историята княз 
Лвов, Милюков и Керенски. Из-
въникономическата принуда 
и революционното насилие ус-
коряват „естествената” капи-
талистическа еволюция. Сгъс-
тено и светкавично, като в 
калейдоскоп се сменят карти-
ните на политическия и социа-
лен живот през 1917 г. Само за 
осем месеца – от февруари до 
октомври – руската икономи-
ка преживява една цяла исто-
рическа епоха и развиващата 
се, но недоносена революция 
абортира и изплюва на поли-
тическата сцена болшевики-
те на Ленин.

IV. МАРКС-ЛЕНИНСКАТА 
МОДИФИКАЦИЯ НА 
БУРЖОАЗНАТА И 
ПОРАЖЕНИЕТО НА 
СОЦИАЛНАТА (ТРЕТА) 
РЕВОЛЮЦИЯ

По силата на един ефект, кой-
то пруският философ Георг 
Хегел нарича „шега на исто-
рията” (негови илюстрации 
можем да намерим в първите 
векове, когато Христовите 
апостоли стават папи, или 
във времето, когато френ-
ските рицари на кесията въ-
плъщават в себе си илюзорни-

те очаквания на цялото тре-
то съсловие), болшевиките се 
оказват достатъчно влиятел-
ни в големите градове на им-
перията и с помощта на въ-
оръжените си привърженици 
от гарнизоните и предградия-
та се навеждат и по израза на 
своя вожд взимат търкаляща-
та се по калните улици на Пет-
роград държавна власт. С един 
удар на държавния преврат от 
25 октомври 1917 г. те зако-
вават Русия в последния ста-
дий на капитализма. Промене-
ните обстоятелства от на-
чалото на ХХ век модифици-
рат класическата буржоазна 
революция в държавнокапита-
листическа. Февруарското на-
чало, което напомня 1789 г., 
става бързо история. Оказва 
се, че икономическата еволю-
ция, която води до господство 
на държавния монопол, е най-
силна, а представляващата я 
маркс-ленинска партия – с най-
добри шансове.

Политическите схватки с 
придружаващите ги военно-
полицейски хватки помитат 
всички останали от сцената. 
Свределът на революционно-
то капиталистическо разви-
тие изхвърля като стружки 
другите партии и организации 
от обществения живот на 
Русия. Удря часът на държав-
ния капитализъм! За няколко 
години „Левиатан” поглъща 
всички – едри и дребни – соб-
ственици на банките, в ин-

дустрията, търговията и зе-
меделието.

Историята отново си пра-
ви поредната хегелианска 
„шега” с революционерите, кои-
то загиват в царските тюрми 
и по фронтовете на граждан-
ската война – селяни, работ-
ници и войници. На социална-
та повърхност остават само 
социалистически лозунги, зна-
мена, „Съвети” и етикети. От 
мрака и идейната мъгла из-
никват корпусите на марк-
сическата полиция, Че-Ка, ар-
мия. Кристализира и се консо-
лидира партийната и админи-
стративна бюрокрация. Бол-
шевишките „деца” на недоно-
сената руска революция я… 
изяждат, а от присъединили-
те се и умножили редовете 
им лумпени, се ражда новата 
държавнокапиталистическа 
класа. Не за пръв път в човеш-
ката история, при подходяща 
икономическа даденост, дър-
жавата акушира на „изражда-
нето” на господарите.

Обезкръвените от граж-
данската война три милиона 
руски работници и десеторно 
повече селски бедняци започ-
ват да разбират измамата. 
Кредитът, който болшевики-
те получават за своята борба 
с довчерашните господари и 
експлоататори, чиято „исто-
рическа роля” поемат, започва 
бързо да се изчерпва, защото 
новите „революционни” власт-
ници могат да паразитират 

само за известно време върху 
справедливата омраза на ма-
сите срещу съборените пред-
шественици. Тя е един от из-
точниците на илюзиите, кои-
то работниците имат спря-
мо болшевиките. В борбата 
им с буржоазията, унижените 
и оскърбените виждат най-
малко справедливото възмез-
дие, ако ли не осъществяване-
то на справедливостта. (Този 
феномен, който условно може 
да се нарече „злорадството 
на роба”, е разкрит най-добре 
в усмивката на концлагерис-
та от полския филм „Тази нощ 
градът ще загине”. Падащи-
те американски бомби, които 
предизвикват апокалиптични 
пожари и руини и изкривяват 
от ужас лицата на нацистите 
и довчерашните самодоволни 
поданици на Третия райх, из-
викват само една усмивка вър-
ху лицето на заградения с тел, 
огньове и бомбени гръмотеви-
ци пленник.)

Дори след овладяването на 
властта болшевиките про-
дължават да събират симпа-
тиите на мнозина от работ-
ниците и мужиците, докато 
довършват социаликономиче-
ски остатъците на буржоазия-
та и дворянството. Необходи-
мо им е известно време, за да 
проумеят истинската приро-
да на новия режим и неговата 
дълбока противоположност и 
враждебност на интересите 
им.

