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Роботронната 
революция и 
пертурбациите

Който няма, ще му се отнеме и 
малкото, което е имал.

Бюлетинът на АРС

Автономният работнически 
синдикат публикува своето из-
дание като подлистник на Сво-
бодна мисъл.

Революция или 
капитализъм

Само революцията е пътят към 
освобождението от материал-
ното и духовното робство.

Руската революция 
за един български 
анархист

НЭП, колективизация и пропаст 
между „дружеските” класи.

Между стихиен 
анархизъм и 
контрареволюция

Хроника на Руската революция 
през февруари 1917 г.

ТЕМА НА БРОЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗМИШЛЕНИЯ

ЯВЛЕНИЕТО 
ТРЪМП

Когато на 8 ноември 2016 г. 
беше обявена изборната по-
беда на новия президент на 
САЩ Доналд Тръмп всички по-
литолози, социолози, футуро-

лози и пр. спецове се направи-
ха на изненадани, удивени, не-
вярващи на очите си и пр., и 
пр.
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Шпигел

БОРБАТА ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА ПО СВЕТА

Пола Рупа: живея и дишам 
за Революционна борба
Живея и дишам за „Революционна 
борба. „Революционна борба” не е 
победена. Няма да се предадем за 
нищо на света. Знаят, че мога и 
ще се боря до смърт.

На 5 януари 2017 г. Пола 
Рупа, член на гръцката въоръ-
жена организация „Револю-
ционна борба”, е арестувана 
в градчето Илиопули, област 
Атика. С нея са задържани и 
Константина Атанасополус, 
също член на Организацията, 
както и Виктор, шестгодиш-
ният син на Пола Рупа и Никос 
Мазиотис. Арестът на дете-
то и задържането му в психи-
атрия, отказът на властите 
да го предадат на роднини-
те на Рупа, заплахите, че ще 
го въдворят в дом за изоста-
вени деца, предизвикват об-

ществен скандал в Гърция и 
прокуратурата е принудена 
да отстъпи. В момента Вик-
тор е при баба си.

По време на първото съ-
дебно заседание след пов-
торния ґ арест Пола Рупа 
заявява, че единствено пора-
ди присъствието на сина ґ в 
къщата се е държала „меко” с 
полицаите от Антитерорис-
тичната служба: казах им, че 
са щастливци, че детето е 
при мен. Ако бях сама, щях да 
им разкажа играта.

Пола заявява също, че за-
ради ареста на детето е за-
плашила Службата за борба с 
тероризма и прокуратурата, 
че когато излезе от затвора, 
ще им изтръгне сърцата.

ПОЛИТИКО-БЪЛГАРСКИ РАЗГОВОРНИК

Смяната на караула
Знаете ли какво каза новият 
президент? На нормален чо-
вешки български, преведено 
от политическия лъжеговор, 
рече следното:

Уважаеми превъзходител-
ства и господа,

за мен е огромна чест и 
ми личи. Дълбокият смисъл на 
днешната церемония е, че тя 
няма смисъл – биберон-залъ-
галка, колкото и да жвакаш, 
мляко не тече. Туй е прос-

то парадност, за да внуши 
страхопочитание, без което 
няма как да се гради държав-
ност. Искам да благодаря... и 
благодаря, те си знаят. За по-
следните три десетилетия 
България измина път, влачей-
ки кръста си, и мястото на 
разпъването е вече близо. Въ-
просът е кой в кого ще кове 
пироните, точно затова на-
стояваме за мирен преход.
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4. КАМБАНАТА БИЕ И ЗА 
СРЕДНАТА КЛАСА

РР не прощава и на различни-
те групи от „средната кла-
са” – т. е. на хората, които, 
независимо от мястото си 
в икономическия, политиче-
ския и културния живот, по-
лучават заплати или имат 
доходи от порядъка на 50-80 
хиляди щатски долара годиш-
но. Към тях, освен свободни-
те професии и политици от 
по-долните етажи на власт-
ническата пирамида, принад-
лежат множество средни ка-
дри, инженери, техници-спе-
циалисти и др. някога високо-
платени категории наемни-
ци, които доскоро предста-
вляваха болшинството от 
живущите в хубавите квар-
тали и вилните зони на пред-
градията.

Изхвърлени от работни-
те си места, станали също 
жертва на РР, днес тези га-
леници на капитализма (сред 
които все по-често се сре-
щат и висши кадри) дояждат 
припечеленото в „доброто 
старо време”, не излизат по-
вече да разхождат кучетата 
или да садят цветя в градин-
ката. Те чакат до телефона 
с надежда някой да им пред-
ложи работа, каквато по-
вечето от тях никога вече 
няма да получат, макар че не 
са престанали да изпращат 
ежедневно заявленията си за 
работа, придружени от тру-
довите си автобиографии.

На част от тях „щастие-
то” може и да се усмихне – ще 
намерят някоя много по-ни-
ско платена работа, нямаща 
нищо общо със старата им, 
станала непотребна профе-
сия. Други ще спуснат щори-
те, няма да излизат от къщи, 
ще стоят с часове пред те-
левизорите или ще посегнат 
към чашката. Трети ще про-
дадат жилищата и мебелите 
си, за да заминат в неизвест-
на посока или попълнят реди-
ците на лумпенпролетари-
ата, ако не… скочат от про-
зореца. Така залязва „средна-
та класа”. Тя потъва във во-
довъртежите на РР. През 80-
те години на миналия век са 
били ликвидирани 1 500 000 
работни места за средни ка-
дри. Към тях през 90-те вече 
се присъединяват и висши 
кадри. Те са като на пазар за 
роби – очакват наддаване за 
уменията им, които обаче 
са станали непотребни. Ако 
случайно намерят работа, 
тя ще е с половин заплата. 
Останалите могат да попъл-
ват данъчни декларации за по 
5 долара на час или да извърш-
ват други дребни услуги.

Американските семей-
ства със средни доходи са 
били 71% през 1970 г. В наше 
време те са под 40%. Сри-
вът привидно се задържа, но 

единствено защото и жени-
те на „средняците” са излез-
ли на пазара на труда. В края 
на 90-те години работят по-
вече от половината омъжени 
жени.

Сред засегнатите преоб-
ладават висшистите. Над 
50% от тях са били съглас-
ни през последното десети-
летие да бъдат назначени на 
работа, за която не се изис-
кват дипломи. Предприяти-
ята не изпращат вече свои 
представители в универси-
тетите, за да набират ка-
дри. Често за едно място се 
конкурират стотици канди-
дати. Перспективите на вис-
шистите да се интегрират 
в средната класа започват 
да клонят към нула.

Така американският лумпе-
нпролетариат, до скоро със-
тавен предимно от негърско-
то градско население, вече 
започва да „побелява” и да „на-
бира” кадри и сред заможни-
те. Роботите и компютри-
те навлизат във все по-висо-
ките етажи на социалната 
пирамида, като поглъщат по 
своя път все повече работни 
места и операции, които по-
рано са изисквали квалифика-
ция и дипломи. „Изкуствени-
ят разум” или „мислещите” и 
самообучаващи се роботи уд-
рят погребалната камбана и 
за „средната класа”!

5. „ДРУГАТА АМЕРИКА”

Още един разширяващ се из-
растък е „другата Америка”. 
Тази на 37-те милиона бедня-
ци през 1992 г. – категория, 
която се увеличава с нови 
5,4 милиона през следващи-
те три години и продължа-
ва да се размножава „перспек-
тивно”. Те са най-много сред 
чернокожите – 35%, 30% при 
„латиносите”, докато при бя-
лото щатско население бе-
дните са от 12 до 15%! Над 
40% от тях са работили през 
тези години, но зле платена-
та им работа (обикновено 
при непълен работен ден) не 
е могла да ги изкачи над пра-
га на бедността. За да оцеле-
ят, те са получавали социал-
ни помощи.

Над 40% от милионите 
бедняци са деца… През 1993 г. 
един от всеки 10 американци 
е използвал купоните за хра-
на, раздавани от социалните 
служби. Само през следващи-
те четири години към тази 
категория се прибавят нови 
9 милиона души, за да достиг-
не общият им брой до 37 ми-
лиона преди края на хилядоле-
тието. Експерти считат, че 
поне още 20 милиона амери-
канци имат право на купони. 
Над 1 милион възрастни аме-
риканци са недохранени. Към 
тях следва да се прибавят 30 
милиона, които се хранят по 
два пъти дневно. Гладът за-
сяга все по-често младите и 
децата. Според проучвания-
та едно дете от всеки чети-

ри в САЩ познава глада. Глав-
ната причина се крие в уве-
личаващата се безработица, 
предизвикана от разгръща-
щата се в условията на „па-
зарната демокрация” РР. Гла-
дът е причина и за увеличава-
нето на болните, но 30% от 
бедните американци нямат 
никакво здравно осигурява-
не. Изследванията сочат, че 
при ръст на безработната с 
1%, смъртността от сърдеч-
на криза се увеличава с 5,6%, 
а от инсулт – с 3,1%. От хро-
нични заболявания страдат 
често и нископлатените ра-
ботещи, защото недоста-
тъчното здравно осигуря-
ване не им позволява да за-
платят за качествени (у нас 
при социализЪма ги наричаха 
„животоспасяващи”) лекар-
ства и медицински грижи. За 
да правят икономии, работо-
дателите не плащат вноски 
за здравно осигуряване, пора-
ди което през 1993 г. броят 
на неосигурените надхвърля 
35 милиона. Все повече уяз-
вими за болестите работ-
ници и безработни са лише-
ни от елементарна медицин-
ска помощ. Милиони семей-
ства живеят в непрекъснат 
страх, че всяко по-сериозно 
заболяване ще ги вкара в не-
посилни заеми, които могат 
да повлекат цялото семей-
ство в бездните на лумпен-
пролетариата. Изостря се 
и жилищният въпрос: проуч-
ване от 1991 г. върху 25 гра-
да установява увеличение на 
молбите за подслоняване на 
бездомни с 13%. Всяка годи-
на 600 хиляди американци, от 
които 90 хиляди деца, оста-
ват без покрив за различни 
периоди от време. Това са но-
вите „номади” на САЩ, които 
живеят в колите си или под… 
мостовете.

Бедняците са най-много-
бройни в големите градски 
агломерации и в селските 
зони. През 1995 г. 43% от тях 
са живеели в старите квар-
тали на градовете. Социал-
ната помощ за градския лум-
пен-пролетариат през съща-
та година е била 230 милиар-
да долара. За 16 години – от 
1973 до 1989 г. – доходите на 
белите от 20- до 30-годиш-
на възраст намаляват с 14%, 
а тези на чернокожите – с 
24%. Общо 24% от младите 
американци живеят под пра-
га на бедността. Засегната 
е и значителна част от въз-
растните, чиито пенсии са 
чувствително орязани. Само 
Русия сред индустриалните 
страни изпреварва САЩ по 
неравенство в разпределе-
нието на доходите.

6. КОЙТО НЯМА, ЩЕ МУ 
СЕ ОТНЕМЕ И МАЛКОТО, 
КОЕТО Е ИМАЛ

Като правило тези, които 
са имали „щастието” да съх-
ранят работните си места 
или да си намерят нова рабо-

та, са с по-ниски заплати от 
преди. Общо за американска-
та индустрия през 80-те го-
дини на ХХ век средночасово-
то възнаграждение намалява 
с 11 цента, без да се отчита 
инфлацията. От изгубилите 
местата си в индустрията 
1 800 000 души за периода 
1989-93 г. само 1/3 са наме-
рили работа в услугите и то 
при 20% по-ниски заплати.

Официалните статисти-
ци маскират дълбочината на 
кризата като крият, че 60% 
от новооткритите постове 
са със съкратен работен ден 
или седмица и с ниски запла-
ти. Например от създадени-
те през м. февруари 1993 г. 
365 000 работни места, 90% 
са „на половин ден” и с мизер-
ни заплати, които съкрате-
ните приемат, за да избе-
гнат „статута” на лумпен-
пролетарии. В семействата 
на печелилите по 30 хиляди 
долара годишно като стома-
нолеяри, сега работят двама-
та на 3-4 места за половина-
та от заплатата на съпруга, 
без каквато и да е надежда за 
промяна на новото им „поло-
жение”! Франк Леви – специа-
лист по икономика на труда – 
изтъква, че средният амери-
канец, който в началото на 
70-те години със своята гим-
назиална диплома може да 
разчита на годишна заплата 
от 24 хиляди долара, през 90-
те трябва да се задоволи с 18 
хиляди! Тоест, доходите на 
тази масова категория аме-
риканци са ампутирани с 25% 
за 20 години!

Според анкетите 75% от 
днешните американски ра-
ботници са готови да прием-
ат по-слабо платена работа 
от тази, която са извършва-
ли през 60-те години. По-го-
лямата част от „новите ра-
ботни места” са за „розови-
те якички” – женското гето 
от секретарки, касиерки, кел-
нерки и пр., които обаче също 
са осъдени на изчезване през 
близките 2-3 десетилетия. 
Заплатите на американски-
те наемници пълзят надолу 
и поради конкуренцията на 
евтината работна ръка от 
Третия свят. Третата причи-
на (освен автоматизацията 
и изнасянето на предприяти-
ята на Изток и на Юг) за кри-
тичното положение на аме-
риканските работници е об-
разуването на планетарния 
пазар през 70-те и 80-те го-
дини, върху който се появя-
ват опасни конкуренти в ли-
цето на японските и западно-
европейските капиталисти. 
Крайният резултат е спад 
на тяхната покупателна спо-
собност с 15% за 20-те годи-
ни от 1973 до 1993 г. по дан-
ни на сп. Форчън от 12 юли 
1993 г.

От уволненията и „пре-
структуриранията” пече-
ливши се оказват – според 
Бернщайн от ЕРI (Институт 
по политическа икономия) – 

само работодателите, дока-
то часовите надници продъл-
жават да спадат и през 90-
те години. Същата тенден-
ция се очертава като трай-
на и през новия век. Бюрото 
по статистика сочи, че за 13 
години (1979-92 г.) броят на 
американските работници, 
които имат гарантиран ра-
ботен ден, но въпреки това 
са слезли под американския 
праг на бедността (11 000 
долара годишно за четири-
членно семейство), се е уве-
личил с 50%!

