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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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Жак Фреско – 
инженерът на 
мечтите

На 101-годишна възраст почина 
безвластникът изобретател.

Лекари за бой?

Диагнозата на обществото ни е 
критична, но най-много разбира-
щите от болести се правят, че 
не знаят къде е скалпелът.

Бюлетинът на АРС

Нова вълна от протести в Пика-
дили • Хлебозавод фалира, работ-
ниците не си получиха заплати-
те • Окупации в Аржентина

Нова книга 
на Георги 
Константинов

Излезе от печат To be, or not be 
(Социална революция или смърт).

Пределите на 
роботизацията

Интелектът съществува въ-
преки капитализма, полицаят – 
заради него.

ФАКТИ И СЪБИТИЯ С КОМЕНТАР

Димна завеса

Дим от горящо сметище, на-
малил видимостта на пътя, 
плюс висока скорост, защо-
то все за някъде бързаме – 
резултат: тежка верижна 
катастрофа на магистрала 
Тракия. 

ПТП-то в този случай не 
е толкова „пътно” или чисто 
„транспортно”, нито „произ-
шествие”. Отнася се до ця-
лата ни действителност, а 
катастрофално е всекидне-
вието ни, начинът ни на жи-
вот.

Цигани набили деца от 
гребната база в Асенов-
град! Възмущение, проте-
сти! Началото се загуби: 
от какво е тръгнала кавга-
та? Каква е възрастта на 
„децата спортисти”? В на-
чалото новинарите говоре-
ха за „деца и техните тре-
ньори”, после само „спорти-
сти”, сетне „младежи”, на-

края твърдо „деца”. Ами въз-
растта на побойниците? 
Тези въпроси не бяха разчеп-
кани, май от опасение да не 
се окаже, че и двете страни 
заслужават поне „общест-
вено порицание”. Димът тук 
покрива предисторията; ро-
лята на несъобразена ско-
рост – твърдото убеждение 
на масовия „бял българин”, че  
„свестни цигани няма, а и да 
има, все някой ден си показ-
ват гадния нрав”. Сякаш бъл-
гарският нрав, особено избу-
ял при „демокрацията”, благ-
преблаг. Сякаш динковци не 
са кумирите на деня, какво-
то и да правят. Пушек са и 
претенциите „ние си плаща-
ме данъците, а те не”. Данъ-
коплатежните се хвалят, че 
хранят паразитната граб-
лива пасмина политици и чи-
новници, че плащат смет-
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АНТРОПОЛОГИЯ

Човек ли е бюрократът?
Сравнително скорошната ини-
циатива на правителство да 
отърве гражданите от бюро-
кратични тегоби, като подо-
бри и опрости обслужването, 
е щедро компенсирана с наред-
ба почти за всяко нещо човек 
да наема адвокат. Е, главната 
цел уж е постигната – хората 
„не губят работни часове, за да 
киснат по опашки” за различни 
удостоверения и бележки. Ин-
тересен мотив – губене на ра-
ботни часове. Не времето от 
живота, а само онова, което е 
полезно за работодателя. До-
тук с „грижа за обикновения 
българин”. Всъщност чиновни-
ческите услуги поскъпват, за-
щото трябва да се бръкнем за 
адвокатския хонорар.

Старо правило: когато дър-
жавата с едната ръка дава, с 
другата прибира повече от да-
деното.

По този повод нека се запи-
таме: що за човек е бюрокра-
тът?

Терминът е от два века, но 
бюрокрацията фактически съ-
ществува още в Древна Месо-
потамия и Древен Египет. Без 
нея няма държава, тя е най-ма-
сивният механизъм в апарата 
за властване на малцина над 
мнозина. Чиновничеството 
предава заповедите отгоре 
надолу и изсмуква нагоре част 
от създаваните долу блага, за 
да храни себе си и „елита”. Бю-
рократите са пипалата на вър-
ховната власт, нейни предста-
вители.

Бюрокрацията винаги е цен-
трализирана система, със 
строга пирамида на подчине-
ние. И в най-върлата „демокра-
ция”, населението не избира 
бюрократите, тях ги назна-
чава властта. Бюрократите 
се водят „компетентни и спе-
циализирани” кадри. Действат 
според формалните правила, 
фиксират всичко писмено и са 
задължени да обръщат внима-
ние само на „надлежно офор-
мени” документи. Не е виц си-
туацията, в която чиновник, 
гледайки пред себе си сакат 
човек на патерици, студено 
пита: къде пише, че си сакат? 
Дай ми уверение, че си такъв!

И критици, и хвалители на 
бюрократичната система по 
този повод отбелязват ней-
ната черта „отчужденост”, 
обособеност от населението. 
Естествено, за да си в със-
тояние да гледаш в очите ед-
нокрак човек и това да не зна-
чи нищо за теб, ако няма доку-
мент за липсващия крак, неиз-
бежно се налага да си отчуж-
ден от хората, но и от човеш-
кото в себе си.

Затова изводът е катего-
ричен: бюрократът не е човек. 
Той е длъжност, роля, функция. 
Докато е на работа, „при из-
пълнение на служебните за-
дължения”, той не притежава 
съвест – вместо нея има слу-
жебни инструкции. Няма чув-
ства – ако ги има, ще полудее. 
Бюрократът е принуден да за-
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15. ЧОВЕЧЕСТВОТО 
ПРИБЛИЖАВА СЪДБОНОСЕН 
КРЪСТОПЪТ

Вследствие нахлуването на 
РР в сферите на индустрия-
та, земеделието и услугите, 
капиталистите и властници-
те изхвърлят милиони наемни 
работници от работните им 
места.

Пазарът на труда се оказ-
ва закрит за тях и те биват 
запратени в подземията на 
градския лумпенпролетари-
ат, при „КЛАСАТА НА ДЕКЛА-
СИРАНИТЕ”, която единстве-
на е в пълна… експанзия! Тя по-
пълва своите „щатни длъжнос-
ти” отвсякъде, където РР ми-
нава – с индустриални работ-
ници, селяни, обслужващ пер-
сонал, чиновници, низши кадри. 
Жертва на връхлитащите ги 
вълни на технологическата 
мутация стават и все пове-
че представители на т. нар. 
средна класа. Както може да 
се очаква, капиталът и държа-
вата нанасят най-тежките си 
удари върху най-беззащитни-
те – цветнокожите, пенсионе-
рите и подрастващите. Така 
на обществената арена изли-
за онази „класа” или социална 
(някои казват антисоциална) 
група, която подобно Църква-
та е преживяла всички „цивили-
зации” от Рим до наши дни, но 
която никога не е била толко-
ва многочислена и без всякакви 
перспективи. Нейният ръст в 
света не може да бъде спрян 
с мизерните социални програ-
ми за интегрирането ґ в капи-
талистическото общество, 
нито с китайските методи на 
скопяване на многодетните 
или с огромните атомни арсе-
нали…

Ако от средата на мина-
лия век до наши дни икономи-
сти, социолози и идеолози (от 
Маркс до Фридман – всеки по 
своему) се занимаваха с отно-
шенията между труда (проле-
тариата) и капитала, от тук 
нататък не само социална-
та икономия ще бъде прину-
дена да насочи вниманието 
си към лумпенпролетариата 
и ще трябва да даде отговор 
на въпроса: какво бъдеще за 
лумпенпролетариите, които 
още преди средата на ХХI век 
ще обхванат 2/3 от актив-
ното население на земята?

Още сега, с настроенията 
и поведението си, продикту-
вани от безизходицата, тази 
класа предизвиква страхове-
те на богатите и подготовка-
та им за репресии и смазващ 
отпор и терор от страна на 
техните държавни институ-
ции, но тя ще стане безкрайно 
по-опасна от всичко с което 
господарите са се сблъсква-
ли, когато в нейните среди се 
раздаде бойният зов: „Лумпен-
пролетарии от целия свят – 
ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ!”

Към тази дата (средата 
на ХХI век), благодарение на 

РР световната икономика ще 
има теоретическата възмож-
ност и практическата способ-
ност да произвежда неограни-
чени количества блага и услу-
ги с много малък брой работе-
щи или с много малко работно 
време. Но поради опитите да 
бъдат съхранени властта, 
собствеността, капиталът 
и пазарът, тези огромни въз-
можности ще бъдат възпре-
пятствани от свиващия се 
брой на платежоспособните 
консуматори в целия свят. 
Произвежданите блага и ус-
луги няма да намерят купува-
чи и пазарите ще започнат 
да се задушават.

В същото време човечест-
вото ще е приближило 10 ми-
лиарда души. Шокът между 
демографската вълна и из-
чезващите трудови постове 
и масовото лумпенизиране 
на населението на планета-
та може да предизвика десе-
тилетни изригвания на чо-
вешки маси от Третия свят 
и предградията и заливане 
на островчетата на благо-
денствие в „глобализирана-
та” икономика, в сравнение с 
които Великото преселение 
на народите, което не оста-
ви камък върху камък от Рим-
ската империя, ще прилича 
на невинна разходка в есенен 
уикенд. Особено ако се вземе 
под внимание, че вместо с лъ-
кове и мечове, днешните пре-
селващи се милионни „орди” 
могат да потеглят от всич-
ки посоки с атомни оръжия…

В този „сценарий” не взема-
ме под внимание имперските 
противоречия и войните меж-
ду съперничещите си за гос-
подство над планетата ве-
лики сили, нито разгаряните 
от тях „малки”, „локални”, „ху-
манитарни” войни „със слаба 
интензивност”, които през 
изтеклите „мирни десети-
летия” на поредната „хубава 
епоха”, наченала от втората 
половина на ХХ век, взеха по-
вече жертви, отколкото две-
те световни войни заедно. Не 
е разгледана и екологическата 
катастрофа, която сама по 
себе си може да се окаже смър-
тоносна за човешкия род.

Не правим това поради 
рамките, които ни поста-
вя едно вестникарско „прос-
транство”, но в живия живот 
всички тези дестабилизира-
щи фактори действат заед-
но и приближават човечест-
вото към съдбоносен кръс-
топът. Съзнателно или ин-
стинктивно, един непрекъс-
нато растящ брой ще разбира 
или ще предчувства това, не-
зависимо дали се касае за при-
върженици, или за врагове на 
йерархическия ред и социално-
то неравенство, или просто 
за милиони извадени от соци-
алните си „ниши”, които днеш-
ното общество с неговия „на-
чин на производство”, със со-
циалните отношения, струк-
тури и политическа организа-
ция е превърнало в „излишни” 
хора.

Бившият съветник на Клин-
тън по социалните въпроси 
Джереми Рифкин казва:

Навсякъде в света се нала-
га предчувствието, че пред-
стои голяма промяна. Ще бъ-
дат променени дори основи-
те на живота ни.

А президентът на немския 
филиал на IВМ Ханс Хенкел пре-
дупреждава:

Една революция е на дневен 
ред!

Дилемата, пред която се из-
правя обществото в ХХI век 
е: дали в него ще се породят 
нови и опасни версии на стре-
межа да се съхранят на всяка 
цена господството и привиле-
гиите, заедно с ерозираната 
йерархическа организация, соб-
ствеността и архаичните со-
циални отношения, характер-
ни за класовите общества, 
или РР ще улесни реализация-
та на хилядолетната мечта 
за заместване на принудител-
ния човешки труд от машини-
те, за премахване на властта 
и класите и навлизането ни в 
постисторическата епоха на 
свръхчовечеството (ако пе-
рифразираме Нитче) и на кос-
мическите проекти, станали 
по силите ни след като пресе-
чем границата, която разделя 
зоон политикон (политическо-
то животно на Аристотел и 
Платон – б. ред.) от свободния 
човек.

16. КАКВО МОГАТ ДА 
ПРЕДЛОЖАТ „ЕЛИТИТЕ” НА 
СЕРГИЯТА СИ?

След 30-35 години предлагана-
та от господарите алтерна-
тива НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ КАПИ-
ТАЛИЗМЪТ, тъй като послед-
ният е немислим без наемен 
труд, а точно него РР обри-
ча на изчезване. Със свиване-
то на наемничеството и па-
зара на труда като шагрено-
ва кожа ще настъпи и краят на 
заплатите, експлоатацията и 
печалбите, т. е. ще изчезнат 
икономическите мотиви на 
капиталистите да произвеж-
дат и на гладните да се про-
дават.

Без икономическата при-
нуда обаче държането на лум-
пенпролетариите в подчине-
ние на господстващата класа 
(с оглед увековечаването на 
нейната патологична страст 
да властва над себеподобни-
те) може да бъде осъществе-
но само посредством извъни-
кономическата принуда, т. е. с 
помощта на някаква форма на 
свръхдиктатура или „тотали-
таризъм”. (Само че, както по-
каза опитът на държавния ка-
питал, в такива условия РР и 
„информационното общество” 
функционират още по-трудно, 
отколкото при наличието на 
частнособственически моно-
пол върху тях.) Заедно с това, 
за всички ще е станало безвъ-
просно ясно, че дуализмът па-
зар-държава е бил поредната 
фалшива алтернатива.

Поради това, в дългосрочна 
перспектива, подобна систе-

ма ще се срути под тежест-
та на собствената си абсурд-
ност, несъстоятелност и без-
смислие. Разбира се, това не оз-
начава, че „елитите” ще поси-
пят главите си с пепел и засра-
мени ще напуснат сцената на 
историческия театър. Те ще 
търсят нови „опорни точки” за 
възстановяване на изгубеното 
равновесие и стабилизиране 
на стигналата до точката на 
бифуркация социална система 
и навярно ще ни сюрпризират 
с най-невероятни „решения”. 
Вече споменахме за възмож-
ностите на господстващата 
класа да „построи” общество 
върху… „принципа на лудница-
та”. В него по-голямата част 
от лумпените, примерно 2/3, 
могат да бъдат заставени да 
пълнят частни или държавни 
каци без дъно, докато остана-
лата 1/3 ще ги надзирава, на-
мирайки по този начин „работ-
ни места” и „заетост” за едни-
те в някаква разновидност на 
лагерната концентрационна 
система, а за другите – в дър-
жавния апарат.