Първите изригвания срещу 
новите господари не закъс-
няват. Руските работници и 
ратаи правят отчаяно смел 
опит да тласнат революци-
ята отвъд последния предел 
на капитализма. Тяхната ма-
лобройност, общата нераз-
витост на предпоставките 
за една анархокомунистиче-
ска революция в изостанала 
Русия, безхарактерността 
и фантасмагориите на голя-
ма част от руската „револю-
ционна” интелигенция и най-
вече липсата на собствен, 
жив опит на масите в борба-
та им с държавния капитал и 
неговата диктатура обаче 
превръщат Украйна и Крон-
щад в поле на поражение-
то на нашите първи военни 
схватки с марксизма. Срещу 
150-хилядната въстаническа 
армия на Махно в Украйна, Ле-
нин и Троцки изпращат 1 500 
000 червеноармейци под ко-
мандването на зам. комиса-
ря по отбраната Склянски. 
Операциите срещу въстана-
лите работници и матроси в 
Кронщад се ръководят лично 
от „Червения Наполеон” Троц-
ки. Окървавеният палячо на 
болшевизма, който доскоро 
величае бойците от този ба-
стион като рицари на рево-
люцията, сега изригва в кле-
вети срещу тях и тяхното 
дело. •

Георги Константинов
(следва)

СТО ГОДИНИ ОТ РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Руската революция
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
С Е  О К А З А Х А  П Р Е К А Л Е Н О  У Д Ъ Л Ж Е Н И
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РЕАЛИЗАЦИЯ НА АНАР-
ХОКОМУНИСТИЧЕСКОТО 
ОБЩЕСТВО:

Сътресенията, свързани с 
РР, която начева в капита-
листическото общество, 
свидетелстват за неустой-
чивостта и обречеността 
на днешните политически, 
икономически и социокул-
турни структури и норми на 
всекидневен живот. Те веща-
ят неизбежното крушение 
на остарелите обществено-
политически и икономически 
институции и отношения 
и са израз на революционна 
криза (ситуация). Решение-
то или изходът от нея из-
исква извършване на ради-
кални социални трансфор-
мации, най-важните от кои-
то са формулираните по-го-
ре превъплъщения на държа-
вата и частната/държавна 
собственост в свободен ко-
мунизъм.

Премахването на дър-
жавността и собственост-
та цели осигуряването на 
свобода, обществен и инди-
видуален, еднакъв за всички 
(за всяка и за всеки) достъп 

до произведените блага и 
услуги.

Става дума не за „социал-
ни реформи” – кърпежи, коре-
кции на развитието и козме-
тични промени, за да оста-
не всичко непроменено, а за 
коренни промени в общест-
вените отношения и струк-
тури, резултат от форми-
рането на един анархоко-
мунистически революцио-
нен мироглед като основа 
на радикалните трансфор-
мации, които могат да бъ-
дат резултат само от съз-
нателната и организирана 
дейност на революционни-
те маси.

Държавността и собстве-
ността не са нито вечни, 
нито „присъщи на човешка-
та природа” категории. Те 
са класови институции, по-
явили се след неолитната 
икономическа революция и 
последвалата я контраре-
волюция, чийто завършек е 
създаването на държавата. 
През огромната част от ис-
торията на „човешката при-
рода” не е имало нито инди-
видуална, групова или дър-
жавна собственост, робски 
труд, експлоатация, пари и 
търговия, нито извъниконо-
мическа принуда и политиче-

ско (полицейско) господство 
на една организирана банда 
над неорганизираните маси. 
Едва след откриването на 
селското стопанство (на 
скотовъдството и земеде-
лието) на мястото на лова и 
събирането на готови храни 
в природата и разделението 
на труда, възникват загра-
бването на произведените 
„излишъци” от бандите – ем-
бриони на държавността – 
и превръщането на ближни 
и далечни в роби, последва-
но от търговски експедиции, 
търговия с ресурси и продук-
ция, отнета от преките ґ 
производители, войни между 
въоръжените банди на пара-
зитите за плячката, докато 
се стигне до съвременните 
власти на държавните ин-
ституции и на корпорации-
те, в чиято основа открива-
ме известните ни от исто-
рията до днес модификации 
на собствеността, на дър-
жавността и на социалико-
номическите и политически 
отношения и класи.

Ние искаме да преобра-
зим обществото чрез СО-
ЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ.

