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Роботронната 
революция и 
пертурбациите

„Третият” свят може да се пре-
върне в деветия кръг на ада.

Революцията от 
Ерико Малатеста

Ние сме за триумфа на свобода-
та и любовта, но това не значи, 
че се разоръжаваме.

Бюлетинът на АРС

В поредния брой на синдикалния 
бюлетин: Пикадили, Червена мо-
гила, Оброчище, Вио.Ме, Камери-
ерките отвръщат на удара.  

100 години от 
Руската революция

Има такава партия! – лятната 
подготовка на Ленин и Троцки за 
завземането на властта.

Пределите на 
роботизацията

Капитализмът нито желае, 
нито може да създаде изкуствен 
интелект, но никой не го пита.

СБИРКА
На 24 и 25 юни 2017 г. на гроба 
на Васил Икономов ще се проведе 

редовната сбирка на ФАБ •

ОПИЧАЙ СИ АКЪЛА, НЕ Г*ЗА

България: съжития без събития
С какво би могъл да остане в 
килерчето на спомените ме-
сец май 2017 г.? Така с нещо да 
се присетим на старини, да 
сръчкаме с лакът приятел в 
кръчмата, за да кажем: ама ти 
помниш ли…?

Уви, с известна печал кон-
статирам, както е на езика на 
бюрократите и на претенци-
озните граждани, включител-
но тези със селско жителство, 
че няма с какво да се закачи 
този месец за албума на споме-
ните. Не е репей за козя козина.

Събитие ли е тазгодишни-
ят 24 май? Не. За абитуриен-
тите той мина на обичайните 
места – първо окончателните 
фази на трескави, а и бая скъпи 
гиздения, после парад на суета-
та, необяснима за мен радост 
от „уволнението”, като след 
години ще валят въздишки за 
школото, накрая – по ресто-
ранти с алкохолни отравяния, 
гаден махмурлук… и бяло пет-
но в паметта. Здравей възрас-
тен живот!

За други този ден мина в ис-
терията от изцепката на Пу-
тин за географския произход 
на кирилската азбука, по по-
вод на която честваме цър-
ковните кадри Кирил и Мето-
ди, които обаче са съставили 
глаголица, а кирилицата е дело 
на Климент от Охрид… Е хуба-
во де! Ченгето си показа ниво-
то на общата култура – нима 
това е някакво значимо съби-
тие, ха! Въпреки че, по-скоро 

настоящият самодържец всея 
Руси да се е изгъбаркал. Хем 
четка за македонското прави-
телство, хем забавление от 
зрелището на избиващата 
гръмка гной от цирея на славя-
нобългарската ни комплексар-
щина. Изгъбаркал се и тихичко 
се наслаждава отстрани на гю-
рултията – сигурно му е навик 
от училище, щото разправят, 
че бил тихо, безлично, вредно 
и злопаметно хлапе, ама как-
во значение има това? И ангел-
че да е бил, станал кариерист, 
доизкатерил върховете, без да 
са хималайски и без да е веган – 
враг народен се нарича това, 
накъсо – властник. Покрай въ-
просния Ден на писмеността 
и, моля ви се, културата, все 
се сещаме за „светини”, за „мо-
рал”, за „изконни традиции”, пък 
много, много малко за Ботев и 
неговата универсална, неопро-
вержимо вярна формула, че вся-
ка власт е заговор срещу чо-
вешката свобода. Сигурно за-
това се тюхкаха младежите 
преди матурата да не им се 
падне Гео Милев със „Септем-
ври” – и да са го чели, какво да 
напишат? Истината? Тя не се 
котира, била „въпрос на гледна 
точка”, трябвало да бъде „ба-
лансирана”, опази боже да не съ-
държа реклама и да е в унисон 
с „европейските ценности”. Ре-
волюция, класова борба, спра-
ведлив гняв и още по-справед-
лив бунт срещу неправдата – 
това демонизирано от трите 

десетилетия „демократична” 
пропаганда, а и преди това бе 
кухо на думи и напълно проти-
воположно на делата на бащи-
те и батковците на днешна-
та ни „социалистическа” опо-
зиция. Че профсъюзните лиде-
ри, нека и да флиртуват със 
закачки за 800 лева минимална 
заплата, като чуят за класова 
борба, се кръстят, плюят да 
не им е уроки, кадят тамян – 
те са за „тристранно сътруд-
ничество”, то сега ще е под па-
триотично председателство, 
хи-хи-хи, сеир ще падне, ама на 
голо дупе – нашето. А „социали-
стите” – още не са успели, при 

все гърченето все едно са без-
гръбначни, да обяснят що е то 
„бизнесмен-социалист”, а да си 
прочистят редиците от „оли-
гарси” – не могат, не им се си-
ромашее.

Отплеснах се, прощавай-
те, дърта ми циганска работа, 
к’во да ме правиш.

Събитие ли е назначаване-
то на нов еврокомисар, дамич-
ката била „фотогенична”, а? 
Хайде сега, глупости, що за съ-
битие е назначаване на поред-
ния бюрократ на поредната 
фасадна длъжност! Ще дебне 
за „пиратство” на материали 
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НА ВЕЧЕРЯ С ДЖОКОНДАТА

ДА ИДВАТ ВАРВАРИТЕ!

Мултимилиардерът Бернар 
Арно – най-богатият францу-
зин, влизащ в първата десет-
ка на световните царе юдей-
ски на капитала (Хр. Ботев), 
чието богатство през на-

стоящата година надхвърли 
брутния вътрешен продукт 
на 7-те милиона поданици на 
„република БГ”, собственик 
между другото и на компании, 
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13. СОЦИАЛНОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ В… 
„ОСТАТЪКА” ОТ ПЪРВИЯ 
СВЯТ

Макар че още в началото 
мотивирахме своя избор на 
САЩ като обект за изслед-
ване на влиянието на РР вър-
ху тенденциите на разви-
тие в съвременното капи-
талистическо общество, не 
можем да се въздържим да не 
подчертаем, че това влия-
ние е планетарно. Дестаби-
лизиращите ефекти на РР се 
чувстват в целия свят. Но-
вите технологии и капита-
листическата реорганиза-
ция и управление на икономи-
ката изключват трудещите 
се във всички развити стра-
ни от трудовите процеси 
или създават резервна ар-
мия от временно работещи 
„на парче”, като засилват не-
сигурността сред нейните 
„войници”, увеличават прес-
тъпността, стреса и риска 
от заболявания, като раз-
ширяват пропастта между 
имащите и нямащите.

В 24-те страни от Орга-
низацията за икономическо 
сътрудничество и развитие 
(ОИСР) през 1994 г. е имало 
35 милиона регистрирани 
безработни, към които след-
ва да се добавят още 15 ми-
лиона, които „са се отказа-
ли да търсят работа” или се 
задоволяват с „каквото им 
падне от време на време”.

В Япония, която за пръв 
път обяви своите безработ-
ни в началото на 90-те го-
дини (2,5%), обезкуражените 
(които нямат и не търсят 
работа) не са регистрирани 
в бюрата по труда и са двой-
но повече от официално при-
знатите – или общият брой 
на нямащите работни мес-
та в „страната на изгрява-
щото слънце” е 7,5%. През съ-
щото време броят на ново-
създаваните места е спад-
нал с 26%. Перспективите 
са се влошили във всички сек-
тори на японската икономи-
ка. Набирането на дипломи-
рани „сътрудници” в компа-
ниите е на най-ниското ниво 
от края на Втората светов-
на война. Реорганизирането 
на предприятията е изхвър-
лило 860 000 средни кадри. 
По-рано те се абсорбираха 
от услугите, но сега и там 
търсенето на работна ръка 
е спаднало с 34% за 1994 г., 
т. е. повече отколкото във 
всички останали сектори. 
Експертите считат, че ко-
лосите на японската иконо-
мика никога повече няма да 
наемат масово работници и 
специалисти. До 2000 г. те 
са съкратили над 15% от чи-
новническия си персонал.

Още по-тревожно е поло-
жението в Европа, където 
на всеки 9 работещи 1 е без-
работен. През 1995 г. Фран-

ция е била с 11,5% безработ-
ни, Англия – с 10,4%, Ирлан-
дия – със 17,4%, Италия – 
11,1%, Белгия – 11%, Дания – 
11,3%. В Испания, въпреки 
най-големия ръст на иконо-
миката ґ сред страните от 
Европейския съюз, безработ-
ните са 20%! Най-засегнати 
от безработицата са млади-
те. Във Франция те са 25%, 
в Германия – 23%, в Италия – 
30%, в Англия – 18%…

В Германия след обедине-
нието безработните над-
хвърлиха 5 милиона. Бивши-
ят канцлер Хелмут Шмит 
напомни: Днес в Кемниц (бив-
шия Карл-Маркс-Щат – бел. 
ред.), Лойна (в бивша Източ-
на Германия, с един от най-
големите химически комби-
нати в страната – след обе-
динението безработицата 
и съпътстващата я разру-
ха намаляват населението 
с близо 40%) или Франкфурт 
на Одер безработните са по-
вече отколкото бяха през 
1933 г., когато нацистите 
спечелиха изборите!… Ако не 
решим проблема, можем да 
очакваме всичко! Предупреж-
денията на стария немски 
социалдемократ обаче увис-
ват във въздуха, тъй като 
процесът на съкращаване на 
работните места (и увели-
чаване на безработните) е 
необратим в рамките на ка-
питализма, па бил той и ар-
хи-”социален”. А Германия със 
своите 80 милиона гражда-
ни и Брутен вътрешен про-
дукт от 1800 милиарда до-
лара (26% от брутния доход 
на ЕС за 1995 г.) тежи и ще 
влияе върху съдбата на ста-
рия континент, а чрез него и 
на света.

Вследствие атаките на 
капитала срещу социални-
те завоевания и приемане-
то на „правилата на пазар-
ната игра” от политиче-
ските партии на т. нар. ле-
вица и намиращите се под 
нейно влияние работниче-
ски синдикати, първа жерт-
ва стават социалните про-
грами. Навсякъде се отбе-
лязва снижение на реални-
те заплати и на пенсиите, 
свиване на платените ме-
дицински разходи, на сроко-
вете и процентните обез-
щетения за безработните.

През следващите десети-
летия капиталистическата 
автоматизация на европей-
ската индустрия ще продъл-
жи да изхвърля работници, 
техници и инженери по пътя 
който води към фабрики без 
човешки труд. Услугите – 
от банките до търговията, 
на дребно, – на които раз-
читаха социолозите и иде-
олозите на „постиндустри-
алното общество” – са под-
ложени на същите реструк-
турирания като тези в ин-
дустрията, които наченаха 
преди 20-25 години. Пробле-
мът на стария континент 
се изостря с намаляването 
на работните места в дър-

жавния апарат, поради сви-
ването на бюджетите (т. е. 
на данъците за богатите), 
продиктувано от желание 
да се увеличат печалбите на 
компаниите и се постигне 
съкращение на дефицитите 
и дълговете с оглед повиша-
ване на… конкурентоспосо-
бността.

Резултатът е увеличе-
ние на пауперизацията, на 
просяците, клошарите и на 
лумпените, и създаване на 
бедна трудова класа. В Ев-
ропейския съюз над 80 ми-
лиона души живеят в бед-
ност. С разпространението 
на новите технологии и раз-
гръщането на РР този брой 
ще се увеличава като епиде-
мия с познатите ни вече от 
САЩ последици.

Това, което само преди ня-
колко години беше интелек-
туален дебат (за ролята на 
технологията в капиталис-
тическото общество) и не-
понятна екстраполация на 
малцина социолози, есеисти 
и още по-малко на брой рево-
люционери – казва Джереми 
Рифкин, – днес е в тревожни-
те и трескави разговори на 
милиони работници и служе-
щи. При това, все по-нагоре 
и по-нагоре в етажите на йе-
рархическата, икономическа-
та и политическата пирами-
да, всеки си задава ужасява-
щия го въпрос: не идва ли ре-
дът и на неговата глава, коя-
то гилотината на автома-
тизацията (включваща вече 
и мислещи машини) ще изпра-
ти в коша?

14. ТРЕТИЯТ СВЯТ МОЖЕ 
ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В… 
ДЕВЕТИЯ КРЪГ НА АДА

Колкото и „парадоксално” да 
изглежда на пръв поглед, фа-
ктите сочат, че РР, автома-
тизацията, „преструктури-
ранията” и „глобализацията” 
на икономиката взимат и 
ще взимат най-много жерт-
ви в най-бедните и най-мно-
голюдни региони на Третия 
свят. Проф. Хърли Шейкън 
от Калифорнийския универ-
ситет Бъркли казва:

През 70-те години (ХХ век) 
автоматизираното произ-
водство се свързваше с ви-
соко развитите икономики 
на Първия свят. В страни-
те вън от него се изпращаха 
стари технологии и машини 
с ниска производителност, 
напр. за шиене на джинси или 
сглобяване на играчки. Сега, 
наред с компютрите, теле-
комуникациите и евтини-
те средства за транспорт, 
там изпращат и най-модер-
ните производства. В пери-
ода от 1980 до 1987 г. едва 
1/3 от ръста на икономики-
те в развиващите се страни 
се дължи на увеличение на за-
етостта. Оставалите 2/3 
са резултат от ръста на ин-
вестициите. Новите техно-
логии и стремежът към по-
висока производителност 

тласка компаниите да стро-
ят фабрики и бюра в слабо 
развитите страни, които 
се нуждаят от по-малко пер-
сонал, отколкото е нужен у 
нас. Тези строежи и инвести-
ции са продиктувани повече 
от желанието на компании-
те да се настанят в новите 
потенциални пазари, откол-
кото от ниските работни 
заплати там.

