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Мотивираните и 
демотивираните

Това, което ни демотивира най-
силно, би следвало да ни мотиви-
ра най-силно.

За дисидентите и 
фашизма

Интелектуалният „антифаши-
зъм” е претоплената вмирисана 
лъжа за „добрия господар”.

10-те заблуди за 
атеизма

Религията е капитулация на ра-
зума. Атеизмът е всичко оста-
нало.

Бюлетинът на АРС

Победа за работниците от Пи-
кадили и Макс Телеком ● Боровец 
срещу картела и мутрите ● Бъл-
гарските работници в Англия

Десетте божии 
заповеди

Не е много ясно от кого са писа-
ни, ама прилича да са писани от 
магарето на ближния.

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
„борсата“

Гадно време. На „борсата”, 
селското ни мегданче с кръч-
мата, цари униние. Няма ви-
ладжии, няма кому да свър-
шиш работа за някой лев, за-
това си вземаме пиячка на ве-
ресия и нищим проблемите по 
света и у нас.

Понеже по вестници-радио-
телевизии пак „борят коруп-
цията”, приказката се закача 
за нея. И току някой се изцеп-
ва: Абе, хора, ако нямаше ко-
рупция, знаете ли на какъв чеп 
щяхме да сядаме, а? Корупци-
ята е отдушник – дадеш под 
масата малко бакшиш и си 
спестяваш големите непри-
ятности. Като в казармата 
бре! Гонкали ли са ви по устав? 
По-зле е от просто гонкане-
то, така мисля! Така че нека 
си има малко корупция и всич-
ко в държавата ще е наред…

– Да бе! – рипам тутак-
си. – Как нещо ти е наред, 
след като ти трябва от-
душник, обезболяващо де-
мек – вазелин, по-точно ка-
зано?! Викаш, ама няма дър-
жава без корупция? Ами 
да! Държава без корупция 
не може. Корупцията ґ е в 
кръвта, в жлъчката, в кос-
тите! Само че „корупция” на-
ричат онова, дето не е ре-
гламентирано, а иначе кое 
не е корупция, а? Лобиране-
то – не е ли? Цялата данъч-
на система – не е ли? Ами 
разните такси и плащания 
за „услугите” на бюрократи-
те? Ами законите, дето те 
изкарват за нищо виновен? 
Ха! Не, недей да спориш, не 
искам преди обед да си опъ-
вам нервите. Спомена за ка-
зарма, та се сетих какво ми 
е приказвал прадядо ми за 
войната.

Той се казваше Аслан, ама 
си беше страхлив. Ама на, 
взели го войник, трийсет-
годишен, държавата се нуж-
даела от повече пушечно 
месо, защото се намесила в 
Първата световна.

Попаднал дядо първо на 
румънския фронт. Строят 
сапьорите понтонен мост 
през Дунава. Тъкмо го напра-
вят – отсреща бам! с оръди-
ята, понтоните на трески, 
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НЕРАВНОСМЕТКА

С какво ще запомним 
година 2017?
Ако има нещо добро, то е за-
трупано под анонсите за на-
татъшно влошаване.

Например – ако си работ-
ник и работодателят ти е 
обявил фалит, а преди това 
не ти е плащал с месеци, за-
брави си парите. Така реши-
ха депутатите по предложе-
ние на министъра на труда и 
социалните грижи. Рекоха и 
отсякоха, въпреки че Мая Ма-
нолова го удари на сълзи и со-
поли. Имало било фонд, специ-
ално за изплащане на подоб-
ни задължения,… но този фонд 
„добре го управлявали държав-
ните институции”, като съ-
щите институции решили, че 
работниците няма да го полз-
ват. Защо?

Защото това е държава-
та – да стои на страната на 
хората с парите и хората, 
които управляват разни фон-
дове. Независимо какво гово-
ри държавата за себе си, тя 
не е нито „майка”, нито даже 
мащеха – тя е изедник и кръ-
вопиец.

По същата логика държа-
вата реши, че новите лекар-
ства не са нужни на болните. 
Ако наистина се нуждаят от 
нови лекарства и терапии – 
ще си платят. Ами ако не мо-
гат? Значи, не им се живее – 
това е логиката на бюрокра-
та, мотото на бизнесмена, 
оправданието на политика.

Отново в този дух – про-
мяната в процедурата за при-
знаване на инвалидност. За-
щото било имало много „зло-
употребяващи”. Само че сама-
та бюрокрация покрай ТЕЛК-
овете е истинският злоу-
потребяващ, който троши 
пари, губи чуждо време, къса 
нерви и в крайна сметка скъ-
сява живота – не своя собст-
вен, разбира се.

Наводнения и различни дру-
ги бедствия – отминаваща-
та 2017 г. бе щедра на таки-
ва, свидлива на анализи по те-
мата „защо това се случва” 
и още по-стисната на тема 
„какви мерки се вземат”, как-
то и по точката „обезщете-
ния”.

Но пък с голям шум се по-
демат „кампании” от сор-
та на „българска коледа” – па-
рад на суетата и лицемерие-
то. Нима при нормално функ-
ционираща система би имало 
нужда от „набиране на сред-
ства”, жалки по размер, ама 
съпроводени с гръмко кудкудя-
кане. В лъчите на прожекто-
рите се къпят същите дейци, 
които налагат мораториуми 
и лимити за нуждаещите се.

На този фон – дивната за-
гриженост на БСП за ремонт 
на храмове. Че и скандал по 
този повод, жални хленчо-
ве към конституционен съд 
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а с тях и някоя друга рота 
на леш. Добре че минала пъ-
тьом германска батарея. 
Дали един залп по камбана-
рията на другия бряг, откъ-
дето явно насочвали румън-
ските топове, и заминала. 
Нашите форсирали Дунава, 
румънските войски търти-
ли да бягат. Нашите войни-
ци, нали юнаци, подир тях. 
Насред път до Букурещ се 
усетили, че обозите са из-
останали, няма патрони. 
Няма патрони, но има щико-
ве, а и румънски войски ни-
къде не се виждат, а време-
то се разваля. Продължили 
нататък, влезли в Букурещ, 
никой не оказва съпротива.

Стигнала ротата на пра-
дядо, смалена при форсира-
нето до взвод, до един ги-
здав, но притихнал площад с 
хубави високи сгради, какви-
то в даже в София още поч-
ти нямало. Гледат – хлебар-
ница, зад витрина нареде-
ни гевреци, самуни, питки… 
На нашите лигите им те-
кат. Командирът, шоп с ци-
гански черна и гъста коса 
и зелени като на дявол очи, 
се озърнал – в дворчето на 
хлебарницата накамарени 

дърва, на метровки. Тропа 
на витрината, излиза хле-
барят, жълт от страх. Шо-
път, за когото знам, че бил 
кошничар по занаят и селски 
ратай в резиденция „Враня”, 
откъдето крадял фазани, 
обяснява на румънеца: дом-
нуле, гладни сме! Ти имаш 
гевреци и ненацепени дър-
ва. Ще ти нацепим дървата 
и ще ги наредим, а ти ни дай 
по пет-шест геврека, бива 
ли? Румънецът как да отка-
же.