ТЯ Е ТРАНСФОРМАЦИЯ НА 
КАПИТАЛИЗМА СЪС СЪОТ-
ВЕТСТВАЩАТА МУ ДЪРЖАВ-

НА „ЧЕРУПКА” В АНАРХОКО-
МУНИЗЪМ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, 
ТОВА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪР-
ШИ БЕЗ „ПРОТИВОКОНСТИТУ-
ЦИОННО” РЕВОЛЮЦИОННО 
НАСИЛИЕ. ДАЛИ ПОСЛЕДНО-
ТО ЩЕ ПРИЕМЕ ФОРМА НА 
КРЪВОПРОЛИТНА ГРАЖДАН-
СКА ВОЙНА, КАКТО И СТЕ-
ПЕНТА НА НЕЙНАТА ИНТЕН-
ЗИВНОСТ, ЗАВИСИ ИЗЦЯЛО 
ОТ ГОСПОДСТВАЩАТА КЛА-
СА, ОТ НЕЙНАТА ГОТОВНОСТ 
ДА ПРЕСТАНЕ ДА ГОСПОД-
СТВА И ДА ГРАБИ, И ДА ПРИ-
ЕМЕ СТАТУТ ЕДНАКЪВ С ТОЗИ 
НА ЕМАНЦИПИРАЛИТЕ СЕ В 
ХОДА НА СОЦИАЛНАТА РЕВО-
ЛЮЦИЯ НИСШИ КЛАСИ, в коя-
то ДЪРЖАВАТА, включител-
но демократичната, ТРЯБВА 
ДА УМРЕ, а стихийното раз-
витие на световния пазар – 
да се замени с разумна стра-
тегия на развитие, обща за 
цялото човечество, опира-
ща се на новите естестве-
нонаучни изследвания и тех-
нологични постижения, поз-
воляващи предвиждането 
на опасностите, които оч-
акват човечеството, както 
и използването на възмож-
ностите, с които то разпо-
лага, за отстраняването им.

Ние сме оптимисти от-
носно възможностите за по-

нататъшното развитие на 
човешките общества, но ус-
ловие за това е премахване-
то на капиталистическата 
икономика и отношения с 
техния страж – държавата.

Човечеството е дошло до 
границата на неизбежната 
социална реконструкция, коя-
то ще засегне всички днеш-
ни институции и отноше-
ния, включително мантали-
тета, много психологически 
характеристики, които не 
съответстват повече на 
новите условия на живот и 
които трябва да бъдат пре-
одолени, ОСВЕН С РЕВОЛЮ-
ЦИОННОТО НАСИЛИЕ, със съ-
ответно възпитание и ут-
върждаване на нова нрав-
ственост, продиктувани от 
това, че предпоставките и 
възможностите са се пре-
върнали в НЕОБХОДИМОСТ, в 
условие, без което същест-
вуването на човешкия род е 
станало невъзможно.

Днес, повече от всяко-
га, самата история на чове-
чеството вписва обективно 
и императивно в дневния му 
ред интернационалния брат-
ски планетарен съюз на всич-
ки народи на Земята. Съюз, 
който да планира с консенсус 

» » » продължава на страница 10
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ПРЕДИСТОРИЯ НА РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Русия през януари 1917 г.
1 януари в живеещата по ста-
ростилния Григориански ка-
лендар Русия се пада в неде-
ля – с него приключва 127-
мата седмица от началото на 
войната.

В първия ден на новата 
1917 г. руските вестници на 
първите си страници печа-
тат официалните хроники: за 
царя, височайшото му семей-
ство, за членовете на прави-
телството (страната има 
пресен нов премиер – 67-го-
дишният княз Голицин, но все 
същия вътрешен министър – 
Протопопов) и други високо-
поставени чиновници.

Император Николай II раз-
дава обичайните награди за 
„усърдна служба” – повишава в 
чин (руската бюрокрация носи 
звания, макар да е цивилна), 
връчва ордени. В четири часа 
следобед е назначен прием в 
Царскоселския дворец за пред-
ставители на руския елит и 
чуждите посланици.

Царят е подготвил цяла 
кошница „подаръци” и за оста-
налите си поданици. Напри-
мер горната камара на парла-
мента, Държавният съвет, с 
нарочен царски указ е повере-
на на председателството на 
ревностен реакционер, а със-
тавът на този съвет е под-
менен изяло – от него са из-
вадени представители на ми-
наващите за леви и на цент-
ристките партии, изхвърлени 

са и безпартийните, остават 
само верноподаническите 
партийци. Държавните желез-
ници, които и без това едва се 
справят със задачите за снаб-
дяване на фронта, но и с про-
доволствието за големите 
градове, повишават цените 
на услугите си с 15%.

Пресата описва църковни-
те служби в новогодишната 
нощ. Съобщава новините от 
фронта – немски атаки край 
Рига – отблъснати, предпри-
ети са успешни контраатаки; 
на румънския участък против-
никът превзел незначителен 
безименен хълм; на кавказкия 
фронт – нищо особено.

Вестниците спестяват 
на публиката, че са разстре-
ляни 24-ма войника от 17-ти 
Сибирски стрелкови полк по 
обвинения в дезертьорство 
(към края на 1916-та случаите 
на бягство или отказ от вли-
зане в бой доближават милион 
и половина).