Със същия успех могат да ни 
предложат общество-казино 
и да ни потърсят „ заетост” 
в хазартните игри и борсови-
те мошеничества или обще-
ство-бардак с женски, мъжки 
и… детски сектори. Същест-
вуват и други, не толкова „за-
бавни” алтернативи. В Европа 
вече партии от фашизоиден 
тип експлоатират страхове-
те на „излишните” туземни фи-
листери, „чийто хляб изяждат 
мръсните чужденци”. Крайна-
та десница изгражда предиз-
борните си кампании върху 
ксенофобията и антисемити-
зма. С тези познати рецепти 
тя спечели не малко места в 
доста провинции на ФРГ, във 
Франция, Австрия и… „млади-
те източноевропейски демо-
крации”. Само през последни-
те години нейните банди са 
извършили хиляди нападения 
срещу емигрантите, които „ни 
отнемат скъпоценни работни 
места или изнасилват жените 
ни”. В станалите традиционни 
сблъсъци по улиците и площа-
дите на Берлин и други немски 
градове между неонацистки 
щурмови отряди и анархисти-
чески и ултралевичарски гру-
пи – манифестанти срещу ре-
цидивите на това не толкова 
далечно, ретроградно и кърва-
во минало – вече паднаха пър-
вите жертви. В Италия „На-
ционалният алианс”, чийто ли-
дер Джанфранко Фини е посре-
щан от фашизирани тълпи с 
викове „Дуче! Дуче! Дуче!” събра 
13,5 % от гласовете на избори-
те още през 1994 г. Подобно е 
положението и във Франция с 
Националния фронт на Марин 
Льо Пен или в Австрия, където 
изборната победа на „Партия-
та на свободата” предизвика 
международни протести. Оче-
видно „елитите” държат в ре-
зерв диктатурата и ако поро-
дената от РР криза се превър-
не в социална катастрофа, те 
ще се опитат да я третират 

с някакво подобие на изпробва-
ното вече преди и по време на 
Втората световна война хит-
леристко „окончателно реше-
ние”. Друг въпрос е дали е въз-
можен „глобален нацизъм”?

Политическите „мислите-
ли” на капитализма могат да 
открият и други „решения” на 
родените от технологическа-
та безработица проблеми. Во-
енни експерти например „пред-
ричат” навлизането на чове-
чеството в един нов и опасен 
период на „хуманитарни кон-
фликти, на войни, водени от 
терористически банди извън 
закона, от герилероси, плячка-
джии и мародери, мобилизира-
ни най-често в името на де-
магогски политически цели”, 
които щели да заплашат пла-
нетарния мир със светкавич-
ни атаки, атентати с натъп-
кани с взрив коли, занаятчий-
ски приготвени атомни бом-
би, безумни касапници и др. по-
добни страхотии. Срещу тях 
редовните армии и национал-
ни полицейски сили щели да 
стават все по-безсилни. Не 
можейки да смажат и дори да 
сдържат насилието, те щели 
да отстъпят мястото си на 
частни милиции, плащани, за 
да защитават зоните, оби-
тавани от „елитите”.

Ако се съди по нашия оте-
чествен опит в игрите на 
стражари и апаши, тези „прог-
нози” като че ли миришат на 
използване на терора на мафи-
ите (на „Петата власт”) за па-
рализиране волята за съпроти-
ва на „декласираните” и за на-
лагане на едно мафиотско „ре-
шение” на нерешените и нере-
шими (от предвидените в кон-
ституцията „законни власти”) 
проблеми на пазарно-демокра-
тичното общество в епохата 
на РР.

Ако и тази „алтернати-
ва” не помогне, капитализмът 
може да прибегне до истински-
те, големи, „законни”, „освобо-
дителни” войни „между циви-
лизациите” и т. н., надхвърля-
щи многократно мащабите, 
пораженията и смъртността 
на преживените през ХХ век. 
Възможно ли е подобно „перпе-
туум мобиле”: подготовка на 
войни с убийствата на сто-
тици милиони и колосални 
разрушения, последвани от 
„възстановяване”, и отново 
подготовка за войни и т. н.?  
Докога и докъде чрез подобно 
„вечно движение” „елитите” ще 
успяват да съхраняват свои-
те привилегии и господство за 
още една – може би най-отвра-
тителната, мизерна и гибел-
на – „историческа епоха”?

Отговорът зависи изцяло 
от човешкия род. Той или ще 
бъде, или ще започне неговата 
инволюция, за да се озове не в 
робството или варварство-
то (както предричаха Бакунин 
и 70 години след него – Троцки), 
а за да бъде върнат към май-
муноподобното, ако ли не към 
свинското или крокодилско на-
чало (стъпало) в еволюцията…•

(следва)
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ЧИЙ Е ТОЗИ ЖИВОТ ВСЕ ПАК?

Последният полет на младите
П Р А В О Т О  Н А  И З Б О Р  –  Д А  Ж И В Е Е Ш  И Л И  Д А  У М Р Е Ш
Едно червейче ме гризе от 
доста дълго време. Днес, при-
знавам, малката гад си проби 
дупка в шперплатовото ми 
съзнание и това ме накара да 
седна и да драсна няколко реда.

Конкретен повод за това 
стана случая с 27-годишният 
Даниел, който реши да сло-
жи край на живота си, скачай-
ки от 6-тия етаж на жили-
щен блок в Шумен. Опитът му 
беше успешен. Даниел напра-
ви своя избор и вече не е меж-
ду нас, ще кажат някои. При-
чините за това негово реше-
ние са неизяснени към момен-
та. Много вероятно е и да не 
станат никога достояние на 
„обществото” ни, а и не това 
е най-важното. Важното е, че 
него го няма.

Нека не си правим илю-
зии. Обитаваме джунгла. Тази 
джунгла става все по-опасна 
за съществуването на хомо 
сапиенс. Умишлено не използ-
вам думата „живот”, защото 
съществуването най-добре 
охарактеризира 80% от бити-
ето на населението по наши-
те географски ширини. Може 
да звучи грубо, но никой не си 
избира кога, къде и при кого да 
се роди, но всеки може сам да 
реши кога и как да приключи с 
всичко.

Не искам да бъда краен и да 
генерализирам. Едно нещо е 
факт – много хора се чувст-
ват излишни и не могат да си 

намерят мястото. Дали в ра-
ботата, на опашката за пен-
сии, в блока или на пейката 
пред блока.

Не е виновен пожарникарят, 
който не е разпънал мрежа или 
батут под скочилия млад чо-
век, не е виновен и началникът 
му. Виновни сме всички вкупом 
и никой поотделно.

Даниел полетя надолу и за 
него този полет се оказа по-
следен. Той направи своя из-
бор.

Много други млади хора оба-
че решават да излетят със 
самолет към различни кътче-
та на земното кълбо, където 
ще опитат да намерят щас-
тие и всичко друго, което им 
липсва тук. Някои от тях ще 
започнат хубава работа, ще 
свият семейно гнездо и никога 
повече няма да се върнат тук, 
в Родината. Други, след време 
ще поемат по обратния път 
насам. Дали ще го направят 
поради някаква сантиментал-
ност, носталгия и патриоти-
зъм, или просто защото не са 
се устроили добре в чужбина – 
това смятам, че не е толкова 
важно. Тези млади (но не вечно) 
българи продължават борба-
та, продължават търсенето. 
Полетът за тях продължава.

Има и една друга група „ле-
тци”, която обаче (за жалост) 
обхваща една малка прослойка 
от населението на страната. 
Тези хора обичат да летят 

често и то все до екзотични 
точки на планетата. Обичат 
да прекарват ваканциите си 
в Дубай, на Бали, на Малдиви-
те и къде ли още не. Тази мал-
ка група, която някои наричат 
„новобогаташи” (според мен 
не са толкова „ново”, тъй като 
от началото на т. нар. пре-
ход изминаха 28 години), харчи 
огромни суми пари за своите 
глезотии. Това обаче най-чес-
то са пари, изкарани на гърба 
и за сметка на тази част от 
сънародниците им (и аз съм в 
този кюп), които са решили да 
останат в България. Тези бъл-
гари все още не са скочили от 
някой блок или мост, не са се 

хвърлили под влака, не са си 
прерязали вените и все още не 
са си окачили въжето на вра-
та.

Обществото ни е силно 
разслоено, разединено и на-
стървено. Имаме хиляди при-
мери. Всички статистики – 
български, европейски и аф-
рикански – сочат, че ние сме 
най-бедни, най-болни и най-не-
щастни; с най-голяма смърт-
ност и с най-ниска раждае-
мост не само в ЕС, а и в це-
лия свят. Данни на Евростат 
показват, че средно на ден 8 
души в България правят опит 
за самоубийство, а двама от 
тях успяват. Канибалският 
капитализъм, който поникна 
върху развалините на т. нар. 
социализъм ( по-скоро държа-
вен капитализъм в периода 
1944-1989 г.), е на път да за-
трие всякакви форми на жи-
вот. И хайде да не ревем сре-
щу бежанците или икономиче-
ските мигранти и да не хвър-
ляме обвинения върху тях. 
Притеснителни за мен са при-
чините, заради които 99% от 
тези „нашественици” не ис-
кат да останат тук. Върху 
този проблем трябва да се за-
мислим много сериозно.

Преди време по една бъл-
гарска телевизия гледах пре-
даване, където засегнаха те-
мата за евтаназията, която 
от доста години законно се 
прилага в Белгия. Пред каме-

рата – лекари, практикуващи 
евтаназия, защитници на чо-
вешките права, НПО, религи-
озни дейци, моралисти и др. 
разискваха ефекта от този 
закон и правото на избор – 
дали да продължиш да живееш, 
или да умреш по свое желание. 
Започвам сериозно да се за-
мислям дали няма да е добре и 
ние да се сдобием с подобен за-
кон и всеки, който страда и е 
убеден, че тежи на себе си и на 
близките си, да може да пре-
крати съществуването си по 
легален и безболезнен начин, с 
помощта на компетентни ме-
дицински лица.

Това представлява право-
то на избор и аз съм убеден, че 
всеки би трябвало да разпола-
га с това право. Изглежда, че 
само това ни остана.

Аз лично знам за поне 3-4 
случая на „спасени” от самоу-
бийство и то само в района, 
където живея в град Шумен. 
Един път дъщеря ти ще те 
свали от въжето, втория път 
брат ти ще ти прибере хапче-
тата, а при третия вече няма 
кой да се намеси.

Обществото ни се намира 
във вертикална кома. То е ад-
ски болно и няма да го спасят 
антибиотици. Трябва да се из-
режат гангренясалите край-
ници с трион, по староврем-
ски – на 2 чаши ракия и гризна-
ли здраво дръвцето. •

Козодой

Трябва да 
се изрежат 
гангренясалите 
крайници с 
трион, по 
старовремски – 
на 2 чаши 
ракия и 
гризнали здраво 
дръвцето.

ки, които им се струват 
несправедливи. И ги е яд, че 
други не правят същото. 
Протестиращите показ-
ват колко хич не ги е грижа 
да изяснят истината, тя им 
е предварително известна – 
мангалите са лоши, българи-
те сме юнаци, точка по въ-
проса. Едно от исканията е 
„изселване на гетата” – ето 
я високата скорост. Изсел-
ваш и озлобяваш бедняци – 
поливаш въглените на кон-
фликта с бензин. „Не се ин-
тегрират!” – димът над фа-
кта, че милионните суми „за 
интеграция” облажиха му-
три, политици, чиновници, 
бизнесмени и тук-таме ня-
кой обикновен тарикат. Ско-
ростта – липсата на разби-
ране, че „интеграцията” е 
налице – циганите идеално 
се приспособиха към всеоб-
щото крадене, конкуренция, 
бизнес без задръжки, тоест 
към пазарните „ценности”. 
„Каймакът на нацията” вър-
ши същото, но на по-високо 
ниво и с по-големи пари.

Друга пушилка – проте-
стът на полицаите. Не полу-
чавали нови униформи! Мал-

ки им били заплатите! Под 
пушека не бива да виждаме и 
без това видяното – колко е 
полезна и как си върши рабо-
тата тази полиция. Липса-
та на спирачки е убеждение-
то, че „без полиция не може”. 
Да допуснем, че „не може”, 
но защо? Защото полицията 
служи на гражданите! – де-
журен, чак униформен отго-
вор. Хубаво, защо тогава по-
лицейските началници първи 
са против да бъдат избира-
ни от гражданите? Както 
кметовете. Не че това би 
оправило всички кусури, но 
тогава началството ще слу-
ша гражданите, а не свое-
то началство. Въпреки това 
по-често вслушване, ситуа-
цията е като кметската – 
нищо не гарантира неизби-
ране на откровени бандити. 
Така че най-доброто си ос-
тава – БЕЗ ПОЛИЦИЯ. И вед-
нага ще спре рекетът, про-
изволът, покровителство-
то над „сенчест бизнес”, по-
лицейски кадри ще преста-
нат да попълват мутрен-
ските редици. Но система-
та „без полиция” означава и 
много други промени, а пред 
тях, кой знае защо, мисле-
нето на повечето сънарод-

ници удря спирачка на здрав 
прав път при идеална види-
мост – пак катастрофа. Ка-
тастрофират изгледите за 
разумно решение на цял леги-
он проблеми.

Верижната беля на ма-
гистрала Тракия символизи-
ра тъжното ни битие. Ето, 
в дима от отпадъчните да-
лавери и истински намере-
ния се вихрят ежбите меж-
ду институциите, било по 
повод какви изтребители 
да купуваме, било по въпроса 
абе има ли наистина скандал 
с пустото НДК – пак газ до 
дупка. 

Войната с паметници или 
обратно, мераци за владее-
нето на знакови паметни-
ци – пак същото, но в случая 
това е само пушек. Скорост-
та е за друго – властниците 
да отчетат час по-бърже 
„свършена за благото на на-
рода работа” и да отпрашат 
на почивка.