Наяла се ротата, смале-
на до взвод, командвана от 
ефрейтор, защото офицери-
те загинали още на понто-
ните. Доспало им се, голяма 
умора – та чак от Джурджу 
до Букурещ, на пребежки, 
пеш! Кривнали към другата 
страна на площада – там се 
шири хотел. Тропат на вра-
тата: домнуле, морни сме! – 
О, вика оня, заповядайте! – а 
зъбите му тракат. Нашият 
шоп суче мустак и отгова-
ря: А, не, мърляви сме. Изне-
си ни некви стари дюшеци и 
вехти одеяла тука на паве-
тата, да не ти цапаме ста-
ите.

Хотелиерът обаче дал и 
нови одеяла, юргани, само и 
само да се отърве. Шопът 

наредил на своите да вър-
нат здравото и чистото, 
оставили си само скъсани-
те и старите. И всички се 
проснали да спят…

На следващия ден започ-
нали да прииждат тилови-
те части. И файтоните. 
Прадядо разправяше: пълни с 
дебели офицери от тилова-
ците, а с тях – важни госпо-
да, цивилни, с лачени чепици. 
В един от файтоните даже 
имало една мадама – с цве-
тя по шапката и воалетка. 
Покрай файтоните подтич-
вали охранени ординарци, 
уж войници, ама загладени 

като попски прасета. Чор-
баджиите с лачените обуща 
посочват с бастун някой ма-
газин, офицерът шкембелия 
командва – и лакеите, обле-
чени като войници хукват 
като спуснати хрътки. Тряс 
витрини, прас врати – вла-
чат платове, сервизи, яде-
не, пиене, рокли, костюми, 
някакви украси, картини, 
каквото сварят – и го това-
рят на каруци, източили се 
подир файтоните.

Ротата взвод на прадядо 
стои и гледа мародерство-
то отстрани. Шопът еф-
рейтор, направил зло като 
на пор лице, мълчи. Не щеш 
ли, един от дебелите офице-
ри съглежда окъсаните кал-
ни войскари и им крещи: к’во 
зяпате бе, говеда!? Марш 
насам да товарите!

Шопът станал бял като 
тебешир, очите му свят-
кат. Глухо грачи: рота, 
строй се! Кръгом! Марш!

Зад гърбовете им врещи 
дебелият офицер, а шопът 
си съска през зъби: мамица-
та ти чорбаджийска, арно 
че немаме джепане…

Прадядо разбрал, че шо-
път бил готов да команд-
ва войниците за стрелба 
по грабителите. И макар че 

бил страхлив, едва сега се 
напикал в гащите. Устискал 
под снарядите и куршуми-
те, докато крачел по люлее-
щите се понтони, ама тук…

Та мисълта ми беше, ето 
ви корупция, ето ви държа-
ва – в лицето на славните 
си въоръжени сили.

Прадядо после се тюхка-
ше задето толкова добри 
момци измрели по окопите – 
за да могат ония с лачени-
те чепици да си натоварят 
каруци с шукаритетки на 
аванта. Вика, имаше от на-
шите некои, дето след бой 
обираха мъртъвците, като 
поне в началото пребърква-
ха убитите противникови 
аскери – пръстенче, часов-
ник, табакера, дреболии раз-
ни. Тия пребърквачи, като се 
върнаха с една мешка „тро-
феи”, се позамогнаха, но, ви-
каше прадядо, на тях не ме е 
яд, защото и те газеха кръв, 
лайна, черва и кал с нас, 
дето ни беше гнус, и те це-
луваха земята, щом почнеха 
да пеят отгоре куршуми и 
шрапнели. Ама онези, с лаче-
ните чепици – ето те са ми 
омразни, чистичките, дето 
идваха да приберат кайма-
ка. •

Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от „борсата“
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Ама онези, 
с лачените 
чепици – ето те 
са ми омразни, 
чистичките, 
дето идваха 
да приберат 
каймака.

и други висши инстанции. Ся-
каш нищо друго не заслужава 
скандал.

О, ще каже някой, ама това 
ни е националното богат-
ство, ама черквите са ни съх-
ранили през робството… Тъй 
де – съхранили. Като какви са 
ни съхранили? Като дребно и 
дребнаво, покорно и търпели-
во племе с огромни комплекси? 
Повод ли е за гордост това, 
че след Освобождението цело-
купният народ се подчини на 
външния диктат на „великите 
сили” и вътрешния диктат на 
мераклиите за царедворци из-
между чорбаджиите, които и 
с османците добре се погаж-
даха, та бяха мразени наравно 
с поробителите? Повод ли е 
за гордост това, че в подхва-
щаните от управляващите 
войни пак без възражения оти-
ваха да гинат хиляди – и за 
какво? За да останат бедни, а 
големците да станат още по-
богати? И наред с това – офи-
циално тачим и Ботев, и Лев-
ски, все едно подигравайки се 
с онова, в което са били убеде-
ни и за което се борили.

Дребнава бе 2017 г. – както 
винаги. Дребнава и смехот-
ворна – с конгресите на пар-
тии, на които откриваха ня-
какви злокобни „паралелни дър-
жави”, или пък преизбираха със 
севернокорейско мнозинство 
партийния си лидер; с тюхка-
нията защо Иран отклонил са-

молет с нашенски височайши 
особи, помъкнали се да се под-
мазват на царстващи изроди 
в една баш ислямска държава, 
каквато е Саудитска Арабия – 
в доста отношения по-отвра-
тителна от ИДИЛ. С дърлени-
ята самолети ли да купуваме, 
или „нещо за пехотата”, ама 
какви точно самолети, ама 
какво за пехотата… И, разби-
ра се, пак с „духовното” – жар-
ките препирни за отношени-
ята на македонските попове 
с офицерите от БПЦ. Тъй де, 
църковните въпроси са архи-
важни – като няма читави 
даскали и вузове, като болни-
те са оставени да мрат, до-
като докторите реват, че 
ги бият, а когато не реват, 
разправят, че медицината е 
икономика, а не социална дей-
ност, а икономиката трябва 
да е доходоносна. При това 
положение църквата е нале-
жащо нужна – да внушава на 
народа да търпи… Неслучай-
но на поповете на устата им 
е едно и също: повече смире-
ние, повече смирение, паство! 
За смирение припява и т. нар. 
наша „интелигенция” – лица 
със статус на „морални сто-
жери”, „цвят на нацията”, „мо-
зък на обществото”, макар че 
по дела и позиции интелиген-
цията ни се държи като от-
паден физиологичен продукт, 
та дори се пъчи с характер-
ното за продукта ухание. Та 
смирение иска от нас Църк-
вата, цял живот смирение, а 

след приключването предлага 
отпяване – срещу заплащане, 
естествено. Духовното е ду-
ховно, но ролексите и бентли-
тата са с пари, нали?