Страниците са изпъстре-
ни с обяви и реклами: прода-
ва се почти всичко, каквото 
може да му хрумне на човек, 
но с купуването е малко слож-
но заради военното време.

Отделено е място за кул-
турния живот на Петроград: 
в Александрийския театър иг-
раят пиеса от Лев Толстой, в 
Мариинския – балет, „Спяща-
та красавица” на Чайковски. 
По театралната тема четем 

размисли за упадъка на това 
изкуство и силната конкурен-
ция на „синематографа”.

Литературна критика раз-
съждава над предсмъртните 
конвулсии на футуризма, анон-
сирани са лекции за възгледи-
те на Достоевски за самодър-
жавието, за „края на словото 
и неговото скорошно възраж-
дане” (съпроводено с благот-
ворителна акция в полза на 
инвалидите от войната), по-
лемика за творчеството на 
Максим Горки, който през съ-
щия януари се опитва да ор-
ганизира вестник, който да е 
„по-ляв от партията на кон-
ституционните демократи, 
но подчертано разграничен 
от социалистическата опози-
ция.

Списанието Новая жизнь 
публикува мнения на водещи 
писатели и публицисти по ан-
кета с тема „Световната 
война и съзидателните сили 
на Русия”; повечето се изказ-
ват „оптимистично”, малцина 
оценяват войната като „паде-
ние на европейската култура”, 
част от която е и руската.

Излизат стихосбирки на 
Пастернак, Цветаева и Ахма-
това. Напечатани са произ-
ведения или получават добри 
отзиви творби на Бунин, Блок, 
Грин, Серафимович.

Московският културен жи-
вот също е отразен по стра-
ниците на пресата, но се на-

бляга на една московска „кул-
турна особеност” – в староп-
рестолната, свръх всякаква 
мяра, се множат питейни за-
ведения и то насред обяве-
ния „сух режим”. Клиентите 
уж пият естествено газира-
на минерална вода, която лъха 
на алкохол, цените са главоза-
майващи. Когато се вясват 
инспектори и ехидно питат 
собствениците на заведения-
та на какво мирише тази тях-
на „минерална вода”, в отговор 
получават нахаканото „Мири-
ше на три хиляди рубли, госпо-
дин инспектор”. След това ин-
спекцията приключва, а весел-
бата продължава. Спекуланти 
и всякакви новобогаташи се 
наслаждават на живота.

Разбира се, във вестници-
те се бистри и политика. Пре-
обладават мненията, че мина-
лата година не е била добра, 
но настъпилата „обещава го-
леми промени”.

Нямат си представа какво 
предстои.

Според идеологемите на 
редакциите върви обсъждане 
на правителството – едни се 
радват, че „на власт” са кон-
серватори, други предпазли-
во критикуват пълната липса 
на план какво да се прави, осо-
бено по отношение на иконо-
миката. Все по-често в загла-
вията на статиите се мярка 
думата „криза”. Изказват се 
тревоги за продоволствие-

то. От декември 1916 г. пра-
вителството въвежда схема 
за изземване на зърно от про-
изводителите по твърди дър-
жавни разценки (по-късно бол-
шевиките ще възприемат съ-
щия метод, дори ще използ-
ват вече наличния термин 
„развьорстка”). Пресата нами-
ра за стряскащи фактите, че 
в Кременчуг, Житомир, Суми, 
даже Одеса изпитват пробле-
ми с продуктите – та това са 
градове насред житниците на 
империята! Загриженост за 
фалити на бакалии и хлебопе-
карни.

„Деловите” издания правят 
равносметка на финансово-
то състояние. Икономист от 
партията на конституцион-
ните демократи твърди, че 
държавният дълг е нараснал 
до над 26 милиарда златни 
рубли; книжните пари в обра-
щение са на сума 9 милиарда, 
вместо обичайното ниво 1,5-
2 милиарда; в заключение ико-
номистът хлипа, че нещата 
не изглеждат добре, ако и за-
напред властите продължат 
да игнорират общественото 
мнение по въпросите за фи-
нансите и стопанисването.

На 3 януари във всички час-
ти на 12-та армия е прочете-
на заповедта на генерал Рад-
ко-Димитриев (по рождение 
Радко Русков Димитриев от 
Градец, Котелско), която за-
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стратегическото социали-
кономическо хармонично раз-
витие на човечеството през 
21-ви век на основата на 
свръхразвитите технологии 
и да гарантира висок жизнен 
стандарт за всеки човек под 
съвместния контрол и колек-
тивното управление на на-
стоящето и бъдещето.