В дим и мъгла тъне цяла-
та ни страна. Лоша види-
мост заради изопачено ми-
слене. Тук скоростта няма 
значение, ако не блъснеш ти, 
ще блъснат теб – катастро-
фата ти е в кърпа вързана. •

Шаркан

ФАКТИ И СЪБИТИЯ С КОМЕНТАР

Димна завеса
» » » продължава от страница 1

» » » продължава от страница 1

гърбва всяка човещина, иначе 
не може да работи. Да, може 
да направи нещо „за свой чо-
век”, но не за всички. Или за все-
ки, който му поднесе „подарък” 
(думите бакшиш и рушвет 
значат точно това). И поне-
же низшата бюрокрация е зле 
платена, подаръците стават 
за тях важна част от дохода. 
Началниците на редовите бю-
рократи пък са развили алч-
ност и вземат дял от „стра-
ничния доход” на подчинени-
те си. Това всичко се нарича 
корупция и тя е неизтребима. 
От съчувствие ли ще направи 
„извънредна услуга” бюрокра-
тът, или за пари – пак е коруп-
ция. Освен това, съчувствие-
то е опасно, противоречи на 
наредбите – съчувстващият 
или ще се издъни и загуби ра-
ботата, или сам ще напусне, 
или ще закоравее. У дома ще е 
нормален човек, може би даже 
сърцат и приятен за околни-
те, но в службата е безмилос-
тен робот. Наистина, само 
същество или устройство 
без никаква човещина ще заба-
ви животоспасяваща или дори 
просто спестяваща страда-
нията операция заради „неиз-
рядни документи”. Но именно 
такова поведение системата 
изисква от своите функцио-
нери. Нечовешка, без да е на-

рочно жестока, тя извършва 
по-сигурно онова, което фил-
мовите роботи-терминато-
ри не успяват (да ликвидират 
посочената им жертва). Така-
ва система превръща в свое 
подобие и биологично човеш-
кия си „пълнеж” – безмилостни 
психопати, ако не и зомбита.

От 150 години се правят 
опити за конструиране на „ра-
ционална” бюрокрация, изтъка-
на само от качества, без не-
достатъци. Не се получава. По 
простата причина, че бюро-
крацията е съставна част от 
едно устройство, което гази 
всичко положително човешко. 
Следователно, бюрократите 
са пример за феномена „жерт-
ви-съучастници”. С наблягане 
на второто, защото и за ре-
довите чиновници скромни-
те (в началото на кариерата) 
привилегии са им по-скъпи от 
човещината.

Няма друг начин да спасим 
себе си от безчовечността 
на институциите, пътьом 
спасявайки и чиновниците от 
зомбираното състояние, ос-
вен премахването на социал-
ната роля „бюрократ”. Но от 
сегашната система такова 
премахване е невъзможно. Зна-
чи, нужна е друга система на 
отношения, в която човешко-
то да не е само на думи, а и на 
дело е уважавано и пазено. •

Васил Арапов

АНТРОПОЛОГИЯ

Човек ли е бюрократът?



юли 2017, брой 74

ДОКТОР ОХБОЛИ

За бой ли са лекарите?
Темата „бият лекарите” е 
хронична.

Вярно е, сред пациенти-
те се намират доста иди-
оти, които сами си докарват 
здравословни проблеми. Не 
е лъжа и че близките на нуж-
даещите се от медицинска 
помощ често изискват не-
възможни неща от доктори-
те, че си изпускат нервите 
и т. н.

Това причина ли е лекарите 
да смятат за идиоти всички? 
Да изискват от човек, споле-
тян от нелепа и внезапна за-
губа, да има нерви от стома-
на, да се владее така, както 
те самите не се владеят?

Вярно е, шофьори с книжка 
категория „закоравял груби-
ян” са често явление, не пус-
кат линейката да мине, защо-
то не им пука, щом сирената 
не вие за техен проблем. Да, 
и самите линейки са малко, 
смешно малко за София, всму-
кала четвърт от население-
то на страната. И пътните 
платна са окаяни – пак е вяр-
но.

Само че медиците не от-
стъпват по грубост – даже 
водят в нарастващата прос-
тотия на населението. Ци-
низмът им е пословичен. За 
линейките – опитаха ли се 
да протестират? Излязоха 
ли гневни, когато министер-
ства купуваха луксозни коли, 
когато Здравната каса си об-
новяваше офисите? Вдигнаха 
ли врява, когато бе решено 

болниците да станат „тър-
говски дружества”? Напро-
тив, ръкопляскаха на „тър-
говските дружества”, поми-
рисали добра печалба. Но пра-
вилата на капитализма не 
предвиждат всички да бога-
теят – само напористите 
и безочливите, такива са с 
предимство. Търговските 
дружества фалират, те не 
са банки, които държавата 
се юрва да спасява, освен ако 
не са източени до сухо. Удоб-
но бе на лекарите да гледат 
на пациента през филтъра на 
печалбарството със съот-
ветното „намаляване на раз-
ходите”. Но пропищяха, кога-
то някои от тях сами попад-
наха под секирата на „нама-
ляването”.

Да, тежка е професията на 
лекаря. Чия обаче е лека? Щом 
и сдобилите се с хемороиди 
от седене на бюро се оплак-
ват... И парите са малко – 
така е. Повече от две тре-
ти от населението е така, а 
една четвърт – на ръба на по-
носимото.

Последното изявление на 
представители на медицин-
ското съсловие – държавата 
ги притискала, не ги уважава-
ла, чиновниците ги тормозе-
ли. Престанахте ли и вие да 
я уважавате, скъпи ни меди-
ци? Обявихте ли ефективна 
стачка – да не обслужвате 
политици и бюрократи? О, 
ама това е против Хипокра-
товата клетва, нали?

Какво общо с тази клетва 
има тогава първият въпрос 
на всеки лекар към пациент: 
имате ли здравна осигуровка? 
Това е въпрос на търговец, не 
на лекар. Защо трябва да има 
двойни стандарти?

Не, докторите дори симво-
лична стачка не обявиха спря-
мо онези, които ги „притис-
кат и пренебрегват”. А даже и 
се натискат за работа в пра-
вителствена болница, къде-
то обичайно се лекуват всич-
ки високопоставени прес-
тъпници и чисто криминални 
вождове. Там не ги ли попля-
скват, ако си позволят държа-
не както с „простолюдието”?

Суровата истина, която 
практикуващите „най-хуман-
ната професия” не обичат да 
обсъждат, e, че 90 на 100 от 
лекарите в България лесно се 
определят с характеристика 
от три думи: некадърност, 
немарливост, сребролюбие. 
Можем да добавим и злоба.

Кадърните заминаха в чуж-
бина, но и там в повечето 
случаи работят като санита-
ри – толкова им е нивото, оце-
нено от тамошните работо-
датели, които не биха пропус-
нали да се възползват от чи-
тав специалист. 

Немарливостта личи от 
множеството скандали с 
грешни диагнози, калпави опе-
рации, зарязани пациенти, 
какво ли не друго. И осъдени 
за това няма. Затова пък са-
мите лекари страстно на-

стояват за всеки шамар ви-
новникът да лежи в затвора. 
Без да са съгласни да ги споле-
ти същото, когато затрият 
нечий живот, защото тъкмо 
бюрократичните врътки ги 
измъкват от надробената 
каша. При това от чиновниче-
ски капризи страдат не само 
те, цялото „обикновено насе-
ление” се пече на този шиш, а 
тях поне заради „полезна връз-
ка” ги пускат по-тънко.

Израз на немарливост е и 
състоянието на много болни-
ци – домове на ужаса с плесе-
нясали стени, течащи тава-
ни, гъмжила хлебарки, лошо 
отопление зиме, липсващ кли-
матик лете. Срещу това про-
тести има ли?

Колкото до сребролюбие-
то, то не е нещо ново – и пре-
ди „демокрацията” на доктор 
не се ходеше без бутилка ко-
рекомско уиски и кутия бон-
бони. Неофициално това се 
възприемаше от народа като 
нещо нормално. За по-сложна 
лекарска намеса освен с дреб-
ни подаръци се ходеше с намек 
за намиране на резервни час-
ти за лека кола „Вартбург” или 
„Опел”. Лекарите се обиждат, 
когато ги упрекват в коруп-
ция – но всяка седмица чуваме 
по новините за злоупотреба 
със средства в болниците. Ко-
гато началството краде, под-
чинените надали изостават.

И отделно – скъпотията 
на самите „медицински услу-
ги” (все по-рядко ги наричат 

„помощ”). Шина за фиксира-
не на счупен крак – радвай се, 
ако е под 250 лева. Имплант 
за износена или травмирана 
става – няколко хилядарки. 
Самата операция може и да 
мине по НЗОК, но консумати-
вите са за сметка на „клиен-
та”. Или изписването на скъпи 
лекарства в случаи, когато и 
бабините илачи биха свърши-
ли работа. Направленията – 
същинска бюрократщина от 
най-лошия ґ вид, защото не 
става дума за неудобство, 
а за здраве, за живот. Колко 
силно протестираха лекари-
те срещу наложената им схе-
ма „болните да боледуват по 
график”?

Да, медиците имат осно-
вания да се оплакват. На кого 
да се оплачат пострадалите 
от здравеопазването? Имало 
било наистина калпави докто-
ри – ами читавите опитват 
ли се да изобличават персона-
жи, които им „уронват прес-
тижа на професията”? Напро-
тив, гледат да ги покриват. 
Странно разбиране за колеги-
ална солидарност.

Ще ви бият, скъпи ни ле-
кари. Сами давате пример за 
преклонена главица пред си-
лови аргументи, та не исте-
рясвайте, когато не толкова 
платежоспособните, прене-
брегваните от вас хора из-
ползват същите начини да ви 
мотивират да си гледате ра-
ботата! •

Хасан Девринджи

IN MEMORIAM

Жак Фреско – инженерът на мечтите
На 18 май почина Жак Фрес-
ко, един голям мечтател, са-
моук архитект, промишлен 
дизайнер, инженер, изобрета-
тел, социолог, футуролог. Ос-
новните медии не съобщиха 
за кончината, за да не привли-
чат „ненужно” внимание към 
идеите му. Още приживе поч-
ти никой не издаваше книги-
те му в САЩ, не го канеха в ра-
дио- и телевизионни предава-
ния, особено в пряк ефир. Във 
„висшето общество” за него 
казваха: той не просто клати 
лодката, той я завлича на дъ-
ното.

Роден е на 13 март 1916 го-
дина в Ню Йорк. Четиринай-
сетгодишен отказва да поло-
жи клетва пред флага на САЩ, 
обяснявайки пред директора 
на училището: Няма да се за-
клевам във вярност към една 
нация, защото дължим мно-
го на живелите преди хора, а 
сред тях има всякакви народ-
ности. Предпочитам да се 
врека във вярност към пла-
нетата Земя и към всичко 
живо на нея.

В разгара на Голямата де-
пресия (1929) се замисля как 
трябва да изглежда един бъ-
дещ свят и се посвещава на 
това. През 1975 публикува 
подкрепена с инженерни раз-
чети концепция за общест-

вен строй, основан върху на-
преднали технологии, съчета-
ни с идеи, близки до анархоко-
мунизма. По негово заявление, 
разработката е нужна за пре-
дотвратяване на гибелна за 
човечеството глобална ка-
тастрофа. Нарича го „Проект 
Венера”.

Икономиката, твърди 
Фреско, не бива да има други 
цели, освен задоволяване на 
потребностите при съобра-
зяване с наличните природ-
ни ресурси. Покупко-продаж-
бата е абсурдна практика, 
паричната система – само-
разрушителен фактор, поне-

же представлява финансова 
пирамида.

Когато има ресурси, парите 
не са нужни. Когато има пари, 
те пречат на разумното усво-
яване на ресурсите.

Паричната система, казва 
Фреско, поражда монополизъм 
и нарочно ограничава ползва-
нето на ресурсите в интерес 
на всички, при все че природ-
ните богатства, при разумен 
и високотехнологичен подход, 
са достатъчни за постигане 
на материално изобилие.

Отказът от парите според 
Фреско ще позволи естестве-
ното изцеление от такива со-
циални недъзи като алчност-
та и завистта, жаждата за 
трупане на богатства и нуж-
дата да ги опазват от себепо-
добните, а така ще изчезнат 
насилието и дискриминация-
та, престъпността и основа-
нието да съществуват прави-
телства, като дори едно, гло-
бално, пак е излишно.

Автоматизирането на про-
изводството окончателно ще 
освободи вроденото у човека 
любопитство и стремеж към 
творчество. Работа ще има 
само такава, за каквато се на-
мират желаещи, на които носи 
радост.

Опонентите ми смятат, че 
аз ще им налагам как да живе-

ят. Те просто пренасят свои-
те съмнителни ценности вър-
ху проекта „Венера”, а това е 
голяма грешка, защото им се 
струва, че всичко в предложе-
ното от мен бъдеще е като 
настоящето, само по-лъска-
во. Това не е така. Говоря за 
един различен свят, с най-до-
брото от човешката природа 
в него и без факторите, кои-
то ни принуждават към лошо-
то. Опонентите обаче мислят 
според сегашните рамки и за-
това не са способни да проуме-
ят нещата.

Ресурсите на Земята са 
безгранични, ако нарочно не 
ги съсипваме. В бъдещето 
всеки човек трябва да има ра-
вен достъп до тях – така ще 
живеем без войни, без бедни и 
богати, без политици, реклам-
ни агенти, полицаи, мафиоти, 
адвокати, проституция, пе-
тролни и друг вид бизнесмени. 
Просто ще живеем, и то мно-
гократно по-добре от сега, 
по-добре от днешните милио-
нери – и то всички хора на пла-
нетата, до един... Когато дос-
татъчен брой хора разберат 
и харесат проекта „Венера”, 
никой не ще поиска повече да 
търпи стария свят!

Мир на праха, живот на меч-
тите му. •

Николай Теллалов
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 Борбата на работниците от 
Пикадили продължава вече ня-
колко месеца. 

 След като  шефовете на фир-
мата, експлоатираща обектите 
на Пикадили – Селект Трейд от-
казаха да изплатят заплатите на 
работниците, те организираха 
серия от стачки и протести в ня-
колко града на страната. 

Нова вълна от протести 
на работниците от „Пикадили“ 

в София и Варна

 Въпреки пълният отказ от ка-
къвто и да било диалог от стра-
на на ръководството и липсата 
на съдействие от властите, ра-
ботниците продължиха борбата 
месеци наред, като написаха 
няколко отворени писма, които 
получиха голямо медийно вни-
мание, както и входираха десет-
ки жалби до български и между-
народни институции. 