Пониженията на стандар-
та и заплатите не са най-
тежките удари, които пона-
сят жертвите на техниче-
ския прогрес в условията на 
„пазарна икономика”. Напрег-
натата тишина на свръхме-
ханизираното и автомати-
зирано работно място и не-
сигурността за утрешния 
ден предизвикват стрес у 
временно пощадените от 
свръхмодерните технологии. 
Вместо да освобождава хо-
рата, насищането на капи-
талистическата икономика 
с роботи и компютри уве-
личава натовареността на 
работещите с тях. В япон-
ските фабрики, където РР е 
отишла най-напред, броят на 
изработените през година-
та часове от един работник 
надминава с 200 до 500 часа 
„нормата” на щатския му ко-
лега. Проучвания от далечна-
та 1986 г. сочат, че над 124 
от 200-те хиляди работещи 
в заводите „Тойота” стра-
дат от хронична преумора.

Същевременно, работни-
ците са манипулирани и при-
нуждавани да се идентифици-
рат с предприятието си, да 
го считат за „свой дом” и га-
рант за сигурността им. За 
да постигнат това, сякаш 
заимствали похвати от епо-
хата на „реалния социализъм”, 
компаниите организират жи-
вота на своите наемници и 
в извънработното им време 
(колективни посещения, ва-
канции, жилища, доставка на 
продукти и т. н.) По този на-
чин те се превръщат в „то-
тални институции” (които 
упражняват влиянието си 
върху всички аспекти на со-
циалния живот), от които до 
„тоталитаризма” има само 
една стъпка. За поддържане 
на дисциплината компании-
те разчитат на колегиални 
комисии, излъчени от сами-
те екипи. Те упражняват не-
прекъснат контрол и натиск 
върху по-бавните или съпро-
тивляващи се на адския ри-
тъм на автоматичните ли-
нии… Японските началства 
са неумолими спрямо закъс-
няващите или отсъстващи-
те. Дори отсъствията по 
болест се вписват в лично-
то досие на работника. В „То-
йота” могат да ви уволняват 
за пет отсъствия в година-
та. •

(следва)
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Съпоставяйки след „събити-
ето” непълните данни за със-
тоянието на света, тези за 
икономическото развитие на 
Китай и неговите бързо рас-
тящи военни разходи, разсъж-
денията, изложени в стати-
ята „За кожата на мечката”, 
както и мрачната статис-
тика за кризата на путинова 
Русия и тежките тенденции 
в американската вътрешна и 
външна политика, стигнах до 
изложената по-долу хипотеза 
за „явлението”, с която не ан-
гажирам редакцията на вест-
ника.

Един задълбочен преглед на 
проблемите на САЩ е напра-
вен в книгата: Още един шанс. 
Трима президенти и кризата 
на Американската свръхдър-
жава на Збигнев Бжежински. 
(Труд, заслужаващ отделен и 
най-внимателен анализ с про-
изтичащите от него изво-
ди). В нея небезизвестният ґ 
автор и стратег прави раз-
бор на дейността на трима-
та американски президенти 
Буш-Старши, Клинтън и Буш-
младши през 20-годишния пе-
риод от 1988 до 2007 г. и сти-
га до заключение, че след края 
на Студената война и капиту-

лацията на СССР, САЩ са про-
пуснали предоставилия им се 
шанс да станат неоспорим 
„глобален лидер (т. е. господар) 
на планетата” или ако напом-
ним пророчеството на Фран-
сис Фукуяма – да поставят 
„край на историята”. 

Бжежински е безпощаден в 
оценките си за управлението 
на тримата президенти. Не-
говите „бележки” по шесто-
балната система са:

Буш I – твърдо 5 (с такти-
ческо изкуство при отсъст-
вие на стратегически възмож-
ности);

Клинтън – неуверено 4 (с ог-
ромен разрив между възмож-
ностите и тяхното осъщест-
вяване);

Буш II – твърдо 2 (провал, 
вследствие неговата опро-
стена догматична предста-
ва за света, предизвикала са-
моразрушаващата изолация). 
В перспектива третият пре-
зидент довежда САЩ до ръба 
на пропастта. (NB: Затова на-
времето бих гласувал за един 
негов трети мандат.)

Същевременно Бжежински 
подлага на убийствена крити-
ка вътрешната и външна поли-
тика на САЩ през този пери-
од, вкарала ги в най-тежката 
и всестранна криза от исто-

рията им. Изходът от нея той 
вижда в нещо подобно на Гор-
бачовата „перестройка”. Дори 
отива по-далече, заявявайки, 
че на Америка са необходи-
ми една „културна революция” 
(без да уточнява трябва ли да 
се счупят „кучешките глави” 
на американските плутокра-
ти) и „смяна на режима”. Всич-
ко това се предлага на фона 
на пробуждането на живущи-
те в „Третия свят” 85% от чо-
вечеството. В това пробуж-
дане на милиарди човешки съ-
щества (особено на тези от 
тях, които са под 25 години) 
Бжежински вижда най-голяма-
та опасност за бъдещето на 
Америка и света, защото то 
ги превръща във взривоопасен 
фактор на грядущата револю-
ция. От тук са и непосилните 
и абсурдни за едно капиталис-
тическо общество задачи, с 
които той иска да натовари 
четвъртия президент (Обама) 
в срока на неговите два манда-
та – т. е. до 2016 година.

Задачите във вътрешната 
политика, както ги вижда Бже-
жински, целят превръщането 
на така наречения „социален 
модел” на Америка и помръкна-
лия образ на „страната с нео-
граничените възможности” в 
привлекателна мечта за мно-

гомилиардното бедно, мизер-
стващо, с унижавано достойн-
ство мнозинство на пробуди-
лия се човешки род.

Във външната политика 
Збиг изисква отказ от импе-
риалистическите претенции 
за глобално владичество, съв-
местно управление на света с 
изгряващата азиатска свръх-
сила и замяна на солдатската 
арогантност на щатските 
Собакевчици и Ноздревци (ге-
рои от гоголевите „Мъртви 
души”) с деликатни, гъвкави и 
разбиращи другите народи ху-
манни политици. (Всичко това 
не е лишено от задни мисли, 
ако съдим по „съдбата” на би-
вшата „Империя на Злото”.)

В противен случай Бжежин-
ски е категоричен в книгата 
си: сегашната криза на аме-
риканската свръхдържава ще 
стане смъртоносна, защото 
пропусне ли втория, трети 
шанс няма да има!

Книгата е писана през 2007 
година. Оттогава изтеко-
ха двата мандата на Обама 
и нито една от многобройни-
те задачи на Щатската „пе-
рестройка” на вътрешната и 
външна политика не бе реше-
на. Като връх на всичко кра-
ят на неговия втори мандат 
бе ознаменуван с изборната 

победа на петия американски 
президент от ерата, послед-
вала краха на СССР в Студена-
та война – Доналд Тръмп.

Когато Бжежински гово-
ри за двата шанса на САЩ за 
съхранение на глобалното им 
лидерство, той има предвид 
мирната им реализация, пре-
дупреждавайки:  ТРЕТИ ТАКЪВ 
ШАНС НЯМА ДА ИМА!

Защо тогава американски-
ят плутократичен елит избра 
Тръмп?  Няма какво да се пра-
вим на идиоти – в днешните 
САЩ е смешно да се говори за 
свободни избори. Изборът на 
Тръмп за президент би бил не-
възможен без одобрението и 
поддръжката на финансово-
корпоративните елити и во-
енно-промишления комплекс 
на САЩ. Тук нищо (включител-
но и най-вече изборите на пре-
зидент, на Конгрес, губерна-
тори и т. н.) не става против 
волята и парите на тези „ели-
ти”. Тогава? Като че ли оста-
ва „немирната възможност” 
за спасение на „най-добрия от 
всички възможни светове”?

Моята хипотеза е, че при 
така създалото се междуна-
родно и вътрешно положение, 
американският естаблиш-
мънт е  стигнал до заключе-

СТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗМИШЛЕНИЯ

ЯВЛЕНИЕТО ТРЪМП
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Ето и останалата част от 
изявлението: Много държа да 
ми бъдат повдигнати обвинения 
за това, което се случи в сгра-
дата на Антитерористичната 
служба след като ме задържаха. 
Непрекъснато псувах полицаите 
заради ареста на детето ми, на-
паднах ги, когато видях как счупи-
ха ръката на другарката ми. Уда-
рих един полицай, направих опит 
да ударя и началника им, заплаших 
компетентния прокурор, че кол-
кото и години да съм в затвора, 
след като изляза ще им изтръгна 
сърцата.

Псувах ги непрекъснато, от 
първия момент, в който ме за-
държаха. Не ми направиха нищо. 
Това не е Антитерористична-
та служба, каквато я помнехме. 
Това е една разбита служба, аз я 
разбих. Бях в ръцете им невъо-
ръжена, знаеха коя съм и въпреки 
това не можаха да ми направят 
нищо. Знаят, че мога да се боря 
до смърт, че дейността ми има 
голяма обществена подкрепа. Ко-
гато ме хванаха злорадо ми каза-
ха, че има някой, който е загубил 
и някой, който е спечелил – на-
мекваха за предателство и пари-
те от наградата. Казах на Харда-
ляс от антитерористичната, че 
е направил голяма глупост, че ме 
хвана – щях да сваля правител-
ството. Отговори ми: Да, знам, 
че можеш да ги свалиш.

Аз загубих детето си, нямам 
какво друго да губя. Съжалявам 

само, че не съм свободна, за да 
довърша това, което започнах.

Революционна борба не е по-
бедена. За нея живея и дишам, 
иначе все едно не съществувам. 
Няма да се предадем никога, по 
никаква причина. Това е нашата 
историческа мисия.

В изявление от затво-
ра Никос Мазиотис допълва 
Рупа: Борбата ще продължи, 
докато сме живи. Политически 
не сме победени. Продължава-
ме…

Според публикации в меди-
ите, при обиска на къщата, в 
която е арестувана Рупа, по-
лицията е намерила списъци 
с цели, които да бъдат ата-
кувани от Революционна бор-
ба: държавни институции, 
банки, мултинационални кор-
порации. Имало и набелязани 
за отвличане и откуп, биз-
несмени.

До този момент при ата-
ките на Революционна бор-
ба няма нито една жертва, 
нито една акция за физиче-
ско ликвидиране на определе-
но лице. Според медиите оба-
че полицията сега не публи-
кува документите, само под-
хвърля подбрана информация. 
Имало списък на Революцион-
на борба с политици за ликви-
диране. Първи в списъка е ми-
нистър-председателят Ци-
прас, втори – Кириякос Мицо-
такис от Нова демокрация. •

По материали от гръцките 
медии, екип на Без лого

БОРБАТА ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА ПО СВЕТА

Пола Рупа: живея и дишам 
за Революционна борба
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Съотечественици, нека за-
едно градим благополучието 
на 10-те процента „каймак 
на нацията”, като неуморно 
си повтаряме, че така е спра-
ведливо, така е законно, мо-
рално, свободно, толерант-
но и солидарно. Ако не си го 
повтаряме, ще сме залож-
ници на миналото, а трябва 
да творим бъдещето, в кое-
то вие ще дължите кредити, 
но поне и вашите, и нашите 
деца ще са на сигурно в чуж-
бина, едните така, другите 
онака, а онези от предците, 
които се въртят в гробове-
те, да не се плашим, няма да 
възкръснат.

За всичко туй ще работя 
редом с вас!

Благодаря ви!
После назначи правител-

ство (съзаклятнически кръг 
срещу свободата на граж-
даните), като го представи 
така:

Скъпи сънародници, от 
днес България ще бъде упра-
влявана от служебно пра-
вителство. То ще работи в 
сложна вътрешнополитиче-
ска и международна обста-
новка, която е добро извине-
ние за всичко. В тази сложна 
ситуация на страната е не-
обходима здрава генералска 
ръка – да бие шамари, да чеше 
и гъделичка. Служебното пра-
вителство има ясно очер-
тани приоритети: да държи 

добитъка в обора; да прове-
де изборите както е нареде-
но от едрия бизнес, СБ, МВФ, 
Брюксел и Вашингтон, без да 
обиждаме Москва (която за-
бавя, но не забравя – за един 
свой летец-офицер взема 
три пешки на султан Ердо-
ган); да подготви смешката 
„председателство на Съве-
та на ЕС”. От изключителна 
важност е нищо да не се про-
меня. Това означава – гражда-
ните да търпят безропотно 
деянията на държавна адми-
нистрация. 

Основна мисия на служеб-
ното правителство е да поз-
воли на българските избира-
тели да заявят ясно своята 
воля – съгласно предписано-
то каква да е тя.

Председателството на 
Съвета на Евросъюза е не 
само за престиж, но и огро-
мен шанс за още повече прес-
тиж, но и да изклинчи нещо – 
не за гражданите, разбира се.

Нека е ясно, служебната 
ми чета ще извърши задъл-
бочен експертен анализ на 
кафе, на боб, по звездите от-
носно състоянието на дър-
жавата като цяло. Ще следя 
отблизо за нулева толерант-
ност към случаите на не-
регламентирана корупция от 
рода „нищо и никакъв пред-
седател на ТКЗС, пък краде 
като директор на АПК”. Ще 
следя за спазването на вър-
ховенството на закона над 
здравия разум.

Призовавам служебните 
да се правят, че само киби-
чат отстрани на развихри-
лата се вече предизборна 
борба. В тази напрегната по-
литическа обстановка и ос-
тро политическо противо-
поставяне, за които на на-
рода му е през оная работа, 
изборът ми за служебен пре-
миер се спря на ей този тук 
симпатяга. Той е човек на ди-
алога и чувството му за ху-
мор ще бъде необходимо, за 
да подминава с усмивка как-
то воплите на онеправдано-
то простолюдие, така и де-
ребейството на мутрите 
от всички нива. По този слу-
чай му благодаря, че прие да 
се прави на тапа срещу поно-
симо за бюджета възнаграж-
дение.

За министър на здравния 
геноцид се спрях на доктор, 
философски настроен към 
сътвореното от предшест-
веника си. За министър на 
вярната ни служба към НАТО 
поканих един запасняк. От-
говорник по плюскане на ев-
ропейската милостиня ще е 
една госпожа с доказан опит. 
И така нататък. 

Пожелавам успех на ми-
нистрите, а сега – кръгом! 
По бойните места – ходом 
марш! Напънете се малко за 
тия заплати бе, киртаци!