При тези условия може да 
се създаде база от обектив-
ни данни по отрасли, на чия-
то основа да заработи гло-
бална система за управление 
и разпределение на природ-
ните ресурси при пълна про-
зрачност и възможност за 
информиране (с премахване 
на всякакви тайни: банкови, 
търговски, договорни, дър-
жавни, следствено-съдебни, 
чиновнически, международ-
ни и т. н.) за промяна на ин-
фраструктурите на градове-
те на бъдещата федерация 
с обществен контрол върху 
разпределението и свободен 
достъп до технологичните 
разработки, с ликвидиране 
на частната и държавна соб-
ственост върху тях, включи-
телно „интелектуалната”.

В предстоящото десети-
летие 2016-2025 г. се очаква 

нов кръг от засилване на ро-
лята на РР в обществото, с 
което промишленото произ-
водство ще претърпи още 
по-дълбоки трансформации, 
за да премине окончателно 
от традиционно-стандарт-
ното и ръчно-машинно про-
изводство към автоматизи-
рано, роботизирано и инди-
видуализирано по предвари-
телно зададени параметри, 
съобразени с нуждите и вку-
совете на всеки потребител 
или колектив.

Като следствие от гло-
балната роботизация и ин-
форматизация ще се проме-

нят всички страни на живо-
та в човешкото общество. 
Критерий за социалния про-
грес ще бъде свободата, 
която обществото може 
да гарантира на всеки от 
своите членове. Свобода за 
творческа самореализация 
в различните дейности, нау-
ки и изкуства. Няма да бъде 
трудно да се проследи вза-
имната връзка между науч-
но-техническия и социалния 
прогрес, който е резултат 
от колективните и индиви-
дуални инициативи и плано-
ве и активното участие на 
индивидите и колективите 

в икономическия, социален 
и културен живот на обще-
ството. 

Творческата самореали-
зация, разнообразната пози-
тивна дейност и колектив-
ните решения и изпълнения 
развиват човека и съдейст-
ват за превръщането му от 
политическо животно (зоон 
политикон* на гръцки) в сво-
боден социален индивид.

Свободното време, пос-
ветено на собственото му 
„Аз”, освобождава и усъвър-
шенства човека. Колкото по-
голяма е свободата за собст-
вената му самореализация, 

толкова по-голям потенциал 
за развитие притежава цяло-
то общество (ако под това 
разбираме развитието на 
всички негови индивиди).

Ние живеем в симбиоза 
с планетарната екосисте-
ма. Причинно-следствени-
ят баланс отразява живота 
на планетата. Комунисти-
ческата икономика предпо-
лага преобразуване на соци-
алните и интернационални 
институции И СОЦИАЛНИ 
ОТНОШЕНИЯ в единна плане-
тарна система.

Наред с кардиналните по-
литически и социаликономи-
чески промени, е необходимо 
изработването на глобален 
екологичен проект за обще-
ството в XXI век, който би 
обезпечил материалните ус-
ловия за технологичния про-
бив, променящ съществе-
но и взаимоотношенията 
на човека с околната среда, 
минимизирайки увреждане-
то ґ чрез съобразено с нау-
ката използване на природ-
ните ресурси и рециклиране 
на отпадъците като нераз-
делна част от икономическа-
та дейност, която ще пре-
допредели възстановяване-
то на биосферата. При това 

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
С Е  О К А З А Х А  П Р Е К А Л Е Н О  У Д Ъ Л Ж Е Н И
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Критерий за социалния 
прогрес ще бъде 
свободата, която 
обществото може да 
гарантира на всеки от 
своите членове



януари 2017, брой 1 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
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. Трифон Терзийски, Кнежа 80 лв
2. Даниел Рангелов 60 лв
3. Петьо Димов 10 лв
4. Иван Д. Иванов, Коларово 50 лв
5. Димитър Богданов 10 лв
6. Жельо Желев Влаев, Стара Загора 30 лв
7. Александър Наков, Перник 20 лв
8. Илия Троянов, от хонорара  

за „Власт и съпротива” 200 евро

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 03.01.1826 г. избухва бунтът на 

декабристите в Южна Русия.
•  На 06.01.1848 г. в Калофер е роден 

Христо Ботев, пръв предтеча на 
анархизма в България.

•  На 06.01.1966 г. в Пловдив умира 
анархистът Петър Манджуков, 
участник в македонското движе-
ние, един от групата на „Гемиджи-
ите”. Автор на книгата „Предве-
стници на бурята”.

•  На 07.01.1923 г. в Ямбол се открива 
петата национална конференция на 
Федерацията на анархокомунисти-
те в България (ФАКБ).

•  На 08.01.1870 г. в Лондон умира руски-
ят революционер Херцен.

•  На 09.01.1905 г. в Марсилия умира 
анархистката Луиз Мишел, участ-
ничка в Парижката комуна.

•  На 10.01.1863 г. избухва въстание в 
Полша срещу руския царизъм.

•  На 12.01.1898 г. Емил Зола обнародва 
знаменитото си „Аз обвинявам”.

•  На 13.01.1900 г. в с. Попина е роден 
анархистът Никола Енчев Великов 
(Керенски), участник в анархистка-
та чета „Братя Бълхови” и в испан-
ската революция 1936-39 г.