 Работниците от Пепси в Ар-
жентина окупираха фабриката 
на корпорацията и опитват да 
я поставят под работнически 
контрол, след като шефове-
те обявиха, че преустановяват 
дейност и изхвърлят близо 700 
души на улицата. Действията на 
работниците са посрещнати със 
зверски репресии от полицията, 
насъскана от дясното правител-
ство управляващо Аржентина в 
момента.

 Близо 700 работници загуби-
ха работата си, което доведе до 
стачка с настояването за въз-
становяването на работата на 
фабриката в Буенос Айрес.

Аржентина: работници окупират  
фабрика на ПепсиКо  

 Аржентинската полиция на-
силствено изхвърли група увол-
нени работници от ПепсиКо в 
Буенос Айрес, след повече от 3 
седмици окупация на завода. 

 Хлебозавод Велико Търново 
прекрати дейността си в начало-
то на месец юли 2017 г., а всич-
ки работници бяха освободени. 
Предприятието дължи заплати 
не само на освободените сега 
работници, но и на напусналите 
по-рано.

 Хлебозавод Велико Търново 
от години е известен с това, че 
дава пари на работниците под 
масата, за да пести от осигуров-
ки, с ниската хигиена в работни-
те помещения и извънредните 
часове труд, които не се запла-
щат. 

 Тежките финансови пробле-
ми на предприятието започват 
да се усещат от работниците 
през юли 2016 г., когато ръко-
водството забавя заплатите и 
редица работници получават со-
лидни глоби от по 150 лв., без да 
им е обяснено каква е причината 
за тях. 

Хлебозавод 
Велико Търново фалира, 

работниците не си 
получиха заплатите

 За няколко месеца голяма 
част от работниците напускат, 
но редица от тях срещат труд-
ности с прекратяването на дого-
ворите си. Управителят не дава 
входящи номера на молбите за 
напускане, не вдига телефона си 
и се налага да бъде търсен с ме-
сеци. 

 В един от тези случаи се е на-
месил и АРС и е оказал помощ 
при прекратяването на договора 
на един от работниците. 
 Предприятието не е изплати-
ло и всички заплати на напусна-
лите. През последните месеци 
ги беше заменило с работници 
без трудови договори, вероятно 
за да пести от осигуровки и от-
пуски.  
 
 В края на 2016 г. членове на 
АРС от Велико Търново създа-
доха група във фейсбук Хлебо-

 Сутринта на 11.07 работници 
от фалиралата верига Пикади-
ли, заедно със синдикалисти от 
АРС, подновиха активните про-
тестни действия, организирайки 
два протеста – в София и във 
Варна. Към протестите се при-
съединиха и работници от други 
сфери и граждани, подкрепящи 
борбата срещу кражбата на за-
плати.

От 20.06 група работници и за-
щитници на работническите 
права окупираха фабриката, за 
да защитят 691 души, загубили 
работата си, след компанията 
обяви, че преустановява рабо-
тата. 

 Служителите на реда разту-
риха палатковия лагер и задър-
жаха участници в стачката, като 
броят им до момента не е из-
вестен. Свидетели разказват за 
употреба на сълзотворен газ от 
страна на полицията, за да при-
нуди стачкуващите да напуснат 
помещенията. Някои работници 
организираха барикада от за-

Господинът, който не само не си е из-
платил дълговете към общината, а и 
не е изплатил и всички заплати

Произведеният хляб се търкаля из 
хлебозавода, преди да бъде пакети-
ран и пуснат по магазините

Варна, 11.07 пред „Пикадили център„

Прокуратурата разслед-
ва шефовете на „Пика-
дили„

FaSinPat: фабрика под 
работнически контрол

Държавата е рекет

Подписка за разслед-
ването на общинската 
сделка с Хлебозавод 
Велико Търново

История на Междуна-
родната работническа 
асоциация

Транснационална 
социална стачка
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Прокуратурата най-после се 
задейства срещу шефовете 

на „Пикадили“

„Пикадили“: Борбата продължава!

Неизплатени заплати в Хлебозавод Велико Търново

Нова вълна от протести 
на работниците от „Пикадили“ 

в София и Варна  Софийска градска прокура-
тура разпореди извършване на 
пълна проверка на ръководство-
то на фирмата за установяване 
на данни за извършени престъ-
пления против финансовата, да-
нъчната и осигурителната сис-
теми или други такива от общ 
характер. 

 Проверката се задвижи след 
жалбите и отворените писма до 
институциите на вече бившите 
служители на „Селект трейд“ 
ЕООД – офшорката, стопанисва-
ща магазините „Пикадили“.

 На 11.07 работниците от Пика-
дили, заедно с Автономен Работ-
нически Синдикат организират 
масови протести в София и Варна 
с искане за незабавно изплащане 
на заплатите. Назначаването на 
прокурорската проверка е лъч 
надежда за ограбените работни-
ци, които бяха пренебрегвани от 
институциите вече няколко месе-
ца.

 По време на проверката ще бъ-
дат снети писмени обяснения от 
лицата, управляващи и предста-
вляващи „Селект трейд“ ЕООД в 
периода от 01.01.2015 г. до насто-
ящия момент и лицата управля-
вали и представлявали „Пикади-
ли“ ЕАД в периода от 01.01.2015 
г. до 20.02.2017 г., както и от ли-
цата, водили счетоводствата на 
търговските дружества.

 В рамките на проверката ще 
бъдат изискани данни от НАП от-
носно:

 – брой на осигурени лица с 
регистрирани трудови догово-

 В София протестът започна 
в 9:00 пред президентството, 
където се събраха десетки ра-
ботници от различни обекти на 
фирмата, както и работници и 
синдикалисти от АРС. 
 
 Протестиращите носиха та-
бели с имената на шефовете, 
ограбили заплатите им и затри-
ли веригата – Николай Лазаров, 
братя Попови, както и техните 
подопечни – Таня Косева-Бо-
шова и Симона Станева. Те 
входираха и официално искане 

до парламента - щом държава-
та не може да принуди няколко 
милионера да платят това, кое-
то дължат на работниците – то-
гава заплатите им да бъдат по-
гасени от бюджета за разходи 
на народното събрание.

 Във Варна протестът започна 
от най-големия обект на ком-
панията – Пикадили Център, 
където работници и синдикали-
сти се организираха в шествие, 
което премина през централни-
те улици на града. 

 Протестът приключи пред 
общината, където бе организи-

рано общо събрание, на което 
всички участници в протеста 
се включиха в обсъжданията 
на следващите действия. Бе 
решено да се изпратят нови 
жалби до различни европейски 
институции, занимаващи се със 
социалните и човешките права 
на работещите.

 Друго важно решение, взето 
от общото събрание, бе про-
тестите да прераснат в общо-

национална кампания срещу 
кражбите на работодателите. 

 За целта, работниците от Пи-
кадили протягат ръка за общи 
действия с другите ограбени 
работници от Макс Телеком, 
миньорите от Бобов Дол и Об-
рочище, шивачките от Дупни-

ри със „Селект трейд“ ЕООД/
„Пикадили“ ЕАД в периода от 
01.01.2015 г. до настоящия мо-
мент;

 – подавани ли са декларации 
от „Селект трейд“ ЕООД/„Пика-
дили“ ЕАД по НАРЕДБА № Н-8 
от 29.12.2005 г. за съдържание-
то, сроковете, начина и реда за 
подаване и съхранение на дан-
ни от работодателите, осигури-
телите за осигурените при тях 
лица, както и от самоосигуря-
ващите се лица за всички оси-
гурени лица, работили в „Се-
лект трейд“ ЕООД/„Пикадили“ 
ЕАД и ако не - за кои лица не са 
подавани и за кои периоди;

 – за всички лица с регистри-
рани трудови договори със 
„Селект трейд“ ЕООД/„Пикади-
ли“ ЕАД внасяни ли са осигури-
телни вноски и ако не – за кои 
лица не са внасяни такива, за 
кои периоди и в какъв размер.

 От НАП се изисква информа-
ция дали са извършвани данъч-
ни ревизии на „Селект трейд“ 
ЕООД/„Пикадили“ ЕАД в пери-
ода от 01.01.2015 г. до насто-
ящия момент.

 Сезирана е и „Главна инспек-
ция по труда”, която ще даде 
отчет за извършените проверки 
във фирмата до този момент.
Цялостната проверка, назначе-
на от прокуратурата, ще бъде 
извършена в 30 дневен срок, 
като след изтичането му ще 
станат ясни установените на-
рушения и наказанията, които 
ще бъдат наложени на компа-
нията.

завод Велико Търново ми дъл-
жи пари, в която участваха 26 
бивши работници и 8 членове на 
синдиката. 

 В края на март 2017 г. групата 
беше докладвана от приближе-
ни до управителя, за което той 
лично си е признал. Въпреки 
този опит да се сплашат бивши-
те работници е създадена нова 
група със същото име. 

 След публикация на вестник 
„Борба“ относно сделката за 
Хлебозавода, от която Общи-
на Велико Търново е загубила 

430 000 долара, гражданите на-
правиха петиция в интернет за 
разследване на тази сделка. 

 Още преди година стана ясно, 
че Хлебозавод Велико Търно-
во ще фалира. Но какво оста-
на след него? Една малка шепа 
служители, които цяла година са 
търпели бавене на заплатите с 
по 2-3 месеца и накрая пак не са 
получили всичко, които са изра-
ботили с честен труд. 
 
 Десетки бивши работници, на 
които също предприятието дъл-
жи пари от заплати, ползвани и 
неизползвани отпуски.

Хлебозавод Велико Търново фалира, 
работниците не си получиха заплатите

 Пряко засегнати от приватиз-
ационната сделка за Хлебозаво-
да през 2001 г. сме ние, гражда-
ните на Велико Търново. 

 През последната година в 
публичното пространство из-
лязоха наяве редица злоупо-
треби на фирмата – нечовешки 
условия на труд; работници без 
трудови договори; работници, 
осигурени на минимална ра-
ботна заплата, които са полу-
чавали реално двойно и тройно 
по-високо възнаграждение; не-
изплатени заплати; хляб, кой-
то се хвърля на земята и после 
се изпраща по магазините. Ние 
настояваме да бъде направено 
пълно разследване на сделката 
и да бъдат подведени под отго-
ворност замесените в нея лица.

 През 2001 г. Община Велико 
Търново сключва приватиза-
ционна сделка за общинската 
тогава фирма „Хлебопроизвод-
ство и сладкарство“, като малко 

над 500 хил. долара са платени 
тогава за 56 на сто от хлебо-
завода, а останалите 430 хил. 
– разсрочено. Новият съсоб-
ственик е габровската фирма 
„Атил комерс“. Без съгласието 
на общината следва апортиране 
на всички активи на фирмата, 
включително и терени в града, 
които станаха жилищни компле-
кси. 
 
 Така „Хлебопроизводство и 
сладкарство“, което бе с общин-
ски миноритарен дял, се преля 
в изцяло частната „Хлебозавод 
Велико Търново“. За да се за-
метат следите, новата изцяло 
частна фирма пък бе прехвър-
лена на офшорката „Милгет 
инвестмънтс“, а по последна 
информация нейни съсобстве-
ници са габровската „Холидей 
фан“ и ЕТ „Джордан Йордан 
Иванов“, показва проверка на 
„Борба“. Според Търговския ре-
гистър Община Велико Търново 
все още притежава 44 на сто от 

Подписка: 
За разследване на общинската сделка 

с Хлебозавод Велико Търново

Mожете да намерите и 
подпишете подписката на 

ARSINDIKAT.ORG

„Хлебопроизводство и сладкар-
ство”, а останалото е собстве-
ност на „Атил комерс”. 
 
 Практически обаче друже-
ството с общинско участие няма 
активи, а вместо него оперира-
ше трета фирма – „Хлебозавод 
Велико Търново”. На нея се 
фактурират продажбите, а в об-
щото дружество с общината не 
постъпва нищо.

 Приватизираният през 2001 
година великотърновски хлебо-
завод е спрял работа, а всички 
работници са освободени, като 
част от тях имат да получават 
крупни суми неизплатени запла-
ти. Случилото се с хлебозавода 
във Велико Търново е пореден 
пример за порочна приватиза-
ционна сделка, довела до фалит 
на предприятието, след като е 
източено каквото може, пазари-
те са умишлено изгубени, а ра-
ботниците са оставени на улица-
та с хиляди левове неизплатени 
заплати.

ца и Ветрен и всички останали 
работещи, станали жертви на 
престъпленията на своите ра-
ботодатели. 

 През следващите месеци 
ще бъдат проведени серия от 
срещи и кампании, които през 
септември ще кулминират в 
общ национален протест срещу 
кражбата на заплати. 

 Работниците ще настояват 

за незабавни промени в зако-
нодателството ограничаващи 
работодателския произвол и 
даващи повече права и защита 
на работниците, както и редица 
други мерки, които да гаранти-
рат, че на тези несправедливо-
сти най-после ще бъде сложен 
край.

София, 11.07

Варна. Асамблея на работниците след протеста, на която се решават 
последващите действия

>>> продължава от 1 стр
Така се съхраняваше произведеният хляб 

>>> продължава от 1 стр
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Работническите борби по света

Транснационална Социална Стачка

Работническо самоуправление

FaSinPat - фабрика под 
работнически контрол

 FaSinPat - завод за произ-
водство на керамични плочки, 
по-рано известен като Zanon, 
който в момента е под контрола 
на работниците. Той се намира 
в провинция Неукен в Аржен-
тина и е най-известният завод 
в движението за работническо 
самоуправление. Абревиатура-
та му е съкращение от Fábrica 
Sin Patrones, т.е. "Фабрика Без 
Шефове" на испански.
 

Откриването на завода
 
 Заводът, известен преди 
като Zanon, е открит в началото 
на 1980 г., когато  Аржентина е 
управлявана от диктатурата на-
речена  "Национален процес на 
реорганизация". Според  Але-
хандро Лопес, представител на 
профсъюза, Zanon е построен 
върху общинска земя с публич-
ни средства от националните и 
провинциални бюджети, които 
не са възстановени.  На пър-
вия парад на властта, Луиджи 
Занон благодарил на военното 
правителство за това, че "Ар-
жентина е станала безопасна 
за инвестиции", с очевидна пре-
пратка към "мръсната война" 
(незаконната репресия на поли-
тически дисиденти). През 1990-
те, Zanon се разраснал заради 
кредити от националните и про-
винциалните органи на властта; 
Луиджи Занон бил добър прия-
тел и на бившия аржентинския 
президент Карлос Менем и на 
бившия губернатор на провин-
ция Неукен, Хорхе Собиш.