Ред обади и новият преми-
ер да се произнесе:

ПОЛИТИКО-БЪЛГАРСКИ РАЗГОВОРНИК

Смяната на караула
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ние, че през следващите че-
тири години или максимум 
два мандата изтича послед-
ният срок за една победо-
носна превантивна война на 
САЩ срещу главния им конку-
рент в борбата за световно 
господство – Китай, поради 
което властващата амери-
канска плутокрация избързва 
да оправи отношенията си с 
Русия, на която гледа като на 
аванпост на „атлантическа-
та общност” в нея – от тук 
и ключът за разбиране на „из-
ненадващия избор” на Тръмп.

На Тръмп американският 
елит възнамерява да възложи 
осъществяването на плана 
„Б” за подготовка на САЩ за 
нова война за световно „ли-
дерство”, което бе разклате-
но през близо тридесетилет-
ното управление на предиш-
ните четирима наематели на 
„Белия дом” (Буш I, Клинтън, 
Буш II и Обама).  

Зад този план някои каз-
ват, че стои отново вездесъ-
щият стратег на външната 
политика на Америка Збигнев 
Бжежински. Той бил предло-
жил още през лятото на 2015 
година скандалния милиардер 
за президент на САЩ, с цел да 

разтрогне един почти фата-
лен за тях алианс на Русия с 
Китай. 

Другият знаменит стра-
тег на Америка Хенри Кисин-
джър, имайки предвид изпроб-
ваната през Втората светов-
на война тактика, формули-
ра същата задача така: „Да се 
сключи съюз с по-слабия про-
тивник от двама смъртни 
врагове”, Русия, за да се изоли-
ра (и ако е възможно ликвидира) 
по-силният – Китай.

От тук и всевъзможните 
обещания на Тръмп по време 
на неговото предизборно шоу, 
адресирани към Путин за едно 
бъдещо нормализиране на от-
ношенията, включително при-
знаване на анексирането на 
Крим, отмяна на санкциите и 
сътрудничество в „борбата с 
ислямския тероризъм” в Сирия 
(и навсякъде където има… пе-
трол).

Дали Доналд Тръмп означа-
ва война ще разберем по след-
ващите стъпки на американ-
ския Собакевич, първата от 
които би трябвало да бъде 
увеличение на новия военен 
бюджет на САЩ, което е в аб-
солютен унисон с интереси-
те на банките на Уол стрийт 
и военнопромишления ком-
плекс, които го избраха. 

Тази война не е задължител-
но да бъде термоядрена. Към 
нея най-вероятно ще се върви 
чрез изпитаната стратегия 
на ескалация на локалните или 
„малки” войни, на политически-
те, дипломатическите, иконо-
мическите, търговските, „иде-
ологическите” и др. конфли-
кти, познати ни от „хубавите 
епохи”, предшествали всяка 
една от двете световни вой-
ни и от времената на минала-
та Студена война. Страте-
гия, формулирана през 70-те 
години на ХХ век от „кръглите 
глави” на Хъдзъновия инсти-
тут и изложена от неговия ос-
новател Херман Кан в книгата 
му „Мисли за немислимото”.

Засега, след предизборната 
кампания, по време на която 
Тръмп обяви словесна „война” 
на Китай и декларира готов-
ността си за разбирателство 
с Русия, въпреки путинските 
„демонстрации на сила” в Си-
рия и Украйна и приказките 
му за създаване на Евразийски 
Съюз, е видно, че веднага след 
настаняването в „Белия дом” 
четиридесет и петият прези-
дент се обгради с отявлени ру-
софоби – съветници и заемащи 
ключови позиции в неговата 
администрация. Това свиде-
телства, че Тръмп и мощните 

сили, които стоят в сянка око-
ло него, възнамеряват да тър-
сят съюз с Москва чрез „поли-
тиката на тоягата и морко-
ва”, калкулирайки, че Кремъл 
няма друг полезен ход срещу 
апетитите на Китай и похода 
му към световно владичество, 
минаващ по суша през Евразия, 
освен прислоняването му под 
чадъра на „Атлантическата 
общност”.

Ако в следващите две десе-
тилетия се запазят досегаш-
ните темпове на ръст на ки-
тайската икономика и мили-
таризъм, в недалечна перспек-
тива „жълтата опасност” ще 
се превърне в реалност. Тога-
ва борбата за световно гос-
подство едва ли ще се разигра-
ва върху „шахматната дъска” 
на Бжежински, защото всичко 
ще се изчислява, оценява и ос-
четоводява не в хартийките 
на „световната валута”, а в 
стотици милиони трупове и 
разрушения за десетки, ако ли 
не стотици трилиони, с всич-
ки произтичащи от това по-
следици!

Съществува още и възмож-
ността войната да бъде из-
преварена от разпада на вся-
ка една от изпадналите в кри-
за свръхсили или и на двете ед-
новременно, откривайки перс-

пективите на една планетар-
на революционна ситуация. 

И на последно по място, но 
не и по вероятност е „велу-
рените”, „цветните” или „про-
летни” революции на бедните 
от петте континента да се 
превърнат в истински, все-
обхватен социален земетръс 
от 9-та степен, разтърсващ 
из основи и затрупващ ни под 
развалините на един прогнил и 
изживял времето си, безконеч-
но „подновяван световен ред”.

А ако, въпреки всичко, ис-
торията завърши по „класиче-
ския” досегашен начин, това 
само ще ни изпрати в изходна-
та точка, подготвяйки след-
ващия цикъл на разрушаване 
на интернационалното и со-
циално статукво, неумолимо 
изправящ човешкия род пред 
Хамлетовия въпрос – състоя-
ние, което не може да се пов-
таря до безконечност, защо-
то в последна сметка изхо-
дът от него е АНАРХИЯ ИЛИ 
СМЪРТ.

Който е жив, ще види, но от 
сега е сигурно, че предстоят 
съдбоносни събития, от кои-
то за многомилиардното „из-
лишно Пето съсловие” няма да 
има друг изход, освен Светов-
ната социална революция. •

Георги Константинов

СТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗМИШЛЕНИЯ

ЯВЛЕНИЕТО ТРЪМП
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Уважаеми тези и онези, 
скъпи (поправимо, надявам се) 
на бюджета съотечествени-
ци,

за мен е чест и признание 
на изключителните ми ка-
чества, които крия заради 
пословичната си скромност 
на университетски препода-
вател и графоман, изкушен 
да бъбри мерена и немерена 
реч. Встъпвайки в правомо-
щията си, искам ясно и уве-
рено да заявя, че служебният 
кабинет няма да отрича или 
руши постиженията на пре-
дишната банда управлява-
щи. Всички добри неща, нека 
и добри само за малцина (те 
представляват „родината”), 
а не за целия народ (който 
представлява себе си, разби-
ра се), ще умножим по десет, 
а грешките ще умножим на 
нула и ще ги забравим. 

На гражданите на Бълга-
рия, за да не им горчи и да 
не ги боли маясълът, искам 
да кажа следното утешение: 
през последните две хилядо-
летия сме създали три дър-
жави – и пак народът, вие, ня-
как е оцелял. Думата държа-
ва произлиза от „държа ви за 
гушата” и ви лъжа, че държа-
вата служи на този, когото 
е хванала толкоз здраво за 
гръкляна. България е нашата 

държава – не вашата. Българ-
ският дух я е възпроизвеждал 
през вековете и вече е бая 
претръпнал. Днес се пада на 
вас да търпите. От нас зави-
си да продължавате да стис-
кате.

Служебният кабинет е 
като всички останали (заго-
вор де). Той почти не е огра-
ничен в правомощията си – 
дупе да ви е яко, нека и за 
кратко. Известно е, че тряб-
ва да ви накараме да гласува-
те, колкото и това да е гроз-
но и недостойно, нещо както 
навремето се е търгувало с 
роби, сега се търгува с гласо-
ве – това верно е най-тъпият 
лаф на света, но звучи инте-
лектуално и преподавател-
ски, пък и виж как си го изла-
пахте като добри дечица. Ще 
направим всичко възможно 
тази уродлива практика (из-
борите) да не бъде пресече-
на, иначе следва категорично 
редуциране на властта на бо-
гатите, чиято маша сме ние, 
политиците, макар също не 
сме сетни сиромаси апропо.

Трябва и да видим кой лиже 
най-хубаво, за да го пратим 
за комисар в Брюксел. Тесто-
вете на кандидатите са една 
изключително важна задача. 

Надявам се да нямате ня-
какви очаквания към нас, 
нали? Всичко ще е както е 
било, за което ще положим 

максимални усилия. За което 
разчитаме на съучастие на 
институциите и „граждан-
ското общество”, щото не 
обичаме да ни акат на фей-
са, ние обичаме единението 
и синергията, каквото и да 
означава това. По този на-
чин, съзнавайки дъра-бъра-дъ-
ра-бъра, сме убедени, че оп-
ределени хора сме създадени 
с по-равни от другите права 
за живот, свобода и стремеж 
към щастие. Вярно го казвам, 
даже американските робо-
владелци ме цитират със зад-
на дата – можете да го про-
верите в гугъл и уикипедия.

Бог да пази България и бъл-
гарите, щото само той го 
прави, нашите основни идеи 
и разбирания са други!

Нареди се и старият пре-
миер да изхленчи, хем курназ, 
хем зевзек такъв един:

Айде провери ме де! Яд го 
е, че го бих на тенис, тръгнал 
да ме ревизира…

На което получи уверение, 
че няма да му строшат ни ха-
търа, ни нещо друго. Гарван 
гарвану, нали.

Имаше една поговорка: не 
се радвай на нов началник и 
младо прасенце, че не се знае 
каква свиня ще излезе. В слу-
чая с началството винаги из-
лиза по-голяма от поносимо-
то. •

Шаркан

ПОЛИТИКО-БЪЛГАРСКИ РАЗГОВОРНИК

Смяната на караула
» » » продължава от страница 3
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В публичното пространство 
в България съществува 
едно дълбоко неразбиране 
на синдикализма, неговата 
същност, цели и методи. В 
тази кратка статия ще оп-
итаме да хвърлим малко 
повече светлина върху ко-
лективната борба на работ-
ното място, както и върху 
перспективите, които тя ни 
разкрива в икономически 
и в политически план като 
опитаме да поставим бъл-
гарския синдикализъм в 

А В Т О Н О М Н И Я Т 
С И Н Д И К А Л И З Ъ М  Е 

О Р Ъ Ж И Е !

Победа в хлебозавод 
„Велико Търново“!

Чрез активен синдикализъм, 
ние като работници, можем 
да извоюваме по-високи за-
плати, по-удобно работно 
време, повече платен отпуск 
и ред други придобивки на 
работното място. Базовата 
форма на организация може 
да представлява просто гру-
па колеги, които решават 
заедно да отстояват права-
та си или да поведат борба 
за нови такива. Синдикали-
змът може да се изразява в 
организиране на подписка с 
искания, която да бъде пре-
дадена на ръководството 
или пък работниците да из-
берат някой от тях, който да 
говори на четири очи с шефа 
и да постави тези колектив-
ни искания. В общия случай, 
шефът е в привилегирована 
позиция спрямо индивиду-
алния работник. Особено 
когато говорим за частен 
собственик, на когото дър-
жавата гарантира правото 
да се разпорежда еднолично 
и авторитарно относно по-
вечето аспекти на дейността 
на фирмата или предприяти-
ето. Освен това, пазарът на 
труда оказва допълнителен 
натиск върху работниците 
като често те са лесно за-
меняеми и работодателят се 
възползва от това, за да по-
тиска заплатите, увеличава 
работното време и интензи-
тета на труда. Заплахата от 
уволнение винаги виси над 
индивидуалния работник. 
Именно затова синдикал-
ната борба трябва да бъде 
колективна. В повечето слу-

Колективна борба на работното място 
чаи работодателят не може 
просто да уволни голяма 
част от работниците едно-
временно, без това да му ко-
ства значителни загуби.
Както споменахме по-го-
ре, основния инструмент 
за автономна синдикална 
борба на работниците е пря-
кото действие. То може да 
включва протести, пикети*, 
стачки, саботажи и всякак-
ви други действия, целящи 
причиняване на загуби на 
управата и принуждаването 
й да се отстъпи пред иска-
нията на работниците.  В ин-
формационната ера медиите 
могат също могат да бъдат 
използвани като оръжие на 
работниците, но практиката 
показва, че те могат да на-
несат и сериозни щети, ако 
бъдат впрегнати в полза на 
работодателя.
По-комплексна форма на 
синдикализъм е създаване-
то на синдикална секция във 
фирмата или предприятие-
то, чрез която работниците 
могат да осъществяват дъл-
госрочен натиск над управа-
та и да защитават трайно из-
воюваните вече придобивки. 
Трудовото законодателство 
осигурява сериозна защита 
на членовете на синдикална 
секция като например защи-
та от уволнение, право на 
достъп до фирмена инфор-
мация, право на участие в 
преговори за сключване на 
колективен трудов договор 
и т. н.
Извоюването на тези при-
добивки може да изглежда         >>> продължава на стр. 2

като обикновено преслед-
ване на индивидуалния ин-
терес от страна на отделния 
работник чрез инструменти-
те на колективното прего-
варяне, но това съвсем не 
е така. Освен чисто матери-
алните придобивки в резул-
тат на синдикална борба, тя 
представлява и мощен гене-
ратор на придобивки с чисто 
социален и политически ха-
рактер – заздравяването на 
колектива, реалното овлас-
тяване на работниците и ос-
ъзнаването на собствената 
им колективна сила. В това 
число трябва да включим и 
подобряването на комуни-
кацията между работниците 
от различни предприятия в 
даден сектор, както и между 
секторите. Общото дейст-
вие на многобройните борби 
за подобряване на условия-
та в отделното предприятие 
или бранш, в крайна сметка 
оказват влияние на цялата 
икономика. По-високите за-
плати и социалните придо-
бивки никога не са резултат 
от щедростта на бизнеса 
или от прогресивна държав-
на самодейност – те винаги 
са извоювани чрез активни 
синдикални борби, които 
са били и продължават да 
бъдат най-ефективния ин-
струмент на работниците 
за осигуряване на по-висок 
стандарт на живот и борба 
срещу икономическите не-
равенства.