В Мексико например по-
строените фабрики за сгло-
бяване на продуктите на 
ATT, Нисан, Сони и останали-
те транснационални гиган-
ти са силно автоматизира-
ни и се нуждаят от минимум 
висококвалифицирани техни-
ци. Там и в другите страни 
от Третия свят машините 
изместват хората. Най-ро-
ботизираните американски 
фабрики днес са инсталира-
ни в… Бразилия. Тези нови 
свръхмодерни фабрики съз-
дават много малко работ-
ни места в бедните стра-
ни, където безработицата 
и без това е изключително 
висока. Например в Латин-
ска Америка градската без-
работица надхвърля 22%, в 
Индия и Пакистан тя е над 
15% и само няколко „дракони” 
и „тигри” в Югоизточна Азия 
имат (засега) под 3% безра-
ботни. Резултатът от РР 
и тук е създаване на мал-
ко работни места за свръх-
квалифицирани технически 
и научни кадри и растяща 
„технологична” безработи-
ца за останалите. Това за-
силва поляризацията на до-
ходите и маргинализира и 
лумпенизира десетки ми-
лиони човешки същества. 
Тези процеси ще увеличават 
все повече социалните кон-
фликти в Третия свят.

За да направят фабрики-
те конкурентоспособни на 
световния пазар, властите 
в „соц”-Китай също са започ-
нали всеобщо реструктури-
ране и модернизиране. Спе-
циалистите очакват над 30 
милиона работници да изгу-
бят работата си в най-на-
селената страна на плане-
тата. И това е само нача-
лото. И тук, както в Индия, 
тази икономическа полити-
ка създава изолирани оази-
си на свръхразвитие, между 
които и обграждащата ги 
„пустиня” няма нищо общо. 
Например индийският град 
Бангалор със своите 4,2 ми-
лиона жители е на път да се 
превърне в тамошна Силици-
ева долина. В околностите 
на града, където в „добро-
то старо време” тропиче-
ската растителност, меки-
ят климат и красивата па-
норама бяха превърнали Бан-
галор в предпочитан курорт 
за британската колониална 
администрация, днес се из-
дигат блестящи кули, пре-
тъпкани с офиси на най-мощ-
ните индустриални компа-
нии в света: IВМ, Хюлет Па-
кард, Моторола, Тексас Ин-

струментс и др. Привличай-
ки най-квалифицираните уче-
ни и инженери от цял свят, 
този индийски град се е пре-
върнал в притегателен цен-
тър за транснационалните 
компании в електрониката 
и информатиката, които 
искат да бъдат в близост с 
раждащите се нови пазари. 
И това става в потъналата 
в мизерия и заплашвана от 
непрекъснати социални екс-
плозии Индия. Раждането на 
подобни високотехнологич-
ни острови върху главните 
регионални пазари на плане-
тата сред „южния” океан от 
мизерия, глад и безнадежд-
ност ще изправи модерния 
капитализъм в Третия свят 
пред стократно по-нереши-
ми въпроси от тези, с които 
той се сблъсква на Север – у 
дома си, – още повече, като 
се вземе под внимание, че 
РР продължава да се развива 
още по-стремително и през 
ХХI век! Поведението на 
стотиците милиони мизер-
стващи в съседство с кон-
куриращите се на светов-
но ниво високотехнологични 
центрове ще бъде само един 
между многото съдбонос-
ни въпроси, които очакват 
своя отговор от капитали-
зма през този век.

Наблюдавайки растяща-
та пропаст между „елити-
те” и трудовите класи на 
Запад, които капиталът е 
осъдил на лумпенизиране, 
историкът Пол Кенеди се 
пита как развиващи се стра-
ни като Индия, Пакистан и 
толкова още други ще мо-
гат да живеят в новия свят, 
белязан с постиженията на 
РР? Въпросът става още по-
тревожен, като се вземе 
под внимание, че до 2025 г. 
Третият свят ще трябва да 
намери работа на нови поне 
700 милиона мъже и жени от 
активното си население, т. 
е. за повече хора от цялото 
активно население на разви-
ващите се страни в нача-
лото на 90-те години. През 
следващите 25 години ак-
тивното население на Мек-
сико, Централна Америка и 
Карибите ще нарасне със 
100 милиона души, а на Аф-
рика – с 300 милиона, т. е. 
значително повече от ак-
тивното население на раз-
ширяващия се Европейски 
съюз.

За да се осигури доход, 
позволяващ на всички, кои-
то ще пристигнат на све-
товния пазар на труда до 
2030 година да съществу-
ват, са необходими един ми-
лиард нови работни места! 
Вместо да ги създаде оба-
че, РР разрушава с огромни 
скорости съществуващите 
и потенциалните работни 
места във всички сектори, с 
което прави вероятността 
стотиците милиони нови 
кандидати да си намерят ра-
бота почти НУЛЕВА! •

(следва) 
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с „авторски права”, чудо голя-
мо.

Събитие ли е „разкритие-
то” – и то дошло от чужби-
на! – че за западноевропейци-
те потребителските стоки и 
най-вече храните са с едно ка-
чество, а за източноевропей-
ците – с друго, подобаващо 
така да се каже за „тежест-
та” им в „обединеното” евро-
пейско мило семейство? От-
ново смях в залата. Това съби-
тие е вече бая древно, просто 
сега, пак не у нас, се възмутиха 
по-шумно. Е, не толкова древ-
но, колкото поредния фъндък 
за избуяване на митологеми – 
археологичната ли, палеонто-
логичната ли сензация, че чо-
вешкият род бил тръгнал не 
от Африка, а от Балканите, 
от Чирпан! Няма значение, че 
съществото отпреди седем 
милиона години в най-добрия 
случай е проточовек, а „циви-
лизацията” или „културата” из-
общо трудно наброява милион 
лазарника – всеки повод да се 
помислим за важни е добре до-
шъл, особено ако за тази важ-
ност не се налага да си налег-
нем парцалите, запретнем ръ-
кавите и поопечем ума – не 
знам дали тези изрази още са 
разбираеми от младото поко-

ление, тю, все ми е в устата, 
дето не смята за нужно реал-
но нещо да научи, а само гледа 
да вземе котируема на Запад 
диплома. Тоест, не е събитие 
и ужасията, че българите ще 
станат малцинство „в собст-
вената си държава” (в държа-
вата отдавна са малцинство, 
бюрократът няма национал-
ност, само алчност), страна 
де, има съществена разлика. 
За „топенето” на народа се 
знае отдавна, никакви мерки 
не вършат работа, ако бъл-
гарите отказват да се раз-
множават и да живеят в Бъл-
гария. Жизнеността на една 
култура се измерва в броя 
нейни носители, броя хора с 
тази културна идентичност, 
при това идентичност с по-
критие – аз може да съм цига-
нин, ама не разбирам как някой 
може да ми се българее, без да 
знае грамотно да пише и да 
му е проблем да изложи своя 
прочит на Гео Милев. Веене 
на байрак и скандиране за юна-
ците – това е не е покритие, 
това е поза, евтина и по-не-
трайна от китайски чорапи.

Да не би събитие да е „ра-
ботата” на новия парламент? 
Бият рекорди по скатаване. 
Не, обичайно и банално.

Спорът между новия стар 
премиер и новия президент за 

армейските харчове – изтре-
бители ли да купуваме, или ар-
балети и копия за кашиците, 
делви с гръцки огън за, ха-ха, 
военноморския ни флот – си-
гурно за последния са нужни 
весла от фибростъкло? Не, и 
това не е събитие – дърлене-
то между тези двамцата ще 
е постоянен фон на, с извине-
ние, „вътрешнополитическия 
ни живот”. А пък армията – 
ох, хора, бъдещето не чука на 
вратата, то я е избило от 
пантите – какви изтребите-
ли, каква пехота, какви кора-
би! Едно, че главното оръжие 
от доста време насам, ако 
не откакто ги има, е парата, 
златният телец, кинтата. И 
друго – дрон за петстотин 
евро сваля хеликоптер за пет 
милиона долара, вярно, в ре-
зултат на инцидент – за как-
во говорим изобщо!

Не е събитие вестта за 
митничарския канал за тра-
фик на богати мигранти – 
брънка от редицата обичайни 
скандали. Виновниците може 
и да полежат в ареста, после 
ще ги пуснат, след няколко го-
дини ще получат условни при-
съди и даже навярно я ще ги 
възстановят на работа, я ще 
им платят компенсации.

Не е, за съжаление, съби-
тие и серията грабежи с по-

бой, за няколко лева и някак-
во бижу порасналите „деца на 
демокрацията” пребиват до 
смърт случайни хора – това е 
нещото, с което ни карат да 
свикваме и да се уповаваме на 
родната полиция да ни пази. 
Самоубийствените атента-
ти – в Манчестър – и с това 
се налага да свикват и евро-
пейци, и брекзитци, щом по-
литическите игри на „гиган-
тите” всъщност съхраняват 
проблема с джуджето ИДИЛ, 
вместо да го ликвидират.

Отчасти попада в ранга на 
„събитие” това, че „няма миг-
рационен натиск по граници-
те”. Печално за тези, които 
са пристрастени към дъвка-
та „бежанска заплаха” – няма 
какво да дъвчат и да пръскат 
лиги. И като стана дума за 
ИДИЛ – и тя е дъвка, от която 
не можеш се отказа, неусто-
има възможност за помпане 
на бюджети за „сигурност” и 
развиване на военната индус-
трия, повод за всякакви огра-
ничения на все по-миражните 
„граждански права”.

Да броим ли за „събитие” 
намеците за друга неустои-
мост – много евентуалното 
предложение за примъкване 
на България в „еврозоната”, 
демек смяна на левчетата с 
евра? Ами то са само намеци, 

от които ушите мазоли хва-
наха. Да тръгне да се случва – 
ще е събитие, обаче надали 
повод за масов възторг.

Сриването на сгради „па-
метници на културата” в 
името на бизнес интереси? 
Тц, пак рутина. „Паметници-
те” и сами се срутват – за 
пред фотоапаратите на чуж-
ди туристи, един вид атрак-
ция, витрина на упадъка. Ако 
не друго, групата японски гос-
ти ще запомнят тази случка.

Ами това, че комисията за 
защита на конкуренцията или 
както там се казваше туй ве-
домство, не открило картел 
на търговците с бензин? Пре-
ди комисарите подозираха 
картел, но ето че се промени 
политическата обстановка у 
нас, смени се и съставът на 
комисията – и хоп, тука има 
тука нема. Фокус. Изтъркан. 
Не е събитие.

Така че не остава с какво 
да запомня месец май, освен 
че бе доста студен, с попа-
рените от слана череши и из-
съхващите чемшири в двора. 
В България просто няма съби-
тия, единствено откънтява 
ехо на неща, които се случват 
другаде. Подтичваме подир 
света, а той накъде е тръг-
нал? •

Хасан Девринджи

ОПИЧАЙ СИ АКЪЛА, НЕ Г*ЗА

България: съжития без събития
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ВЯРНО ТОГАВА, ВЯРНО И СЕГА

Малатеста за Революцията
Революцията тропа нався-
къде; тук тя е израз на една 
идея, там – резултат от нуж-
дите; по-често е следствие 
от преплитането на нужди-
те и идеите, които се пораж-
дат и усилват взаимно. Тя се 
насочва срещу причините на 
злото или удря встрани, тя е 
съзнателна или инстинктив-
на, тя е човечна или брутална, 
великодушна или егоистична, 
но тя постоянно расте и се 
разпространява. Това е мар-
шът на историята: безполез-
но е да се потриваме или да се 
оплакваме от пътищата, кои-
то тя ще избере, защото те 
са трасирани от цялата пред-
шестваща еволюция.

Но историята се прави от 
хората; и понеже ние не же-
лаем да останем като пасив-
ни и безразлични наблюдате-
ли на историческата траге-
дия, защото искаме с всички-
те си сили да предопределяме 
изхода на онези събития, кои-
то ни изглеждат по-благопри-
ятни за нашата кауза и раз-
витие, на нас ни е необходим 
критерий, с който да оценява-
ме ставащите събития и най-
вече – да изберем позицията, 
която искаме да заемем в бор-
бата.

Целта оправдава сред-
ствата. Дълго злословиха за 
тази максима. В действител-
ност тя е универсално ръко-
водство за поведение. Бихме 
могли да кажем по-точно: вся-
ка цел включва своето сред-

ство. Моралът трябва да се 
търси в целта; средството 
се предопределя от нея.

С оглед на целта, която 
сме си поставили – волево или 
от нужда – големият проблем 
на живота е да намерим сред-
ството, което според услови-
ята ни води най-сигурно и най-
икономично към преследвана-
та цел.

От начина, по който е ре-
шен този проблем, зависи (до-
колкото това е в зависимост 
от човешката воля) дали един 
човек или партия ще постиг-
нат, или не своята цел и дали 

това ще бъде полезно за тях-
ната кауза, или ще обслужи, 
без да го искат, каузата на 
врага. Да намерят доброто 
средство – в това е секре-
тът на великите личности 
или партии, които са остави-
ли своя следа в историята.

Целта на йезуитите е мис-
тичната слава на бога; за дру-
ги е мощта на тяхната Ком-
пания. За това тям е потреб-
но да затъпяват масите, да 
ги тероризират, да ги подчи-
нят.

Целта на якобинците и на 
всяка авторитарна партия, 

вярваща, че притежава абсо-
лютната истина, е да нало-
жи своите идеи на невежата 
маса. Затова трябва да загра-
би властта, да подчини ма-
сите и да прикове човечест-
вото върху прокрустовото 
ложе на своите концепции.

Колкото до нас, работата 
ни е съвсем различна: нашата 
цел е друга, други трябва да 
бъдат и нашите средства.

Ние не се борим, за да зае-
мем местата на днешните 
експлоататори и потисни-
ци, нито за триумфа на една 
абстракция. Ние не сме като 
онзи италиански патриот, 
които казваше: „Какво значе-
ние има, дори ако всички ита-
лианци изпукат от глад, сти-
га Италия да е велика и слав-
на!” Нито като този другар, 
които признаваше, че му е 
все едно дали три четвърти 
от човечеството ще бъде 
пожертвано, ако останала-
та четвърт бъде свободна и 
щастлива.