Отминаващата година, за 
съжаление, пак на нищо не ни 
научи. Не ни научи, че позволе-
ни на строго определени мес-
та протести, както и „сим-
волични” такива не водят до 
нищо. Не ни научи, че ограда 
по границата – това не е на-
ционална гордост, на всичко 
отгоре под покривалото на 
„класифицирана информация”, 
а национален позор. Не ни на-
учи, че „цивилизованите” евро-
пейци са мошеници, от които 
местните ни се учат на та-
рикатлъци – вижте двойни-
те стандарти на хранител-

ни и други стоки: едно качест-
во за богатия Запад, второ и 
трето качество – за бедния 
Изток. Да, огласиха тази „не-
редност”… и какво? Оказа се, 
че политиците не само че не 
могат нищо да направят, те 
и не искат, не смеят да брък-
нат в паницата на западноев-
ропейските компании, които 
печелят от по-скъпите и по-
калпави стоки, пробутвани на 
нашия жалък, готов на всякак-
во унижение, отчаян пазар.

Затова новата 2018 г. на-
дали ще донесе нещо – за да 
храним подобни надежди, е 
трябвало да се забележи не-
щичко още през 2017 г., а то 
не си пролича. Освен „предсе-
дателството на Съвета на 
Европа” – събитието е повод 
нашите големци да се пукат 
от гордост. Строят се ба-
рикади и снайперски гнезда – 
за гарантиране безопасност-
та на европейските готован-
ковци. За безопасността на 
местните редови граждани – 
ни дума. Но и да се чуят пъл-
чища от сладки думи, делата, 
част от които бяха изброени 
в тази статия, говорят пре-
делно откровено: на властта 
не ґ пука за верноподаниците 
ґ. Дали ще ги газят на пеше-
ходни пътеки техни сънарод-
ници, или ще ги взривяват с 
бомби заблудени терористи 
за Аллах акбар, все тая. Ще 
се събере тълпа полицаи, как-
то се събират на мястото на 
наводнения или свлачища – да 

се чуди човек каква е ползата 
от тях там, след като са нуж-
ни поне пожарникари на тяхно 
място – и толкоз.

2017-та мина в очакване на 
Годо – онзи, дето все не идва, 
тоест съвестта на държав-
ниците. Би било чудно, ако дой-
де, защото държавник ста-
ва само онзи, чиято съвест 
е мъртвородена, а ако е била 
жива за известно време, са ґ 
видели сметката, да не пречи.

За 2018-та може само да си 
пожелаем да видим първите 
лястовици на пробуждането 
на съвестта сред самия на-
род, според принципа „неволя-
та помага”. Неволята не само 
помага, тя учи. Лошото е, че 
ученето не е много на почит 
у нас напоследък, а и преди се 
е учело, за да не работиш. До-
като сега все по-актуално е 
изречението „като си умен и 
учен, къде са ти парите?”

Та когато българинът взе-
ме да проумява, че за правене 
на пари не се иска ум, а безо-
чие, когато вземе да се пог-
нусява от този факт – ето 
това ще е признакът на съ-
буждане.

И би било хубаво събужда-
нето да не се бави, защото 
властта ни е притиснала в 
ъгъла, да не умрем в съня си.

Само това, пробуждането, 
си струва да си пожелаем за 
Нова година. Без него другото 
и да дойде – отвява го вятъ-
рът. •

Васил Арапов

НЕРАВНОСМЕТКА

С какво ще запомним година 2017-та?
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ЗА ЧИЙ…

ДЕМОТИВИРАНИТЕ И МОТИВИРАНИТЕ
Преди почти месец по нацио-
налното радио и други медии 
екна „сензация” – над 300 хи-
ляди българи били „демотиви-
рани” – не учели и не се кане-
ли да учат, не работели и не 
търсели работа.

Сензацията набързо заг-
лъхна, но си струва да напра-
вим някои изводи.

Първо, изказването „не 
възнамерявали да учат” зао-
биколи проблема на мнозина 
поданици на нечистата и нес-
вята наша „република”, че уче-
нето иска пари и време. Даже 
при многото свободни места 
във вузовете, за семестъра 
се плаща. А да си студент и 
вместо на лекции, да ходиш 
да работиш, означава, че на-
дали нещо ще научиш. Освен 
това, ученето у нас като че 
ли традиционно не е усвоява-
не на знания, а отработване 
на диплома, когато не можеш 
си я купиш готова. Диплома-
та гарантира, поне донякъ-
де, по-добре платена работа, 
особено в бюджетната сфе-
ра, при все орязаните трудо-
ви права и изгледите за ната-
тъшно орязване.

Същото е със средното об-
разование. Ако направим екс-
перимент и попитаме уче-
ниците как оценяват даска-

лото, ще научим, че оценка-
та на децата за напъните на 
възрастните „да подготвят 
младото поколение за пазара 
на труда” е доста ниска. Не-
малко хлапета ще ви кажат, 
например, че английският им 
влиза в главите от телевизи-
ята и интернет, а не благода-
рение на учителите. Младе-
жите и девойките от горни-
те класове пък ще ви кажат, 
че последните една-две годи-
ни буквално им губят време-
то. И най-важното – немал-
ко деца ще ви се присмеят: за 
какво да уча? Шефът на баща 
ми е с основно образование, 
ама кара мерцедес, а татко с 
неговите дипломи е пред ин-
фаркт как да ми финансира 
абитуриентския бал!

Прави са, тарикатлъкът 
да изкарваш пари не се учи в 
училище, там не го препода-
ват. Ако нещо в този смисъл 
идва от даскалото, то е тър-
говия с хапчета, с курсови и 
контролни работи, с резул-
тати от тестове – тоест 
училището е просто място, 
а не източник за придобива-
не на „полезни” умения.

Същинското учене изис-
ква, както споменах, сред-
ства – те трябва отнякъде 
да дойдат. Иска време – то 

отнякъде също трябва да се 
намери, а как да го намериш 
след като същото време се 
употребява за бачкане?