Преди месец работници от хлебозавода във Велико 
Търново се свързаха с нас заради проблеми с управа-
та. Те ни сигнализираха за системно забавяне на за-
платите, неплащане на осигуровки и други нарушения. 
В следствие на тези престъпни практики от страна на 
шефовете, един от работниците, член на нашата син-
дикална организация в града, реши да прекрати своите 
трудови правоотношения с фирмата. Той, обаче беше 
възпрепятстван да стори това от управителя на пред-
приятието, който неколкократно отхвърляше неговата 
молба за напускане по взаимно съгласие и настояваше 
той да се явява на работа, въпреки че не е получавал 
заплата за последните 2 месеца.
От АРС веднага предприехме действия за разрешава-
не на проблема. Наши представители се свързаха с 
Инспекция по Труда - В. Търново и с други отговорни 
институции, от които, обаче не получихме съдействие. 
Затова се свързахме директно с управителя на хлебо-
завода. След няколко проведени от нас разговора упра-
вата на хлебозавода отстъпи и на среща между работ-
ника и представители на ръководството, организирана 
от нашия синдикат, всички искания на работника бяха 
приети. Договорът му вече е прекратен по взаимно съ-
гласие, а управителят на компанията пое ангажимент 
да изплати незабавно дължимите суми.

СИНДИКАЛИЗИРАЙ СЕ!

arsindikat.org

контекста на актуалните ра-
ботнически борби в Европа.
В практиката съществуват 
различни видове синдикати 
според тяхната структура и 
цели. От една страна са го-
лемите бюрократични син-
дикати, известни още и като 
“преговарящи синдикати”, 
които обикновено работят в 
тясно сътрудничество с дър-
жавните органи и с работо-
дателските организации. От 
друга страна са самоорга-
низираните (grass roots, ав-

тономни) синдикати, които 
по същество са по-борбени 
и демократични. Отричайки 
бюрокрацията като форма 
на организация, те зала-
гат на равнопоставеността 
между своите членове, пря-
кото действие и отказа от 
покровителство и сделки с 
бизнеса и държавата. В тази 
статия ще разгледаме син-
дикализма именно от ъгъла 
на автономния синдикали-
зъм.
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Както споменахме по-горе, 
синдикалната борба не е 
просто борба за придобив-
ки, а борба за реално овлас-
тяване и генериране на ко-
лективна сила. Ако се спрем 
на чисто икономическите 
измерения на тази сила, то 
борбата за икономически 
придобивки на работното 
място би трябвало да ни из-
глежда достатъчна. Но ре-
алността ни учи на друго. 

Какво означава за нас, като 
работници, едно увеличение 
на работната заплата, когато 
то е извоювано в контекста 
на срив на качеството и скок 
на цените на медицинските 
услуги или образованието 
в нашия град? Нима едно 
увеличение със 100 лв на за-
платата действително е уве-
личение, когато същите тези 
пари (или повече) отиват, за 
да бъдат платени увеличава-
щите се сметки за ток, вода 
и парно, налагани от частни-
те или държавните монопо-
листи? Ние, като работници, 
споделяме общи интереси с 

нашите колеги на работното 
ни място. Но в повечето слу-
чаи същите хора са и наши 
съседи, съкварталци, съ-
граждани. С тях споделяме 
и много други общи интере-
си като достъп до качестве-
но образование за нашите 
деца, достъп до качествено 
здравеопазване, свободен 
обществен транспорт, еко-
логично чиста среда. Всички 
тези елементи на социал-
ния живот са потенциални 
полета за социална борба и 
трябва да бъдат включени в 
дневния ред на синдикатите. 
Те трябва да бъдат използ-
вани като катализатори за 
увеличение на силата на ра-
ботническото движение и за 
завоюване на реални, а не 
номинални придобивки.

Осъзнали своята колектив-
на сила и общите си пробле-
ми, работниците могат да 
изведат борбата от работ-
ното място и да я пренесат 
на по-високо ниво – бранш, 
сектор, град, държава. Тук 
не става дума за традицион-
ните тристранни преговори 
между работодателските 
организации, синдикатите 
и държавата, нито изобщо 
за стремеж към социален 
мир и търсене на консенсус 
между работниците и капи-
тала. 

Изхождайки от позицията на 
автономния синдикализъм, 
ние не можем да приемем 
социалния мир в условията 
на капитализъм, защото це-
ната на този мир се плаща от 
работниците. Затова, когато 
говорим за колективна бор-
ба на браншово, секторно 
или държавно ниво, ние го-
ворим за борба, която реал-
но овластява работниците, 
а не такава, която ги прави 
зависими от държавата и ги 
подчинява на работодатели-
те в името на тристранния 
диалог и социалния консен-
сус. 

Овластяването на работни-
ците не е просто лозунг, а 
конкретен процес стъпващ 
на разнообразните органи-
зационни форми, създавани 
от самите работници и прак-
тическото равенство като 

гаранция за индивидуалната 
и колективна свобода вътре 
в тях. Като пример за така-
ва, овластяваща работници-
те организационна форма, 
трябва да служи автономна-
та синдикална организация, 
която трябва да бъде създа-
дена и управлявана от сами-
те работници, а не от някак-
ва бюрокрация, ръководеща 
синдикалните дела от тяхно 
име.

Друг пример за такава ор-
ганизация могат да бъдат 
работническите коопера-
тиви като форма на само-
управление и поставяне на 
производството в дадено 
предприятие под работниче-
ски контрол. Те са особено 
ефективни по време на пе-
риодичните кризи на капи-
тализма, когато изтегляне-
то на капиталите от дадена 
икономика води до фалити 
на множество предприятия 
и обрича на глад и безрабо-
тица много работници и тех-
ните семейства. 

На много места по света 
като например Аржентина и 
Гърция, работниците отка-
заха да станат изкупителни 
жертви на кризата на капи-
тала и решиха да се борят 
за достоен живот.  Когато 
шефовете им обявиха фалит 
и започнаха ликвидация на 
предприятията, работниците 
не им позволиха да разпро-

Борба за овластяване на работниците Поставя синдикалната 
борба в по-широк контекст

Автономният 
синдикализъм е 

политически инструмент 
на работниците

Организираната политиче-
ска дезориентация на ра-
ботниците, съпътстваща 
годините на преход към па-
зарна икономика (но имаща 
своите корени още в тота-
литарния режим), постиг-
на целта си да дезинтегри-
ра работническата класа в 
България, превръщайки я 
в една отчуждена човешка 
маса неспособна да защи-
тава ефективно собствените 
си интереси. Резултатите от 
тази дезинтеграция са нали-
це – българските работници 
са най-бедните, най-обез-
правените и най-експлоати-
раните в целия Европейски 
Съюз. В същото време, тези 
процеси в България не тряб-
ва да бъдат разглеждани 
като изолиран случай. От 
началото на 80-те работни-
ците в цяла Европа и САЩ 
са подложени на същата 
интензивна атака от новия 
неолиберален курс на упра-
вляващите елити, който има 
един и същ ефект навсякъ-
де, където бива прилаган. 

Дерегулация, конкуренция, 
приватизация – тези полити-
ки успяха само за 30-тина го-
дини да разгънат ножицата 
на неравенствата до безпре-
цедентни нива, съсредото-
чавайки богатствата, които 
работниците произвеждат 
в ръцете на шепа парази-
ти, финансови спекуланти и 
едри собственици, като в съ-
щото време подкопаха соци-
алните системи и поставиха 
голяма част от население-
то в условията на социална 
катастрофа. Този процес 
към момента бива забавен 
само от политическите и 
синдикални организации на 
работниците в тези страни 
на запад, в които те са сил-
ни, но те тепърва трябва да 
открият нови форми на ор-
ганизация и да акумулират 
достатъчно сила не само да 
му противодействат, но и да 
обърнат съотношението на 
силите в полза на работе-
щите. В този контекст ние 
трябва да разглеждаме син-
дикализма освен като ин-
струмент на работниците за 
извоюване на социални при-
добивки от работодателите 
и държавата, и като механи-
зъм за генериране на поли-
тическа сила, която да бъде 
използвана за радикална 
промяна на политическото 
и икономическо статукво в 
Европа и отвъд нея.

Един от нашите най-активни 
синдикални дейци - Краси-
мир, работник монтажист 
в компанията за корабни 
надстройки Тева Марин, ни 
сигнализира за конфликт с 
управата на предприятие-
то. От управата отказаха да 
му дадат достъп до работ-
ното помещение, в което 
той съхранява свои лични 
инструменти на стойност 
около 400 лв. Управителка-
та на компанията не само 
не оказа съдействие, но се 

Конфликт с член на АРС във варненската 
корабостроителница

дадат машините, а вместо 
това окупираха фабрики-
те, обединиха се в свои ра-
ботнически кооперативи 
и рестартираха производ-
ството в тях, под работниче-
ски контрол. 

Това стана възможно благо-
дарение на техните мощни 
автономни синдикати, в кои-
то работниците вече се бяха 
калили в социалната борба 
на работното място (и извън 
него), в които те вече бяха 
изградили своята култура на 
съпротива и демократични 
практики и които послужиха 
за организационна база на 
работническото самоупра-
вление.

Духът на взаимопомощ и 
визията за обща борба, из-
градени по време на дългите 
синдикални битки, помогна-
ха на тези окупирани фабри-
ки за изключително кратко 
време да се обединят в общи 
асоциации, които направиха 
прехода от частна експлоа-
тация към демократично са-
моуправление по-бърз и по-
лесен. Така те показаха, че 
борбата за демокрация на 
работното място е възмож-
на, и че тя може и трябва да 
излезе от отделното пред-
приятие и да обхване цели 
сектори, браншове, а защо 
не и цялата икономика.

държа арогантно и обидно, 
като заяви, че „няма време 
да се занимава“ с пробле-
мите на работника и че той 
няма да бъде допуснат да 
вземе личните си вещи.
От варненската секция на 
Автономен Работнически 
Синдикат веднага се свър-
захме с въпросната управи-
телка като срещнахме съ-
щото арогантно отношение 
и отказ от какъвто и да било 
диалог. Затова започнахме 
активни действия срещу 

некоректния работодател, 
свързахме се с ръковод-
ството на компанията в 
Русе и обявихме протестна 
готовност. 
След тези действия от ръ-
ководството веднага ста-
наха диалогични и още на 
другия ден осигуриха дос-
тъп на Красимир до работ-
ните помещения, от където 
той прибра своите инстру-
менти.

Автономният синдикализъм е оръжие
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Автономният синдикали-
зъм стъпва на анархистките 
принципи на равнопоста-
веност между членовете и 
липса на бюрокрация и йе-
рархия вътре в самата ор-
ганизация. Тези принципи 
гарантират равенството и 
свободния характер на син-
диката като го превръщат в 
пряк изразител на интереси-
те на неговите членове. Иде-
ите на анархизма осигуряват 
и историческа приемстве-
ност. Борбата за социална 
справедливост продължава 
от векове. Работнически-
те организации от минало-
то водеха кървава класова 
война, в която участваха ми-
лиони хора от всички конти-
ненти. Именно синдикатите 
са тези, които, с цената на 
много жертви, изтръгнаха от 
управляващите всички при-
добивки на които се радва-
ме днес – 8 часовия работен 
ден, социалните помощи, 
майчинството, забраната на 
детския труд и т. н.

Масовите анархосиндикал-
ни организации от миналото 
бяха основните играчи на 
арената на класовата бор-
ба като сред тях можем да 
споменем многомилионните 
IWW (Industrial Workers of the 
World), CGT (Франция), CNT 
(Испания). Някои от тях по-
стигнаха значителни успехи 
като например революци-
ята в Испания през 36-та, 
когато милиони испанци 
се обединиха в анархосин-
дикалистката организация 
CNT и поеха контрол над 
индустрията, земеделието 
и целия обществен живот 
като за изключително крат-
ко време успяха да преобра-
зят голяма част от Испания. 

Автономният синдикализъм е Анархо-синдикализъм

В късния следобед на 26-
ти януари 2016, синди-
калистът Алдо Милани, 
национален координатор 
на автономния синдикат 
Si Cobas, бе отвлечен от 
полицията, арестуван и 
хвърлен в затвора в Мо-
дена, без да му е осигурен 
достъп до правна защита.

От Si Cobas заявиха:
Ясно е, че ние се намира-
ме пред безпрецедентна 
ескалация на репресии-
те.  „Държавата на ше-
фовете“, не успя да спре 
борбата на синдикатите 
чрез уволнения, заплахи, 
стотици глоби, заповеди 
за експулсиране, атаки с 
палки и сълзотворен газ. 
Те вече не могат да затво-
рят капака на помийната 
яма на експлоатацията в 
сектора на логистиката,  
където действащото тайно 
споразумение и съучастие 
между шефове и държавни 
институции сега се опитва 
да спре всеки, който е дръ-
знал да наруши спокойно-
то действие на системата.

Масови протести, придру-
жени със стачки в логис-
тичния сектор избухнаха в 
цяла Италия в подкрепа на 
Алдо Милани и с искане за 
неговото незабавно осво-
бождение. 
След натиска от страна на 
хиляди работници, той бе 
освободен на 29 януари. 

Арест на 
синдикалист в 

Италия разпали 
масови стачки

Тази революция беше сма-
зана жестоко, но идеите на 
свободата продължиха да 
съществуват. Всъщност, 
за разлика от много други 
социални движения, анар-
хосиндикализмът никога 
не предаде интересите на 
работниците. Анархосинди-
калистите никога не се поб-
лазниха от властта и никога 
не направиха компромис 
нито с капитала, нито с дър-
жавата.

Познавайки миналото, ние 
стъпваме здраво 

в настоящето, 
за да завоюваме бъдеще-

то!

Автономният синдикализъм 
е пряко продължение на 
борбата за свобода и соци-
ална справедливост, водена 
от анархосиндикалистите 
и социалните движения от 
миналото. В същото време, 
развитието на съвременния 
капитализъм създава една 
коренно различна арена за 
борба. 

Хипермобилността, както на 
капитала, така и на работ-
ниците, правят създаването 
на масивни унитарни синди-
кални организации, подобни 
на тези от миналото, изклю-
чително трудна задача. В 
същото време, системите на 
социалната държава, уста-
новена в следвоенния пери-
од, осигуряват, най-вече за 
работниците на запад, сери-
озни инструменти за защи-
та, както и стабилни социал-
ни придобивки, а възходът 
на неолиберализма и посте-
пенното орязване на същите 
тези придобивки създава 
една разширяваща се класа 

на прекарийни работници и 
работници-мигранти, които 
остават извън социалната 
мрежа. Тези разлики обу-
славят едно противопоста-
вяне между самите работ-
ници и тяхното разделяне на 
привилегировани и неприви-
легировани. 