•  На 14.01.1944 г. край Нова Загора в 
сражение с жандармерията е убит 
анархистът Деско Кръстев (Мом-
чил).

•  На 15.01.1809 г. в Безансон (Франция) 
е роден Пиер Жозеф Прудон.

•  На 15.01.1978 г. в Кюстендил умира 
анархистът Боян Нешев, политеми-
грант във Франция и концлагерист в 
болшевишка България.

•  На 16.01.1979 г. във Велико Търново 
умира Дончо Бълхов (Донски), четник 
в Килифаревската анархистка чета 
и участник в Испанската революция.

•  На 17.01.1991 г. в Стамболийски умира 
анархистът Илия Донев Петканов.

•  На 18.01.1954 г. в Карловския Балкан 
са убити анархистите-горяни Хрис-
то Чолаков и Минчо Попов.

•  На 19.01.1925 г. в сражение с полиция 
и войници на улица „Дж. Баучер” в Со-
фия са убити анархистите Стефан 
Тодоров и Христо Геков.

• На 20.01.1900 г. в Кюстендил е роден 
анархистът Тодор Ангелов (Божана-
та).

•  На 24.01.1909 г. в гр. Търговище е 
роден анархистът Трухчо Николов 
Трухчев, прекарал дълги години във 
фашистките и болшевишки кон-
цлагери и затвори.

•  На 26.01.1902 г. в Павел Баня е роден 
анархистът Иван Рачев Иванов, ак-
тивен деец и пропагандатор.

•  На 26.01.1877 г. в Пловдив е роден 
Михаил Герджиков.

•  На 26.01.1996 г. в София след теж-
ко боледуване умира анархистката 
Янка Статева.

•  На 28.01.1990 г. в Ракитово умира 
анархистът Георги Костадинов Зяп-
ков.

•  На 30.01.1871 г. в Гюргево е роден д-р 
Параскев Стоянов, активен анар-
хист, известен хирург и универси-
тетски преподавател.

•  На 30.01.1924 г. в престрелка с по-
лицията е убит анархистът Георги 
Попов от Килифаревската чета.

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2017 СВОБОДНА  МИСЪЛ

„зелените технологии” тряб-
ва да се разработват и до-
работват с отчитане на 
възможностите им за пов-
семестно използване, щото 
високотехнологичното про-
изводство да няма дискри-
минационен характер и да 
не създава области с ниски 
и мръсни технологии, които 
биха унищожили ефекта от 
достигнатия прогрес. Това 
също налага премахването 
на днешните прегради като 
собственост, разделение на 
труда, финансови и стопан-
ски „обвързаности”, стреме-
жи към извличане на свръх-
печалби за сметка на огра-
ничения достъп до достиже-
нията на РР, както и на по-
лицейското и юридическото 
съхраняване на днешните 
социални, т. е. политически 
и икономически отношения.

Науката като методо-
логия за намиране на всич-
ки и всякакви социални ре-
шения. Приложението на 
„научните методи за реше-
ние на социалните пробле-
ми” ще стане основен прин-
цип за функционирането на 
едно анархокомунистическо 
общество. Необходимо е да 
се откажем от неоправдано 

стимулираната хипертро-
фия на естествените и осо-
бено от форсираното създа-
ване и развитие на изкуст-
вените потребности, като 
свържем тази „политика” със 
щадящ режим на използва-
не на природните ресурси, 
с рециклиране и внедряване 
на технологии, спестяващи 
енергия, с въвеждане на ал-
тернативна енергетика и 
т. н., и т. н.

Постепенният преход на 
вземане на решения от чо-
века към изкуствения инте-
лект (при определяне на це-
лите отдолу-нагоре, от ко-
муната през регионите до 
планетата) е следващ етап 
в социалната еволюция. При 
прехода към икономиката 
на РР ще бъде нужен добро-
волният и свободен труд на 
множество специалисти от 
най-различни научни направ-
ления, съобразно техните 
интереси, афинитет и сво-
бодна воля да се прониква 
в тайните на микрокосмо-
са, на човека, на общество-
то и макрокосмоса, както и 
да се решават практически-
те проблеми на индивидите 
и колективите им. С тече-
ние на времето обаче обек-
тивното научно-техноло-
гично развитие ще предос-

тави управлението на моно-
тонните процеси на социал-
но-икономическия живот на 
обществото „в ръцете” на 
изкуствения интелект, ос-
вобождавайки човешките 
мозъци и ръце за творчест-
во…

Природата е основа на 
човешкото съществува-
ние, но тя не предопределя 
нашата история и не ели-
минира необходимостта 
от нашата революционна, 
хуманна, рационална и пла-
номерна намеса в делата 
ни. Ние искаме разцветът 
на разума, чувствата и во-
лята да се превърне в глав-
на цел на биологическия вид 
Хомо Сапиенс, за да заслу-
жим това дадено ни от ан-
трополозите название. •

* Аристотел определя човека 

като зоон политикон – „животно, 

което живее в полиса”. Според него, 

„който живее извън държавата по-

ради природата си, а не по силата 

на обстоятелствата, или стои по-

долу, или превъзхожда днешния чо-

век”, тоест, той е или по-нисше 

животно в еволюционната стъл-

ба, или е… Бог.