Ние искаме щастие за всич-
ки, без изключение. Ние иска-
ме всяко човешко същество 
да може да се развива и да жи-
вее възможно най-щастливо. 
И ние вярваме, че това щас-
тие и тази свобода не мо-
гат да бъдат дадени на хора-
та от един човек или партия, 
но че самите хора трябва да 
открият условията за тях и 
да си ги извоюват. Ние вярва-
ме, че само най-пълното при-
ложение на принципа на соли-

дарност може да премахне по-
тисничеството, експлоата-
цията и борбите за унищоже-
нието им и че солидарността 
може да бъде резултат само 
от свободното съгласие и 
спонтанното и желано хармо-
низиране на интересите.

За нас всеки, който тър-
си да разруши икономическо-
то и политическото потис-
ничество, да издигне морал-
ното и интелектуалното 
ниво на хората, да им внуши 
съзнание за техните права и 
за тяхната сила и да ги убе-
ди сами да решават своите 
проблеми, всичко, което про-
вокира омразата срещу по-
тисничеството и любовта 
между хората, ни приближава 
до нашата цел и следовател-
но е предмет само на едно 
количествено изчисление, за 
да получим с наличните сили 
максимално полезен ефект. И 
обратно, всичко, което иска 
да съхрани настоящето със-
тояние на нещата, да по-
жертва някого против во-
лята му за триумфа на един 
принцип, е зло, защото е в 
противоречие с целта.

Ние искаме триумфа на 
свободата и любовта.

Ще се откажем ли заради 
това обаче от използването 
на насилствени средства? 
Ни най-малко. Нашите сред-
ства са тези, които услови-
ята ни позволяват и ни нала-
гат.
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Ние искаме триумфа 
на свободата 
и любовта. Ще 
се откажем ли 
заради това обаче 
от използването 
на насилствени 
средства? 
Ни най‑малко.
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произвеждащи суперлуксозни 
марки „домашни потреби” за 
мъже и жени – организира на 11 
април т. г. галавечеря в залата 
на Лувъра, където е изложена 
строго охраняваната „Джо-
конда” на Леонардо Да Винчи. 
В ешмедемето са взели учас-
тие 200 избраници от просло-
вутите „200 френски семей-
ства”, чиито авоари надхвър-
лят тези на „остатъка” от 
„великата 67-милионна нация”.

Повод за „събитието” е лан-
сирането на новите моде-
ли дамски чанти от марката 
„Луи Вюитон”, всяка струва-
ща колкото доживотния доход 
на един от „обикновените” на-
следници на галите.

Моделите са реализирани 
в сътрудничество с друга за-
бележителност от каймака 
на световния елит – Джеф Ку-
унс – американски „артист-
авангардист” – художник и 
скулптор на кичозно-порно-
графски „творби”. Единстве-
ното забележително нещо в 
това „изкуство” са стъписва-
щите цени – „Куче балон” на Ку-

унс, което представлява точ-
но това – куче балон, високо 
малко над 3 метра и струва-
що малко под 3 китайски юана 
фабрично-заводски цени с 
ДДС, замина при някой кретен, 
който не си знае парите, за 
58 400 000 долара преди мал-
ко повече от три години. По 
една математическа случай-
ност цената на кучето под 
налягане е точно една хиляд-
на от „състоянието” на меце-
ната Арно. Ако имаш да речем 
състояние 100 хиляди лева 
(примерно един апартамент 
в Младост) и си туриш балон 
за 100 лева във вестибюла, на-
родът ще ти се смее, щото си 
балък, и с право, ама ако съща-
та простотия я направи някой 
със сто милиарда лева, е голем 
меценат, и бизнесмян, и гений, 
и изобщо пич! Аре, холан…

Наред с „авангардисткото 
си изкуство”, Джеф е познат 
като бивш съпруг на светов-
ноизвестната порнозвезда и 
депутатка в италианския пар-
ламент Чичолина, вдъхновява-
ла „творчеството” му със се-
мейните секс-пози и след раз-
вода им не без основание по-

търсила по съдебен ред своя 
пай от стотиците милиони 
на „артиста” за… съавтор-
ство.

Върху новите чанти-уника-
ти „артистът” е напечатил 
със съответни „подобрения 
на оригиналите” и безобразно 
кичозни фирмички на своите 
и бернардовите „трейдмарки”  
редица шедьоври на класика-
та, сред които Пшенично поле 
с Кипариси на Ван Гог, Венера и 
Купидон на Тициан, Лов на ти-
гър на Рубенс и други гаври с 
общо към 40 шедьовъра на ис-
тинското изкуство. Джеф 
обяснил, че неговите чанти 
не са обикновени копия на ори-
гиналите, а са трансцендент-
ни, вследствие на което всеки 
шедьовър се превръща в нещо 
ДРУГО.

Това ДРУГО, което всеки чи-
тател може да се убеди с бър-
зо търсене на koons collection 
в гугъл, ако струва повече от 
4,95 лв с ДДС на дребно на ди-
митровградския битак, ще 
има да лежи по сергиите и на-
края ще го дават като бонус 
на всеки, който си купи пове-
че от три кила стар лук да си 

ги носи у него да не му се скъса 
торбичката. Безподобен кич, 
от който биха се срамували и 
най-закоравелите ширпотре-
баджии на мигащи японки, те-
ниски с българии на три море-
та и лепабренисти на изток 
от Райково.

Бернар Арно посрещнал 
ВИП-гостите си със: Щастлив 
съм да ви посрещна в присъст-
вието на две икони, сочейки 
висящата на стената Джо-
конда и изправения до стена-
та (взводът за съжаление бил 
в отпуск) Джеф.

Макар че в Лувъра е изрич-
но забранено да се снима със 
светкавици и още по-малко 

да се плюска, дори когато ме-
нютата са милиардерски, гос-
тите се надпреварвали да се 
увековечат до таблото на Да 
Винчи, завързани с кърпите за 
бърсане от манджите с изве-
заните връз тях свои инициа-
ли в памет на незабравима-
та вечер. На забележката, че 
подобна галавечеря е може би 
проява на лош вкус, Арно от-
говорил: Големите творци раз-
чупват нормите.

O TEMPORA, O MORES! би ка-
зал нашият Ботев. Навярно 
така е било и в древния Рим, 
преди да пристигнат варва-
рите… •

Феранте Пала

НА ВЕЧЕРЯ С ДЖОКОНДАТА

ДА ИДВАТ ВАРВАРИТЕ!

ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ:

Куче балон от Джеф Куунс Куче балон от Илиянци
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ВЯРНО ТОГАВА, ВЯРНО И СЕГА

Малатеста за Революцията
Разбира се, че не искаме ко-

съм да падне от ничия глава; 
искаме да пресушим всички-
те сълзи и да прекратим раз-
пространението на страда-
нията. Ние обаче трябва да 
се борим в света такъв, ка-
къвто е, за да не бъдем сте-
рилни мечтатели.

Ще дойде ден – твърдо 
сме убедени, – в който ще 
бъде възможно да се прави до-
бро на хората, без да причи-
няваме зло нито на себе си, 
нито на другите. Днес това 
е невъзможно. Дори най-чис-
тият и кротък от мъчени-
ците, този, когото мъкнат 
към ешафода за триумфа на 
доброто, без да се съпроти-
влява, благославяйки своите 
палачи като Христос от ле-
гендата, и той причинява не-
малко злини. Освен на себе си, 
той извиква сълзите на всич-
ки, които го обичат.

Следователно, във всич-
ки актове в живота, винаги 
трябва да избираме най-мал-
кото зло, да се опитваме да 
причиняваме най-малко зли-
ни за постигане на възмож-
но най-голямата сума от до-
брини.

Човечеството се влачи 
мъчително под тежестта на 
политическото и икономиче-
ско потисничество; то деге-
нерира, затъпявано, убивано 
(и не винаги бавно) от мизе-
рията, робството, невеже-

ството и следствията от 
тях.

За защита на „реда” са съз-
дадени мощни военни и поли-
цейски организации, които 
отговарят със затвор, еша-
фод, кланета на всеки серио-
зен опит за социална промя-
на. За да се излезе от тази си-
туация, няма мирни и легални 
средства и това е естестве-
но, защото законът е напра-
вен нарочно от привилегиро-
ваните в защита на техните 
привилегии.

Срещу физическата сила, 
която ни препречва пътя, съ-
ществува само насилствена-
та революция. Очевидно тя 
ще произведе много нещас-
тия и страдания, но дори те 
да са сто пъти повече, рево-
люцията ще изглежда като 
една благословия в сравнение 
с това, което се понася днес.

Знаем, че само една „малка” 
война убива повече хора, от-
колкото най-кървавата от 
всички революции; знае се за 
милионите деца, които уми-
рат ежегодно поради липса 
на грижи; милиони пролета-
рии умират преждевременно 
от мизерия; познаваме рахи-
тичния, безрадостен и без-
надежден живот, който води 
грамадното мнозинство от 
хората, знае се, че дори най-
богатите и могъщи са по-
малко щастливи, отколкото 
биха могли да бъдат в едно 
общество на равни; и най-
после знаем, че всичко това 

трае от незапомнени време-
на.

Те ще траят безкрайно без 
революцията, докато само 
тя може да елиминира коре-
ните на злото, отправяйки 
завинаги човечеството по 
пътя на щастието.

Следователно ДА на рево-
люцията! Защото нейното 
закъснение причинява всеки-
дневно неизмерими страда-
ния на хората. Нека работим 
за по-скорошното ґ настъп-
ване, за да приключим с всяко 
потисничество и с всяка екс-
плоатация.

Ние сме революционери от 
любов към хората и не е наша 
вината, че историята ни е 
натоварила с тази болезнена 
необходимост.

От любов към хората ние 
сме революционери. Следо-
вателно, за нас анархисти-
те или поне (защото в край-
на сметка думите са услов-
ност) за тези от анархисти-
те, които виждат нещата 
като нас, всеки акт на пропа-
ганда или на реализация, чрез 
думи или дела, индивидуално 
или колективно, е добър, ко-
гато ни приближава или уле-
снява революцията, когато 
служи, за да осигури на рево-
люцията съзнателното учас-
тие на масите и да ґ прида-
де характер на всеобщо осво-
бождение, без което може и 
да има революция, но не тази, 
която ние желаем. И трябва 
да държим сметка за принци-

па на използване на най-ико-
номичните средства, защо-
то тук разходите се изчисля-
ват в човешки животи.

Познаваме твърде добре 
ужасните материални и мо-
рални условия, в които се на-
мира пролетариатът, за да 
не е нужно да ни се обясня-
ват актовете на омраза, на 
мъст, дори на жестокост, 
които биха могли да се извър-
шат. Разбираме, че има поти-
снати, които, винаги трети-
рани от буржоата с най-пре-
зрителна коравосърдечност, 
когато един прекрасен ден 
видят, че всичко е позволе-
но на по-силния, когато се по-
чувстват по-силни, могат да 
си кажат: „Да правим като 
буржоата!”

Разбираме, че в разгара на 
борбата хора, които по при-
рода са великодушни, но не са 
подготвени морално, което 
е много трудно в сегашните 
условия, могат да изгубят от 
погледа си целта, която пре-
следваме, и да я подменят с 
насилието, оставяйки се да 
бъдат увлечени от дивашка 
ярост.

Едно обаче е да разбереш 
и да извиниш нещо, а друго е 
да го искаш. Това не са акто-
ве, които можем да приемем, 
окуражаваме и насърчаваме. 
Трябва да бъдем решителни и 
енергични, но да се стараем 
никога да не прекрачим грани-
цата, белязана от необходи-
мостта.

Трябва да бъдем като хирур-
га, който реже, когато е не-
обходимо, но да избягваме да 
причиняваме ненужни страда-
ния: с една дума трябва да бъ-
дем вдъхновени от чувство-
то на любов към хората, към 
всички хора.

Чувството на любов е мо-
ралната основа, душата на 
нашата програма. Според 
мен, само ако приемаме ре-
волюцията като един бурен 
празник на човещината, като 
освобождение и побратимя-
ване на всички хора, незави-
симо от тяхната партийна 
или класова принадлежност, 
нашият идеал може да се ре-
ализира.

Стихийният бунт сигур-
но ще избухне и той би мо-
гъл да даде силно рамо на го-
лемия удар, който трябва да 
разтърси днешната система; 
ако не срещне обаче проти-
вовеса на революционерите, 
които действат за един иде-
ал, той ще се самоизяде.

Омразата не ражда любов; 
чрез омраза не ще обновим 
света. Революцията на ом-
разата ще се провали напъл-
но или ще роди ново потисни-
чество, което може да се на-
рича и анархистическо, как-
то наричат либерални днеш-
ните управления, но което не 
ще бъде по-малко потисниче-
ско и не ще закъснее да доведе 
до същия резултат, до който 
води всяка тирания. •

Ерико Малатеста
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 След 5 дни на стачни дейст-
вия под земята и над нея и след 
намесата на министерството 
на енергетиката и омбудсмана, 
част от исканията на миньорите 
бяха изпълнени. 

 От министерството обявиха, 
че „замразяват“ концесията на 
фирма ЕВРОМАНГАН за срок 
от 14 дни, по време на които ще 
бъде сформирана работна гру-
па, която ще преразгледа кон-
цесионния договор и ще реши 
дали има основания за прекра-
тяването му. Двуседмичният 
срок изтече, но така и никой не 
чу комисията да се е произнесла 
по въпроса. 