Бунтовете във Франция 
срещу новото неолиберал-
но трудово законодател-
ство, въведено от кабинета 
на Оланд през изминалото 
лято, показаха ясно тези 
различия, но ни показаха 
също и възможните перс-
пективи пред тяхното пре-
одоляване. Във Франция 
станахме свидетели на оп-
ити от страна, както на ав-
тономните, така и на част от 
казионните синдикати, да се 
идентифицират с борбите на 
прекарийния труд и изобщо 
с хората извън социалната и 
синдикална мрежа. Станах-
ме свидетели и на широко 
обединение между синди-
катите и социалните и сту-
дентските движения, които 
заедно се включиха в индус-
триални действия и стачки.  
В същото време, борбите 
на френските работници и 
студенти бяха поставени в 
контекста на пан-европей-
ската борба за социална 
справедливост, като стана 
ясно, че работниците във 
всички европейски държа-
ви са изправени пред едни и 
същи неолиберални законо-
дателни инициативи, целя-
щи разрушаването на „дър-
жавата на благоденствието“ 
и отнемането на социалните 
придобивки от работещите. 
Други интересни примери 
от изминалата година ви-
дяхме в транснационалните 

стачки, организирани от ра-
ботниците в така наречената 
„gig economy“, както и тези 
в складовете на Amazon, 
които доведоха до коорди-
нация между работници от 
Германия, Полша, Италия и 
Франция. 

Всички тези събития и борби 
чертаят пред нас една ясна 
перспектива: автономната 
синдикална борба трябва 
да бъде все по-гъвкава; да 
включва не само тради-
ционните индустриални ра-
ботници, но и прекарийните 
работници и работниците-
мигранти; да създава поле 
за общи действия със соци-
алните и студентските дви-
жения, както и подходяща 
инфраструктура за транс-
национална координация. 
Синдикализмът трябва да 
успее да свърже ежеднев-
ната борба за социални при-
добивки на работното място 
с борбата срещу политиче-
ския авторитаризъм и ико-
номическите неравенства 
и да обедини хората около 
идеите за едно общество, 
основано на принципите на 
свободата, равенството, 
солидарността и взаимопо-
мощта!

*пикет (picket) – пряко дейст-
вие, извършвано от работни-
ци и синдикалисти, насочено 
срещу репутацията и/или 
клиентопотока на определен 
бизнес. То може да включ-
ва, например, блокиране на 
входовете на ресторант и 
раздаване на листовки на 
клиентите с информация за 
това, че шефът не плаща на 
работниците и т. н.

Автономният синдикализъм е оръжие

На 20.01 съкратените миньо-
ри от Бобов дол блокираха 
камионите, които зареждат 
ТЕЦ “Бобов дол” с искането 
незабавно да им платят всич-
ки забавени заплати и купони 
за храна. 
Ноември месец бяха съкрате-
ни 300 души, в края на декем-
ври 350. При всеки е различно, 

но става дума за 3-4 заплати, 
които им бавят в продълже-
ние на месеци. Създават им и 
административни пречки като 
не им дават трудовите книжки 
и така не могат да се регис-
трират и в бюрото по труда. 
Който има пенсионер вкъщи 
се радва, защото има кой да 
издържа семейството. Ми-

ньорският труд в рудник “Ба-
бино” се оценява на 550-700 
лв, не се плащат вредни, не се 
плаща извънреден труд, не им 
се дават дори работни дрехи 
и обувки. 
Солидарни с борбата на ми-
ньорите отидохме да подкре-
пим блокадата, която беше 
решено да продължи и през 

нощта. По обед релсите на 
влака, който зарежда ТЕЦ-а, 
замръзнаха и така блокиране-
то на камионите доби по-го-
ляма тежест. Започнаха да се 
изреждат управата на мината, 
омбудсманът и полицейски-
ят началник да настояват за 
компромиси и “конструктив-
ни” решения. Заваляха едно 
след друго абсурдни предло-
жения за издължаване, които 
работниците едно след друго 
отказваха. Основната цел в 
преговорите беше да разде-
лят миньорите - на “ноем-
врийски” и “декемврийски”, 
да се изберат няколко човека 
да преговарят, да ги скарат 
и т. н. Наглостта на собстве-
ниците и властниците се за-
силваше с всяко следващо 
предложение и отношението 
им беше все едно преговарят 
със слабоумни лумпени. Това 
беше една крайно грешна пре-
ценка на блокадата, тъй като 
протестиращите справедли-

во миньори далеч не са про-
тестъри от жълтите павета, а 
сериозни хора, живеещи и ра-
ботещи в изключително тежки 
условия. 
Блокадата успя да удържи да 
не бъде разделена по никакъв 
начин и да преговаря за всич-
ки, а не за една част избрани. 
Успя да договори и това да 
получат първите пари още в 
понеделник. 
Не успя, обаче, да отстои това 
да се плати всичко наведнъж, 
а на 4 пъти до март месец.  
Властовата техника на това да 
ги зарие с предложения, кои-
то те да отказват едно след 
друго в крайна сметка даде 
своя резултат още преди ве-
черта. Ако блокадата беше из-
държала до тогава миньорите 
щяха да получат изпълнение 
на всичките си искания. 
Автономен работнически син-
дикат е солидарен с миньо-
рите и ги подкрепя в тяхната 
борба!

Безплатни трудово-
правни консултации:
www.bgworker.eu

БЛОКАДАТА НА ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ“
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Не е трудно да се разбере, 
че ние, работниците и на-
шите работодатели, нямаме 
едни и същи интереси. Ра-
ботниците искаме по-малко 
часове, по-високо заплаща-
не и по-добри доходи.
Ние искаме нашата рабо-
та да бъде по-малка скуч-
на и по-безопасна. Искаме 
повече контрол върху това 
как произвеждаме стоки и 
предоставяме услуги. Иска-
ме смислена работа, която 
допринася за нашите общ-
ности и света. Нашите ра-
ботодатели, напротив, искат 
от нас да работим по-дълго, 
по-усилено, по-бързо, и по-
евтино. Те искат да отделят 
по-малко за безопасност и 
изискват абсолютен кон-
трол над всички решения, 
работни графици и действия 
на работното място.

Практическите ползи от 
синдиката

Най-лесният начин да си по-
могнем един на друг на на-
шите работни места и най-
лесният начин да подобрим 
условията на труд е да се 
присъединим към синдикат. 
Ето защо работодателите 
се борят толкова усилено и 
дават толкова много пари, 
за да държат синдикати-
те извън техните офиси и 
предприятия. Работници-
те, членуващи в синдикат, 
обикновено получават по-
високо заплащане и повече 
сигурност на работното мяс-
то, по-добри обезщетения и 
имат по-малко проблеми с 
графика. По-голямото за-
плащане е равно на по-мал-
ко часове работа и повече 
часове да се наслаждаваме 
на хубавите неща в живота. 
Работните места на членува-
щите в синдикат са по-без-
опасни и те се сблъскват с 
по-малко тормоз, дискри-

минация и лошо отношение. 
Това е така, защото синди-
катът дава на работници-
те правомощия да вземат 
решения на работното си 
място. Колкото по-малко 
оставяме нашите работода-
тели да вземат всички ре-
шения, толкова по-добър ще 
бъде нашият живот. Също 
така, в синдикатите се из-
вършва взаимопомощ и се 
гради общност. Това озна-
чава помощ при проблеми 
на работа, но може да зна-
чи и помощ при проблеми в 
квартала или с колекторска 
компания.

Защо всеки работник тряб-
ва да се присъедини към 
синдикат?

Дали вашата работа е гадна 
или е „доста добра“ (поне 
в момента), ние в АРС вяр-
ваме, че трябва да се при-
съедините към нас поради 
следните причини. Трябва 
да започнем да се застъп-
ваме за нашите колеги на 
нашите работни места и в 
нашата сфера на дейност 
изобщо. Попитайте колеги-
те от вашата смяна: колко 
от тях работят на две или 
дори на три места? Колко не 
могат да си изплатят креди-
тите или срещат трудности 
при плащането на сметките 
и наема? Ние имаме дълг 
към нашите колеги, както и 
към тези, които ще дойдат 
след това, да подобрим си-
туацията на работните ни 
места.  Единственият начин 
да направим това е да се ор-
ганизираме заедно. Когато 
се обединим около общия 
ни опит и интереси, заедно 
можем да подобрим нашите 
работни места и индустрии. 
Нашият труд, а не нашите 
шефове, е това, което дви-
жи нещата и ние можем да 
използваме тази сила, за да 

подобрим условията на труд 
и живота в нашите общно-
сти в краткосрочен план.

Присъединявайки се към 
АРС, вие се присъединява-
те към един синдикат, кой-
то има дългосрочна визия 
и план за организиране на 
работата под контрола на 
работниците, без шефове, 
превръщайки нашите индус-
трии и икономика в демо-
кратични.

Като член на АРС, вие по-
лучавате:

1) Организатори добровол-
ци, които ще ви помогнат 
ако решите да организирате 
работното си място и индус-
трия.
2) Организационна синди-
кална експертиза в областта 
на стратегията, медиите, об-
щностна подкрепа, изграж-
дане на инфраструктура, и 
договаряне на работното 
място.
3) Ангажимент за демокра-
тичен синдикализъм, което 
означава, че членовете на 
синдиката имат пълен кон-
трол над собственото си 
организиране, кампании и 
насока на синдиката.
4) Международна подкрепа 
от нашите приятелски орга-
низации в цял свят.
5) Взаимопомощ и подкрепа 
на работното място и извън 
него.
6) Участие във всички прак-
тически семинари, обуче-
ния, квалификационни кур-
сове на синдиката.
7) Участие в инструменти-
те за взаимопомощ, като 
взаимоспомагателна каса и 
безплатни курсове по ком-
пютърна грамотност и чуж-
ди езици, водени от добро-
волци на синдиката.
9) Месечния бюлетин на 
АРС.

Защо да се присъединя към АРС?

Автономен Работнически 
Синдикат бе основан в Со-
фия през 2010 г.  
През това време, с общи 
усилия успяхме да създадем 
една жизнена организация 
със стотици членове, като 
към момента разполагаме с 
5 секции в различни градове 
в страната, а три нови секции 
са в процес на организация. 
Изградихме и солидна меж-
дународна мрежа с приятел-
ски организации от 14 стра-
ни в Европа, Южна Америка 
и Азия.   
Нашите членове са учители, 
социални работници, работ-
ници на дребно, строителни 
работници, бармани, както 
и компютърни програмисти.  

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

Знаейки правата си, вие можете да договорите по-до-
бри условия на труд и по-добро заплащане в чужбина, 
както и да избегнете трудови злоупотреби и експлоа-
тация. 
Англия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Ав-
стрия, Португалия... Независимо къде в ЕС работите, 
АРС и нашите приятелски организации ще ви помогнат 
в борбата за достоен труд.

Голяма част от работещите в чужда страна не познават 
добре своите трудови права и местния език, което ги 
прави уязвими от тежки злоупотреби. 
Десетки хиляди български работници стават жертва 
на трудова експлоатация в чужбина!
На това трябва да бъде сложен край!
Свържете се с нас!

РАБОТНИЦИ ЗАД ГРАНИЦА

Кампания за работещите 
в чужбина

Представители от варнен-
ската и софийската секции 
на синдиката ще пристигнат 
на 11 февруари в Лондон 
където ще участват в меж-
дународната среща на плат-
формата Транснационална 
Социална Стачка заедно с 
представители на автоном-
ни синдикати, работници от 
логистичния сектор и соци-
ални движения от цяла Ев-
ропа. На срещата ще бъде 

АРС изпраща свои представители на 
транснационалната координационна 

среща ТСС в Лондон
обсъдена стратегията на ра-
ботниците и техните органи-
зации срещу европейските 
политики на управление на 
мобилността, прекаризаци-
ята и възхода на авторитар-
ния капитализъм в страните 
от стария континент, както и 
организацията на стачката 
на мигрантския труд - “Един 
ден без нас”, насрочена за 
20 февруари в Обединеното 
Кралство.  

При нас членуват и много 
студенти, пенсионери и без-
работни. 
Синдикатът е отворен за 
всички освен за работодате-
ли и за служители от силови-
те държавни структури . Вие 
имате законно право да се 
присъедините към синдика-
та и вашето членство е пове-
рително. Зависи единствено 
от вас, дали ще решите да се 
организирате заедно с ваши-
те колеги или приятели. Ако 
в момента сте студент или 
безработен също можете да 
се присъедините. 
Нашият синдикат се ръково-
ди от работници-доброволци 
и това означава, че ние, а не 
профсъюзни босове, упра-

вляват синдиката. АРС не се 
контролира от и не е свързан 
с никоя политическа партия 
или институция. Членският 
внос се използва единствено 
за поддръжката на синдика-
та и за организиране на кам-
пании. В резултат на това, 
месечните такси са ниски.
Присъединете се още днес!
Нищо няма да се промени, 
докато не се организираме. 
Присъединяването към АРС 
е лесно. Просто ни се оба-
дете. Колкото по-рано го 
направите, толкова по-ско-
ро нещата ще се подобрят и 
толкова по-скоро, вие, а не 
шефовете, ще се възползва-
ме от хубавите неща в живо-
та.

Международни

Синдикализирай се!
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Революция или капитализъм?
В уебсайта на ФАБ стои ви-
деозапис с моя отговор на въ-
проса, който Златко ми зададе 
за телевизионното предаване 
„Блогът на Мавракис”. Искам да 
се поправя в отговора си.

Доколкото разбирам, Мав-
ракис предлага опасна власт-
ническа реформистка и опор-
тюнистическа рецепта – по 
мирен (черковен) начин на 
действие да се реализират 
идеите за освобождение от 
капитализма. Рецепта, оп-
итвана и практикувана мно-
го пъти, както в Русия с лъже-
комунизма на Ленин, Сталин и 
Троцки, така и в Испания и по-
настоящем донейде в наша-
та съседка Гърция. Аз предла-
гам, както на Мавракис (под-
дръжник на партията СИРИЗА 
и правителството), така и на 
Златко, да хвърлим бегъл по-
глед в историческите три не-
щастни случая. Да проследим 
последиците за всички сво-
бодолюбиви движения и наив-
ни вярващи революционери, 
жертвали се за свободата на 
народа.