Очевидно Аристотел не е мо-

гъл да си представи СВОБОДНИЯ 

ЧОВЕК.

Георги Константинов

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края...
» » » продължава от страница 10



януари 2017, брой 112

ПРЕДИСТОРИЯ НА РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Русия през януари 1917 г.
плашва със смъртна присъда 
за неподчинение на нареждане 
от командирите.

Войнишко писмо: „Става 
все по-зле. Началството ни за-
душава, изстисква последни-
те капки кръв, от която и без 
туй малко ни остана. Не знам 
ще дочакам ли края на всичко 
това”.

Друго войнишко писмо: „С 
нетърпение чакам мига, в кой-
то фронтът се обърне обра-
тно и поиска сметка на тия, 
дето сега ни пращат на воен-
нополеви съд и ни разстрел-
ват като кучета… настрое-
нията сред нас са лоши, озло-
бени”.

По официални данни на во-
енните цензори подобните 
писма през декември 1916-та 
са около 11%, а през януари дос-
тигат 19%.

Суровата зима утежнява 
положението. Около полови-
ната селска работна ръка е 
мобилизирана, заместват я 
жени, деца, старци. За нужди-
те на селското стопанство 
са привлечени 600 хиляди 
пленници и четвърт милион 
бежанци, но трудът им е сла-
бо ефективен – не са мотиви-
рани, малцина имат нужните 
трудови навици.

Полицейските доклади оп-
исват опашките пред бакали-
ите, настроенията на жени-

те в тях – „тези домакини са 
по-опасни в революционно от-
ношение от всички парламен-
тарни опозиционери взети за-
едно… представляват склад с 
взривоопасни материали, за 
който е достатъчна една ис-
кра, за да избухне пожар”.

На 6 януари указ на Николай 
II отлага работата на Дър-
жавната дума и Държавния съ-
вет за 14 февруари.

Рапорт на началник на жан-
дармерията в град Казан от 
8 януари: „… настроенията 
са предимно антиправител-
ствени, при това никой не се 
спотайва, говори се напълно 
открито; казват, че новият 
правителствен курс е връща-
не назад, което е неприемливо 
днес…”

Частно писмо на губерна-
тора на Саратов: „Какво се 
случва само… сякаш от 1905 г. 
не са минали 12 години! Ся-
каш се повтаря същото! … И 
какво ни чака? Селянинът ще 
има думата, по-скоро делото. 
Чувствам се отвратително”.

Петроградската полиция 
резюмира:

Сред работниците идея 
за всеобща стачка става по-
пулярна като през 1905 г. … 
щом работническите маси са 
стигнали до такова осъзнава-
не, а интелигенцията отно-
во е повярвала, че спасението 
е в политически тероризъм, 
това е сигурен белег, че об-

ществените настроения дос-
тигат висока точка на опози-
ционност и жадуват да наме-
рят изход от това политиче-
ски ненормално положение …

Губернаторът на град Вла-
димир:

„…Озлобяването в някои, 
особено фабрични квартали, е 
почти неудържимо. Стачните 
настроения са упорити и по-
раждат тревога сред фабри-
кантите, които са в състоя-
ние на паника, страхуват се 
за личната си съдба и за пред-
приятията си”.

На 9 януари в далечния Цю-
рих лидерът на болшевиките 
Владимир Улянов (Ленин) из-
нася доклад за събитията от 
1905 г. на събрание на швей-
царската работническа мла-
деж. Завършва с думите, че 
„не бива да се подлъгваме от 
гробовната тишина в Европа 
… Европа е бременна с револю-
ция” и изказва съжалението си, 
че той и други „старци” (към 
онзи момент е на 47) не ще до-
чакат решаващите битки на 
тази революция, но пък младе-
жите от публиката ще имат 
щастието не само да се бо-
рят, но и да победят в тези 
битки.

В същия ден, в памет на раз-
стрела на работническата 
демонстрация през 1905 г., в 
Петроград започва стачка на 
50 предприятия – 150 хиляди 
стачкуващи.

Стачки и шествия се про-
веждат в Баку, Нижни Новго-
род, Воронеж, Харков, Ростов 
на Дон, Новочеркаск и други 
места. Общият брой на стач-
ниците в този ден достига 
почти 300 хиляди. В Москва 
стачкуват над 30 хиляди, де-
монстрацията е разпръсната 
от конна полиция.