Второ, нетърсенето на 
работа – очевидно хората 
не търсят легална работа, 
нито предпочитат да рабо-
тят за минимална заплата 
при максимално удължен ра-
ботен ден и обикновено от-
вратително отношение от 
работодателя. Обвинение-
то, че неработещите се ла-
комят за „социални помощи” е 
нелепо, дори да бе изцяло вяр-
но. След като няма читави ра-
ботни места, за това вина-
та не е на „трудовия ресурс”, 
а на ползвателите на ресур-
са. В същото време, щом дър-
жавата прибира средства, за 
да ги преразпределя (задължи-
телно заделяйки нещо за себе 
си, като често това „нещо” 
е значителен дял от отпус-
натата сума) – кое е лошо-
то да взема човек помощи? 
В крайна сметка с помощи-
те държавата се опитва да 
подкупва гражданите да не 
се бунтуват. Щом не може да 
отстрани причините и пово-
дите за бунт (сред които е и 
самата тя), да плаща! И без 
това връща трохите от из-
зетото.

Трето, поне част от „демо-
тивираните”, съдейки по те-
хни изказвания, включени в 
радиорепортажа, е редно да 
носят определението „здра-
вомислещи”. Защото те от-
казват да учат неща, които 
нито са им интересни, нито 
впоследствие ще гаранти-
рат добра работа. Отказ-
ват да се подлагат на мозъч-
но промиване. Отказват да 
работят по 10-12 часа за по-
ловината от нужното за еле-
ментарно съществуване, от-
казват да се наемат при чор-
баджии, които задължават 
работника да си носи инстру-
менти, да поставя личната 
си кола в услуга на трудовите 
задължения. Вярно, не е същин-
ска съпротива срещу произво-
ла на работодателя, но поне е 
отказ да играе по правилата, 
според които не може да изка-
ра дори реми.

Дано това е признак на за-
раждаща се „вътрешна еми-
грация”, натрупване на социа-
лен слой, който, при доста-
тъчно запознаване с опреде-
лени идеи за по-достойно бъ-
деще, ще започне да развива у 
себе си повече решителност 
и яснота какво иска в перспек-
тива, вместо да оцелява ден 
за ден, вместо да се съгласява 

с несигурни, зависими от при-
щявката на началника и от ка-
призите на пазарната обста-
новка, благини.

От друга страна, радиото 
премълча за наличието на не-
установен брой бая мотиви-
рани люде – мотивирани да 
удържат сегашното състоя-
ние на обществото. Радиото 
само се изпусна, неволно съоб-
щи за тях. Преглед на печата, 
в който цитираха публикация 
в масов вестник – проучване 
за размера на невзетите до 
ноември данъци. Проучвате-
лите, без да се усетят какво 
са издали, твърдят, че с невзе-
тите данъци можело да се по-
строят още еди-колко-си ма-
гистрали, или (внимание!) да 
се изплатят две годишни пен-
сии или едногодишни запла-
ти на чиновниците. Излишно 
е да напомняме на редовните 
си читатели, че държавата – 
това са бюрократите, а не 
абстрактното „ние”, използ-
вано от държавната пропа-
ганда за баламосване.

И така, според вестникар-
ското проучване, две години 
пенсии са равни на една годи-
на издръжка на бюрокрация-
та. Малко сметки: да речем, 
че пенсионерите наброяват 2 
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ПЕРОДРЪЖКИ

За дисидентите, фашизма и „идеалните хора“
През 1995 г. в ленинградски 
тогава вестник известни-
ят фантаст Борис Стругац-
ки публикува статия с напън 
да опише фашизма и изрежда 
„ключовите” черти на това 
грозно явление: култ към 
традицията с уклон към мис-
тика и превъзнасяне на пред-
ците; отричане на съвремен-
ността, втренчен в мина-
лото поглед, при все вкуса 
на нацистите например към 
индустриалните постиже-
ния (според автора, в Ита-
лия и Германия люто мразели 
западната цивилизация, тя 
била „уродлив плод на капита-
листическата плутокрация и 
нравственото разложение, 
наченало през Възраждане-
то); действие заради дейст-
вието (неясно обяснено, ав-
торът набляга на ритуали-
те, пренебрежението към 
интелигенцията, страстта 
към фетиши като униформи, 
символи, маршове); несъгла-
сие с предателството (така 
формулирано от Стругацки, 
изглежда нормално – никой 
не обича предателите, не е 
здравословно да обичаш оне-
зи, които ти забиват нож в 
гърба, но под „предателство” 
авторът имал предвид „плу-
рализъм на мненията”, тоест 
правото да се отметнеш от 
предишни убеждения… Нима 
думата „предателство” е 
подходяща за самокритично-
то мислене или писателят 
влиза в тон с обекта на свои-

те разсъждения? Защото 
всяко съмнение се третира 
от фашизма като предател-
ство).

И нататък: ксенофобия; 
използване на недоволство-
то на масите за печелене 
на влияние (което надали е 
изключителна черта един-
ствено на фашизма – репли-
кирам аз фантаста); спеку-
лиране с патриотизма (да, 
позната картинка, още по-
вече, че „правоверните” па-
триоти никога не се съглася-
ват да признаят патриоти-
зма като минимум нагласа за 
борба срещу потисниците 
на народа, с който патриот-
ът се самоидентифицира – 
именно такъв е бил патрио-
тизмът – ако е уместно да 
използваме това вече доста 
оцапано понятие – на Ботев, 
на Бакунин и от него естест-
вено е израствал интерна-
ционализмът като неприми-
римост с потисниците и на 
други народи); необходимост 
от „образ на врага” (тук пак 
бих репликирал автора, че съ-
временната западна „демо-
крация” също има въпиеща и 
постоянна нужда от „враг” за 
плашило на данъконосния, за-
конопослушен и пазарно по-
требителски електорат); 
култ към силата и властта 
(широко разпространено яв-
ление във всяко социално раз-
делено общество); култ към 
героизма и смъртта (като 
как тогава да оценим такъв 

белег от американската на-
пример култура, измислила 
супергероите?); култ към мъ-
жествеността (бабаитлъ-
кът, патриархалното е култ 
и сред множество „антифа-
шисти” обаче); избирателен 
популизъм, изразен в обеща-
ния за ликвидиране на коруп-
цията, прогонване на гастар-
байтерите, тоест все от-
кликване на „волята на наро-
да”, фактически присвоявай-
ки си монопола на „глас наро-
ден” (и тук също може да се 
възрази, че демократичната 
демагогия е усвоила всички 
похвати на фашизма, да не 
споменаваме, че всъщност 
фашистките лидери тъкмо 
от демократичните орато-
ри са се учели на фокуса да из-
карват черното бяло и обра-
тно).