Руската народна револю-
ция постави западните Вели-
ки сили в истинска паника – не 
толкова за Русия, а за собст-
вените им капиталистически 
държави, където социалните 

свободолюбиви движения бяха 
във възход, готвещи се за на-
стъпващата социална рево-
люция. Руският народ, нався-
къде по места, организира и 
създаде по анархистичен стил 
свободни независими съвети 
за собственото си освобожде-
ние. Ленин бе изпратен с бла-
гословията на западните сили 
да влезе и насилствено да на-
ложи своя лъжлив „държавен со-
циализъм” (а всъщност държа-
вен капитализъм). „Диктату-
ра на пролетариата” се оказа 
много добра въдица за ловене 
на идеологически беззащитни 
риби. Той използва програма-
та и лозунгите на свободни-
те народни съвети, с обеща-
ния първоначално за народна 
социалистическа власт, после 
за комунизъм и накрая държав-
ната власт сама да отпадне 
като ненужна, отваряйки кре-
постните врати за безвлас-
тно свободно общество на 
анархизма. Пред сложните въ-
проси на времето и дадените 
милиони жертви това изгле-
ждаше привлекателно бъдеще. 
Този гениален лъжец обаче още 
в самото начало на революци-
ята започна да унищожава с 
партийното ЧК анархистите 
и техните клубове. Установе-
ните от народа свободни съ-

вети бяха заместени с бол-
шевишките комисари и коми-
тети. По този начин той пре-
върна народната революция в 
гражданска война за установя-
ване на най-зверската власт в 
човешката история, маскира-
на като социалистическа. Това 
беше предвидено още в Пър-
вия интернационал от баща-
та на анархизма Михаил Баку-
нин. Жалкото бе, че всички на-
ивни активисти революционе-
ри, главно анархистите, ста-
наха едни от първите жертви 
на зверската диктатура, вяр-
вайки в обещанията и лъжите 
за лесния път на извоюване на-
родната свобода. Път, който 
и днес някои наши опортюни-
сти анархисти се опитват 
сляпо да следват!

В Испания революцията бе 
предизвикана от анархисти-
те революционери и имаше се-
риозни перспективи за успех. 
Разбира се, преди да се наме-
сят директно Германия и Ита-
лия, подмолно подпомогнати 
от Съветския Съюз и „демокра-
тичните” сили! И от наивната 
глупост на нашите анархисти, 
избрали лекия път на участие 
във временното правител-
ство, за учудване на цял свят! 
Остарялата рецепта, която 
Мавракис предлага, „първо пра-

вителство, а после бавно мир-
но освобождение, вместо ре-
волюционно действие”, и тук 
изигра глупавата политика на 
анархистите за последовател-
но освобождение! Анархистка-
та революция и тяхното бол-
шинство в нея станаха играч-
ка и жертва на манипулирано-
то правителство на управля-
ващи опортюнисти от мал-
ки партии и чужди сили. Жал-
кото при нас, анархистите, е, 
че и днес не взимаме поука от 
всичките наивни грешки на 
бездействие и вяра в рецепти 
и обещания на правителстве-
ни подарения за освобождение. 
И днес някои от нас още наив-
но вярват, че социалистически 
правителства ще им подарят 
ключа на свободата по лек, ми-
рен път на клатушкане, вмес-
то единствения трънлив и 
труден път на революцията!

Две думи за претендира-
щото ляво правителство на 
СИРИЗА в Гърция. Всички зна-
ем за лъжливите както поли-
тически така и икономически 
обещания на Ципрас преди взе-
мане на кокала (властта), за 
икономическа война и непри-
знаване на глобалната банко-
ва „тройка”, която днес изсмук-
ва кръвта и всички жизнени 
ресурси на гръцкия народ. На 

политическия фронт, незави-
симо че СИРИЗА претендира, 
че е социалистическо прави-
телство за социални правди-
ни на народа, в същото време 
е маша на капиталистите с 
паралелно развиваща се нова 
жадна държавна бюрокрация, 
която представлява държав-
ните институти за политиче-
ско и икономическо заробване. 
Нашите десетки, ако не сто-
тици другари анархисти-рево-
люционери като Никос Рома-
нос, хвърлени от предишните 
така наречени „капиталисти-
чески правителства” в мрач-
ните гръцки зандани, не само 
че не бяха освободени от „на-
родното социалистическо пра-
вителство”, но понастоящем 
техните държавни кучета, по-
лицаите, продължават още по-
вече да ги тормозят в тъмни-
ците на смъртта!

Както заключение на всич-
ко дотук пак ще кажа: револю-
цията и само революцията е 
единственият естествен на-
чин и път за освобождение на 
народите от йерархичните 
държавни и черковни институ-
ти, крепители на пирамидал-
ното морално и духовно роб-
ство. •

Златко Златков
Нова Зеландия
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Тези първи класови боеве на 
руските работници, матро-
си и селяни завършват с побе-
дата на държавнокапиталис-
тическата класа. Шрапнели-
те и последвалите разстрели 
разсейват окончателно илю-
зиите. Мартенските дни на 
1921 г., когато морето край 
Кронщад става червено от 
пролятата кръв на пролетари-
ите, потвърждават казаното 
от Бакунин в прощалното му 
писмо до членовете на Юрска-
та Федерация на антиавтори-
таристите. В него той пре-
дупреждава работническата 
класа, че на нея ґ предстоят 
десетилетия на кървави бор-
би с марксизма, които ще бъ-
дат много по-жестоки и кръ-
вопролитни от тези, които 
вече водят с господстваща-
та в Европа буржоазна реакция 
от епохата на Френско-пру-
ската война и Парижката Ко-
муна насам. Смазването на ре-
волюционния Кронщад показва 
недвусмислено, че пътят към 
работническото самоуправле-
ние, към свободата и равен-
ството за тружениците ми-
нава през щурма срещу Кре-
мъл, партийните комитети, 
полицейските управления и ге-
нералните щабове. На практи-
ка се изяснява, че „работниче-
ска” държава няма и не може да 
има. Или работниците се въо-
ръжават, разрушават държав-

ната машина с нейните пар-
тийни, военни, полицейски, съ-
дебни и бюрократични инсти-
туции и организират общест-
вения труд, производство и 
разпределение, в които дей-
ности се включват всички без 
изключение, или тези функции 
се поемат отново от държа-
вата на господстващата кла-
са, която граби, мародерства 
и паразитира върху общест-
вения организъм. Среден път 
тук няма!

Аналогично развитие, със 
смяната на подобни тенден-
ции, партии, фракции и лично-
сти могат да се открият във 
Великата революция на френ-
ските санкюлоти и дошлите 
на смяна буржоа. Започнала с 
абат Сейес и граф Мирабо, тя 
преминава през Жирондата и 
Дантон, Ебер, Шоме, Жак Ру, 
Анахарзис Клоотц и техния 
убиец Робеспиер, за да стиг-
не до диктатурата на Бона-
парт. В по-неразвит вид про-
цесът може да бъде установен 
и в Английската революция на 
Кромуел. Разликите в изявата 
и резултатите, водещи към 
поредния Термидор, се обясня-
ват със 125- или 250-годишна-
та давност на тези социални 
революции срещу феодализма.

V. НЭП Е БОЛШЕВИШКИЯТ 
ТЕРМИДОР

След конвулсиите на „четвър-
тото съсловие” в Украйна и 

Кронщад, Ленин и неговите 
комисари предприемат серия 
мерки, чиято цел е съхранение-
то на властта. Тази полити-
ка на балансиране върху про-
тиворечията между работни-
ците и все още недовършена-
та средна и дребна буржоазия 
в Русия, е позната в история-
та под името НЭП. Само воен-
нополицейската опора, която 
„новата класа” има в лицето 
на държавните институции, 
се оказва недостатъчна, за да 
се задържи господството. За-
това през целия исторически 
период на своето съществу-
вание тя продължава да тър-
си трескаво и да създава слое-
ве, на които е отредено да иг-
раят ролята на социална опо-
ра на властта.

В годините на НЭП-а, с цел 
да се разединят работници-
те и селяните, болшевиките 
създават предпоставки за по-
ява на така наречените неп-
мани. За търсещите индиви-
дуално „решение” на социал-
ните проблеми селяни, дреб-
ни занаятчии и търговци те 
декретират временното съ-
ществуване на условия за 
дребно проспериране – всеки 
върху своята купчина тор, в 
своята работилница или ба-
калница. И понеже няма нищо 
по-егоистично, ограничено и 
по-тъпо от дребния „гений на 
личната инициатива” и на спе-
кулата, властниците не се из-
лъгват във възлаганите на-

дежди върху политическата и 
социална роля на непманите-
остапбендеровци.

От тяхната среда изли-
зат многозначителни лозунги 
като: „Долу комунията, да жи-
вее Ленин!” Не можем да от-
речем една своего рода „науч-
ност” в стила на управление 
на малкия червенобрад пръч. 
Познавайки добре силата на 
парите, той подхвърля дос-
татъчно милиони рубли на 
по-висококвалифицираните 
специалисти под формата на 
многократно по-високи запла-
ти от „средната”, за да ги ин-
тегрира по този начин в кла-
сата на държавните капита-
листи. Заедно с това отдале-
чава от Москва и Петроград 
цели ешелони с работници, 
изпращайки ги в мините и за-
водите на Урал. Това целесъо-
бразно отстраняване на взри-
воопасния социален материал 
от жизнените центрове на 
империята Ленин придружа-
ва с „теоретически мотиви”. 
В доклада си пред Х конгрес на 
болшевишката партия през 
март 1921 г. (който проти-
ча по време на Кронщадското 
въстание) той заявява, че ра-
ботническата класа повече не 
съществува, че тя се е лумпе-
низирала и разложила. Шляпни-
ков – водачът на фракцията в 
партията, наречена „Работ-
ническа опозиция” – подхвър-
ля саркастично от мястото 
си в конгресната зала: Аз съм 

щастлив да Ви поздравя за 
това, че упражнявате дикта-
турата си от името на една 
класа – фантом. Една класа, 
която не съществува!

Отговорът е бърз и кате-
горичен – ЗАБРАНА НА СВО-
БОДАТА за всички фракции 
във ВКП(б). От този момент 
всички партийни „другари” са 
лишени от елементарни сво-
боди и права. Нещо, което 
всъщност е напълно нормал-
но за йерархическата пира-
мида на държавнокапиталис-
тическата класа. Монополът 
си е монопол и той не позво-
лява никакви сантиментал-
ности и „гнил дребнобуржоа-
зен либерализъм и разпусна-
тост”, дори по отношение на 
„единомишлениците”. Защото 
на имащия властта му е все 
едно дали ще му я вземат вра-
гове, или „приятели”! Така, още 
през далечната 1921 г., на съ-
щия Х конгрес на партията 
приключва историята с „вът-
решнопартийната демокра-
ция” и възтържествуват „ле-
нинските норми на партиен 
живот”.

VI. „КОЛЕКТИВИЗАЦИЯТА” 
Е КОЛОНИЗАЦИЯ НА 
СОБСТВЕНОТО ТУЗЕМНО 
НАСЕЛЕНИЕ

Разбира се, НЭП-ът е такти-
чески период и ход към кой-
то господстващата класа се 
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връща в различни варианти, 
всеки път когато револю-
ционната криза на-прави про-
летариата опасен за власт-
та ґ. Че „новата класа” не е 
възнамерявала да извади от 
сферата на експлоатацията 
многомилионното руско се-
лячество, показва следващи-
ят крут завой в „генерална-
та линия на партията” и пос-
ледвалите го събития. По-
малко от едно десетилетие 
след Кронщад започва най-
бруталното в човешката ис-
тория обезземляване и проле-
таризиране на 150-милионно-
то руско селячество. Англий-
ският прецедент от епохата 
на Елизабет I, за който Томас 
Мор говори с болка в своята 
„Утопия”, разказите му за „ов-
цете, които изяждат селя-
ните”, за стотиците хиляди 
прогонени от земите си, при-
нудени да станат „разбойни-
ци” в планините или скитни-
ци по друмищата на острова, 
преследвани като кучета, бе-
сени или дамгосвани и натик-
вани във фабриките – „домо-
ве на ужаса”, са нещо невин-
но в сравнение с това, което 
настава 300 години по-късно 
в „страната на строящия се 
социализъм”.

Новата сталинска „побе-
да на първата фаза на кому-
низма” създава по-солидна 
база за акумулация на държав-

ния капитал и за ускоряване 
на индустриализацията в Ру-
сия. Всички предпоставки за 
това са вече налице. Руското 
общество е разцепено като 
със сатър от завършилия 
държавнокапиталистиче-
ски преврат на експлоата-
тори и експлоатирани. Меж-
динни, средни, дребнобуржо-
азни слоеве няма. Едната от 
класите притежава чрез дър-
жавата цялата икономика и 
с помощта на глада, полици-
ята и репресиите наблъсква 
другата в своите индустри-
ални и селскостопански пред-
приятия. В тях „нормата на 
принадената стойност” (от-
ношението между произведе-
ната от наемния работник 
стойност и неговата запла-
та) стига до фантастични-
те 1000%! Маркс навярно се 
е обръщал в гроба си! Британ-
ските капиталисти от него-
вото време не са смеели да 
мечтаят в сънищата си за 
подобни проценти. Това не 
пречи на един от шутовете 
на Сталин – бившият тро-
цкист Карл Радек, преди да 
го погълнат концлагерите в 
Сибир – да излезе на сцената 
и удари звънеца, за да опове-
сти „Социализмът е постро-
ен!”

Не всичко от огромните 
средства, създадени с труда 
на стомилионния „съветски” 
пролетариат, се изплюсква 
от господстващата държав-

нокапиталистическа класа. 
Една част се натрупва и инве-
стира в създаването на нови 
предприятия, за да се разши-
ри още повече базата за екс-
плоатация на наемния труд и 
да се създадат предпостав-
ки за крезовски живот на пар-
тийните мандарини.