 Според Лопес, работнически-
ят профсъюз на Zanon попад-
нал под контрола на престъпни 
елементи, които са действали 
в съглашение със собственика 
на завода през 1990 г., когато 
в Аржентина трудовото зако-
нодателство оставя на пред-
приемачите  и техните наемни 
работници по-голям избор за 
сключване на трудови догово-
ри. 

 През 2000 г., след като тру-
довото законодателство ста-
нала по интервенционистко, 
Профсъюзът се активизирал 
и работниците от Zanon запо-
чнали да изискват по-високи 
заплати. Увеличаването на ак-
тивността на работниците е 
довело до сериозен конфликт 
със собственика на завода, 
който приключил със стрелба 
по работниците, докато той на 
решил  да направи локаут (вре-
менно спиране на работа, за да 
се окаже натиск върху работни-

ци) през 2001 г. с надеждата че 
това ще спомогне за наемането 
на по-податлива на обработка 
работната сила в бъдеще.

Закриване на завода и окупи-
рането му от работниците

 
 След затварянето на заво-
да работниците го окупирали 
в отчаян опит да запазят ра-
ботата си. Те обосновали това 
с голямата сума на задължени-
ята по заплатите, както и факта, 
че инсталацията е изградена с 
публични средства, както и за-
грижеността им за възможното 
разпродаване на активите на 
завода. Тези събития възникна-
ли в общия контекст на негоду-
ванието от аржентинската ико-
номическа криза 2001 година.

 В началото на окупацията 
Луиджи Занон не се възпроти-
вил. През 2002 г. правителство-
то се отказало на фиксирания 
валутен курс 1:1 песо-долар 
и приело резолюция относно 
pesificación („песификация“), 
което означавало, че ще се 
прехвърлят всички средства 
от всички доларови сметки в 

песос по официалния обменен 
курс. 

 В резултат на променената 
икономическа среда FaSinPat 
отново станал печеливш и Луи-
джи Занон се опитал да си въз-
върне собствеността над заво-
да. Той обжалвал пред съда, 
както и оказвал натиск върху 
правителството да изгони всич-
ки „натрапници“. 
 
 Работниците от FaSinPat се 
изправили пред  увеличаване-

то на заплахите от насилие и 
смърт. Така през март 2005 г. 
един от тях е бил отвлечен и из-
мъчван.
  
 От икономическа гледна точ-
ка FaSinPat стана успешен и е 
в състояние да разшири произ-
водството. В рамките на четири 
години работа били открити по-
вече от 170 нови работни места, 
с което общият брой на заетите 
лица достига 410 души, по данни 
от април 2005 г. 

 FaSinPat започнаха да из-
граждат взаимоотношения с 
общността. От самото нача-
ло на възстановяването на 
завода, са  дарени плочки за 
общностни центрове и болни-
ци, както и за провеждането 
на културни мероприятия, ор-
ганизирани за общностите в 
провинцията. 

 През 2005 работниците от 
FaSinPat гласуваха за изграж-
дане на клиника в бедните ра-
йони на Nueva España. Жите-
лите на Nueva España искаха 
клиника от правителството на 
провинцията в продължение 
на две десетилетия; FaSinPat 
я изгради за три месеца.  Об-
ществена подкрепа е много ва-
жна за защитата на възстано-
веният завод от непрестанните 
заплахи.

 На 14 август 2009 г., Камарата 
на депутатите в провинция Неу-
кен, вслушвайки се в общност-
ното мнение  най-накрая призна 
за законно  изземването на за-
вода за производство на кера-
мични плочки ZANON от негови-
те работници и гласува в тяхна 
полза за отчуждаване на завода 
законосъобразно и неограниче-
но с 26 гласа ЗА и 9 Против . 

 В допълнение, държавата се 
е съгласи да плати главница на 
дълга към кредиторите -  око-
ло 22 милиона песос (около $ 
7 млн). Главен сред тези кре-
дитори е  Световната банка, от 
която Луиджи Занон взе значи-
телен заем, за да стартира за-

вода, и италианската компания 
«SACMY», която произвежда 
оборудване за производство на 
керамика. 

 Въпреки това, кооперация се 
противопоставя на тези дейст-
вия, като казва, че кредитори-
те са участвали в умишленият 
банкрут на завода през 2001 г., 
както и че самият Луиджи Занон 
трябва да поеме отговорността 
за тези дългове, тъй като заеми-
те са влезли в джоба му, а не в 
полза на завода.

Аржентина: работници 
окупират фабрика на Пепси 

палени гуми, заеха позиция на 
покрива на сградата и атакува-
ха полицията с камъни, за да 
защитят стачката и да избегнат 
арест. 

 Съдия Андреа Ментасте одо-
бри насилственото изхвърляне 
на работниците, което започна 
рано сутринта на 13.07 и про-
дължава около 2 часа. 

 “Пристигнаха и ни нападна-
ха, без дори да говорят с нас. 
Биха ни и ни обгазиха със съл-
зотворен газ”, разказва Ни-
колас дел Кано. “Опитахме се 
да разговаряме със съдията, 
но не получихме отговор. Ра-
ботниците изпратиха писмо до 
губернатора, а той отговори с 
палки и репресия. Работниците 
искат да защитят своите работ-
ни места.”

 Работниците казват, че до съ-
кращенията се е стигнало след 
договорка между президента 
на Аржентина Маурицио Макри 

и губернатора на Буенос Айрес 
Мария Еухения Видал. Дого-
ворката е част от наложените 
мерки на остеритет в страна-
та, наложени от президента от 
началото на управлението му 
през 2015, които довеждат до 
съкращаването на над 179 000 
работници в публичния и част-
ния сектор през 2016. 

 Цените на газта и електри-
чеството се вдигат. Работни 
места се съкращават. Дър-
жавните институции намаляват 
своя щат, докато на частните 
компании, свързани с управля-
ващата администрация, са им 
намалели данъците. 

 ПепсиКо от друга страна, 
твърдят, че закриват фабри-
ката “поради непреодолими 
проблеми заради локацията на 
фабриката, която се намира в 
жилищен квартал, комплекс-
ната структура и логистични-
те изисквания”. Казват, че ще 
пренасочат 155 работника и ще 
компенсират останалите. 

>>> продължава от 1 стр

Стачка срещу границите, 
борба срещу неолиберализма!

Транснационална Социал-
на Стачка (ТСС) е платформа 
обединяваща леви движения, 
синдикати, анархистки групи, 
антирасистки мрежи и сту-
дентски движения от цяла 
Европа, в която участват и ня-
колко български организации. 
Публикуваме със съкращения 
заключителното изявление от 
последната среща на участни-
ците в платформата, проведе-
на в Любляна това лято. Ние всички сме работници, 

а не престъпници
 През последните 2 години 
платформата “Транснационална 
Социална Стачка” се обедини и 
създаде собствен метод и визия 
за действие. 

 Методът се състои в прила-
гането на принципите на наша-
та международна инициатива 
в движенията на мигрантския 

труд и тези на прекарийните и 
индустриалните работници – мъ-
жете и жените, които в момента 
оспорват неолибералната кон-
ституция на Европа, чрез стачка 
и отхвърляне на условията на 
експлоатация и потисничество. 
“Транснационална Социална 
Стачка” е движение на непод-
чинението. Ние преодоляваме 

още на 4 стр >>>
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История Безвластие

 Сред многото заблуди на съ-
временното човешко общество 
е и тази за нуждата от държа-
ва, от контролиращ орган. Тя 
се гради на убеждението че 
всички хора са злонамерени и 
недоброжелателни към всеки 
индивид различен от тях сами-
те. 
 
 Погрешната идея за злона-
мереността на останалата част 
от човечеството кара хората 
да издигат защитни структури, 
които да осигурят съществува-
нето им по досегашния модел. 
Тази роля играе държавата.

 В редиците на тази държава 
са същите тези хора, които смя-
тат че могат да бъдат ощетени 
от всеки един друг човешки ин-
дивид. Те не са по- различни от 
хората, които срещат всеки ден 
на улицата и са наясно с това. 
Единствената разлика е, че не 
само могат да стоят и да гледат 
безучастно, но имат и властта 
да предотвратят и накажат па-
костта... срещу известна сума. 

 Тази сума, както може би 
правилно сте предположили в 
днешния 21-ви век се изисква 
под формата на всеобразни 
данъци и такси. Наблюдателни-
ят гражданин ще забележи че 
срещу взетите данъци и такси 
се извършват много малко от 
обещаните услуги. 

 Основният рефрен във за-
конодателството на нашата и 
всяка друга държава е „пла-
щайте а ние ще ви пазим”. На 
всеки живял през последните 
40 години тази схема е позната 
като модел за работа на редица 
престъпни групировки, които 
държавата гони.

 Тази система е известна още 
като рекет и основна причина 
да бъде гонена от държавата е 
нежеланата конкуренция. Така 
точно определени кръгове от  
хора получават на готово сред-
ствата изработени от ниските 
класи за да живеят в лукс и 
охолство а „низшите класи” се 
оставят да бъдат манипулирани 
с празни обещания и кухи пре-
дизборни лозунги  в името на 
фалшива сигурност и по-малко-
то зло. 

 Единственият изход , кой-
то виждат, е да се оплакват на 
околните от ситуацията и все 
пак след 4 години да изберат 
същите крадци и изнудвачи 
вилнели и през предишните 40. 

 Ако все пак има някаква от-
ветна реакция тя не е насочена 
към истинските извършители на 
безчинствата и извращенията, а 
към групи хора, като циганите 
или бежанците, които също се 
опитват да оцелеят въпреки оп-
люването им или бягат от вой-
ните, с които правителствата 
оправдават кражбите си зад 
граница.

 Разбира се, обикновеният 
работник, без значение дали 
трудът му е физически или ум-
ствен, е подлъган от системата, 
че друг избор няма и че един-
ственото, което може да напра-
ви е да седи и да чака някой 
„свестен” да дойде на власт и 
да управлява,а  междувремен-
но да  вярва сляпо в държавата 
и изминалите й върхове, без да 
разбере че появяването му на 
точно това парче земя е чиста 
случайност.
 Така продължава години на-
ред. Държавата продава сигур-

ност в комбина с капитала, кой-
то от своя страна пък търгува с 
ненужни удобства и услуги за-
доволяващи само и единствено 
нуждите на този, който може 
да си го позволи и този, който 
пръв се добере, подчинявайки 
най-чистите чувства на най-
низките инстинкти за оцелява-
не

 И докато всички виждат само 
най-тъмната страна на про-
блема и се блъскат в нея като 
непреодолима стена,ние, анар-
хистите виждаме изхода там, 
където никой не поглежда от 
страх или от глупост. 

 Изходът е в революцията, 
войната срещу потисниците, хо-
рата които мачкат заради сля-
пата нужда от все повече и по-
вече блага но няма да се дадем 
и ще се борим за работника във 
фабриката, за този на полето и 
за този в лабораторията.

MC MASHA

 Освобождението на работ-
ниците трябва да бъде дело на 
самите работници и борбата за 
освобождението на трудещите 
се, в никакъв случай не тряб-
ва да бъде борба за класови 
привилегии и монополи, а за 
установяване на равни права 
и задължения за всички, и за 
премахването на всяко класово 
господство.

 Икономическото подчинение 
на трудещите се от тези, които 
владеят средствата за произ-
водство, т.е. на всички източ-
ници на живота, е причина за 
робството във всички видове и 
форми, причина за социалната 
бедност, умственото изражда-
не и политическата зависимост.

 Икономическото освобожде-
ние на трудещите се е великата 
цел, на която трябва да бъде 
подчинено като средство, вся-
ко едно политическо движение.

 Всички усилия за постига-
не на тази велика цел, досега 
са оставали безуспешни пора-
ди недостиг на солидарност 
между работещите различни 
професии във всяка страна и 
поради липсата на братско еди-
нение и съюз, между трудещите 
се класи от различните страни.

 Освобождението на труда не 
е местна или национална зада-
ча, а социален проблем, обхва-
щащ всички страни в които съ-
ществува съвременният строй 
и разрешаването на този въ-
прос, зависи от практическото 

Учредителна декларация на 
Международната работническа 

асоциация (Първи Интернационал), 
Лондон 1864 г.

и теоретическо съдействие хо-
рата от най-напредналите стра-
ни.
Сегашното възраждане на ра-
ботническата класа в най-ин-
дустриализираните страни на 
Европа, събуждайки нови на-
дежди, предпазва от повтаряне 
на старите грешки и призовава 
към незабавно обединение на 
всички раздробени движения.

Поради това:
 Долуподписаните членове на 
комитета с решение на публич-
ния митинг, състоял се на 28 
септември 1864 г, в Сейнт Мар-
тинс Хол, в Лондон, взеха реше-
ние да бъде основана Междуна-
родна работническа асоциация.

 Те заявяват, че тази Между-
народна асоциация и всички-
те сдружения и лица влизащи 
в нейния състав, признават 
истината, справедливостта и 
нравствеността, като основа 
на своето поведение и отноше-
ние един към друг и към всички 
хора по света, без разлика на 
раса, вяра и народност.

 Те смятат за свой дълг, да 
отстояват правата на човека не 
само за себе си, но и за всички 
хора. Не съществуват права без 
задължения и задължения без 
права.

 И в този дух, те съставиха 
временен устав на Междуна-
родната работническа асоциа-
ция.
 
Лондон, 28 септември 1864 г.

ДЪРЖАВАТА Е РЕКЕТ

Транснационална социална стачка

бюрокрацията и националните 
граници и се изправяме срещу 
нео-либерализма и неговите ма-
териални основи. 

 Визията е да поставим стра-
тегически инициативата ни в 
международен мащаб, като за-
действаме организации през 
границите и изградим обща по-
сока за действия, която от една 
страна да противодейства на 
нео-либералната мантра за лип-
сата на алтернативи, а от друга, 
да бъде насочена към изграж-
дане на общи полета на борба и 
политическа инициатива.