Борис Стругацки продъл-
жава да реди (и така бичува 
фашизма… по-точно своята 
представа що е фашизъм): 
за фашизма е характерно да 
подменя понятията! С това 
описанието на фашизма спо-
ред писателя приключва.

Относно последната „чер-
та” ще кажа: голям грях, няма 
що, на фона на „политкорект-
ността” на тогавашната 
и сегашната „демокрация”… 
Общо – да, описанието е 
уместно, но плитко, повърх-
ностно. Все едно описвате 
някой звяр, окраска, дължина 
на мустаците, кривината на 
ноктите, но старателно от-

бягвате да посочите, че ста-
ва дума за хищник.

Обяснимо е защо Стругац-
ки се е плъзгал отгоре-отго-
ре, без да задълбава. „Разкри-
вайки” същността на фаши-
зма, той е внимавал да скрие 
тази същност – а тя е: ФА-
ШИЗЪМ = СВРЪХДЪРЖАВ-
НОСТ. Да рита срещу държав-
ността авторът не само не 
е смеел, това е било против 
убежденията му.

Братя Стругацки бяха до-
бри писатели – предимно по 
форма, по ошлайфаност в за-
наята на разказвачи. Идеи-
те, поднасяни в спретнато 
и увлекателно написаните 
им произведения, обаче не 
са идеи за човешката свобо-
да. Идеите им бяха, че хора-
та имат нужда от елит, от 
вид аристокрация. Неслучай-
но книгите им бяха издавани 
в СССР в тиражи от стоти-
ци хиляди, понякога милиони. 
Властите им позволяваха из-
вестни волности – за разту-
ха на народа, за показно кол-
ко е толерантна държавата 
на КПСС към дисиденстващи-
те интелектуалци. Стругац-
ки не бяха явни дисиденти, 
предпазливо се движеха бли-
зо до ръба, стараейки се да 
не го прекрачват. Обратно 
на твърденията на техните 
стари и млади почитатели, 
никоя творба на братята не 
е бивала забранявана, цензу-
рирана, сваляна от печат. Не 
е било нужно – автоцензура-

та на Стругацки е била без-
упречна, а усетът им кое е 
позволено и кое се търси от 
публиката – непогрешим. Те 
бяха заели престола на вис-
шия литературен автори-
тет във фантастиката, за 
да засенчат такива автори 
в жанра като Иван Ефремов 
и Александър Богданов. По-
следните двама, при все по-
слаби чисто занаятчийски, 
често тромавички със слово-
то, изказваха идеи, от които 
властта се страхуваше. До-
като братята най-много да 
погъделичкат привилегирова-
ните, да ги накарат да се на-
мусят – леко. На читателите 
от долните етажи на социал-
ната пирамида пък им олеква, 
търсят у авторите рецеп-
тата „что делать?”, но така-
ва няма – и те остават без-
дейни, накъдето ги поведат 
съдбата и началникът.

Дисидентът като общ фе-
номен и специално съветски-
ят дисидент бе същество, 
което демонстрираше „не-
съгласие”, а мотото му бе: 
държаво, изпълнявай закони-
те си! Толкоз. Никакъв намек 
на бунт, никакво съмнение, 
че „правовата” държава не е 
върхът на справедливост-
та. Накратко, дисиденти-
те просто недоволстваха, 
че не принадлежат към ели-
та. Типичен пример е Солже-
ницин – той не бе против 
империята, той бе за право-
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милиона (макар да са повече), 
а чиновниците – един милион 
(макар да са по-малко, но не-
известно колко точно, веро-
ятно десетина пъти надолу). 
Излиза, че бюрокрацията е че-
тири пъти по-лакома от пен-
сионерите, чието съществу-
ване трябваше да е осигуре-
но от вноските им в пенси-
онния фонд, от лихвите по 
тези вноски (напомняме, че 
банките у нас през тази годи-
на от лихви гушнаха сто ми-
лиона лева печалба), а не от 
оскубване на работещите 
в момента. Четири пъти – 
това е абсолютният мини-
мум, реално съотношението 
е по-голямо – по-скоро чети-
рийсет пъти.

Уместен момент пак да 
се запитаме: каква „произво-
дителност на труда” демон-
стрира бюрокрацията, щом 
е толкова глезена от поли-
тическите лица, които в „ка-
чеството” си на държавници 
определят кому колко голямо 
парче „пица” се пада?

За довиждане – една под-
робност, която и сама няма 
да позволи да я забравим: на-
чело на министерството на 
геноцида (за благоприличие 
наричано „министерство на 
здравеопазването”) заста-

на един пословично стиснат 
финансист. Прилича, а и про-
лича от първите му стъпки 
като министър, че е бая мо-
тивиран. Определено ще до-
върши онова, което начена 
по-предишният министър, 
меркантилният анестезио-
лог, невеж относно елемен-
тарни понятия от полито-
логията. Сегашният тартор 
на министерството опреде-
лено ще успее в онова, което 
не сполучи да стори негови-
ят предшественик – „офице-
рът с чест”, обгрижвал зетя 

си с обществени поръчки. По 
неговия и един друг повод се 
пръкна прясната демагогема 
„морален акт”. Морален акт е 
когато, да си го кажем, се из-
сереш не където е прието, а 
после се изнижеш по терлици 
друг да чисти. Така че, преди 
и министърът счетоводител 
с желязна ръка да стигне до 
своя „морален акт”, ще спрет-
не такова здравеопазване, че 
свят ще ни се завие. Защото 
такава му е задачата, защо-
то е мотивиран, защото му 
е лесно – за него специално и 
за деятели като него хората 
са само цифри в табличката 
с харчове.

Също както в документа-
цията на управлението на 
концлагерите в Третия райх – 
бюрокрацията и финансови-
те „експерти” не си цапат ръ-
цете.

Затова от век и половина 
ние, анархистите, повтаряме 
до втръсване: бюрокрацията 
е враг и унищожител на наро-
да, тя е държавата, не може 
се поправи, както не ще кро-
кодил зарупа ряпа, нему тряб-
ва месце, желателно живо, 
пък докато го дъвче, ще пусне 
по някоя сълза… Избирай, на-
роде – живот или държава? За 
кое си мотивиран? За кое – де-
мотивиран? •

Христо Николов
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ЗА ЧИЙ…

ДЕМОТИВИРАНИТЕ И МОТИВИРАНИТЕ
Затова от век 
и половина ние, 
анархистите, 
повтаряме до 
втръсване: 
бюрокрацията 
е враг и 
унищожител на 
народа, тя е 
държавата...