Капиталът е съсредото-
чен в едни ръце и може да 
бъде насочван, изпращан, пре-
ливан заедно с цели армии от 
пролетарии в тези клонове 
на икономиката и районите 
на огромната страна, къде-
то печалбарските интереси 
на „новата класа” могат да 
получат най-добра реализа-
ция. Темповете на икономи-
чески ръст са високи пора-
ди фелдфебелските „предим-
ства” на държавния капита-
лизъм и по-високата степен 
на експлоатация на наемния 
труд. От развития капита-
листически Запад пристигат 
технически новости, капита-
ли и специалисти. Неговата 
икономика се нуждае от па-
зари, а „съветската” – от ка-
питали и патенти с оглед на-
миране на временен изход от 
световната криза.

Освен инвестициите и ко-
лосалните разходи по въоръ-
жаването, в търбуха на дър-
жавнокапиталистическата 
класа попада по-голямата 
част от националния доход, 
поради което е ликвидирана 
възможността пролетари-

атът от индустрията, лабо-
раториите и селското сто-
панство да има още тогава 
поне три пъти по-висок стан-
дарт. Ленин казва: Капитали-
змът се състои не във форма-
та на собственост, а в отно-
шенията на експлоатация на 
наемния труд от капитала – 
и продължава: Ако ние не сме 
обикновени политически шар-
латани, трябва да кажем от-
крито на работниците, че ко-
гато в нашето общество ня-
кои получават 3-4-5 пъти по-
големи заплати от тази на 
средния работник, това вече 
е капитализъм. Защото по-
следният не е в парите, а в 
тази разлика, която означа-
ва експлоатация. Това дати-
ра от 1918 г. – зората на кла-
совата диференциация на „съ-
ветското” общество, кога-
то се въвеждат по-високи за-
плати за различни категории 
„специалисти” в държавния, 
партийния и стопанския апа-
рат. Цитатите приличат на 
почтеност, но Ленин много 
често казва едно, мисли дру-
го и върши трето. Впрочем, 
обсъжданията в историята 
на проблеми от рода на това 
дали първите болшевики – 
като първите християни – са 
били честни, или безчестни; 
дали са били искрено вярва-
щи, или са се приспособявали 
като хамелеоните към изме-
нящата се обстановка – осо-
бено когато са били прити-

снати до стената – и ведна-
га след това са захвърляли об-
ременителния товар на иде-
алите; дали са били съзнател-
ни, или несъзнаващи оръдия 
на държавнокапиталистиче-
ския преврат – нямат сми-
съл. Важна е програмата, с 
която те влизат в револю-
цията, тяхната практика и 
най-вече – крайните резул-
тати от реализацията на 
лозунгите. Защото, както 
се знае, пътят към ада е по-
крит с добри намерения.

VII. РАСТЯЩАТА ПРОПАСТ 
МЕЖДУ „ДРУЖЕСКИТЕ” 
КЛАСИ СЕ ЗАПЪЛВА С… 
ТРУПОВЕ

Макар че разпределението на 
националния доход и заплати-
те на висшите партийни са-
новници, министри, генерали, 
дипломати и т. н. не фигури-
рат в щатните таблици и са 
държавна тайна, изследова-
телят на класовата струк-
тура на това общество може 
да я реставрира по фрагмен-
тарните данни от пресата, 
литературата и живота. По-
долу съобщаваме някои сведе-
ния и данни за динамичното 
развитие на „новата” експлоа-
таторска класа и за неизмен-
ното увеличаване на нейните 
доходи от първата година на 
държавния преврат на 25 ок-
томври 1917 г. досега. •

(следва)
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марксизъм, социалдемокра-
ция, фашизъм Марксизмът 
е доктрина за усъвършенст-
ване на капитализма, обра-
тно на самоопределението 
си като антикапиталистиче-
ска революционна идеология. 
Провъзгласявайки комунизма 
като своя цел, марксистката 
доктрина не си е давала тру-
да да опише теоретичния мо-
дел на комунистическото об-
щество, нито механизма за 
„отмиране” на държавата, 
която според марксистите е 
единствен инструмент за по-
строяване на комунизма (кой-
то по определение е бездържа-
вен).

Така марксизмът на дело е 
идеология на държавния капи-
тализъм.

Революционността на 
марксизма също е съмнител-
на, предвид факта, че в док-
трината въпросът за власт-
та е най-важен за всяка рево-
люция, като тя го решава в 
ползата на свръхупълномоще-
на власт – тоест, не отрича-
не на традицията на предиш-
ните социални строеве, а ней-
ното усилване до краен пре-
дел.

Именно идеята за свръхдър-
жавност е допаднала и вдъхно-
вила създателите на идеоло-

гиите на фашизма и сходния 
му националсоциализъм.

Мекият вариант на марк-
сизма е социалдемокрацията, 
която възприема същата ха-
рактерна за фашизма идея за 
„класов мир”, но не под покро-
вителството на тоталитар-
на държавност, а в условия на 
многопартийна буржоазна „де-
мокрация”.

Анархичната идея къса с 
марксизма още в Първия Ин-
тернационал през ХIХ век, но 
рецидиви на „сближаване” мъ-
чат движението като неизле-
кувани ракови метастази.

Именно заслугите на марк-
сизма като подобрител на ка-
питализма са причината тази 
антинародна идеология да не 
потъне в забрава – нейни мо-
дификации се използват от 
съвременните корпорации и 
„дясно ориентирани” държавни 
елити. Марксизмът е удобен 
противник и скрит партньор 
на апологетите на „чистия” ка-
питализъм, защото държи по-
тиснатите класи в рамките 
на социалното битие на нера-
венството и властта.

малцинство, мнозин-
ство, консенсус При решава-
не на принципни въпроси след-
ва да има стремеж към едино-
душие или консенсус. Когато 
единодушието е невъзможно, 
следва съобразяване с мнение-

то на малцинството, тоест 
то да не е категорично при-
нудено да се съобразява с те-
кущото преобладаващо мне-
ние, защото никога не е напъл-
но ясно дали мнозинството не 
греши.

По второстепенни въпроси 
е допустимо приемане на ре-
шения с мнозинство.

Проблемът с конфликти 
между несъвместими мнения 
се решава чрез федерализъм.

народ Прието е под народ 
да разбираме населението, 
културно приблизително – ако 
не еднородно, то поне напас-
нало се в резултат на съжи-
телството.

Народът обаче и в идеални 
условия не е еднообразна маса 
хора, дели се на групи, което 
споява, но може и да разделя 
обществото.

За анархизма, съвсем бегло 
казано, народът представлява 
онази част от населението на 
дадена страна, която не е пря-
ко включена в структурите 
на властта или е част само 
от най-низшите ешелони на 
властническите институции. 
Така народ не е идентичен на 
„държава” – държавата е пара-
зит и потисник за народа.

нация, национализъм, ин-
тернационализъм Нацията 
е населението на дадена стра-
на, комуто е вменено да бъде 

лоялно на държавата, да вяр-
ва в исторически и културни 
митове. Националните инте-
реси по този начин се форму-
лират от държавата, а тя ги 
взема назаем от мирогледа на 
управляващото малцинство, 
богатите съсловия. Неслучай-
но има съждения на държав-
ници, че елитите и просто-
людието се различават като 
различни народи – дори да го-
ворят един и същ граматиче-
ски и речниково език, влагат 
различни значения в ключови 
думи.

Единството на нацията е 
принудено, защото нищо ос-
вен принудата не може да на-
кара сития и гладния да се въз-
приемат „като братя”, още по-
вече, че при военна заплаха на 
смърт отиват гладните, а си-
тите печелят от това.

Национализмът е идеология, 
която оправдава „единство-
то”, а разделението на сити 
и гладни обяснява с това, че 
едните са „работливи”, а дру-
гите – „мързеливи”. Важен еле-
мент в обосновката на „един-
ството” е наличие на „враг”. 
Врагът трябва да бъде мразен 
не толкова рационално, колко-
то по рефлекс, без размисъл, 
чиста негативна емоция. Вра-
гът е виновен за всичко, а кри-
тиците на национализма за-
дължително са негови шпиони 

или подведени от вражеската 
пропаганда глупаци.

На национализма се проти-
вопоставя интернационализ-
мът – идея за сътрудничество 
между народите, вместо кон-
куренция, в която ги вкарват 
съперничещите си за ресурси 
елити. Интернационализмът 
не сочи други врагове, освен 
потисническите класи, основ-
ните подстрекатели на враж-
да, заразяващи народите с вза-
имна омраза. Това е приемли-
вата за анархизма идея. Свърз-
ващо звено между народите 
може и трябва да бъде общ, 
културно неутрален език, ка-
къвто е езикът есперанто. 
При възможност за пряко об-
щуване на този неутрален 
език, народите са в състояние 
да изгладят груповите си от-
ношения и да продължат на-
пред в бъдеще, в което за все-
киго има място под слънцето.

Интернационализмът на 
марксистите е лъжлив, защо-
то главната идея по „нацио-
налния въпрос” – след иначе 
правилен анализ, че нацията е 
породена от държавността – 
се състои в сливане на всич-
ки нации в една супернация. По 
този начин марксизмът като 
цяло и съветският болшеви-
зъм в частност е идеология на 
свръхнационализма. •

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

2. Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев 3 лв

3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев 3 лв

4. История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев 3 лв

5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2х3 лв

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

8. Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал 3 лв

9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 3 лв

10. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 5 лв

11. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 7 лв

12. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 5 лв

13. Национализъм и култура (в два тома) – Рудолф Рокер 10 лв

14. Бакуниновата теория и практика на социалната революция – Г. Константинов 9 лв

15. Михаил Бакунин – избрани страници за и от него 4 лв

16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 7 лв

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

19. Досие на обект №1218 – Александър Наков 4 лв

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

21. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х7 лв

22. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 7 лв

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

28. Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов 7 лв

29. Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов 7 лв

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв
БРОШУРИ:

1. Стопанисването на земята – Г. Хаджиев 2,50 лв

2. Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев 2,50 лв

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

4. Отговор на една вярваща – С. Фор 2,50 лв

5. За общината 2,50 лв

6. Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер 2,50 лв

7. Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер 3 лв

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 01.02.1931 г. в Хасково излиза брой 

1 на бюлетина на земеделската анар-

хосиндикална конфедерация „Власов-

ден”.

•  На 05.02.1894 г. в Париж е гилотини-

ран анархистът Огюст Ваян, хвър-

лил бомба по време на заседание на 

френския Парламент.

•  На 06.02.1878 г. революционерката 

Вера Засулич извършва неуспешно 

покушение срещу генерал Трепов, на-

чалник на Охранката.

•  На 07.02.1942 г. в съветския ГУЛАГ е 

убит българският анархист Желю 

Грозев Тилев.

•  На 08.02.1921 г. в град Дмитров уми-

ра теоретикът на анархизма Пьотр 

Кропоткин.

•  На 09.02.1618 г. италианецът Вивиан 

е осъден да бъде изгорен жив като 

„безвластник”.

•  На 10.02.2005 г. в София след дълго 

боледуване умира анархосиндикалис-

тът Никола Младенов, дългогоди-

шен политически затворник  при мо-

нархическия и болшевишкия режим, 

участник в испанската гражданска 

война 1936-1939 г.

•  На 11.02.1991 г. в София умира анархи-

стът Идаки Христов, концлагерист 

от Богданов дол и Белене.

•  На 13.02.1893 г. в село Бобошево е 

роден анархистът Александър Са-

пунджиев, деец на ФАБ, редактор и 

публицист.

• На 14.02.1894 г. в Ямбол е роден анар-

хистът Георги Василев Шейтанов, 

поет и публицист.

•  На 15.02.1907 г. в София под редакция-

та на Михаил Герджиков излиза брой 

1 на анархистическия вестник „Сво-

бодно общество”.

•  На 16.02.1844 г. в Лондон е роден 

анархистът Джеймс Гийом, деец на 

Първия Интернационал, историк.

•  На 16.02.1901 г. в Хасково е роден 

анархистът Делчо Василев Демирев, 

писател, поет и публицист.

•  На 19.02.1873 г. край София е обесен 

Васил Левски.

•  На 18.02.1924 г. на улица „Доростол” в  

София, след седемчасово сражение с 

полицията, загиват анархистите Ге-

орги Лазаров Георгиев и Иван Дими-

тров Минчев.

•  На 20.02.1931 г. във Франция умира 

анархистът Димитър Бълхов, орга-

низатор на Килифаревската анар-

хистка чета (1923-1925).

•  На 21.02.1974 г. умира писателят и 

поет Лальо Маринов (Ламар), поет, 

хуморист и сътрудник на анархист-

ки издания.

•  На 23.02.1924 г. в София, под редакци-

ята на Кирил Радев, излиза брой 1 на 

анархистическия вестник „Зов”.

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

НАРОДОПСИХИАТРИЯ

Еволюцията на един трудолюбив, 
храбър и героичен народ
О Т Р А З Е Н А  В  П Е С Е Н Н О Т О  М У  Т В О Р Ч Е С Т В О
От „Стани, стани, юнак бал-
кански…” и „О майко моя, ро-
дино мила…”, през „Покойници, 
вий в други полк минахте, де 
няма отпуск ни зов за борба” 
и „От заник слънце озарени…” 
до „Черен влак се композира…” 
и „Бдинци, лъвове титани, вий 
наша слава сте…”, „Край Бос-
фора шум се вдига, лъскат 
саби, щитове…” и „Съюзници 
разбойници…”, след което пла-
щахме репарации и се слюня-
вихме с „Две сълзи-и-и проли-
вам всяка вечер за нашата лю-
бо-ов…” и „Червени устни, вино 
от Арагона и ти щастлив си 
със свойта дона…”

После дойде войната и за-
пяха „От Черно море до Охрид 
и от Дунав до Бялото море, 
единен народ живее и сам 
свойта съдба кове…” и „Ний ще 
ли-и-итнем срещу А-а-нглия” и 
пак плащахме репарации, пе-
ейки: „Ка-а-линка, ка-калинка 
мая…” и „Гроба скъп на мойто 
Сулико-о…”, а патриотичният 
дупедавец измисли „Моя Бълга-
рийо-о-о…”

И така, с помощта на на-
шия троен освободител, ту-
земни мафиоти и велурена-
та революция бяхме въведе-

ни в лоното на новия век, бър-
зо забравяйки „Развод ми дай, 
развод ми дай и повече не ме 
мъчи…”, „Последен валс…” и 
„Аз не съм комунист и никога 
няма да бъда. Аз не съм нихи-
лист и никога няма да бъда... 
Аз съм просто човек…”, за да 
стигнем в разцвета на демо-
крацията до влезлия в класа-
цията на „Ню Йорк таймс” за 
бъдещето на музиката „поп 
певец” – Банго Васил, парти-
занско име Азис и до „четвър-
тия сингъл” на 17-годишната 
18-каратова девственица, 
която възпява:

Яката дупара, яката дупара!
Сега ша ва запаля, сега ша ва запаля!
Яката дупара, яката дупара!
Кой ши я бара, кой ши я бара?
Кой ши я бара, кой ши я бара?,

посрещната с неописуем въз-
торг от нейните 17 000 „фе-
нове” и май всички вече не си 
спомняме за

Песента на букурещките 
български ергене:

Заборавих да са жена,
драм-бамба-лумба-драм!