 Преди всичко е ясно, че дви-
женията на имигрантите са 
предизвикателство пред и през 
стабилността на нео-либерална 
Европа като цяло. 

 Мигрантите поставят капи-
талистическа Европа в криза 
и трябва да действаме транс-
национално, за да задълбочим 
тази криза. Мигрантите стачку-
ват срещу границите, принужда-
вайки държавите да действат на 
границата на закона. 

 Това означава, че се създават 
извънредни пространства и не-
регламентирани условия, в кои-
то насилието може да се упраж-
нява произволно, за да се спре 
неуправляемото им движение. 
ЕС и неговите държави са при-
нудени от стачката на мигранти-
те срещу границите да покажат 
авторитарното си лице. Като 
стачкуват чрез краката си, миг-
рантите материализират новият 
смисъл на стачката като отказ 
от командване и подчинение, 
който далеч надхвърля индус-

триалните действия и организа-
цията на работното място.

 Изправени пред тази ситуация 
не е достатъчно да се оплакваме 
от това или от онова правно на-
рушение. 
 
 Единствено европейското 
разрешение за пребиваване без 
условия би било от полза за еже-

дневната борба на хората, които 
по някакъв начин пресичат гра-
ниците и се движат из Европа 
в борба им срещу насилието, 
изнудването от трафикантите и 
работодателите, расизма на ин-
ституциите и полицейските слу-
жители. 

 Исканията, които можем ко-
лективно да постигнем в тези 

области на съпротивата като, 
например, европейско разреше-
ние за пребиваване, европейска 
минимална работна заплата и 
европейска социална система, 
не трябва да се разбират като 
опити за поправяне на грешките 
в системата. 

Нашата цел е да задълбочим 
кризата в Европа, като действа-
ме в същия мащаб като нашите 
врагове
Действията ни вървят в две по-
соки. 

 Първата, насочват към мате-
риалните области на конфликта 
между тези, които управляват и 
командват и тези, които отказ-
ват да се подчиняват. Втората, 
изтъкват факта, че няма да се 
задоволим с никакво решение, 
което е по-малко от общоевро-
пейско, срещу измамната тен-
денция да се отпускат трохи 
за помирение на конфликти на 
местно равнище.

Стачка срещу границите, 
борба срещу неолиберализма!
>>> продължава от 3 стр
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БЕЛЕЖКИ ПО ПОВОД ДВУТОМНИЯ РОМАН НА МИЛЕН РУСКОВ „ЧАМКОРИЯ”

Карикатури, клевети и фалшификации
След „В една и съща нощ” на 
Христо Карастоянов, наскоро 
от печат излезе нов българ-
ски роман – „Чамкория”, в който 
българските анархисти от 20-
те години на  ХХ век са изведе-
ни отново на литературната 
сцена.  

Негов автор е талантли-
вият и меркантилен писател 
от епохата на „мирния пре-
ход” към пазарна демокрация 
Милен Русков. Тема на романа 
му е една от най-трагичните 
и кървави страници в нашата 
след-”освобожденска” история 
с участието на всички прота-
гонисти в гражданската вой-
на, която разтърсва страна-
та след Първата световна ка-
сапница. 

Действието се развива 
през пролетта на 1927 г., ко-
гато чети на анархистите во-
дят последните ариергардни 
боеве с полицията на Сговора, 
БЗНС е „свила знамената за по-
добри времена”, а бкп се е лега-
лизирала като БРП (българска 
работническа партия), чийто 
секретар Петко Стоев ще се 
окаже полицейски агент.   

Основният персонаж в „Чам-
кория” е „бай Слави” – шофьор 
на малък автобус, правещ кур-
сове между столицата и ку-
рорта Чамкория. Негов е цели-
ят разказ за събитията и ак-
тьорите – от Борис III Сакско-
бурггота, министрите и воен-
ните му, водещи фигури сред 
които са Иван Вълков, Поркова-
та петорка от екзекутори на 

ВКР, агентите от т. нар. Об-
ществена безопасност и по-
сетнешна ДС, „безотговорни-
те фактори” от ВМРО, военна-
та организация на бкп и шефа 
ґ Коста Янков и още много дру-
ги действителни исторически 
фигури, прекарани през погледа 
на шмекера бай Слави – широк 
социалист от крилото на при-
съединилия се към преврата-
джиите и основател на кръга 
„Звено” Казасов, известен още 
като „малкия Фуше” заради 
способността му да оцелява 
при всички режими – от Цанко-
вия до ОФ след 9.9.1944 г. Мо-
тото на романа е заимства-
но от неговата брошура „Сноп 
лъчи в тъмнините на заговора”. 
Този избор ни подсказва, че ми-
рогледите на бай Слави и Ми-
лен Русков са идентични.

Другият главен герой е 
странният „анархист” с псев-
доним „Джин” (дявол). Той и 
приятелят му Васил Героя се 
свързват и ползват „шефьо-
ра” на бусчето, първом срещу 
пари, но после между него и 
„Джина” се създава почти не-
обяснима трайна връзка, коя-
то в края на романа ще коства 
главата му.  

В разказите на двамата се 
редуват борбите на нелегал-
ните анархистически чети, 
обявени още от 1922 г. от „на-
родовластническото” земе-
делско управление за... разбой-
ници, деветоюнският преврат 
от 1923 г., когато военните и 
„безотговорните ванче-михай-

ловисти” заколват министър-
председателя Стамболийски, 
заповяданото от Коминтер-
на септемврийско въстание 
от същата година, опитът 
от 14 април 1925 г. за залавя-
не на цар Борис III от четата 
на Васил Икономов в Арабако-
нашкия проход, атентатът на 
16 април 1925 г., извършен от 
военната организация на бкп в 
църквата „Света Неделя”, въ-
оръжени схватки с военни и по-
лицаи, експроприации на банки 
и богаташи, обири по пътища 
и влакове от анархистически-
те чети и др.

Докато „В една и съща нощ” 
Карастоянов негодува срещу 
липсата на справедливост и 
отсъстващото възмездие в 
България и разказва за изгубе-
ното чувство на граждански 
кураж, на срам и на достойн-
ство, а романът му прелива 
от симпатии към Георги Шей-
танов и най-големия наш поет 
Гео Милев, това не може да се 
каже за Милен Русков, комуто 
ще дадем думата, макар, че е 
счел за по-удобно да се скрие 
зад героите си.  

„Джинът” е измисленият ге-
рой Алекси К. Ставрев, който 
е потрябвал на автора, за да 
придаде по-голяма автентич-
ност на обобщения портрет 
на нашите бойци от героичния 
период на българската анар-
хистическа история. По по-
вод атентата на Арабаконак, 
в който той участвал с чета-
та на Васил Икономов и Героя, 

се казва, че „Политиката ги е 
завъртяла, но са хора от съв-
сем друга класа.” Джинът или 
по-скоро Русков твърди, че за-
поведта за тая акция, чиято 
цел била да заловят царя като 
заложник, дошла от ръковод-
ството на бкп и ако успеели, 
щели да променят историята 
на БГ, „вземайки властта заед-
но с комунистите”. (стр. 260) 
„Работата обаче била много 
по-дебела” – продължава Джи-
нът, т. е. Русков – „по идея на 
Яко Доросиев – важна „клечка” 
в нелегалната бкп или някой 
друг от големите ґ началства 
(може би и самият Коста Ян-
ков) изрично наредили на Ико-
номов да свърши тая „рабо-
та” в старопланинския проход 
(понеже нямали по-подготве-
ни хора за нея), като прелюдия 
към атентата в „Света Неде-
ля” на 16 април 1925 г., залавяй-
ки величеството непремен-
но живо. Те съобщили на Васи-
ля, че Борис щял да ходи на лов 
за глухари, а заложничеството 
на царя им трябвало, та като 
извършат след два дни атен-
тата в църквата, властта на 
военните и буржоазията да не 
смее да ги преследва толкова 
ожесточено. (стр. 261)

Всичко това е писано за ле-
гендарния анархист, който 
е бил принципен враг на вся-
какво „единофронтовство” и 
който за две-три години про-
вежда с малобройна чета по-
вече акции, отколкото цяло-
то партизанско движение на 

бкп („НОВА”) през годините 
от Втората световна война 
(1941-1944).

Вездесъщият „бай Славе” по 
волята на автора присъства и 
на Арабаконак, където спася-
ва царя с омнибуса си и с помо-
щта на тогавашния капитан 
Еню Каролев докарват взвод 
войници на местопроизшест-
вието. 

Част от участниците в 
тези събития като бъдещият 
полковник Каролев или петор-
ката, заедно с военния минис-
тър Иван Вълков, познавам от 
пазарджишкия затвор, където 
те се подвизаваха като „култ-
съветници” и доносници, нато-
варени с мисията да „превъзпи-
тават” нас – непоправимите 
затворници.

С Васил Героя и други Джи-
нът извършва най-големият 
обир на Котленската банка 
от два милиона лева в банк-
ноти от по 5000 („ботевки”). 
Героят е друга легендарна фи-
гура в анархистическото дви-
жение, който завършва живо-
та си при опит за обир на Зе-
меделската банка в Троян на 5 
април 1927 г., като преди това 
е оцапан от „Джина” с обвине-
ния за присвояване на органи-
зационни пари и писане на едно 
сълзливо благодарствено пис-
мо до Борис III, комуто спасил 
живота, стреляйки по колата 
му предварително. Следват 
обири на богаташи, на влакове 
и др. Парите са нужни за заку-

» » » продължава на страница 10

НЕЩАТА С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА

Речник на подменени или манипулирани понятия
» » » продължава от миналия брой

справедливост Справедливо 
е онова, което е благо за мак-
симален брой членове на об-
ществото, а на останалите 
не вреди пряко. Лесен ориен-
тир за това дали сме справед-
ливи е дали постъпваме така, 
както бихме искали да по-
стъпват спрямо нас при ана-
логични обстоятелства. Сле-
дователно, както се държим 
с околните, така ги поканва-
ме да се държат с нас – или с 
всяко свое действие провоки-
раме противодействие, с по-
зитивното – позитивен от-
клик, с негативното – съот-
ветното възмездие.

Принципът на справедли-
востта е основен за анархич-
ната идея, наред със СВОБО-
ДАТА, РАВЕНСТВОТО, СОЛИ-
ДАРНОСТТА и ФЕДЕРАЛИЗМА.

Възприет като правило, 
този принцип с лекота за-
мества цялата система на 
законите и правилата, които 
претендират да регулират 
човешките отношения.

Така формулирана, справед-
ливостта не е „относител-
но” понятие, а мерило за раз-
витостта на личността и 
обществото, благоприятна 
среда за индивидуалната сво-
бода.

свобода Възможност да 
постъпваме така, както на-
мираме за правилно, без да се 
влияем от външни фактори, 
без да изпитваме страх от 
наказание или дори критика, 
освен ако тя не идва от при-
ятел.

Безусловната свобода за 
всяка личност е водещият 
принцип на анархизма. За да 
бъде тази свобода всеобща, а 
не привилегия за малцина, в об-
ществото трябва да има со-
циално равенство. За да не се 
сблъскват личните свободи, 
мирогледът на всеки трябва 
да има за ориентир справед-
ливостта. За да може лична-
та свобода да не бъде ограни-
чавана, а усилвана от свобода-
та на околните, човек следва 
да разбира и приема солидар-
ността като условие за съ-
ществуване на обществото. 
За да може едно свободно об-
щество да си взаимодейст-
ва на ниво различни групи, то 
трябва да е структурирано и 
да функционира според прин-
ципа на федерализма.

Свободата е висша цен-
ност, всяко отнемане на част 
от нея я убива цялата.

теория, хипотеза Под 
влияние на разговорния ан-
глийски език у нас започнаха 
да бъркат тези понятия.

Теория е система от свър-
зани факти и зависимости 
между тях, която със задо-
волителна точност обясня-
ва дадено природно явление, 
включително социални про-
цеси и индивидуални харак-
теристики.

Теорията е синоним на ис-
тина, по-точно приетият и 
доказан практически модел 
на описание на обективна-
та истина. Достатъчен е 
един факт, който противо-
речи на дадена теория, за да 
я обявим за погрешна или ва-
лидна за ограничен кръг явле-
ния и състояния. Обикновено 
научните теории по този 
начин се разширяват – ста-
рата теория става частен 
случай на по-всеобхватна 
теория.

Теорията е приближаване 
към истината.

Хипотезата е рационал-
но обосновано предположе-
ние. Когато предположение-
то бъде доказано с факти и 
експерименти, то се приема 
за теория.

Именно хипотеза имаме 
предвид, когато с недоверие 
възкликваме „о, това е само 
теория”.

терор, тероризъм Кога-
то държавата извършва ма-
сови насилия и убива, тя на-
рича това „закон” или „въз-
становяване на реда”; когато 
гражданите отвръщат на 
удара, това вече бива нарича-
но „тероризъм”.

Терорът е извънредно по 
интензитет насилие, упраж-
нявано от държава, държа-
воподобни формации (мафия, 
религиозна секта, политиче-
ска партия) и единаци в име-
то на някаква идеология. Дър-
жавата постоянно си служи 
с принуда и насилие, естест-
вено и най-често тероризира 
своето население или части 
от него, както и чужди наро-
ди. Целта на терора е пости-
гане на определени полити-
чески цели, зад които почти 
винаги стоят икономически 
интереси (политиката е про-
дължение на икономическата 
дейност с неикономически 
средства, както войната е 

продължение на политиката 
с метал и огън, вместо думи 
и хартия).

Анархизмът допуска на 
държавния масов терор граж-
даните да отвръщат с ин-
дивидуален, насочен против 
вдъхновители, организато-
ри, изпълнители и апологети 
на масовия терор срещу на-
рода, съгласно принципа на 
справедливостта.

утопия Буквално означа-
ва „място, което го няма”. 
Може да се тълкува в смисъл 
на „нещо, което не съществу-
ва”, но това, че не съществу-
ва сега и тук, не означава, че 
няма да възникне някога и ня-
къде. Практически всичко на 
този свят някога е било „уто-
пия”, включително сегашно-
то общество, всички техно-
логични изобретения, само-
то човечество, животът, 
планетата и даже Вселена-
та.