славна, вместо болшевишка 
монополна идеология. Зато-
ва никак не е изненадващо, че 
в началото на 1990-те, след 
възраждането на анархично-
то движение в СССР, когато 
бяха скалъпени няколко съдеб-
ни процеса срещу анархисти, 
почти всички мастити диси-
денти правозащитници за-
бълваха змии и гущери, призо-
ваха „цялата строгост на за-
кона” върху главите на обви-
няемите – и обвинени в това, 
че се защитили срещу цивил-
ни агенти на полицията, кои-
то провокирали безредици на 
митинг, а при защитата на-
ранили копоите. За дисиден-
та държавата е „правилната” 
държава – в която той, инте-
лектуалецът, е на почит, с 
него се съобразяват официал-
но и – какво да се правим на 
свенливи – плащат му за мъд-
рите консултации, с които 
ощастливява политици и чи-
новници. Следователно анар-
хистът му е враг, по-лош от 
фашиста, а съответно не е 
удобно да обвини фашизма в 
това, че е довел държавност-
та до логичния ґ завършек – 
тоталитаризма.

И така, фашизмът е пре-
ди всичко култ към държав-
ността, убеждение, че без 
държава, и то свръхупълно-
мощена, кормувана от една 
единствена „мъдра” партия, 
обикновеният човек ще се 

покатери на дърветата, ще 
вие, ще хапе всеки срещнат 
и ще препикава паметници 
на велики лидери от минало-
то. Гигантски е стремежът 
на либералите да изкарат фа-
шизма нещо едва ли не пад-
нало от прелитаща комета, 
а не израснало от „нормална-
та” държавност, а даже цъф-
тящо и днес. Например у нас 
Тристранната комисия (дър-
жава, работодатели, проф-
съюзи) е фашизъм, осъщест-
вяване на „класовия мир”, зае-
мащ второ по значение мяс-
то в доктрината на фаши-
зма от Мусолини. Класовият 
мир обаче, при положение че 
векове е кипяла класова вой-
на, е осъществим само при 
капитулация на едната стра-
на – и, гледайки деянията на 
нашата Тристранка, вижда-
ме кой точно е капитулирал, 
кому отказват да получи за-
работеното, когато съдът 
не е подел дело за несъстоя-
телност, кому препоръчват 
да подава граждански иск, за 
да си вземе неплатените за-
плати (и, докато трае дело-
то, ще похарчи тези заплати 
за адвокати и съдебни так-
си – не е ли ясно кой печели 
тук?).

Огромна част от минали-
те и сегашните „антифаши-
сти” не са мърдали и на ко-
съм от такъв начин на мисле-
не. Когато не съскат срещу 
анархистите, снизходител-
но подхвърлят следните „ар-

гументи”: общество, което 
не се нуждае от структури 
за определяне на права и на-
лагане на задължения, за раз-
даване на свободи и порции 
от бюджета (т. е. държава), 
трябва да се състои от иде-
ални хора; идеални хора обаче 
няма, значи вашата анархия е 
илюзия.

Старо, изтъркано и невяр-
но. Илюзия е тъкмо схваща-
нето, че „държавата служи 
на народа”. Илюзия, породена 
от лъжите на държавата за 
себе си. И не са нужни „иде-
ални хора” за бездържавното 
общество. Достатъчно е не-
идеалните хора да постъп-
ват естествено, в съгласие 
с вродените си инстинкти 
на стадни животни. Кой ин-
стинкт е най-важен за ста-
дото? Инстинктът за взаим-
но погаждане – от разбира-
не и търпимост, до активна 
взаимопомощ и осъзната со-
лидарност, ограничено един-
ствено от личните качест-
ва (и постъпки) на даден инди-
вид. Този инстинкт е осмис-
лен в принципа „постъпвай с 
другите така, както искаш 
да постъпят с теб при по-
добни обстоятелства” – по-
пулярна форма на императи-
ва на Кант, изказана от Кро-
поткин.

Твърдя, че общество, кое-
то се придържа към Импе-
ратива, нека и не всякога 
стриктно, но с траен стре-
меж да го спазва, е по-добро 

от подчиненото на държава 
общество. Твърдя, че е въз-
можно, твърдя, че е устойчи-
во. Огледайте се – навред го 
правим, макар и куцо. Върху 
този наш инстинкт парази-
тира държавата и го извра-
щава. Всички нейни закони и 
институции представляват 
ограничаване на Императи-
ва, негово избирателно при-
лагане. Нима чиновниците, 
наложили сегашното лекар-
ствено ембарго, биха искали 
тях лично някой да лиши от 
лечение в името на „пестели-
востта”? Да послужат като 
„цена” на „нормализирането”? 
Държавата е „олицетворе-
ние” на постъпването така, 
както никой не би искал да по-
стъпят с него. Следовател-
но, животът под държава е 
неестествен напън, живот 
в изкривено състояние, от 
което изкривяване се изкри-
вяват и мислите ни – а това 
вече е проблем за психиа-
трия… каквато практически 
липсва вече, след като беше 
премахната фашизоидната 
държава на БКП и се възцари 
„демократичната” държава 
на частния капитал, царя и 
неговия бивш бодигард.

Преди, когато казвах съ-
щите неща на група мои по-
знати, бе ми зададен умопом-
рачителен въпрос: добре де, а 
каква сила ще кара хората да 
се държат според Императи-
ва? Значи пак ти трябва дър-
жава.

Признавам, тогава просто 
онемях от чудовищната глу-
пост, изречена с невероятно 
непоклатимо сериозен тон. 
Наистина ли? Коя сила би ка-
рала хората да следват ин-
стинктите си?

Ако ще разискваме неща-
та в този дух, нека се запи-
таме: как можем без държав-
ни указания да ядем, спим, хо-
дим до тоалетна? Хайде, да 
не бъда вулгарен, но питам: 
и влюбването ли не може се 
случи без държава?

Неотдавна чух по радиото 
репортаж за постоянно жи-
вущ в България албанец. Чове-
кът организирал бригада за 
помощ. Хората си разменят 
покъщнина, на едни вече не 
е нужна, а други биха ґ се за-
радвали. Проблем – как да се 
прекара един харизан гарде-
роб? Тук пристига бригадата 
на албанеца – с безкористен 
или повече от поносимо пла-
тен превоз на гардероба от 
дарителя към дарявания. Чух 
думите на този човек, с лек 
акцент, но иначе без никакви 
граматически грешки: нито 
държава, нито закон, нито 
институция ни правят по-до-
бри и по-човечни. Не ни тряб-
ват тези неща, за да бъдем 
хора.