 От прокуратурата и от глав-
на инспекция по труда щурму-
ваха офисите на компанията и 
иззеха цялата документация, 
като срещу компанията започва 
разследване за укриване на пе-
чалби, тежки нарушения на тру-
довото законодателство, както 

и за причиняването на еколо-
гична катастрофа, с отказа си 
да изпълни стандартите за пре-
чиствателните станции, които 
представляват заплаха за целия 
регион.

 Миньорите са категорични, че 
този концесионер, който за 18 
години експлоатация на мината 
е доказал, че няма намерение 
да се съобразява нито с работ-
ниците, нито със законодател-
ството, нито с екологичните или 
каквито и да било други изиск-
вания, просто трябва да си оти-
де. И то незабавно. 
 
 При наличието на всички тези 
престъпления на концесионера, 
както и факта, че дори не запла-
ща концесионната си такса на 
държавата, отнемането на кон-
цесията не само е логично, но е 
най-малкото, което би трябвало 
да сполети компанията, чийто 
представители, отдавна трябва-

Частичен успех на 
миньорската стачка 

в Оброчище. А сега накъде?

На 11.07.2017 в 9:00 ч. сутринта, бивши и настоящи работници в Пикадили (Селект 
Трейд) от София и Варна ще протестираме едновременно в двата града, за да изво-
юваме заедно дължимите суми от неизплатени заплати и обезщетения. 
В София сборният пункт е пред Парламента, а във Варна пред Пикадили (Център).

Каним и всички работещи в други сфери и граждани на столицата и град Варна: 
ЕЛАТЕ ДА НИ ПОДКРЕПИТЕ!

Ограбването на заплатите се превърна в масова практика в България. Погазва-
нето на трудовото законодателство и кражбата на заплати от страна на бизнес-
мени и предприемачи става възможно не само заради бездействието на държа-
вата, но и заради разединението и пасивността сред нас - работниците. Но ние 
ще променим това.

На този произвол можем да се противопоставим само ако сме солидарни помежду 
си и се подкрепяме! Защото днес сме ние, но утре ще сте вие.

Нека застанем заедно и да покажем на безразсъдните шефове, че може да са от-
краднали заплатите ни, но не са откраднали достойнството ни!

НЕЗАБАВНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ВСИЧКИ ОТКРАДНАТИ ЗАПЛАТИ!

ПОКАНА ЗА ПРОТЕСТ

 На 12.06.2017 в завод “Чер-
вена Могила” загина работни-
кът Росен Кирилов, постъпил 
като член на АРС в началото на 
годината. Инцидентът се случва 
в понеделник сутринта, но за 
него не се съобщава по меди-
ите, отговорните институции 
мълчат, а шефовете бързо 
хвърлят обвинението, че Ро-
сен е загинал едва ли не “са-
моинициатива”.

 Както знаем, бизнесът оби-
ча да печели от спестени за-
плати. В подобни предприятия 
типовата практика е да бъдат 
наемани 2 пъти по-малко хора 
от необходимото за нормалната 

поддръжка и работа на цехове-
те, които да вършат 2 пъти по-
вече работа и реално да заемат 
няколко длъжности, макар че 
се водят на една. 

 Така на Росен, който е еки-
паджия и работи в Червена 
Могила 25 години, шефовете 
нареждат да отвърти кислород-
ния кран на станцията, което не 
влиза в неговите трудови за-
дължения. При второто отвър-
тане кранът се взривява, Росен 
получава над 90% изгаряния и 
загива по-късно в болницата. 
При инцидента получава по-
леки изгаряния и негов колега, 
без опасност за живота. 

 Въпросният кран е сменен 
на 02.06.2017, като преди това 
лежи в склада близо 30 годи-
ни.
 Началството на завода 
най-нагло твърди, че Росен 
самоинициативно е решил да 
завърти крана и не е получа-
вал устна заповед да направи 
това, т.е. това не е трудова 

От управата на завод 
„Червена могила“ се опитват да скрият 

смъртта на работник, член на АРС
злополука и те не носят отго-
ворност за нея. Междувремен-
но свидетелите на инцидента и 
заповедта на началството към 
Росен да освободи кислород от 
станцията стремглаво намаля-
ват. В Радомир трудно се нами-
ра работа и хората твърде лес-
но се плашат, дори когато става 
дума за един отнет човешки жи-
вот. 
 
 Към НОИ-Перник е свикана 
комисия, която да се произнесе 
дали инцидентът е трудова зло-
полука. По закон АРС има пра-
во на достъп до документите от 
разследването, но тъй като не 
сме казионен синдикат в сговор 
с началници и институции от 
НОИ се опитват да ни отнемат 
това право. 

Не са познали, обаче, ще се 
борим за смъртта на Росен 
да бъде поета отговорност и 
виновните да понесат послед-
ствията!
На произвола и гаврата тряб-
ва да бъде сложен край!

Вио.Ме: фабриката под 
работнически контрол

„Пикадили“: Борбата 
продължава!

Камериерките 
отвръщат на удара!

Петиция: Бизнесът да 
докаже произходът на 
капиталите си!

Отворено писмо на един 
български работник

История на анархизма: 
Пано Василев

още на 2 стр >>>

още на 2 стр >>>

още на 3 стр >>>

още на 3 стр >>>

още на 4 стр >>>

още на 4 стр >>>

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:



2 Брой 6, 2017Автономен Работнически Синдикат / www.arsindikat.org

 След като шефовете на Пика-
дили, подвизаващи се зад при-
критието на офшорката Селект 
Трейд, откраднаха заплатите на 
повече от 700 работници на фир-
мата, те продължават да тормо-
зят своите служители, като този 
път посегнаха на най-уязвимите 
сред тях – бременните, тези в 
болничен и в майчинство. 

 Случаят с кражбата на заплати 
получи голямо медийно внима-
ние, след като работниците от 
Варна и София организираха ма-
сови стачки в края на Март тази 
година с искане за незабавно из-
плащане на дължимите суми.

 Тогава се оказа, че държава-
та и отговорните институции са 
напълно безсилни да помогнат 
на ограбените, като работници-
те не получиха нито стотинка 
от дължимото им, а работода-
телят не беше подведен под ка-
квато и да било отговорност за 
кражбата. 
 

 При това безнадеждно разви-
тие на нещата, медиите загубиха 
интерес и пренасочиха камерите 
си на друго място, но проблеми-
те за работниците от Пикадили 
изглежда тепърва започваха. 
 
 Десетки млади момичета, кои-
то тепърва излизаха или вече 
бяха в майчинство, останаха в 
безтегловност – без да знаят 
кой, как и дали ще подготви не-
обходимите документи за да си 
получат полагащите им се обез-
щетения в НОИ. 
 
 Те бяха принудени да започнат 
едни безкрайни обиколки между 
НОИ, НАП и Инспекция по Труда, 
като навсякъде получаваха или 
уклончиви и разнопосочни отго-
вори, или директен отказ от вся-
какво съдействие.

 От управата на фирмата на-
блюдаваха мълчаливо трагеди-
ята на бременните работнички, 
докато в един светъл ден преди 
няколко седмици не се появи ня-
каква мистериозна служителка 

на Селект Трейд, която започна 
да организира „тайни срещи“ с 
част от работниците и да под-
писва документи. Тези срещи се 
осъществяваха няколко пъти в 
седмицата за по час-два, в един 
анонимен офис или в някое ка-
фене.
 
 В първия момент се зарадва-
хме – това бяха добри новини. 
Някой най-после щеше да подпи-
ше необходимите документи, за 
да могат работниците да получат 
полагащите им се обезщетения 
от държавата. 

 Във времена на икономическа 
криза и строги икономии, сто-
тици гръцки предприятия бяха 
принудени да затворят врати. 
 
 Диктатът на Тройката, с под-
крепата на правителството, съз-
даде хронична безработица, от 
която пострада най-вече трудо-
вата част на обществото.
През 2011 година, изоставени от 
своя работодател, работници-
те от Вио.Ме стават поредната 
жертва на неолибералния капи-
тализъм, но не прекланят глави. 
Пред заплаха да бъдат оставени 
без работа, те поемат по пътя на 
самоорганизацията. 

 След дълги и мъчителни 
борби и благодарение на под-
крепата, не само на гръцката, 
но и на световната обществе-
ност на 12 февруари 2013 г.. 
40-те работници от Вио.Ме. 
окупират фабриката и започ-
ват производство (основно 

перилни и почистващи препа-
рати). 
 
 След окупацията предприя-
тието се управлява на принци-
пите на пряката демокрация, 
при пълно равенство между 
работниците и без никакви ше-
фове. 
 
 Всички решения, засягащи 
фабриката, се взимат на общо 
събрание/асамблея, а запла-
тите между всички служители 
са изравнени. Всички работни-
ци притежават по равен дял от 
предприятието, което гаранти-
ра хоризонталния му характер.

 През 2015 година Вио.Ме е 
изправена пред най-тежкото си 
изпитание.  Старите собствени-
ци атакуват фабриката в съда, 
като се опитват да саботират 
производството, да влязат във 
владение и да се опитат да я 
разпродадат. Насрочено е дело 

Вио.Ме. - окупираната фа-
брика под работнически 

контрол в Солун

Работническо самоуправление

Вио.Ме. е фабрика за строителни материали в Солун, Гърция, изо-
ставена от собствениците. 

На обща асамблея работниците, неполучавали заплати от май 2011 
г., решават да я окупират и да започнат производство сами. 

Така на 12.02.2013 г. Вио.Ме. започва производство под пряко-де-
мократичен работнически контрол.

в гръцкия съд, което ще започне 
на 23 март. 
 
Работниците от ВИО.МЕ из-
казаха своята готовност, да 
защитават фабриката на вся-
ка цена и с всички средства. 
Гръцката общественост също 
ги подкрепя, като в следващи-
те дни, из цяла Гърция ще се 
провеждат протести, акции и 
концерти в подкрепа на само-
управляващите се работници. 
 
 Днес, повече от всякога, 
Вио.Ме има нужда от подкре-
па. Трябва да ни бъде ясно, 
че държавата и капиталът ще 
се опитват да унищожат все-
ки опит за самоорганизация и 
самоуправление на трудещите 
се. Трябва да ги спрем!

 Ние също няма да стоим без-
участно. Ако гръцкият съд реши, 
да подкрепи бившите собстве-
ници изоставили фабриката 
преди 5 години в опитите им 
да я заграбят отново, ние из-
разяваме нашата готовност да 
организираме протести и акции 
на солидарност пред гръцките 
посолства и представителства в 
България. 

 Преди около месец  отново 
имаше сблъсъци с жандарме-
рията, защото „новите“ право-
съдници развързват ръцете на 
г -н Мегас да опише и разпро-
даде имуществото намиращо 
се във фабриката, въпреки 
спечелените от работниците 

съдебни дела за имуществото 
и продукцията на фабриката. 
Правителство, както и всяко 
предходно не взима предвид 
борбата за хляб на работници-
те, и не зачитат правото им на 
законни, според техните собст-
вени закони, собственици, а се 
интересуват само от това какво 
ще спечелят от бизнесмените. 
Новини за развоя се очакват по 
развоя в края на лятото.

 Освен борбата за собствено 
оцеляване, Вио.Ме  имат и ав-
тономна лечебница, библиоте-
ка и също събират и разпрос-
траняват всякаква вид помощ 
за имигранти и хора в нерав-
ностойно положение.

 Работническата окупация и 
контрол не са нещо ново. От 

2001 г. насам, има близо 300 
предприятия, осигуряващи 
работа, които се управляват 
демократично от работници-
те в Аржентина, вариращи от 
здравни клиники, вестници, 
училища, фабрики, печатници 
и хотел. Опитът е показал, че 
работниците заедно могат не 
само да управляват работното 
си място, но могат и да го по-
добрят. 

 Примерът на Аржентина се е 
разпространил на територията 
на Северна и Южна Америка, а 
сега в Европа и САЩ. В Чика-
го, работниците на New World 

Windows започнаха производ-
ство под работнически контрол 
след години на борби с бившите 
собственици и шефове. И сега 
в Гърция, работниците отново 
показват, че пътят е само един – 
работнически контрол и пряко-
демократично самоуправление.

 “Ние призоваваме всич-
ки работници, безработните 
и всички онези, които са за-
сегнати от кризата, да вземат 
пример от работниците на “Vio.
Me” и да ги подкрепят в усили-
ята им да приложат на прак-
тика убеждението, че работ-
ниците могат да работят без 
шефове!

 С възстановяването на даде-
ната фабрика, основен въпрос 
е финансирането. Съюзът на 

работниците има бизнес план, 
който е устойчив, но ще отнеме 
време, за да потръгне. Финансо-
ва помощ може да окаже всеки.

 Пряка финансова подкре-
па може да бъде изпратена на 
Работническия съюз на “Vio.
Me” в Солун, чрез Междуна-
родния сайт за солидарност: 

 viome.org

 Въпроси могат да  
бъдат изпращани на: 

protbiometal@gmail.com

 Но, естествено това беше ре-
ализирано по най-трудния за 
работниците начин, при който те 
трябваше да тръпнат в очакване 
дали въпросната жена ще отго-
вори на позвъняванията и мейли-
те им (което отнемаше дни, сед-
мици а в някои случаи изобщо 
нямаше отговор), и сложни ком-
бинации, особено за работници-
те извън София, които трябваше 
да намерят начин да осъществят 
комуникация  със служителката 
от разстояние. 

 Това стана възможно един-
ствено благодарение на само-

отвержеността на работници 
от София, които помогнаха на 
колегите си извън столицата. 
Въпреки това, те трябваше да 
разчитат дистанционно на нейно-
то благоволение да ги подпише.
 
 Тогава изведнъж започнахме 
да получаваме сигнали, че на въ-
просната счетоводителка е запо-
вядано да опита да принуди бре-
менните работнички да напуснат 
фирмата по чл. 327 – доброволно 
прекратяване на трудовия до-
говор от работника поради не-

Гаврата с работниците от „Пикадили“ продължава: 
управата се опитва да изгони бременни работнички!