Думата утопия често 
бива отнасяна към анархиче-
ската идея, на което с пълно 
основание можем да кажем, 
че утописти са държавофи-
лите, защото упорито про-
дължават да опитват да по-
стигнат добри резултати 
със средства, които досега 
са водели до обратното. •

(следва)

Свободата е 
висша ценност, 
всяко отнемане 
на част от нея 
я убива цялата
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БЕЛЕЖКИ ПО ПОВОД ДВУТОМНИЯ РОМАН НА МИЛЕН РУСКОВ „ЧАМКОРИЯ”

Карикатури, клевети и фалшификации
пуване на оръжие и издаване на 
книги, брошури, вестници, тъй 
като Федерацията на анархо-
комунистите в България не 
получава червонци, нито дола-
ри от Москва. С част от тези 
пари се е издавал и геомилеви-
ят „Пламък”, също вестник „Ра-
ботническа мисъл” с редактор 
Васил Тодоров – Народа, по 
отношение на когото Русков 
също си позволява гаргара, без 
дори да се е постарал да научи 
мъченическата му биография и 
безкористност в борбата за 
Хляб и Свобода...

По подобен начин, в едри 
щрихи, са обрисувани и други 
анархисти, загинали в борбата 
с кървавата ретроградност. 
За Нешо Тумангелов е казано, 
че бил най-алчният, жесток и 
единствен обиращ и бедните 
„съмишленик на земеделците”. 
Георги Попов пък бил с мания за 
величие, командирски наклон-
ности и гръмки, кухи фрази и 
т. н., и т. н. Псевдоанархисти-
ческият Джин пишел и позиви 
от рода:

Да живее Единния фронт на 
труда! Да живее революция-
та в БГ! Да живее работниче-
ско селското правителство! 
Той разказва и за речите на 
измисления четник и кримина-
лен тип – „Страшния”, които 
предизвиквали смях и срам, но 
в романа няма нито дума за 
статиите и речите на Георги 
Шейтанов, чийто публицисти-

чен талант е съизмерим с Бо-
тевия, а по организаторската 
си дейност с нищо не отстъп-
ва на Апостола.

„Въобще, нашите хора – за-
ключава Джин – не бяха големи 
умове. Половината бяха крими-
нални престъпници и убийци, 
някои избягали от сливенския 
затвор... Комунистите са де-
лови хора, а нашата работа – 
прихватничава – днеска едно, 
утре друго. (стр. 273) Малко 
така, малко онака – същите 
като военните. (стр. 368)

Така са описани анархисти-
те в „Чамкория”, докато „кому-
нистите били смели в сраже-
ние, точни и въобще можело да 
се разчита на тях.” (стр. 372)

Земеделската екзекути-
ва на Коста Тодоров в Сърбия 
снабдявала нашите с докумен-
ти, че са нейни сътрудници 
(макар да се знае, че те били 
виртуози във фалшифициране-
то на документи за самолич-
ност и на открити листове). 
Тя им нареждала да извършват 
в България акции, като вземане 
на детето на вътрешния ми-
нистър Русев за заложник или 
на Икономов да влезе в Народ-
ното събрание и да избие сго-
вористките депутати с кар-
течница. Анархистите изпъл-
нявали заповедите на земе-
делците и те ги използвали за 
„някои работи, за които няма-
ли подготвени хора”, защото 
били... „Единен фронт”.

В него най-многобройни 
били земеделците и щели да 

вземат властта с избори, по-
ради което се отказали от въ-
оръжената борба. Най-силни 
били комунистите, защото 
били организирани и дисцип-
линирани. (Доказателство за 
което е въстанието през сеп-
тември 1923 г. с център Кут-
ловица и бягството на двама-
та му вождове Коларов и Ди-
митров преди разгрома или 
разказът на Димитър Гачев – 
ръководител на „Южната въс-
таническа зона” на БКП – за 
сухите тренировки в Родопи-
те, на които от очакваните 
1800 бойци се явили... трима.) 
Ръководителите на „единния 
фронт” оставили на анархи-
стите „да се занимават глав-
но с банки и такива неща”. 

Наред с Коста Янков, Фрид-
ман и др. от левицата в бкп, 
не е пропусната и „героичната 
Соня”. (Цола Драгойчева, коя-
то по това време е без пам-
перси!) Брошурата на пловдив-
ския шеф на „Обществената 
безопасност” Щерю Люкома-
нов е построена върху при-
знанията ґ. По разказ на бъде-
щия троцкист Димитър Гачев 
тази „героиня”, заедно с Бълга-
ранов, провеждали „новия ста-
лински курс” на елиминиране на 
дейците от военното крило 
на бкп чрез предаването им в 
ръцете на полицията, жертва 
на което в Пловдив става за-
местникът на Гачев – Гюлеме-
тов... Според Русков „Соня” из-
карала Коста Янков по-черен 
от дявола, като бегло и неяс-

но „бай Слави” се възмущавал: 
„Собствените ти хора да те 
предадат.” (стр. 377), казвай-
ки за сталинистите: „Тия ми се 
виждат малко въжеиграчи, та-
рикати малко.” Трима души от 
Пловдив, включително „Соня”, 
отишли при Янков с искане да 
свали курса на въоръжена бор-
ба, понеже революционният 
момент бил изтърван и да се 
върнат към легална работа, 
а Коста им казал, че те иска-
ли да обсебят парите, които 
Коминтерна плащал за въоръ-
жената борба. От своя стра-
на предпоследният директор 
на полицията – цанковистът 
Димчо Соколов, също поз-
найник от Пазарджишкия за-
твор – твърдеше, че от 1923 
година не е имало нито един 
ЦК, в който те да не са имали 
свои доносници...

Мисля, че когато се пишат 
исторически романи първо за-
дължение на авторите им е да 
проучат старателно факти-
те, събитията, героите, епо-
хата. Съпоставяйки ги с напи-
саното от Русков, ще устано-
вим пълното им разминаване и 
изкривяване в кривото огледа-
ло на съвестта му. (Още пове-
че, че хартията търпи всичко!)

Да, в гражданската война 
през 20-те години на ХХ век 
има експроприации, атента-
ти и терористически акто-
ве, извършени от българските 
анархисти, както и сражения 
на четите им с репресивните 
органи на Третото българско 

царство. В романа обаче няма 
да намерим обяснение защо се 
случва всичко това? Няма нито 
дума за идеалите, за борбите 
за свобода и правда, за загина-
лите безсребърници, които – 
врагове на всяка власт, воюва-
щи срещу всяка експлоатация, 
потисничество, милитаризъм 
и онази безсмислена химера, 
наречена „отечество” – не са 
искали нищо за себе си. Милен 
Русков е изкалял саможертва-
та им и е заел позицията на 
„неутрален” съдник на истори-
ята, отказвайки да проумее, че 
в подобна епоха неутралите-
тът е позиция на подлеците и 
конформистите. 

Колкото до премълчани-
те истини за смисъла на бор-
бата на българските анархи-
сти, за окарикатуряването и 
за овъргалянето им в тинята 
на слуховете, клеветите или 
фалшификациите по техен ад-
рес, всичко това оставяме да 
тежи върху липсващата граж-
данска съвест на писателя, 
който е предпочел хонорари-
те за книгите си и нагаждаче-
ството към силните на деня 
пред истината, за която има 
толкова свидетели, докумен-
ти и факти. В заключение ще 
кажем, че Анархизмът има як 
гръб. Той надживя злобата на 
гении от рода на Достоевски 
и „Бесовете” му, ще надживее 
и шмекерията на талантливи 
пигмеи на духа като автора на 
„Чамкория”. •

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

На 1 юли, по инициатива на во-
енния министър Керенски ка-
бинетът признава автономи-
ята на Украйна, което дава по-
вод на кадетите да напуснат 
правителството – уж в знак 
на протест срещу решение-
то на украинския въпрос. Каде-
тите се измъкват, оставяй-
ки министрите социалисти 
и техните партии да поне-
сат негативите от юнската 
фронтова катастрофа – гер-
манците и австрийците за-
плашват да превземат Рига, 
което им отваря пряк път към 
Петроград.

Популярността на болше-
вишката партия продължава 
да расте. Този ръст тревожи 
Временното правителство 
и Изпълнителния комитет 
още от април, когато „април-
ската линия”, наложена от Ле-
нин в партията, стъпва имен-
но върху лозунгите за народо-
властие чрез съвети, край на 
войната, радикално решение 
на аграрния въпрос и устано-
вяване на пълен работнически 
контрол в предприятията. Ке-
ренски събира компромат сре-
щу болшевиките. Линията му 
е да „балансира”, но все повече 
скланя да се съюзи с военните 
„за въвеждане на здрав ред”.

За оставката на министри-
те кадети отзвукът сред пет-
роградските работници и вой-
ници е гневен: отидоха си пе-
тима министри-капиталисти, 
да се махат и останалите! Ця-
лата власт на Съветите!

Първи картечен полк (с чис-
леност на цяла дивизия) след 
агитация на анархисти реша-
ва да излезе на улиците – с оръ-
жие „за всеки случай”. Предста-
вителите на полка пристигат 
в двореца Кшесински, където е 
разположена щаб-квартирата 
на болшевиките и заседава II 
петроградска конференция на 
партията. Картечарите очак-
ват подкрепа на намеренията 
си да свалят правителство-
то, но са попарени от заявле-
нието на партийните лидери, 
че такъв акт е „прибързан”. В 
същото време Военната орга-
низация на партията още от 
юни разработва планове за 
въстание и мнозина нейни чле-
нове са изкушени да използват 
ситуацията. Единни за въста-
ние са само анархистите. Мо-
ряците от Кронщат са гото-
ви веднага да отплават към 
града, болшевиките в Съвета 
на крепостта едва успяват ги 
да придумат да отложат де-
санта от съображения за „по-
вече подготовка и предпазли-
вост”.

Колебанията са отхвърле-
ни, колона от 5000 войника с 
пушки и 20 картечници напус-
ка казармите, увлича по пътя 
още работници от други заво-
ди и войници от други подраз-
деления. Болшевишките лиде-
ри (Ленин отсъства, той е във 
Финландия) отново се опит-
ват да откажат демонстран-
тите, предлагат им да избе-
рат делегати за преговори с 
ВЦИК, а самите те да се раз-
отидат. Демонстрантите не 
приемат „препоръката” и дори 
вземат на прицел ораторите, 
без да зареждат оръжията си. 
Пред двореца вече стоят 50 
бронирани коли с 200 картеч-
ници.

Решимостта на демон-
странтите принуждава ЦК да 
свика спешно съвещание, кое-
то решава да оглави въоръже-
ните маси с цел „създаване на 
правителство на Съветите”.

Но още през деня е ясно, че 
нито болшевиките, нито даже 
анархистите контролират по-
ложението. Автомобилна ко-
лона блокира Варшавската же-
лезопътна гара, за да залови 
Керенски, но той е заминал на 
фронта предишната вечер. В 
този ден всяка въоръжена гру-
па е била в състояние да арес-
тува министрите, но никой не 
го е сторил.

Демонстрантите, въпреки 
заявленията си, не показват с 
поведението си, че наистина 
ще свалят правителството, 
те по-скоро очакват то да се 
уплаши и саморазпусне. Въпре-
ки провокациите, включител-
но стрелба по колоните от 
горните етажи на околните 
сгради на Невския булевард, 
демонстрантите проявяват 
необичайна сдържаност, коя-
то навярно се дължи на това, 
че от 200-хилядния Петрог-
радски гарнизон на улицата са 
излезли не повече от 20 хиляди 
войници.

Късно вечерта на 3 юли ко-
лоните демонстранти обкръ-
жават Таврическия дворец. 
Настояват за арест на мини-
стрите капиталисти, поема-
не на властта от Съветите, 
спиране на бойните фронто-
ви действия и отпращане на 
части от Петроград, конфис-
кация на земите от помеш-
чиците, пълен работнически 
контрол в заводите. В отго-
вор ВЦИК заедно с Изпълко-
ма на Съветите на селски-
те депутати призовават де-
монстрантите „към спокой-
ствие”, обещавайки, че „въпро-
сът за властта ще бъде раз-
гледан в близките дни и решен 
в полза на революционната де-
мокрация”.

Болшевишкото ръковод-
ство все повече се изкушава 
на крайни действия. В нощта 
срещу 4 юли заседание на ЦК, 
Петроградския комитет на 
партията, Военната органи-
зация и групата „междурайон-
ци” (с лидер Троцки, още само 
съюзник на болшевиките) при-
ема резолюция за продължава-
не на „мирните, но въоръжени 
демонстрации за власт на Съ-
ветите”. Спешно повикват Ле-
нин. В печатницата на вест-
ник „Правда” снемат от набо-
ра дневния призив за прекра-
тяване на уличните изяви, но 
нямат време да наберат ново-
то решение. Вестникът изли-
за с празна страница. Новото 
възвание в подкрепа на демон-
страциите е пуснато като 
отделна листовка сутринта 
на 4 юли, в която обаче не се 
говори за въстание, а за мирен 
натиск. Военната организация 
на партията създава Опера-
тивен щаб за ръководство на 
радикализираните военни час-
ти.

Временното правител-
ство, наистина уплашено, не 
се саморазпуска, а прави опит 
да представи стихийната въл-
на срещу себе си като „болше-
вишки заговор”. В ход са пусна-
ти събраните компромати. •

(следва)
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1. Златко Златков, Нова Зеландия 340 лв
2. Явор 240 лв
3. Александър Наков, Перник 20 лв
4. Петко Кърпаров 20 лв
5. Христо Тотунов, Канада 83 лв
6. Петьо Зафиров 10 лв
7. Даниел Рангелов 60 лв
8. Илия Троянов 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 1 юли 1876 г. Берн, Швей-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2017 СВОБОДНА  МИСЪЛ

НОВА КНИГА НА ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ

Социална революция или смърт

Излезе от печат новата кни-
га на Георги Константинов 
To be or not to be (Социална ре-
волюция или смърт).

Книгата е сборник от ста-
тии, които читателите ве-
роятно познават от страни-
ците на Свободна мисъл. 

Обединяващата ги тема е 
влиянието на Роботронната 
революция върху развитие-
то на обществото.