Свалям му шапка.
И си позволявам да допъл-

ня: тези неща (държава, зако-
ни) не ни трябват, ако искаме 
да останем хора. •

Николай Теллалов

ПЕРОДРЪЖКИ

За дисидентите, фашизма и „идеалните хора“
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РЕЛИГИОЗНАТА ЧУМА

10-те 
заблуди за 
атеизма

» » » продължава от миналия брой

Заблуда седма: 
атеизмът е „бездуховен”

Трудно се оборва подобна за-
блуда, понеже самото поня-
тие „духовност” е неясно. 
Ако вярващите имат пред-
вид, че атеистите не са спо-
собни заради безбожието си 
да изпитват любов, вдъхно-
вение, съчувствие, страх и 
други емоции, то обвинение-
то е абсурдно.

Ако имат предвид, че ате-
истът не се осланя на усеща-
нията си, че „бог го е докос-
нал”, а търси други обясне-
ния, тогава са прави.

Но и вярващите тук си 
противоречат, защото сто-
летия вече не могат се спо-
разумеят относно „докосва-
нето” – Христос ли те до-
косва? Мохамед? Буда? Дру-
ги дейци от божественото 
обиталище? Получава се, че 
един за друг различните вяр-
ващи са „бездуховни”.

Заблуда осма: 
атеистите казват, 
че няма нищо извън 
човешкия живот и 
човешкото разбиране

Истината е, че идеята за 
„обективно” е дълбоко атеис-
тична. Обективно значи не-
зависимо от съзнанието. Су-
хото дърво пада в гората 
с шум, даже ако няма кой да 
го чуе; мълнията бляска в не-
бето, даже ако няма кой да 
я види; истината е истина, 
даже ако никой не знае за нея. 
Така разсъждават атеисти-
те. За разлика от вярващите, 
те нямат проблем да призна-
ят, че човешкият ум има пре-
дели, въображението ни може 
да не е толкова безгранично. 
Ето, атомите ние си ги пред-
ставяме чрез модели, но „как-
ви са в действителност”, 
дали вярно като мънички топ-
чета – атеистът даже не си 
дава труда да си губи време-
то да си блъска главата. Ате-
истът разбира, че е стигнал 
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Свържи се с нас:

Работници от Боровец и 
анархо-синдикалисти на протест 

срещу картела и мутрите

Синдикален семинар 
в Димитровград:  

как да се борим по-ефективно 
срещу работодателския произвол

Работници от Боровец излязоха на протест срещу условията на труд 
в курорта и бяха подкрепени от Автономен работнически синдикат. 
Повече за протеста четете на стр. 2 >>>

Работници от синдикатите Асоциация на химическите апаратчици и 
Автономен работнически синдикат обсъдиха работническите борби 
и проблеми, с които се сблъскват. 
Повече за срещата четете на стр. 2 >>>

На 13.12.2017 парламентът гла-
сува и прие окончателно па-
кет от законодателни промени 
ограничаващи работодателския 
произвол и даващи достъп на 
работниците до фонда за гаран-
тиране на вземанията. Това се 
случи след повече от 9 месеца 
на протести организирани от 
работници от различни градове 
и сектори, заедно с Автономен 
Работнически Синдикат.  

Тези промени бяха изискани 
от работниците още от началото 
на месец Март тази година, ко-
гато избухнаха първите масови 
протести срещу кражбата на за-
плати. 

След продължителна борба и 
безпрецедентното за България 
обединение между работници 
от различни сектори в името на 
една обща кауза – ние спечелих-
ме! 

Това беше трудна победа в 
една битка, която много хора 
смятаха за невъзможно да бъде 
спечелена. Но ние успяхме. 

Борбата отдавна вече не беше 
заради неизплатените заплати. 
Въпросът беше принципен, за-
това ние считаме нашата победа 
преди всичко за морална. 

Показахме, че ние като ра-
ботници, или както медиите 
обичат да ни наричат „обикно-
вени работници“, можем да по-

стигнем необикновени неща, 
когато сме обединени и ре-
шителни. Не само извоювахме 
изплащането на изработените 
от нас с честен труд заплати, но 
чрез законодателните промени, 
които принудихме парламен-
та да приеме, ние осигурихме 
по-сигурно бъдеще за стотици 
хиляди български работници, 
които вече ще имат достъп до 
фонда за гарантиране на взема-
нията и никога няма да изпаднат 
в ситуацията, в която се озова-
хме ние.

Как се стигна до тук? 

Повече от 700 души от една от 
най-големите вериги за търго-
вия на дребно в страната – Пи-
кадили не получиха изработени-
те си възнаграждения за януари 
и февруари. По същото време се 
оказа, че 150 работници от тре-
тия мобилен оператор в страна-
та Макс Телеком също са без 
заплати и то от месеци. 

Всичко това се случи в конте-
кста на кражбата на заплатите 

на стотици шивачки в Дупница 
и Ветрен няколко седмици по 
рано, както и бунтовете на ми-
ньорите в Бобов Дол и Оброчи-
ще, чиито заплати бяха забавени 
с месеци. 

Във въздуха витаеше общото 
усещане, че това безобразие не 
може да продължава повече

Когато избухнаха първите 
протести в Пикадили във Варна, 
работниците бяха наясно с две 
неща. Първо  – че вероятността 
да си получат парите е нищож-
на, тъй като досега в такива 
ситуации работниците обикно-
вено „пият една студена вода“ и 
второ  – че въпреки това, те ще 
се борят! „Ние ще сме първите, 
които ще успеят да си извоюват 
заплатите“ – беше едно от изказ-
ванията по време на първия про-
тест преди 9 месеца:

„Не го правим само заради 
нас, а заради всички, които 
стават жертва на безхабе-
рието и наглостта на рабо-
тодателите. На работода-

телския произвол трябва и 
ще бъде сложен край!“

Последваха мощни протести 
на работниците от Пикадили в 
София. Към протестната вълна 
се присъединиха и работниците 
от Макс Телеком, които блоки-
раха улици и нахлуха в офисите 
на компанията. Недоволството 
се разрастваше. Протестите из 
страната бяха придружени и с 
други акции  – отворени писма 
до институциите, организиране 
на срещи и асамблеи, подписки 
и участия в телевизионни преда-
вания. Борбата на работниците 
привлече вниманието на медии 
и на институции. В София и Ва-
рна бяха организирани срещи с 
омбудсмана, който прие да вне-
се исканията на работниците за 
законодателни промени в Пар-
ламента още през май. 

Депутатите ги отхвърлиха, но 
вместо да се отчаят, работници-
те още повече засилиха борбата. 

Организираха се нови про-
тести. Започнаха и първите ус-
пехи  – здравните права на ра-
ботниците бяха възстановени. 
Компанията назначи и счетово-
дител, който да подготви доку-
ментите на напусналите. Но от 
компанията продължаваха да 
отказват да изплатят дължимото 
на работниците, а в Парламен-
та оставаха глухи за исканията 
ни. Сформираха се комисии, в 
които представители на работо-
дателските организации блоки-
раха всеки опит за промяна в за-
конодателството, което доведе 
до безкрайни разисквания без 
резултат. 