„Пикадили“: Борбата продължава!

още на 4 стр >>>
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Направете първата 
стъпка. Поговорете с 

колегите си.  
Свържете се с нас: 

0878 609 886 
0878 795 023

arsindikat.org

Борбата на миньорите в Оброчище

ше да бъдат затворени в след-
ствения арест и да дават обяс-
нения. 

 В същото време, факта че по-
газването на закона от страна 
на концесионера продължава 
от години и досега нито едно 
правителство не е пожелало да 
го санкционира, говори за нали-
чието на сериозен политически 
чадър осигуряващ недосегае-
мост за шефовете независимо 
от цвета на управляващите в 
парламента. 

 Именно този политически ча-
дър ни кара да се съмняваме 
във волята на министерство-
то на енергетиката да прекра-
ти концесионния си договор с 
фирмата експлоататор. Иначе 
досега отдавна да го беше на-
правило. Това означава, че на 
министерството трябва да бъде 
указан натиск за да спази зако-
на и да изпълни задълженията 
си. 
 Натиск както от страна на ми-
ньорите и синдикатите, така и от 
всички граждани загрижени за 
опазването на националното бо-
гатство на България, което бива 
ограбвано от частния концесио-
нер и спасяването на региона от 
екологичната катастрофа при-
чинена от същия.
 
 При отнемане на концесия-
та, миньорите ще се сблъскат с 
няколко алтернативи, които ще 
трябва да разработят в сътруд-
ничество със синдикатите и ми-
нистерството. 

 Първият вариант е прехвър-
лянето на концесията на друга 
частна компания. 
 В този случай, миньорите 
трябва да бъдат включени като 
страна в преговорите и да доба-
вят свои клаузи в концесионно-

то споразумение. Включването 
на социални клаузи в концеси-
онните споразумения е широ-
ко разпространена европейска 
практика, осигуряваща защита 
на работниците и подобряваща 
условията и заплащането нався-
къде, където е прилагана.

 Вторият вариант, който е по-
малко вероятен от предходния, 
е поемането на експлоатацията 
на мината от нейния собстве-
ник – държавата, и конкретно 
от представителя на държавата 
– министерството на енергети-
ката, което трябва да назначи 
ръководство на мината. 
 Ако това се случи, то по-ско-
ро би било от полза за работ-
ниците, защото договарянето 
на работните заплати и услови-
ята на труд е много по-лесно с 
представители на държавата, 
отколкото с анонимни частници, 
управляващи безконтролно и 
чрез посредници.

 Третият вариант е най-трудно 
осъществим, но пък би бил най-
ефективен в дългосрочен план. 
Той е работниците да регистри-
рат свое кооперативно друже-
ство и да получат концесията за 
мината. Така те сами ще изберат 
своето ръководство и ще орга-
низират работата в мината, как-
то и ще разпределят печалбите 
от нея. 

 Този вариант е изключително 
полезен, както за работниците, 
които няма да рискуват поред-
ния концесионер да потиска за-
платите им и да печели на техен 
гръб, така и за всички останали, 
тъй като миньорите имат личен 
интерес, като живущи в близ-
ките села и градове, да спазват 
екологичните стандарти и да 
работят за развитието на целия 
регион.

Частичен успех на 
миньорската стачка 

в Оброчище. А сега накъде?

>>> продължава от 1 стр

Синдикалисти от секцията на АРС във Варна подкрепяха на място 
миньорите от Оброчище по време на стачката

Секцията на АРС в София организира спонтанен протест пред 
БНТ, за да помогне на миньорите да получат по-добра гласност

Кампания за самоорганизация на наемните работници в туризма

Камериерките 
отвръщат на 

удара

От Българската хотелиерска и ресторантьорска 
асоциация търпят ли ритници?

В тази статия няма да се впус-
каме в характеристики на швед-
ския турист, който без причина 
ритна камериерка в главата и я 
остави да лежи в безсъзнание. 

 Тази фрапираща случка, оба-
че ни позволява да разгледаме 
всички обстоятелства, свързани 
с нея и да си извадим някои ва-
жни изводи.

 Първо – реакцията на полици-
ята, която арестува насилника, 
но незабавно го освободи. 
 
 Последва втори арест едва 
след като видеото от престъпле-
нието изтече в интернет прос-
транството и обиколи медиите. 
Това означава, че сред местната 
полиция съществува практика 
за прикриване на насилието над 
работници, извършвано от ту-
ристи, а може би и не само. 
 
 Но кое би накарало полицаите 
да прикриват престъпления и то 
извършвани не от някоя „важна 
личност“, богаташ или политик 
(които са обичайно прикривани-
те от полицията лица), а от обик-
новени туристи със садистични 
наклонности? 
 
 Отговор ни дава изявлението 
на председателя на Асоциаци-
ята на хотелиерите и ресторан-
тьорите – Благой Рагин, който 
предупреди „да не се шуми за 

ританата камериерка, за да не 
ни бойкотират скандинавци-
те“.

 Това ни навява на мисълта, 
че между бизнеса и местната 
полиция съществува договорка 
за прикриване на престъпления 
с цел опазване на печалбите на 
хотелиерските босове и на цена-
та на живота и здравето на ра-
ботниците. 

 Фактът, че този случай няма-
ше да получи гласност и прес-
тъпникът нямаше да получи на-
казание, ако видео записът не 
беше разпространен, означава 
че десетки, а може би стотици 
подобни или още по-брутални 
случаи остават скрити за об-
ществеността, а престъпниците 
се измъкват без последствия. 

 Всичко това става възмож-
но чрез покровителството от 
страна на хотелиерите и поли-
цията.

 Изправени пред тази органи-
зирана престъпна група, съста-
вена от работодатели, местни 
политици и ченгета, пред работ-
ничките и работниците остава 
само едно – да се обединят в 
собствен синдикат и да защита-
ват правата си. 
 
 Една от основните причини 
за работодателския произвол, 

насилието и униженията, кои-
то търпят работещите в тури-
зма е именно отсъствието на 
мощен работнически синдикат 
в сектора. 

 Чрез него, те не само могат 
да се преборят с престъпните 
практики на работодателите в 
туризма – работата без трудов 
договор, прекомерното работно 
време и ниското заплащане, но 
могат да противодействат и на 
всички случаи на насилие, идва-
що както от шефовете, така и от 
туристите.

 Ако камериерките бяха ор-
ганизирани в синдикат, ведна-
га след атаката срещу тяхната 
колежка те можеха да решат 
да преустановят работа, до-
като извършителя на престъ-
плението не бъде арестуван 
и подведен под отговорност.  
Този тип стачка би бил особе-
но ефективен, тъй като удря 
директно срещу причината за 
прикриването на извършителя 
– печалбите на бизнеса. 

 Така шефовете биха били из-
правени пред алтернативата или 
потенциално да загубят някой 
лев от евентуален отлив на ту-
ристи, вследствие на ареста на 
насилника, или да претърпят ди-
ректни финансови загуби, при-
чинени от стачката на камери-
ерките. Няма съмнение кое биха 
избрали шефовете – знаем, че 
те са доста рационални, когато 
опре до личните им облаги.

 Инициативата за създаване на 
синдикат на работещите в тури-
зма трябва да дойде от самите 
работници, но те трябва да зна-
ят, че ние от Автономен Работ-
нически Синдикат сме готови да 
ги подкрепим и да ги преведем 
през целия път към създаване 
на ефективна синдикална сек-
ция. 

 Призоваваме камериерки-
те, както и всички останали 
работници от сектора, да се 
свържат с нас и заедно да 
обсъдим перспективите за 
осъществяване на мащабна 
синдикална защита за тях и 
техните колеги. 

 Заедно можем да се 
преборим с насилието и 

произвола!

Наглостта на т. нар. „бизнес“ стиг-
на дотам, че председател на бран-
шова работодателска организа-
ция публично призова да бъде 
премълчано криминално деяние, 
акт на насилие срещу жена, из-
карваща прехраната си с честен 
труд като камериерка.
Време е самозабравилите се „гос-
пода“ да докажат как спечелиха 
първия си милион!
 
Ние, гражданите, обедине-
ни в Автономен Работниче-
ски Синдикат, настояваме: 

Всички членове на работодател-
ски организации в България да 

„Бизнесът“ да докаже произхода 
на капиталите си!

Петиция

Можете да намерите и подпишете пе-
тицията на нашия сайт: arsindikat.org

докажат произхода на капитала 
си.

Ако не могат да направят това 
или парите са придобити по прес-
тъпен начин, всички финансови 
средства и материални активи 
на въпросните лица да се кон-
фискуват в обществена полза, а 
срещу същите да започнат раз-
следвания и съдебни процеси. 

Не стой безучастен, подпиши пе-
тицията!
Заедно да кажем НЕ на наглостта!

Новини от АРС

Добре дошли на новите ни 
членове в Перник и Варна! 
 
Колкото повече ставаме, толко-
ва по-силна съпротива ще мо-
жем да окажем на произвола!  
Самоорганизация и солидар-
ност срещу гаврата и наглост-
та!
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Автономен Работнически Синдикат е независима органи-
зация, която не се финансира от фондации, политически 

партии или благородни бизнесмени.  Свържете се с нас, за 
да ви помогнем да се организирате и отстоявате правата си 

на работното си място.  
  www.arsindikat.org       arsindikat@gmail.com                   

0878 609 886                0878 795 023

ПАНО ВАСИЛЕВ
История на анархизма в България

"Синдикатите са единствените 
пролетарски организации, кои-
то притежават и могат да пускат 
в ход типично работническите и 
най-ефикасни оръжия за бор-
ба: стачката, бойкота, сабота-
жа, генералната стачка и пр. А 
доказано е много отдавна, че 
тези средства за борба дават 
най-добри и положителни ре-
зултати. Освен това синдикати-
те, като групират работниците 
по професия или производство, 

т.е. тъй като самият обществено 
стопански живот ги е групирал, 
се явяват още естествената за-
родишна форма на новото ут-
решно общество, което според 
Бакунина, за да бъде действи-
телно свободно и равенстве-
но общество, ще представлява 
една федерация от организации 
на работниците както в индус-
трията, тъй и в земеделието."

Пано Василев

Пано Василев Кожухаров е анархо-синдикалист от Ловеч. 
Публицист и редактор в няколко вестника. 
Застрелян през 1934 г. в София от полицейски агент докато 
разнася позиви.

ОТВОРЕНО ПИСМО 
ДО българските управляващи, 
лидера на Европейските социа-
листи, лидерите на двете най-
големи български партии, соци-
алния министър на Република 
България и до председателите 
на две други български партии, 
поставили като част от своите 
приоритети защитата на хората 
на наемния труд

 Здравейте! Как сте? Що за 
въпрос, нали? А знаете ли как 
сме ние? Как живеем и как се 
изхранваме? 

 Пише ви гражданка на Ре-
публика България. Казвам се 
Мергюл Реджеб Хасан. Граж-
данка, която е работила с 
честен труд и пот на челото. 
Гражданка, която си е плащала 
данъците и осигуровките.

 Малко повече от 12 г. рабо-
тих във веригата супермаркети 
Пикадили. Всички тези години 
бях лоялна и работих усърдно 
за фирмата до последната ми-
нута. 

 В замяна, собствениците 
на компанията не ми платиха 
последните две заплати – на 
мен, както и на всички рабо-
тещи и напуснали повече от 
700 души.
Сигурно сте разбрали от меди-
ите за нас. 

 Протестирахме, жалвахме 
се и се обръщахме към всич-
ки с надежда за помощ, но 
уви. Уж всички работят по въ-
проса, но ние заплатите, кои-
то сме изработили, все още 
не сме видели, а сметките не 
чакат!

 Кажете ми Вие, нормално ли 
е в ХХI век, в страна членка на 
ЕС да се случва това? Нашият 
труд не е безплатен!

 Нещо повече. В момента де-
сетки работници не могат да 
получат дори обезщетенията 
си за болничен. 

 Най-тежко е положението 
на бременните работнички, 
които в този напрегнат мо-
мент от живота си са поставе-
ни в отчайващо положение. Те 
са разкарвани от НАП до НОИ и 
обратно, и никой не поема анга-
жимент за изплащане на пола-
гащите им се майчински. 

 Те не са виновни за грешки-
те на работодателя си, който 
освен че открадна заплатите 
им, сега ги поставя в това уни-
зително положение, отказвайки 
да обработи нужните докумен-
ти.

 Тук вина има и престъпното 
безхаберие на институциите, 
които отказват да поемат ка-
къвто и да било ангажимент да 
помогнат на тези жени и не им 
дават никаква информация. 
 
 Защо бременните жени 
трябва да плащат за чуждите 
грешки и престъпления?
Надявам се поне Вие да ни по-
могнете, за да има смисъл да 
останем тук в България, която 
е наша родина!

 Надяваме се Вие, като хора 
разполагащи с голямо влияние 
и всички лостове на властта, да 
направите това, което ние, като 
обикновени работници, не мо-
жем. Ние не можем да открием 

хората, които откраднаха за-
платите ни.

 Не смятате ли, че хората 
ограбили заплатите и животи-
те на стотици хора би трябвало 
да бъдат в следствения арест и 
да дават обяснения, а не напъл-
но необезпокоявани от медии и 
държавни органи в момента да 
планират летните си почивки? 

 Става дума за публични 
лица, управляващи една от 
най-големите вериги за тър-
говия на дребно в страната – 
собствениците на Селект Трейд 
и Пикадили ЕАД. Ние знаем, че 
Вие можете да помогнете тези 
хора да бъдат открити и да пое-
мат своята отговорност. 
 
 По този начин ще помогнете 
на хиляди български граждани, 
които представлявате. Убедени 
сме, че е напълно във Вашите 
възможности и компетенция да 
ни съдействате в издирването на 
тези хора. Защото тук не става 
въпрос за лични взаимоотноше-
ния. 