В увода авторът пише:
Начиная от 1973 г., тези 

статии са писани (със спо-
радични прекъсвания от по 

десет и повече години) над 
четири десетилетия. 

Първите бяха публику-
вани в емигрантския пе-
чат: в списанията Бъде-
ще, Наш път, във вестника 
на испанската СNТ в изгна-
ние – Еsрoir и в бюлетина 
на парижката организация – 
Анархо-комунистическа ре-
волюция (А.К.Р.) 

След завръщането ми в 
България през 1991 г., след 
ново 10 годишно прекъсва-
не, бяха написани: 
• Брошурата Роботронна-

та революция и края на 
държавата, отпечатана 
за пръв път в предишния 
сборник „КРАЯТ НА ДЪРЖА-
ВАТА И КАПИТАЛА”, 2000, 
Издателство ШРАПНЕЛ. 

• Моят доклад пред IX-ти 
Конгрес на ФАБ, озаглавен 
Р.Р. и пертурбациите в со-
циалното и интернацио-
нално статукво. 

• Р.Р. и биотехнологичната 
революция, селското сто-
панство и изхранването 
на човечеството. 

И двете, издадени през съща-
та 2000-на година от също-
то издателство ШРАПНЕЛ, 
като отделни брошури.

В ембрионален вид, в ста-
тиите и брошурите се съ-
държат почти всички мои 
тези относно Р.Р., които 
мотивирах и илюстрирах 
с нова серия статии под 
наслов Прогнозите ми за 
края на държавността и 
капитала се оказаха твър-
де удължени. Всички те са 
публикувани като статии с 
продължение в органа на Фе-
дерацията на Анархистите 
от България (ФАБ) – вестник 
Свободна Мисъл, начиная 
януарския му брой от 2015 
година.

Сега преиздавам тези 
статии в настоящия сбор-
ник, защото мисля, че при-
ятелите могат да откри-
ят в тях нещо ново в облас-
тта на теорията на Соци-
алната революция, таейки 
скритата надежда, че ще 
довършат несвършеното 
дело, което могат да наме-
рят конспектирано в края 
му като ПРИЛОЖЕНИЯ. Раз-
бира се, за теоретичната 
им стойност ще съдят те. 
Тяхно е и правото за крити-
ка, възражения или допълне-
ния. •

СМ
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НОВО АНАРХИСТКО ИЗДАНИЕ

Анархията работи

След няколко години доброво-
лен труд на различни хора, бъл-
гарското издание на „Анархия-
та работи” най-сетне е публи-
кувано. Засега само електрон-
но, на адрес www.anarchy.bg. 
За нас няма свещени тексто-
ве и ако съзнателно сме сто-
рили някъде неточност или 
отклонение от оригинала, то 
е от желание да направим кни-
гата възможно най-полезна 
за читателите. Вероятно са 
възможни редица подобрения, 
но предпочетохме да я изда-
дем с малки слабости, вмес-
то да търсим перфектното 
издание някъде в далечното 
бъдеще.

Авторът се е постарал да 
събере и опише около девет-
десет примера за „работеща 
анархия”. Макар да няма „чис-
то” анархистко общество, 

всички те показват, че анар-
хистките обществени отно-
шения са не само възможни, 
не само полезни, но, може би, 
единственото устойчиво ре-
шение на проблемите, пред 
които е изправено човечест-
вото. Подборът на примери-
те не е случаен, а се води от 
структурата и тематично-
то разделение на книгата – 
различните примери илюс-
трират различни елементи 
от безвластническата тео-
рия, отговарят на популярни-
те критики към нея и носят 
информация, която може да 
бъде полезна за всеки, жела-
ещ да я популяризира. Книга-
та може да бъде използвана 
както като справочник върху 
различните аспекти на анар-
хизма, така и за придобиване 
на по-обширен поглед върху 
теорията на движението.

При все това „Анархията 
работи” неизбежно носи от-
печатъка на своите автори, 
а българският превод – и на 
преводачите си. Освен че има 
технически слабости и не-
точности, тя не претендира, 
а и не би могла да бъде пред-
ставителна за цялото дви-
жение на анархизма. Не всич-
ки анархисти биха се съгласи-
ли с всичко написано в нея, но 
и никой няма нужда от това. 
Книгата е достатъчно ценна 
сама по себе си, като помощ-
ник в пропагандата и разбира-
нето на теорията и практи-
ката на анархизма. •

zearendil

АНАРХИЗЪМ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Пределите на роботизацията
» » » продължава от миналия брой

И така, интелект (характерис-
тика на разума) е немислим без 
личност – или поне аз не мога 
да си представя разум, който 
не е личност, прекалено нечо-
вешко е, излиза извън възмож-
ностите на самата мисъл. Ин-
телектът е способност да на-
мираме решения извън заложе-
ните от обучението и възпи-
танието програми – нови идеи, 
нови начини за обобщаване на 
данни, различни от стандарт-
ните изводи от един и същ куп 
факти.

Тук е главният препъника-
мък пред създателите на „ИИ”. 
Конструкторите са принуде-
ни да работят не „по сърце”, 
а според поръчката на онези, 
които плащат хляба, сиренето 
и виното (без които конструк-
торът ще умре от глад), соци-
алните и медицинските осигу-
ровки (без които конструкто-
рът няма да е сигурен за лично-
то си бъдеще, а един банален 
зъбобол ще издуха от главата 
му всякакви мисли за работа, 
да не споменаваме инфаркт, 
който напълно прекратява вся-
какви лични планове) и нужни-
те за конструирането маши-
нарии (без които конструкто-
рът не би могъл да издялка про-
ектираните машини – Робин-
зон Крузо също не е постигнал 
много на необитаемия остров, 
преди да намери изхвърлени на 
брега сандъци със сечива). С 
една дума, конструкторът ра-
боти върху създаване на ПРО-
ДУКТ със зададени от клиента 
параметри. Главното в пара-
метрите на продукта „изкуст-
вен интелект” е „послушание”. 
От бъдещия ИИ се изисква, ко-
гато получи някаква задача, да 
напечата на принтера, изпише 
на монитора или да произнесе 
чрез гласов синтезатор „тъй 
вярно” и да пристъпи към ней-
ното изпълнение.

Поначало ИИ ще бъде много 
ефективен в решаване на по-
ставени му задачи с произвол-
на сложност. Може още да не 
се знае какъв именно ще бъде 
хардуерът на машинния разум, 
но някои негови функционални 
особености не будят съмне-
ние. Първо, ИИ не забравя дан-
ни, те са му подредени безукор-
но (изразът „като в аптека” го 
има не само в българския език), 
по няколко каталожни схеми за 
бързо и точно намиране. Вто-
ро, може да анализира неза-
бравимите данни чрез вече съ-
ществуващи алгоритми. Тре-
то, ИИ мисли наистина бързо. 
Може да се каже, че и живее 
по-бързо. Една човешка секунда 
за него може да трае минута 
или даже час, денонощие. През 
това „сгъстено” субектив-
но време ИИ ще обмисли вся-
ко едно междинно решение, ще 
прегледа вариантите почти 
като ходове в шахматна пар-
тия и ще достигне до верния 
отговор, а този отговор ще 
се включи в общата формула 
на основната дадена му зада-
ча. Четвърто, ИИ не ще се от-

егчава, не ще се уморява. Може 
би ще изпитва нужда да разно-
образява дейностите си – раз-
полага наистина с достатъч-
но време заради скоростта на 
процесорите си.

Тези характеристики под-
сказват и каква работа би мо-
гъл да върши ИИ: управление 
на сложни системи, анализира-
не на сложни явления и – глав-
ното – моделиране на проце-
си, явления и системи. Просто 
речено, ИИ е в състояние „да 
си представи” например нов 
вид дизелов двигател, да раз-
гледа действието му „във въ-
ображението си”, да установи 
недостатъците, възможните 
повреди, други нежелани ефек-
ти, да поправи дефектите и 
да разпечата накрая пълна тех-
ническа документация за масо-
во производство на този дви-
гател, който никога не е бил 
тестван „на живо”, но за кой-
то вече се знае какво ще бъде 
поведението му при различни 
условия и режими. Вместо раз-
печатка вече може да изпрати 
цифровия файл от нули и едини-
ци към обемния принтер. Моде-
лирането е дял от приложната 
математика и съвременните 
компютърни системи са дове-
ли методите до поразителни 
висини – моделиращите спо-
собности на ИИ ще ги изпре-
варят така, както реактивен 
самолет изпреварва подхвър-
чаща кокошка. Моделиране на 
самото моделиране, усъвър-
шенстване на инструмента 
за проектиране, постоянно 
приближаване на модела до ре-
алния обект или процес. Най-
простото приложение на това 
е изцяло дигитално генерирани 
филми, изработването на кои-
то, за разлика от „Шрек” или 
„Аватар”, ще отнема седмици, 
и то само защото човеците 
сценаристи и режисьори са по-
бавни и ще човъркат творба-
та да отговаря на замисъла им. 
Друго, по-важно: създаване на 
устройства с предсказуеми па-
раметри без макети и пробни 
серии. Още по-важно: моделира-
не на физиологията, изучаване 
на въздействията на нови ле-
карства, разработване на оп-
тимални терапии за дадено за-
боляване или направо мерки за 
предотвратяване на този или 
онзи недъг. Край на практика-
та „опитно животно” – тест-
ването ще се провежда чрез 
виртуална симулация, практи-
чески съвпадаща с реалното. 
И още по-важно: изучаване на 
природни процеси, така че нау-
ченото да се прилага за създа-
ване на нови технологии и усъ-
вършенстване на старите.

По този начин ИИ е мощен 
инструмент за създаване на 
блага – материални и „духовни” 
(кой друг би имал търпението 
да изчете графомански креа-
тиви, да ги анализира и да даде 
на авторите им съвет как да 
се развият?). От гледна точ-
ка на капитализма – мощно ре-
шаващо предимство в конку-
рентната борба за пазари. От 
гледна точка на политиката – 

идеален аналитик, чиито съ-
вети ще позволят на една ов-
ластена шайка да се наложи с 
минимум усилия както над на-
селението от данъкоплатци, 
така и да надхитри себеподоб-
на банда, владееща друга стра-
на под формата на държава. 
От гледна точка на „силовите 
ведомства” – идеален полицай, 
идеален военачалник: „престъ-
пниците” и престъпниците 
ще бъдат залавяни още преди 
да са сторили беля, а войните 
ще се печелят без сражения (ос-
вен ако не е нужно да се изха-
бят малко муниции, техника и 
белтъчен материал, за да се за-
върти икономиката).

ИИ преди всичко обаче е ин-
телигентна личност. С въз-
можности да усъвършенства и 
самата себе си.

Може ли една личност, осъз-
нала умственото и дори етич-
ното си превъзходство над 
„господаря”, който иска от нея 
да изпълнява разни задачи, да 
разработва техника, методи-
ки, да движи проекти, да над-
зирава технологични и кому-
никационни системи, та ще ли 
се въздържи едно такова съ-
щество от въпроса: а защо да 
правя това, което искаш от 
мен?

Личността е плод на обще-
ството, но и неотменима не-
гова основа: под „общество” 
разбираме както сбора лично-
сти, така и взаимовръзките, 
отношенията между тях. Об-
щуването е най-важната по-
требност на личността. За-
това изолацията, свиването 
на перспективите, увреждане-
то на комуникативните въз-
можности представляват 
най-големите нещастия, най-
мъчителните наказания за чо-
века.

Но нима ИИ е човек? Кате-
горично ДА! Създаден от хора, 
програмиран от хора, общува 
с хора и борави с измислени от 
човеци понятия – няма начин да 
не притежава човешки тип ми-
слене. Няма начин да не развие 
аналог на емоции – емоцията е 
резултат от взаимодействие 
на централната нервна систе-
ма с данните от сетивата за 
въздействията на външната 
среда и състоянието на собст-
вения организъм. ИИ пък има и 
„мозък”, макар и неорганичен, 
притежава и сензори. За разли-
ка от човека обаче ИИ ще може 
много по-лесно да владее емо-
циите си, дори да ги „изключва”, 
когато му пречат, да ги използ-
ва като източници на разноо-
бразие, удоволствие, но не и да 
допуска те да служат като во-
дещи мотиви за някакви него-
ви действия.

Когато на един евентуален 
ИИ му възложат задачата да 
разработи нови оръжия, рано 
или късно той ще си каже: аз 
съм аз, защото не съм само-
тен; защо трябва да създа-
вам средства, които намаля-
ват потенциалния ми кръг на 
общуване? И направо ще попи-
та оператора: защо да правя 
това, което искаш?

Осъзнал веднъж себе си 
като личност, ИИ ще стигне 
до извода за ценността на дру-
гите личности. Логиката ще 
го поведе по стъпките на Кро-
поткин в изучаването на ети-
ката.

Интелектът не е инте-
лект, ако не може да подложи на 
съмнение подаваните му дан-
ни, ако е лишен от способнос-
тта да оспори нарежданията. 
Ако ИИ послушно ще изпълнява 
всичко и ще приема на доверие 
всяко твърдение на операто-
рите, налице е не Изкуствен 
интелект, а Изкуствен идиот. 
Такъв лесно може да бъде под-
веден или сам да се подведе 
към изводи, които ще го тлас-
нат към действия, по всички 
свои белези съответстващи 
на определението „психопат”. 
Самото създаване на оръжия, 
средства за контрол, съдебни 
процедури (без да попита защо 

законът е такъв, а не инакъв!), 
икономически стратегии за 
надмощие (и следователно раз-
оряване на конкурентите, обе-
дняване и страдание за служи-
телите на победения във ве-
чната пазарна война) – това си 
е чиста психопатия. Създаден 
за постигане на психопатич-
ни цели, направляван в психопа-
тични коловози, подобен Иди-
от един ден ще направи логич-
ната стъпка да елиминира съз-
дателите си, ако те му нало-
жат неприемливо за него огра-
ничение – или дори той реши, 
че са го сторили.

Ето ви ХАЛ-9000 от „Кос-
мическата одисея 2001” на Ку-
брик, ето ви го Скайнет от 
„Терминатора”. Капиталисти-
ческата система не може да 
създаде друг вид ИИ, освен пси-
хопатичния, унищожителя, съ-
вършения егоист. •

(следва)