дор ма чичо не подкани,
драм-бамба-лумба-драм!
„Ожени се чичовото,
та си земи сляпа Райка,
тамам мома на сто годин,
а ти ерген сто и двайсет.”
Послушах го, зажених са,
изпроводих сватовете,
сватовете, кумовете,
земахме си невястата,
пратихме я на бял Дунав
да са мие, да са трие,
да са реши, да са щипе.
Изтръкала кола хума,
изтрошила кош гребене;
пратихме я в черковата, –
пуста хубост, пуста гиздост!
Поповете онемеле,
калугере ослепеле!
Вов неделя ни венчаха,
вов понделник е родила:
едно дете, мъжко дете,
със опинци, със цървулци
със остенът пред волове;
зъбите му като тесли,
въшките му като прасци,
гнидите му като телци.
Погледах го, почудих са,
а то викна та ми запя:
„таралити-трамба-ламба!”

Христо Ботев
Народе!!!!
Ти народ ли си, или МЪРША?

Георги Константинов
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100 ГОДИНИ ОТ РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Между стихийния анархизъм и болшевишката контрареволюция
Началото

23 февруари (8 март) 1917. Ра-
ботнички от Невската фабри-
ка за конци в Петроград сти-
хийно напускат работа и изли-
зат на демонстрация – насто-
яват за завръщане на мъжете 
от фронта и за хляб да нахра-
нят децата си.

Три месеца преди револю-
цията председателят на пар-
ламента пише, че градовете 
гладуват, в селата нямат как-
во да обуят, при това всички 
чувстваме, че Русия разпола-
га с всичко до насита, но нищо 
не може се намери заради пъл-
ния хаос. Докато в столиците 
(Москва и Петроград) липсва 
месо, по сибирски жп гари ча-
кат на склад половин милион 
пуда (пуд = 16 кг) говеждо, кое-
то при зимните затопляния се 
разваля и гние неизвозено. Зем-
ските организации и отделни 
лица се мъчат нещо да сто-
рят, но усилията им се разби-
ват в престъпното нехайство 
или пълната некадърност на 
властите. За подобряване на 
военните превози измислиха 
да спрат пътническите влако-
ве, но понеже у нас инициати-
вата се наказва, а нарочна за-
повед за източване на котли-
те бюрократите не свариха 
да пуснат, та машините зам-
ръзнаха и сега са за основен ре-
монт, което не подобри желе-
зопътния превоз, а напротив...

Военната хиперинфлация 
подтиква производителите 
на зърно да саботират дър-
жавните наредби за изкупува-
не, надявайки се на промяна в 
държавните изкупни цени. Към 
края на 1916 г. традиционно-
то пазарно снабдяване на гра-
довете се съсипва, правител-
ството прави опит за иззем-
ване на хлебните запаси, кое-
то провокира бунтове. През 
септември 1916 г. излиза указ 
против спекулантите, които 
обаче необезпокоявано пълнят 
заведенията най-вече в Мос-
ква и, напук на „сухия закон”, 
пият и плюскат на поразия. 

Заради военните поръчки 
са пренебрегнати нуждите на 
населението, военните разхо-
ди са надули цените на сто-
ките от първа необходимост 
повече от три пъти спрямо 
1913 г. Заплатите на повече-
то работници не успяват да 
догонят инфлацията. Малцин-
ството добре платени бива 
мобилизирано заради техниче-
ските си умения, за бърза под-
готовката на артилеристи и 
картечари. Изтръгването на 
квалифицирани кадри от про-
мишлеността влошава произ-
водителността на труда. Ру-
ските работници още в мирно 
време се бъхтят по 9-10 часа 
дневно, шест дни седмично, в 
опасни за здравето и живота 
условия на труд. Мобилизаци-
ята на икономиката устано-
вява 11-12-часови смени, като 
заводското началството има 
право да нарежда явяване и в 
неделя. В предприятията цари 
сурова дисциплина – телесни 
наказания и глоби за всяко на-
рушение на вътрешния пра-

вилник, които изяждат до по-
ловината от заплатата. След 
изтощителната смяна огро-
мна част от работниците се 
прибират в претъпкани жили-
ща с ужасни санитарни усло-
вия.

Затова работничките 
скандират „Искаме хляб” и 
„Долу войната” – към януари 
1917 г. загубите на Руската 
империя са 2,5 милиона войни-
ци: убити в бой, безследно из-
чезнали, починали от рани и бо-
лести, загинали в плен, както и 
около милион цивилни жертви. 
Тежките загуби укрепват об-
щественото мнение, че царят 
не се справя с управлението. 
Нараства дезертьорството. 
Специалните смесени военно-
жандармерийски отряди само 
на Югозападния фронт зала-
вят по няколко хиляди бягащи 
от фронта войници седмично. 
Чиновниците приравняват во-
еннопленниците и безследно 
изчезналите към дезертьори, 
което означава лишаване на 
семействата им от държавно 
подпомагане.

Предишния ден в най-голе-
мия петроградски завод, Пу-
тиловския, е обявен локаут в 
отговор на стачка. В начало-
то на войната заводът е на-
ционализиран, а стачките са 
забранени в държавните пред-
приятия. Всичките 36 хиляди 
разгневени работници са увол-
нени. Те веднага се присъединя-
ват към демонстрацията на 
Невските работнички. Стач-
на вълна се разпростира и в 
други предприятия.

Същата вечер император 
Николай II заминава за Моги-
льов, командния център на ар-
мията. На истеричните те-
леграми от столицата през 
следващите дни безгрижно 
отговаря: Не ме занимавайте 
с глупости. Императрицата е 
на същото мнение: Хлапаци и 
хлапачки се щурат из улиците 
и крещят, че нямало хляб.

Оставало е да им препоръча 
да ядат пасти...

На следващия ден булевар-
дите гъмжат от народ, градо-
началникът съобщава, че поли-
цията е безсилна да спре прид-
вижването на демонстранти-
те. Около три часа следобед 
изникват първите барикади 
от повалени телеграфни стъл-
бове и дерайлирали трамвайни 
мотриси.

Късно вечерта на 25-ти по-
лицията започва арести на „из-
явени подстрекатели” – безре-
зултатно: на 26-ти започват 
бунтове в батальоните (по 
численост надути до дивизии, 
наблъскани в тесни казарми и 
никак, ама никак не очаровани 
от перспективата да бъдат 
пратени срещу германските 
оръдия, картечници и аеропла-
ни), на 27-ми въстанието плъз-
ва из целия Петроградски гар-
низон.

Царското правителство-
то предусеща какво се задава. 
Полицейските доклади съвсем 
точно определят настроени-
ята всред населението като 
по-опасни от 1905 г. и отбе-
лязват, че основна причина за 

озлобяването на хората е чу-
довищната скъпотия..., което 
заплашва да доведе до изблици 
на масови безредици с чисто 
стихиен характер. По същото 
време началникът на военно-
морската база Кронщат док-
ладва, че на войската не може 
да се разчита – моряците са 
настроени революционно, кре-
постта е като буре с барут с 
догарящ фитил – след минута 
ще последва взрив. Залавяме, 
съдим, пращаме на каторга, 
разстрелваме, но нищо не по-
стига целта, невъзможно е да 
осъдим 80 хиляди души.

Така от януари започва под-
готовка за смазване на „без-
редиците”. Несигурни в лоял-
ността на военните части, 
властите възнамеряват да 
използват за потушаване на 
бунтовете специално подбра-
ни „учебни подразделения”. Не 
предвиждат обаче въстание 
на самите струпани в столи-
цата резервни батальони – 
сред първите присъединили 
се към революцията са тък-
мо „учебните подразделения”. 
Единствените верни на режи-
ма сили в онзи момент оста-
ват 3500 полицаи – в град с на-
селение над 2 милиона и 400 
хиляди.

Следобед на 26-ти власти-
те решават да обявят обсад-
но положение в Петроград – 
но дори не смогват да разле-
пят из кварталите проклама-
ции за това решение, защото 
хората веднага ги късат. Ве-
черта пристига по телегра-
фа царски указ за разпускане-
то на IV състав на Държавна-
та дума – подобието на парла-
мент, въведено за успокояване 
на революционния изблик през 
1905 г.

IV Държавна дума минава за 
„опозиционна” – преди няколко 
месеца депутати от мнозин-
ството се престрашават да 
предложат на царя създава-
не на „отговорно министер-
ство” – назначавано и контро-
лирано от парламента. Само-
държецът отклонява идеята, 
според която Русия практи-
чески се превръща в консти-
туционна монархия. Телегра-
мата за разпускане е получена, 
но на 27-ми тълпи работници 
и войници обсаждат Тавриче-
ския дворец, където е седали-
щето на парламента. Уплаше-
ни от революционерите по-
вече, отколкото от царския 

указ, депутатите използват 
процедурни формалности, за 
да продължат заседанията 
„като частни лица”. Въстани-
ците настояват Думата да 
поеме управлението на стра-
ната. За да не ядосат народа, 
депутатите съставят „Вре-
менен комитет за възстано-
вяване на реда”.

Вечерта на 27-ми възкръс-
ва един „призрак” от Първата 
руска революция. Тогава, през 
1905 г., за нуждите от подпо-
магане на стачниците сти-
хийно възникват работниче-
ски съвети, съставили Петер-
бургския съвет на работни-
ческите делегати. 12 години 
по-късно се появява Петрог-
радският съвет на работни-
ческите и войнишките депу-
тати, вече като революцио-
нен орган на народовластие.

Чак няколко дни по-късно, 
след абдикацията на царя на 2 
март (под натиск на генерали-
те, които „жертват” лицето 
Николай Романов с надеждата 
да запазят режима) и оттегля-
нето на посочения за наслед-
ник негов брат (комуто лиде-
рите на думските депутати 
„не гарантират сигурността, 
ако приеме”), Временната ко-
мисия на Думата се превръща 
във Временно правителство, 
чиято задача е да свика Учре-
дително събрание, а чак то 

да решава бъдещето устрой-
ство на Русия. Монархията 
рухва окончателно и безвъз-
вратно, дискредитирана дори 
в очите на аристокрацията, 
която от 1916 г. крои планове 
за дворцов преврат. От 15-те 
„велики князе” – роднини на им-
ператора с право да заемат 
трона – нито един не подкре-
пя Николай II, нито с действие, 
нито дори с добра дума – те 
просто се изпокриват, а един 
от тях цъфва начело на гвар-
дейската рота (заедно с поли-
цейския духов оркестър, кой-
то нервно свири „Марсилеза-
та”!), закичен с червена кокар-
да, в Думата, за да „подкре-
пи нужната на отечеството 
промяна”. Даже най-монархи-
ческите партии вече говорят 
единствено за конституцион-
на монархия „по английски об-
разец”, а умерените монархис-
ти не изключват републикан-
ско управление.

На 1-ви и 3-ти март въс-
тават военноморските бази 
Кронщат и Хелсингфорс. На 
4-ти март е създаден Крон-
щатският съвет на моряци-
те и работниците в базата, 
който на 16 май се обявява за 
единствена власт в града-кре-
пост и изпъжда комисаря на 
Временното правителство.

Връщане назад няма. •
Николай Теллалов

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Възпоменание за Величко Канев

На 21.08.2016 г. на 86 години почина 
нашият другар Величко Димов Ка-
нев. Редакцията се извинява за за-
къснялата публикация на възпоме-
нателното слово, което успяхме да 
получим едва миналия месец.

Роден в с. Българене, Старо-
загорско. Още като ученик 
под влияние на братовчед 
си Димо Канев – изявен анар-
хист – прегръща идеите на 
анархизма, на които остава 
верен до края. Готов е да даде 
всичко, дори живота си за из-
граждане на общество без 
власт, партии и държава, об-
щество, изградено на основа-
та на свободното обединява-
не на хората във федерации 
на стопанска основа.

Пламенен агитатор, лесно 
убеждава събеседниците си в 
правотата на своите идеи.

Заради тази дейност по-
пада в полезрението на бол-
шевишката Държавна сигур-
ност. При нейна акция през 
1948 година, по време на пе-
тия конгрес на БКП, са арес-
тувани стотици анархисти 
от цялата страна, между 

които и Величко Канев, току-
що завършил средното си об-
разование – на 18 години.

Заточен е в Богданов дол. 
Там престоява една година. 
Преместен е в лагера на ос-
тров Белене, където прес-
тоява три години. Години на 
глад, бой, карцери, изтезания 
от най-различно естество, 
унижения…. Правени са опити 
да бъде пречупен, да се отка-
же от идеите си. Отговорът 
му е бил: От живота се от-
казвам, от убежденията си – 
не.

Изпратен е да отбива во-
енната си служба като небла-
гонадежден – в трудови вой-
ски. Там усвоява строител-
ния занаят и става известен 
майстор.

Като нередовен учител по 
сградостроителство и като 
водещ майстор в строител-
ни войски обучава в занаята 
стотици млади хора.

Изключително трудолю-
бив, спокоен и въздържан. За 
петдесетгодишното ми по-
знанство с него не съм запом-
нил да е нагрубил човек, да е 
повишил тон.

Създава прекрасно семей-
ство, в което цари взаимно-
то уважение и взаимопомощ.

Това е достойно извървян 
житейски път.

На 21.08.2016 година спря 
да тупти едно голямо, обича-
що свободата сърце.

Поклон, дълбок поклон пред 
светлата ти памет, бай Ве-
лико.

Христо Шекеров