Реакцията на властите: 
по заповед на вътрешния ми-
нистър са приети планове за 
„спешни мерки за успокояване 
на възможни безредици”. По-
лицията е снабдена с „успоко-
ители” – картечници „Максим” 
(които хронично не достигат 
на фронта – чудесна илюстра-
ция на това кого правител-
ството – ВСЯКО ПРАВИТЕЛ-
СТВО – смята за враг).

Почти всеки ден до края на 
месеца в едно или друго пред-
приятие на Петроград има 
стачки.

На 13 януари в Париж френ-
ското контраразузнаване съ-
общава за залавяне на опас-
на шпионка, предавала военни 
тайни на германците, холанд-
ска поданица. Истината е, че 
френското висше военно ко-
мандване си измива ръцете с 
изпълнителката на екзотич-
ни танци Мата Хари – хвър-
ля вината за редица фронто-
ви неуспехи върху „изтекла 
информация”, за да не признае 
собственото си отчайващо 
си бездарие.

На 19 януари Германия обя-
вява тотална подводна вой-
на.

В същия ден в Петроград 
се провежда съвещание на Ан-
танта. Англия потвърждава 
готовността си за страте-
гически доставки за Русия, но 
настоява за насрещен бартер 
свръх договореното преди – 
нищо лично, просто бизнес.

На следващия ден във Вели-
кобритания е въведена купон-
на система за хлебни дажби.

На 21 януари немска под-
водница торпилира американ-
ски пътнически кораб близо 
до Сицилия. САЩ скъсва дипло-
матически отношения с Гер-
мания.

В Петроград сатирикът 
Амфитеатров публикува ху-
мористична миниатюра, в 
която лесно се разчита крип-
тограма с нападки срещу въ-
трешния министър Протопо-
пов: „Този измекяр на мракобе-
сието ще ни навлече истин-
ски революционен ураган”. Вла-
стите налагат наказание – 
административно изселване 
на „шегобиеца” в Иркутск. На-
казанието остава неосъщес-
твено – тъкмо „ураганът” го 
осуетява.

В края на месеца печатар-
ските в Русия услуги рязко 
поскъпват с 25%.

Самодържавието има още 
едва месец живот. •

Николай Теллалов
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Универсален код на бръщолевенето в политиката и бизнеса
Драги колеги,

реализацията на задачите от 
Програмата

ни задължава да направим анализ
на съществуващите финансови и 
административни условия

От друга страна,
сложността и мястото на 
проучване на кадрите

изпълнява основна роля във 
формирането

на направленията на развитието в 
бъдеще

Но също и постоянното 
увеличение и

разширяването на нашата дейност
се нуждае от прецизност и 
определеност

в системата на общото участие

Но нека не забравяме, че
сегашната структура на 
организацията

подпомага подготовката и 
реализацията

на нагласите на членовете на 
организацията спрямо техните 
задължения

Така
новият модел на дейността на 
организацията

гарантира участието на една важна 
група във формирането

на нови предложения

Практиката от ежедневието 
доказва, че

непрекъснатото развитие на 
различни форми на дейност

изпълняващи важни задачи при 
определяне

на направленията на образованието 
в посока на прогреса

Не е необходимо да аргументираме 
нашироко важността и значението 
на тези проблеми, защото

постоянната гаранция, нашата 
информационна дейност и 
пропаганда

позволява по-голяма креативност
на системата за формиране на 
кадри, които съответстват на 
нуждите

Богатият и разнообразен опит в
укрепването и развитието на 
структурите

затруднява оценяването на 
значимостта

на подходящи условия за дейности

Грижата за организацията, но 
особено

консултирането с многобройни 
активни участници

представлява интересен тест за 
проверка

на модела за развитие

Висшите идеологически принципи, но 
също

започването на общи действия за 
формиране на навиците

импулсира процеса на 
преструктуриране и модернизация

на начините на действие

Този код би трябвало да съдейства за раз-
рушаването на комичния и цикличен поли-
тически и предприемачески новоезик на 
господстващата класа. Матрицата на 
новговора подпомага разтягането на „ло-
куми” до безкрайност: като се започне от 

първия елемент на 1-ва графа и се преми-
не през който и да е елемент на 2-ра, 3-та, 
4-та и се зацикли отново през друг от 
1-ва, в произволен ред и пак отначало и т. 
н., и т. н. Възможните комбинации са 10 на 
четвърта степен (10 000 фрази или части 

на речта). Програмирано, това обшарва-
не на елементите на матрицата по стъл-
бове и редове, със зададен брой на комби-
нациите (N), позволява „произнасянето на 
речи” с времетраене от 10 мин. (за N = 40) 
до около 40 часа (при N = 2500). Ако стъл-

бовете са 5 (т. е. при матрица 10 x 5) „ма-
ксиречта” ще трае… 400 часа. Програма-
та „Производител на речи” може да бъде 
предложена на всеки член на „елитите” с 
голяма отстъпка.

P. S. ТЪРСИМ ПРОГРАМИСТИ •