 Говорим за съдбата на сто-
тици хора и техните семей-
ства, поставени в бедствено 
положение. Това е обществен 
проблем и ние вярваме, че при 
желание от Ваша страна, можете 
без особени усилия да помогне-
те за неговото разрешение.
 
Тук сме, трудим се, отглеж-

даме и образоваме  
децата си. Направете 

минимално усилие, за да 
останем! 

 Спрете наглата кражба 
на труд!

Отворено писмо на 
един български работник

Публикуваме пълния текст на отвореното писмо, написано от работничката от Пикадили и 
член на Автономен Работнически Синдикат- Мергюл Хасан. Припомняме на нашите читатели, 
че след месеците на борба, работниците от Пикадили все още не са получили дължимите си 
заплати, а собствениците на фирмата продължават да бъдат неоткриваеми за властите. 

„Пикадили“: Борбата продължава!

изплащане в срок на трудовото 
възнаграждение. 
 
 Оказа се, че след като шефо-
вете на Селект Трейд ограбиха 
заплатите на тези жени, сега те 
не са им нужни и не им се зани-
мава с тях, дори за нещо толко-
ва дребно като подписване на 
документите необходими им за 
майчинство, и затова те се оп-
итват да ги разкарат от главата 
си като ги принудят да напуснат. 
„Или ще напуснеш по чл. 327, 
или няма да ти подпиша доку-
ментите“ – заплашва счетоводи-
телката на фирмата.

 След събитията от последни-
те месеци, вече нямаме предста-

Гаврата с работниците от 
„Пикадили“ продължава: 

управата се опитва да изгони 
бременни работнички!

ва докъде е способен да стигне 
работодателят в своето безо-
чие. 

 Нито пък докога държавата и 
отговорните институции ще на-
блюдават безучастно как една 
шайка милионери се гаврят със 
700 души и техните семейства 
пред очите на цяла България. 

 Настояваме за незабавно 
прекратяване на работодател-
ския произвол на шефовете на 
Селект Трейд и тяхното под-
веждане под наказателна от-
говорност, както и за незабав-
но изплащане на откраднатите 
заплати на работниците! 

 Повече няма да търпим!!!

>>> продължава от 2 стр
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ВЯРНО ТОГАВА, ВЯРНО И СЕГА

Нуждата от теория за разрушаването на диктатурата
» » » продължава от миналия брой

Всяко войсково или полицейско 
поделение, всяка бюрократич-
на единица или партийна ядка, 
всяко предприятие и учреж-
дение си имат своите „секре-
ти” и ахилесови пети, своите 
„тесни места”. И всеки, кой-
то си постави за цел, науча-
ва или може да научи къде са 
тези „най-слаби звена”. Въпре-
ки предпазните мерки и зако-
ните за „държавната тайна”, 
всевъзможните безобразия на 
властниците от всички нива, 
конфликтите и съперничест-
вата, които раздират техни-
те мафии, не могат да оста-
нат скрити. Най-после, все-
ки на своята работа знае или 
може да узнае къде и по какъв 
начин, в един миг или в по-дъ-
лъг срок, механизмът, който 
го е превърнал в болт, бурма 
или шайба, може да бъде спрян 
или окончателно изваден от 
строя. Това са огромни коли-
чества от информация, кои-
то могат да се превърнат в 
енергия на разрушението и да 
бъдат използвани за една не-
легална пропаганда или преки 
акции. 

Неизмеримо е полето, кое-
то се разкрива пред преките 
акции, формите, които те мо-
гат да приемат, обектите, 
срещу които могат да бъдат 
насочени, и средствата с кои-
то да се реализират: от бензи-
на със сярната киселина, през 
саботажа до интервенцията 
в една програма за обработка 

на данни или в програмата на 
масмедиите…

При това, на днешния етап 
трябва да се мисли за една 
нова стратегия, която бихме 
могли да наречем АНТИ-Кла-
узевиц. Не съсредоточаване 
на силите срещу обектите, 
в които е концентрирана мо-
щта на диктатурата, за на-
насяне на решителния удар в 
решителния момент, а точ-
но обратното: разсейване на 
ударите по цялата терито-
рия, непрекъснато във все-
ки момент, като се помни, 
че всеки удар — и малкият, 
и големият – е важен в без-
церемонната борба с дикта-
турата. Трябва да се удря ед-
новременно и в столицата, и 
в провинцията, в градовете 
и селата, във всяко учрежде-
ние и фабрика, на всяка улица 
и дом на господарите – малки 
и големи. Върху слабото мяс-
то, с всички средства; без 
дребнобуржоазни сантимен-
талности и угризения на съ-
вестта, помнейки, че власт-
ниците не са хора, а студени 
животни, сред които невин-
ни няма!

Добре премерени, точно 
изпълнени и неоставящи ули-
ки, тези безпощадни удари и 
прицелвания трябва да все-
лят паника, ужас, деморализа-
ция и шизофрения в душите на 
властниците. При това, обек-
тите за дискредитиране, ком-
прометиране, разложение, раз-
рушение и унищожение, както 
и силите, които ще се анга-

жират и организират по най-
адекватния начин, трябва да 
се категоризират в една тео-
рия, за да се улесни изборът на 
задачи и изпълнители. Избор, 
който всеки трябва да напра-
ви свободно и съобразно свои-
те склонности, способности, 
подготовка и възможности. 
Само така в борбата срещу 
диктатурата ще могат да се 
включват все повече и пове-
че бойци. Пропагандирането 
и ползването на чуждия опит 
не изключва, даже предполага 
самостоятелното творчест-
во. Последното изисква непре-
къснато търсене, обмисляне 
и откривателски дух. Изобре-
тателността на тези, кои-
то се борят, ни дава всеки ден 
нови идеи. Те трябва да се съ-
бират и популяризират, за да 
се пробуди народната инициа-
тива и творчество в тази по-
сока, като се предизвика ПРЯ-
КА „верижна реакция”.

Много още други проблеми 
има, върху които следва да се 
насочи революционната те-
оретическа мисъл и практика, 
за да се създаде надеждна те-
ория на разрушението на дър-
жавата при днешното между-
народно и вътрешно положе-
ние на България.

Трябва добре да се разра-
боти ескалацията на борба-
та – от единичните акции 
през груповите към масови-
те и обратните преходи – в 
зависимост от степента на 
съзряване на класовите кон-
фликти и противоречията въ-

тре в държавната и партий-
на машина, причинени от раз-
лични динамично променящи 
се фактори във всички ней-
ни нива, За всеки етап и фор-
ма на борбата ще трябва да 
се разработят методите на 
нелегалност и конспиратив-
ност с оглед минималната уяз-
вимост на тези, които жела-
ят да влезнат в акция срещу 
властта. Особено внимание 
трябва да се отдели на акции-
те и провеждането им срещу 
мрежата от платени и добро-
волни или принудени доносни-
ци на палачите от ДС, мили-
цията и партията. Трябва да 
се помни, че тяхното парали-
зиране е равносилно на отси-
чане на пипалата на октопо-
да. И в това отношение, све-
товният опит на борбата с 
властта генерира непрекъсна-
то нови идеи. В Южна Африка 
например, на предателите на-
дяват автомобилни гуми, пъл-
ни с бензин и ги запалват, след 
което… те не могат повече да 
предателстват. Същевремен-
но се констатира рязко нама-
ление на броя на кандидатите 
за такива „огърлици”, както ги 
наричат негрите.

III.

Срещу предателството и 
предателите, наред със сред-
ствата и мерките за ликвиди-
рането им или ограничението 
на пораженията (средства и 
мерки, които са известни или 
могат да бъдат открити), при 

днешното състояние на не-
щата, може би, най-ефикасни-
ят и най-оптимален метод си 
остава индивидуалната не-
легална акция. Ако се мълчи, 
обмисля и действа изолирано 
и самостоятелно, там къде-
то акцията не изисква посве-
щението и участието на дру-
ги, тогава само твоята, само 
моята собствена глупост или 
тщеславие могат да ни преда-
дат в ръцете на палача. При 
това, борбата срещу държа-
вата, срещу нейния политиче-
ски и бюрократичен апарат, 
срещу полицията и офицер-
ския корпус, съдът или хорът 
на възторгващите се срещу 
заплащане поети, писатели, 
журналисти, агитпропи и про-
чее „духовни” паразити тряб-
ва да бъде офанзивна! Трябва 
да се бие непрекъснато, инте-
лигентно и решително! Тряб-
ва да се удря отвън, но съще-
временно дезорганизиращите 
властта удари трябва да се 
пренесат и вътре в държавна-
та машина!

Може и трябва да се влиза 
навсякъде, дори в „светая све-
тих” на диктатурата – в пар-
тията и институциите на на-
силието, които искаме да уни-
щожим, и там да се бие, удря 
и сее ужас сред властниците, 
които са толкова безпомощни 
срещу „нерицарските” удари 
в гърба, колкото и страдащи-
те от кокоша слепота вечер в 
кур ника.
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революция, контраре-
волюция Революцията е акт 
на отговор срещу насилието 
на държавата и капиталис-
тическата принуда. Револю-
цията е скок, бърз преход от 
една форма на обществено 
устройство към друга.
Анархическата революция 
е преди всичко еднократна 
всеобща амнистия – всеки, 
изпълнявал социална роля на 
активен потисник, привиле-
гирован паразит или лакей 
на потисниците и паразити-
те, получава шанс да се от-
каже от тази роля и да зажи-
вее нов живот в общество 
на свобода, равенство, соли-
дарност и справедливост.

Революция настъпва, кога-
то елитите вече не могат 
да управляват, а простолю-
дието не издържа на натра-
пения му начин на живот, ос-
вен това в публичното прос-
транство са налице доста-
тъчно популярни идеи, за ре-
ализацията на които са го-
тови да се надигнат значи-
телни маси от народа.

Революцията унищожава 
предишните форми на упра-
вление и дава възможност на 
народа да изгражда инсти-
туции на справедливо само-

управление. Силата на рево-
люцията обезкуражава ели-
тите и обкръжението им да 
се съпротивляват, затова 
не се нуждае от кървави из-
стъпления и терор.

В момента обаче, в кой-
то някои от участващите 
в събитията сили решат, 
че са постигнали целите си, 
те натискат спирачката на 
промените, което дава въз-
можност на реакционерите 
да се съвземат за реванш. 
Тогава настъпва мащабна 
гражданска война, в която 
предимство получават кон-
трареволюционерите, при 
това не старите елити, а 
новите кандидати за елити, 
които са натиснали спирач-
ката.

Така кървавата вълна и 
установяването на дикта-
тура, даже наричаща себе 
си „революционна”, са дело 
на контрареволюцията, но 
реакционерите нарочно не 
правят разлика и приписват 
мерзостите на контрарево-
люцията на загиващата ре-
волюция.

Успешна революция ще 
е онази, в която главната 
движеща сила осъзнава, че 
само пълното ликвидиране 
на властта като практика 
е избавление от повторна 

диктатура и нова обиколка в 
омагьосания кръг.

Затова в една революция, 
независимо от лозунгите и 
речите, делата издават кон-
трареволюционерите – те 
искат власт и се домогват 
до нея.

референдум Един от ме-
ханизмите на пряката демо-
крация.

Когато прякодемократич-
но общество се изправя пред 
проблем или си поставя някак-
ва задача, но дава нарежда-
не на институциите си (или 
създава такива) да проучат 
нещата и да предложат ре-
шение. Процесът на одобре-
ние на това решение е рефе-
рендумът. В последователна 
пряка демокрация решението 
става валидно и ангажира хо-
рата да го изпълняват там, 
където референдумът е успе-
шен. Където има равенство, 
значи решението се нуждае 
от доработка, а където е от-
хвърлено, то не се изпълнява. 
Това е смисълът на федерали-
зма – несъгласните не изпъл-
няват предложения план, из-
мислят друг, но общините, 
приели решението, с практи-
ческия си опит ще докажат 
дали то е било правилно, или 
не. Така в евентуална грешка 
не е въвлечено цялото обще-

ство, остават и примери за 
вярно решение, на което ос-
таналите субекти на пряко-
демократичната федерация 
да подражават.

В представителната сис-
тема референдумът е по-
дигравка, чийто резултат 
може да се постигне с обик-
новено социологическо проуч-
ване. Служи също за легити-
миране на някакво държавно 
решение, така че да не бъде 
оспорвано занапред. Във все-
ки случай, държавата избира 
дали се съобразява с референ-
дума, с което го лишава от 
всякакъв смисъл.

солидарност – толе-
рантност Солидарност-
та е чувство за съпричаст-
ност, осъзнат инстинкт за 
общност с други човешки съ-
щества. Това чувство моти-
вира взаимопомощта – фе-
номен, който е силен еволю-
ционен фактор, според анар-
хизма – по-мощен от конку-
ренцията. Солидарността е 
условие личната свобода да 
остава непокътната, а дори 
да се разширява.

Либералната буржоазна 
идеология подменя солидар-
ността с „толерантност”, 
тоест предписана търпи-
мост към явления, които 
може да не отвръщат със съ-

щата търпимост. В името 
на „толерантността” се при-
лага „позитивна дискримина-
ция”, тоест в ход е мащабно 
активно мероприятие за пер-
манентна дезорганизация на 
обществото, над което дър-
жавата властва толкова по-
успешно, колкото повече е 
объркано то.

Подмяната на солидар-
ността с „толерантност” е 
нужна, защото държавата 
очевидно не проявява соли-
дарност с народа, което ло-
гично води народа до извода, 
че държавата следва да се 
отстрани така, както живо-
тинското стадо изгонва асо-
циален индивид, а едно соли-
дарно общество го убеждава 
да се подложи на терапия, за 
да не вреди на околните и в 
крайна сметка на себе си.

Следователно, за да оце-
лее, държавата трябва да 
унищожи солидарността и да 
я подмени с нейни опитоме-
ни парчета (например нацио-
нализъм – ограничена в дър-
жавните граници кастрирана 
солидарност) или с изкустве-
ни конструкции като „толе-
рантност” на всяка цена, про-
тив здравия смисъл, против 
нормите на справедливото, 
равното и свободното. •

(следва)
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Някои ще кажат, че това е 
неморално, други – че е невъз-
можно.

За революционера няма аб-
страктен морал и задръжки! 
Както казваше Сергей Генади-
евич НЕЧАЕВ: За  нас  е  морал-
но това, което съдейства за 
тържеството  на  социална-
та  революция,  и  аморално  и 
престъпно всичко, което пре-
чи  на  нейната  победа,  и  кое-
то трябва да унищожим със 
собствените си ръце!

Властта разруши всички 
елементарни норми на човеш-
кото общежитие и солидар-
ност. Сега остава това оръ-
жие да бъде използвано сре-
щу нея. На нейната подлост и 
жестокост трябва да се от-
говори с дързост и безпощад-
ност!

Тези, които имат идеал и ку-
раж, могат да направят чуде-
са. Достатъчно е да си спом-
ним за Нечаев, който можа да 
накара собствените му тъм-
ничари и гарнизона на страш-
ната Петропавловска кре-
пост да служат на револю-
ционното дело, или за нашия 
Икономов, който с неколци-
на другари нанесе повече уда-
ри на властта, отколкото ця-
лата партизанска „освободи-
телна въстаническа армия” с 
нейния „народен генерал Терпе-
шев” всичките ґ измислени 12 
зони през част от времетра-
енето на Втората световна 
война.

Деморализирането, деста-
билизирането и парализира-
нето на властта в България 
може да се постигне чрез ком-
бинираните удари отвън и от-
вътре на няколкостотин, най-
много няколко хиляди бойци, 
които се целят в началото 
поотделно в общия нишан – 
диктатурата. След един та-
къв „индивидуалистически” 
етап (или паралелно с него) ще 
се създадат условия за дейст-
вията на малки революцион-
ни групи, специализирани съо-
бразно многобройните и мно-
гостранни нужди на револю-
ционната пропаганда и акции, 
а те ще подготвят почвата 
за последната фаза, в която 
спонтанността на масовите 
действия, подпомогнати от 
революционните организации, 
ще предизвикат срутването 
на диктатурата, като взривя-
ваните небостъргачи.

Ние не си правим илюзии, че 
борбата с нея ще бъде лека и 
не мислим да крием това от 
народа. На младежта, на ра-
ботниците, на преследваните 
малцинства, на всички унизе-
ни и грабени, на всички с кои-
то властта се гаври и мачка, 
трябва да се казва истината: 
борбата няма да бъде лесна, 
нито безкръвна!

Борбата за свободата на 
един народ винаги взема жерт-
ви – от няколко хиляди до 10% 
от населението. Тежко е, че 
пътят към свободата, про-
греса и един достоен човешки 
живот за всички, минава през 

трупове, но досега историята 
не е открила други пътища. 
Единственото, което може 
да се направи, е да се съкрати 
броят на жертвите. Те ще бъ-
дат толкова по-малобройни, 
колкото по-добре е организи-
рано разрушението на дикта-
турата, колкото по-ефикасни 
и модерни са стратегията, 
тактиката, организацията, 
методите и средствата на 
тази борба.

Няколко думи за револю-
ционната пропаганда и про-
грама.

За да стигне до народа 
това, което искаме да му ка-
жем, то трябва да бъде изра-
зено в кратки, ярки като свет-
кавици, запомнящи се и удря-
щи право в целта лозунги, а 
не да размазваме неясната си 
мисъл на езоповски език вър-
ху страниците на енорийски 
списанийца. Това важи както 
за идеите за организиране на 
борбата, така и за позитивна-
та програмна част на нашата 
пропаганда.

Програмите са само едно 
приближение на това, което 
ще бъде. Те ще бъдат далече 
надхвърлени и обогатени, ко-
гато за осъществяването им 
се мобилизира волята, иници-
ативата и творчеството на 
милиони. Дотогава са ни не-
обходими само няколко ориен-
тиращи жалони и мобилизира-
щи, принципни, практични и 
разбираеми от всички лозун-
ги, а не убоги, скучни локуми, 
схеми и детайли за „околийски 

мащаби”, вертикални и хори-
зонтални организации на про-
изводства, размяна и консума-
ция, които са вече мъртви, не 
говорят никому нищо, които 
нямат много общо дори с вче-
рашната действителност, 
без да говорим за днешната и 
камо ли за онази, която идва с 
утрешния ден.

Ето едно поле за работа, 
на което има място за всички 
и ето една от плоскостите, 
върху която може да стане 
реално, а не формално обеди-
нение на тия, които не са заб-
равили какво значи да бъдеш 
анархокомунист без прилага-
телни и синоними.

Когато разработим така-
ва пропаганда и такава тео-
рия на разрушението на дър-
жавата, ще можем да счита-
ме, че сме изпълнили част от 
революционния си дълг и заед-
но с това ще можем да предло-
жим на младежта, на „антисо-
циалните елементи”, на „хули-
ганите” и на всички, на които 
властта е отредила попри-
щето на безглаголен впрега-
тен добитък, необходимите 
им познания за опорната точ-
ка и за лоста, с които ще бъде 
преобърнат в историческата 
гробница светът на диктату-
рата и грабежа. •

септември 1987 г.
брой 3 на бюлетина АКР

Георги Константинов

БЕЛЕЖКИ

Р.S. 1999 г.: Това, както се казва, е 
ария от друга опера. В нея теоретически-

ят оптимизъм е отстъпил място на рево-
люционния волунтаризъм. Всъщност, двата 
не се изключват взаимно. Не е изключено, 
въпреки невероятните условия и възмож-
ности, които РР открива пред човечество-
то, то да бъде тласнато към варварство-
то, независимо от всички бръщолевения за 
европейски ценности, християнски добро-
детели, цивилизованост и правов ред. То-
гава, неизбежно разрушителната част на 
социалната революция ще се превърне в 
това, което Нечаев наричаше „НАРОДНА 
РАЗПРАВА”…

Р.Р.S. 2017 г.: Тази статия и дру-
ги подобни ней бяха внасяни в страната от 
Антон НИКОЛОВ нелегално преди подмяна-
та от 10.11.1989 г. С приятелите в емигра-
ция искахме да провокираме разисквания по 
теоретическите и практически въпроси на 
борбата срещу диктатурата, чиято агония 
бе започнала. Вместо това, постигнахме 
само… уплахата на тези, които я бяха про-
чели. Един от тези „герои” – Иван Г. П., дори 
побързал да я скъса пред слисания Антон, 
който беше един от поелите риска за пре-
насянето през границата на нашата „заб-
ранена литература”. Две години и полови-
на по-късно, на свикания в гр. Казанлък въз-
становителен конгрес на федерацията на 
анархистите в България (ФАБ) през 1990 г., 
същият Иван Г. П. „се разграничил от те-
рористическите възгледи на Константи-
нов”… Детайли по случая могат да бъдат 
намерени в архива на ДС, чиито управления 
след „закриването” им през март 1990 г. се 
преименуваха в НСЗК – Национална служба 
за защита на конституцията, след което 
и тя се превърна в днешната НСС – Нацио-
нална служба за сигурност = на VI + ВГУ у-
ния), НРС – Национална разузнавателна служ-
ба = на бившето Първо главно управление 
на ДС), НСБОП – Национална служба за борба 
с организираната престъпност = бившето 
V у-ние на ДС – УБО и т. н., и т. н.) •

ВЯРНО ТОГАВА, ВЯРНО И СЕГА

Нуждата от теория за разрушаването на диктатурата
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100 ГОДИНИ ОТ РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Между стихийния анархизъм и болшевишката контрареволюция
» » » продължава от миналия брой

През юни 1917 г. в Русия на-
стъпва кратко затишие пред 
новата поредица буренос-
ни събития, които тласкат 
страната все по-близо до кон-
трареволюционната реакция. 
Основната контрареволю-
ционна сила – болшевишката 
партия – вече е приела так-
тическа програма за дейст-
вие – „Априлските тезиси”. 
Контрареволюцията „отдяс-
но”, тази с реставраторски 
дъх, тепърва се окопитва от 
шока на падането на монархи-
ята.

Революционните сили тъп-
чат на едно място, шокът е 
ударил и тях, скланя ги към ре-
формизъм, към „умереност”, 
макар да са нужни последова-
телни радикални действия за 
задълбочаване и разширяване 
на промените. Между 25 май 
и 4 юни в Москва се провежда 
III конгрес на Партията на со-
циалистите революционери 
(есери), които смятат себе 
си за последователи на Баку-
нин. Практически нулев резул-
тат – есерите така и не пре-
одоляват вътрешнопартий-
ните си различия, не се реша-
ват да преследват целите, 
формулирани в дореволюцион-
ните им програмни докумен-

ти – установяване на коопе-
ративно частно стопанство 
в селото, смес от национали-
зация и социализация на про-
мишлеността в градовете и 
политика на краен демокра-
тизъм. Половинчато от глед-
на точка на анархическата 
теория – есерите съхраняват 
държавността, нека и в ума-
лен вид като функции и пълно-
мощия; твърде „крайно” от по-
зицията на правоверния марк-
сизъм. Даже и това обаче не 
е поставено като план за из-
пълнение в близките месеци. 
Непростима загуба на време, 
избледняване на доверието 
от страна на народа, който 
също поспира и започва да се 
чуди: дотук добре, а сега накъ-
де?

Предишен опит от тол-
кова големи социални преоб-
разования липсва, няма дос-
татъчно популяризатори на 
наследството – и анализ на 
грешките – на предишните 
революции.

През юни в Петроград за-
почват заседанията на Пър-
вия всеруски конгрес на Съ-
ветите на работническите 
и войнишки депутати – над 
хиляда души. Резултатът е 
ново забавяне на напиращата 
историческа необходимост 
от пълно откъсване от ста-

рия режим, без „модернизация” 
по западен капиталистиче-
ски тертип в качеството на 
„междинен етап”, сторил се 
на партийните водачи нещо 
крайно нужно на руския народ 
точно в този момент. На кон-
греса доминират „умерените” 
социалисти – есери (285 ман-
дата) и меншевики, т. е. „кла-
сически” социалдемократи 
(248). Болшевиките разпола-
гат с едва 105 мандата.

Мнозинството отхвърля 
лозунга „цялата власт на Съ-
ветите”. Лидерът на менше-
виките заявява, че в Русия 
няма партия, която би се на-
гърбила с политическата от-
говорност да „поеме власт-
та”. Ленин апострофира: Има 
такава партия! Реакцията на 
тази реплика е подигравател-
на, но с нея болшевиките пе-
челят популярност пред обик-
новените работници и войни-
ци, още повече че разполагат 
с обаятелни оратори като 
Троцки.

Троцки е отново в Русия 
едва от втората половина на 
май. Пътят му, за разлика от 
този на Ленин, минава не през 
Германия, а през Канада, къде-
то е арестуван от британ-
ските власти, но е освободен 
по настояване на Временно-
то правителство. Функцио-

нер на буржоазната партия 
„конституционни демокра-
ти”, отнасял се без капка сим-
патия към Троцки, признава 
дарбата му да убеждава и пе-
чели публиката в по-късните 
си мемоари (Иван Куторга, 
„Ораторы и массы”), като раз-
казва как Троцки държи реч на 
враждебно настроен конгрес 
на селските съвети – отнача-
ло често прекъсван и освирк-
ван, постепенно успява да на-
кара залата да го слуша, а на-
края печели и аплодисменти.

С блестящи демагози като 
Троцки и Ленин, при туткане-
то на останалите социалис-
тически дейци, възходът на 
болшевиките е предопреде-
лен.

Междувременно в Украйна 
е обявена и република и неза-
висимост, въпреки Временно-
то правителство в Петрог-
рад.

На 15 юни пред конгреса на 
духовници и миряни в Москва 
говори Сергей Булгаков – по-
късно той ще напише рома-
на „Майстора и Маргарита”, 
едно от произведенията, лю-
бимо на несъгласните с бол-
шевишката диктатура. Кри-
тичността на Булгаков към 
болшевизма в общи линии е 
приемлива, само че неговото 
кредо не се издига над реак-

ционните му убеждения. Така 
той е смятал отмяната на 
крепостното право за греш-
ка на цар Александър II, а на 
въпросния конгрес изказва 
опасението, че ако „новата 
Русия бъде строена без Хрис-
товото име и руската демо-
крация духовно скъса със све-
тата Рус, тя няма да струва 
нищо, безбожната”.

Временното правител-
ство предприема опит за 
вдигане на „бойния дух” – съ-
юзниците настояват за сра-
жения с германците. Съюзни-
ците дават заеми. Правител-
ството няма друг изход.

За късмет никога не са 
липсвали полезни идиоти и 
идиотки с удобни инициати-
ви – „отдолу” изниква идея за 
формиране на женски бата-
льони, претенциозно нарече-
ни „батальони на смъртта” – 
непреклонни и неустраши-
ми, другояче казано. Върховен 
главнокомандващ в този мо-
мент е генерал Алексей Бру-
силов. Брусилов не е възхитен 
от идеята за женски бата-
льони. Първо, защото такова 
нещо още няма по света, вто-
ро – защото само за засрам-
ване на мъжете не си стру-
ва, трето – защото липсват 
достатъчно жени хем със са-
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Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не 
е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова 
не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани 
грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда 
на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки 
автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 
Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

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

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

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

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

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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

1. Данаил Рангелов 60 лв
2. Петьо Зафиров 10 лв
3. Александър Наков, Перник 20 лв
4. Жельо Желев Влаев 20 лв
5. Илия Троянов, Виена 400 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

37. Един безвластник в лапите на властта – Константин Кантарев 10 лв

38. Статии – Александър Наков според възможностите
БРОШУРИ:

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 02.06.1876 г. е убит 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2017 СВОБОДНА  МИСЪЛ

100 ГОДИНИ ОТ РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Между стихийния анархизъм и 
болшевишката контрареволюция
мочувствие, хем с образова-
ние, хем наистина физически 
силни, не само държеливи и 
по-покорни на заповеди. Бру-
силов поддържа демократиза-
цията на армията, но актив-
но съдейства за формиране 
на ударни части, които ако 
не да закърпват положение-
то, поне да замазват очите 
на съюзниците. Мисълта оба-
че за женско пушечно месо му 
идва в повече. Въпреки това, 
разрешава начинанието. Два 
батальона с численост около 
3000 бойци се закичват с че-
репи и кости. През октомври 
един от тези батальони „за-
щитава” Зимния дворец, ма-
кар че никой не го е щурмувал. 
През януари 1918 г. женските 
батальони са разформирани, 
но много техни кадри участ-
ват в белогвардейското дви-
жение, дори се бият.

Самият Брусилов, заедно с 
половината руско царско офи-
церство, избира да служи на 
болшевиките.

Появата на жени-войници 
не постига целта „да засра-

ми мъжете”. Налага се прину-
дително провеждане на на-
стъпателна операция срещу 
германците, инициатор е Ке-
ренски, която предсказуемо 
се проваля. Това е последната 
битка на редовната армия на 
стара Русия в Първата све-
товна война. Неуспехът не съ-
сипва кариерата на Керенски, 
но води до смята на главноко-
мандващия – постът е зает 
от генерал Корнилов, който 
през август прави опит за 
преврат и установяване на 
военен режим.

През това време във Фран-
ция пристигат първите час-
ти на армията на САЩ.

Пак през юни Временното 
правителство има проблеми 
с анархистите. Петроград-
ските безвластници превзе-
мат вилата на царски санов-
ник за свой щаб, правител-
ствените сили предприемат 
мерки срещу „незаконното 
самонастаняване”, но анархи-
стите не само че ги отблъс-
ват, но в последствие атаку-
ват един от столичните за-
твори и освобождават всич-
ки затворници. Симпатии 

към анархистите и податли-
вост към тяхната пропаган-
да, според доклади на прави-
телствените агенти, показ-
ват Кронщатските моряци и 
някои пехотни части от Пет-
роградския гарнизон, напри-
мер I картечен полк с личен 
състав 11300 войници и 300 
офицери.

Поредната недооценена и 
пропусната възможност.

На Западния фронт за пър-
ви път е използван бойният 
газ иприт.

Министър Керенски орга-
низира срочна евакуация на 
царското семейство от Пет-
роград.

Британското кралско се-
мейство пък изчиства от 
титлите си всичко немско – и 
така династията Сакс-Кобур-
гота става Уиндзорска.

В началото на юли пада пър-
вият коалиционен кабинет на 
Временното правителство, 
юлската криза бележи края на 
„двувластието”.

Горещото лято на 1917 г. 
тепърва започва. •

Николай Теллалов
(следва)
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НИТО НЕКРОЛОГ, НИТО РЕКЛАМА

Отиде си 
З б и г н е в 
К а ж  и м е ж 
Бжежински 
(1928–2017) – 
един от най-
големите умове на съвре-
менната буржоазия (което 
май не е чак толкова лас-
кателно?). Все пак, трябва 
да му се признае, че макар 
и задочен, диспутът с него-
вите тези и прогнози е по-
лезен, защото може да пре-
дизвика и импулсира анар-
хистическия разум.

Жалко, че такива ги няма 
сред нас – те предпочитат 
да проституират с ума си, 
но „Что делать?” – така е в 
последната фаза на свръх-
пазарната демокрация – в 
нея интелигенцията про-
дава първородството си 
за паница казионна леща и 
пробутва всяка мерзост 
за светата истина на леко-
верните си мющерии…•

АНАРХИЗЪМ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Пределите на роботизацията
Сигурно всички четящи ли-
тература, която се мъчи да 
налучка контурите на бъде-
щето, познават името Ай-
зък Азимов. Химик по образо-
вание, популяризатор на на-
уката, футуролог, автор на 
множество научнофантас-
тични творби. Най-често го 
свързваме с произведения-
та му за взаимоотношения-
та на човечеството с робо-
тите и т. нар. „изкуствен ин-
телект”. Азимов още в края 
на Втората световна война 
формулира Трите закона на 
роботиката – предложение 
за справяне с един по онова 
време още чисто умозрите-
лен проблем: как „естестве-
ният” разум би могъл да съ-
жителства с „машинния”. До 
края на дните си писателят 
се връща към скритите дефе-
кти на Трите закона, към раз-
нообразните им последици, 
измерва ограничеността им 
и подлага на съмнение доста-
тъчни ли са, както и дали из-
общо са нужни. Поставя и въ-
проса за границите между би-
ологичното и техническото, 
без да стигне до окончател-
ни отговори. Междувремен-
но роботизацията излиза от 
страниците на художестве-
ната измислица, от папките 
на конструктори и инженери, 
нахлува в реалността, придо-
бива „плът и кръв” – в случая 
е „метал, силиций и машинна 
смазка”. Фантазираните дер-
тове стават действителни.

Сериозни размисли с те-
жестта на истински фило-
софски идеи по проблема „чо-
век-машина” споделят Ста-
нислав Лем, Марвин Мински, 
Дан Симънс и други фанта-
сти.

През 1964 г. Азимов прави 
прогнози за света на ХХI век, 
в който вече живеем. Сбъдна-
тото е около 40%, още 30 се 
намират на ръба на осъщест-
вяване, а остатъкът, макар и 
нереализиран, съдържа твър-
де малко неща, които са непо-
силни за направа – ако не вед-
нага, то буквално след месе-
ци и броени години.

От всичко мислено, изписа-
но и заснето за роботизаци-
ята, се очертаха два основ-
ни облика на утрешния ден, 
в който роботите предста-
вляват ежедневие, каквито 
са от вече цял век автомоби-
лите.

Първият, апокалиптични-
ят образ на бъдещето, твър-
ди, че възникне ли феноменът 
„Изкуствен интелект”, хора-
та от месо и кости се пре-
връщат в ненужен баласт, а 
значи логично е да бъдат уни-
щожени (филмите „Термина-
тор” и безчет предишни раз-
кази и романи) или поне поро-
бени (отново планина от кни-
ги плюс върховното постиже-
ние по този тезис – филмът 
„Матрицата”).

Вторият, смятан за опти-
мистичен, се свежда до кар-
тината как роботите блъс-
кат неуморно смени в за-

води, шахти, транспортни 
предприятия, пазят граници 
и реда по улиците, шетат у 
дома в кухнята, наглеждат 
децата, докато средноста-
тистическата бивша „дома-
киня” по цял ден хвърка по бу-
тици и споделя клюки с при-
ятелки, а „главата на семей-
ството” не си отлепя задни-
ка от дивана пред телеви-
зора с шише бира в ръка. За 
повече достоверност тук и 
там профсъюзни активисти 
устройват протести срещу 
недостатъчните доживотни 
компенсации за хората, кои-
то губят работата си зара-
ди вездесъщите роботи. При 
тържествени годишнини, 
свързани с войската, по пло-
щадите безупречно марши-
руват роботовойници, пъл-
зят робототанкове, робото-
самолети браздят небето, а 
гледаната като писано яйце 
човешка публика се радва и 
хвърля пластмасови цветя 
(или слага лайкове, втренчена 
в айфоните си).

Много малко автори ро-
вят изсушената от спекула-
ции идейна почва за отглеж-
дане на различни от описа-
ните варианти на утрешния 
ден – реколтата е слаба или 
поне не се радва на сериозно 
рекламиране, а значи и не ос-
тавя утайка в масовото съз-
нание. Както с други неща: 
или „демокрация”, или „дикта-
тура” – възможността „без 
държава, без бог и господар” 
не се разглежда сериозно. Ро-
ботизацията е стимул, пред-
назначен да предизвиква само 
два типа реакции: страх или 
самоуверено безгрижие.

Има ли обаче алтернати-
ва наистина? Може ли да има 
нещо друго, освен „матрица” 
или газещи човешки черепи 
терминатори? Освен тюфле-
ка на дивана, зяпнал мача по 
телевизора, докато оформе-
на като манекенка роботка с 
къса камериерска рокличка му 
поднася шопско уиски с шот-
ландска салата, дижонска лу-

канка със смядовска горчица и 
самоковска бира с чешки пър-
жени картофки?

Винаги има, колкото и да е 
натикана в зоната на незабе-
лежимост. За добър отговор 
обаче първо трябва да разбе-
рем що е „Изкуствен инте-
лект”, каква е ролята му – т. 
е. да дадем частичен отговор 
за „смисъла на живота”, както 
и да загърбим веднъж завина-
ги заблудата, че „машината 
никога няма да замени човека”. 
Заменя го – и то със страшна 
лекота в условията на обще-
ството, наричано капиталис-
тическо, защото в него пона-
чало няма място за хората, 
ако не броим елитите – има 
място само за икономически 
и политически функции.

*   *   *

Говорейки за роботизация, 
не е възможно да не опрем 
до феномена „Изкуствен ин-
телект” (ИИ) – и то именно 
за такъв, не за сравнително 
елементарните апликации на 
мобилните ни устройства, 
в повечето случаи играчки, 
не толкова инструменти за 
нещо жизненоважно полезно.

Ключовото ми внушение 
към читателя е, че капитали-
змът не желае създаване на 
ИИ, а и не може да създаде съ-
щински ИИ, но е принуден да 
го стори, ще го направи въ-
преки възможностите си (по-
точно, ще го направят хора-
та, които, съзнателно или не, 
вече са напуснали тесногръ-
дието на капиталистическо-
то мислене), въпреки жела-
нията си. И ако „обикновена-
та” роботизация поставя ка-
питалистическия строй на 
ръба на небитието, за което 
отдавна пишем в „Свободна 
мисъл”, то ИИ почти буквално 
и почти по Ницше ще ритне 
капитализма в пропастта. 
Въпросът е дали този шут 
няма да помете и цялото не-
излечимо обуржоазено чове-
чество.

*   *   *

Щрих към предлаганата ски-
ца на утрешното ни битие: 
силният „Терминатор I”, пос-
ледван от още по-впечатля-
ващия „Терминатор II” породи 
цяла сага. В нея сценаристите 
се сещат да изчистят допус-
нати преди и пропуснати от 
масовия зрител технологич-
ни нелепости, но футуроло-
гичният заряд, за което даде 
заявка първият филм, се изто-
щава. Ако погледнем трезво и 
практично, идеята за човеко-
подобен убиец, предназначен 
за „окончателно решаване на 
човешкия въпрос”, е недомис-
лица и говори много лошо за 
способностите на демонич-
ния ИИ от филма – злодеят 
Скайнет. Роботи тип „терми-
натор” в кой да е свой модел 
се оказаха във филмовата ре-
алност, и то достатъчно убе-
дително, неефективни. Далеч 
по-добре биха се справили ро-
ботоплъхове или роботохле-
барки. „Терминаторите” оба-
че издават нещо сполучли-
во налучкано от сценаристи-
те – ИИ Скайнет е запленен 
от човешкото, щом е отде-
лил толкова ресурси за напра-
ва на имитации на човеци, за 
да избие хората. Този начин на 
война срещу човечеството 
показва и преклонение пред 
него. По същия начин, измис-
ляйки богове, хората хем им 
се прекланяли, хем им вменява-
ли да се ангажират с човешки-
те дела, вместо да си гледат 
божествените, а на хората да 
обръщат толкова внимание, 
колкото ние обръщаме тако-
ва на щъкащите в дъждовно 
време охлюви. Разработени-
ят за нуждите на зрелището 
терминатор, с доста на брой 
добри чисто инженерни попа-
дения, би бил идеален не тол-
кова за унищожаване на хора, 
колкото за служба като по-
жарникар, парамедик, спаси-
тел, ликвидатор на аварии, 
т. е. всичко друго, обратното 
на филмовото си предназначе-

ние. Един добър „слуга” на чо-
веците, а с обикновено прев-
ключване на „мозъка” на тер-
минатора на самообучение – и 
партньор.

Интелект – това е поня-
тие, неотделимо от поняти-
ето „личност”. Прилагател-
ното „изкуствен” заблуждава: 
човешкият интелект също 
е „изкуствен”. Ако беше „ес-
тествен”, тогава щяхме да се 
раждаме вече умни, вече офор-
мени личности. Легенди като 
Тарзан и Маугли щяха да бъдат 
истина, а не детска приказ-
ка – отгледани от животни 
човешки деца никога не ста-
ват разумни в човешкия сми-
съл. Изкуственото на човеш-
кия разум е, че се нуждае от 
продължителен процес на обу-
чение и възпитание („програ-
миране”). При все естествени-
те си заложби, без участието 
на обществото, на фиксирана 
в различни форми на запис па-
мет на предишните поколе-
ния, умът остава като компю-
тър с чудесен хардуер, но по-
вече от скромен софтуер, а 
особеното на органичния мо-
зък е, че без навременно „ин-
сталиране” на софтуера, „хар-
дуерът” се спихва, свива се да 
обгърне наличните вече про-
грами, както латексова ръка-
вица се лепва за китката, без 
да остави свободно място за 
още ръце.

Затова по-правилно би било 
да не говорим за ИИ, за маши-
нен разум, но нейсе – наложена 
традиция, просто да не забра-
вяме, че не е точна. При това 
машините показват разви-
тие към все по-фини структу-
ри, сближаване с живите орга-
низми, докато самите живи 
същества на молекулно ниво 
съвсем справедливо биват на-
ричани „органични машини”. •

Николай Теллалов
(следва)