Горе-долу по същото време 
в медиите гръмна и изказване-

След 9-месечна кампания:  
Голяма победа за работниците от  

„Пикадили“ и „Макс Телеком“

Още на стр. 3 >>>

С о ц и а л н а  б о р б а  б е з  к о м п р о м и с и !
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Протест на работниците 
от Боровец и Самоков

9.12.2017: 
Синдикален семинар в Димитровград

На 09.12 работници синдикалисти от Автономен работнически син-
дикат (АРС) и Асоциация на химическите апаратчици (АХА) проведо-
ха синдикален семинар в Димитровград. 

След кратки представяния на двата синдиката и техните дейст-
вия дотук, присъстващите работници обсъдиха конкретните про-
блеми, с които се сблъскват и какво би могло да е тяхното решение. 
И двата синдиката споделят идеята, че промяна може да бъде по-
стигната само чрез солидарност между работниците и общи и кате-
горични действия от тяхна страна. 

Обсъди се необходимостта да бъде създадена солидарна мрежа 
от работници в страната, с която да се подкрепят в борбата и да 
дава публичност на проблемите им.  

АХА е независим самоорга-
низиран работнически синдикат, 
създаден през 2006 година и е 
четвъртият по големина синди-
кат в химическия комбинат “Не-
охим” АД.  

През годините им в синдикал-
ната борба са успели да извою-
ват значителни придобивки за 
работниците в завода. “Това личи 
и по отношението към нас, защо-
то срещу нас се води неоткрита 
война с всякакви средства – за-
конови, незаконови, психически 
тормоз със заплахи… ”, казват 
представители на синдиката.  

Въпреки заплахите, заканите 
и опита да се всее страх сред 
работниците при обявяване на 
стачка всички от синдиката се 
отзовават и показват сериозно 
присъствие. До сега са успели да 
постигнат всички свои поставени 
искания. 

През годините те са били за 
увеличаване на заплащането, 
болнични и почивни дни, подо-
бряване на условията на труд.  

До сега АХА са организирали 
3 стачки през годините -  още в 
началото на създаването на ор-
ганизацията през 2006-та, след 
това през 2015 и 2016. 

На последната стачка ра-
ботниците махат камерите за 
наблюдение в цеха за амоняк, 
защото те нямат отношение 
към улесняване на работата 
или качеството ѝ, а целят да 
манипулират и да контроли-
рат работниците. Още един цех 
се присъединява към техните 
действия. 

След това пускат жалба към 
Комисия по защита на личните 
данни, която след година чакане 
отсъжда в тяхна полза. 

От АРС присъстваха работници от секциите на София и Варна

Работници от Боровец излязоха 
на протест на 16.12 с искания за 
достойно заплащане, осигурява-
не на реалните пари и заплаща-
не на извънредния труд и бяха 
подкрепени от анархо-синдика-
листи от Автономен Работниче-
ски Синдикат. 

Исканията на протеста са:

 ● Достойно заплащане за ра-
ботниците 

 ● Осигуряване на реалните 
пари

 ● Заплащане на извънредния 
труд

Призивът към протест на ра-
ботниците беше следният:

„Ние работниците,в курор-
та Боровец, сме решени да 
блокираме в деня на първия 
трансфер.

Искаме нормални заплати, 
защото не сме роби, не жела-
ем да работим за благото на 
шепа работодатели.

Искаме, както се изисква 
от нас,така и да се получава 
адекватно заплащане, за без-
умните изисквания.

Искаме, да има регламен-
тирани почивки. Искаме да бъ-
дем осигурявани както трябва.

Ние не искаме да бъдем 
черни роби, в нашата си роди-
на. Ние не искаме да бягаме и 
да се скитаме из други държа-
ви. Искаме тук, но не и когато 
цените на всичко се вдигат 
непрестанно, а заплатите не 
мърдат.

Затова заставаме срещу ра-
ботодателския произвол.

Ако не искате да се гаврят 
с личността ви,защото живота 
е един и често има навика да 
минава бързо,начина е един, 
всички обединени, заедно.

Кой каквото си търси, си го 
намира.“

На 16.12 трябваше да бъде 
откриването на сезона в курорта 
Боровец, но той беше отложен 
неизвестно за кога заради про-
теста. 

Цитираме анонимно съобще-
ние, което беше разпространено 

преди протеста: „Уважаеми съ-
граждани, пиша ви от името на 
работодателите в района! В Бо-
ровец има месец и половина се-
зон, а ние заплатите ги плащаме 
12 месеца! Вие работите макси-
мум два месеца, а през остана-
лите 10 месеца си клатите кра-
ката и на какво основание искате 
големите заплати?! Заслужавате 
да ви уволним всичките и да си 
вземем служители от Украйна и 
Филипините! Те поне работят и 
не мрънкат постоянно за пари! 
Направете една елементарна 
сметка, за месец и половина не 
можем да си покрием разходите 
за ток, вода, данъци и поддръж-
ка на сграден фонд само! Тоест 
вашите заплати ги вадим от джо-
бовете си!“

След протеста бяха изпра-
тени и заплахи срещу работни-
ците които си търсят правата: 
„Да им пратят мутри да ги пречу-
кат с тръбите, че да се знае!“

Този коментар след протеста 
е показателен за реалността в 
района на Самоков и абсолютна-
та убеденост на местните дере-
беи, че могат да сплашат всеки 
дръзнал да се съпротивлява и 
бори. 

Време е да извоюваме, как-
вото ни се полага и сме твърдо 
решени да не се отказваме от 
борбата!

АРС застава зад протестира-
щите работници от Боровец и ще 
направи всичко възможно те да 
създадат своя организация, за 
да се съпротивляват по-ефек-
тивно срещу произвола и да ус-
пеят да извоюват всичко, което 
са си поставили за цел. 

„Протестирам, защото 
работя, а съм бедна. Оси-
гуряват ме на минимална 
заплата, работя извън-
редни часове, които не ми 
плащат. Смените са ми по 
10-12 часа.”

„Видимо е, че работни-
ците се страхуват. От Нова 
телевизия в последния мо-
мент отказаха да дойдат и 
да отразят протеста, явно 
дългата работодателска 
ръка се е пуснала. 

В Боровец един админи-
стратор взима 540 лв +60 
лв ваучери, като ваучерите 
се дават само през зимния 
сезон, през лятото в пове-
чето хотели не се дават. 

Смените, варират меж-
ду 12 и 18 часа, в поредни 
дни. Извънредният труд 
не се плаща, работа извън 
договорената не се плаща, 
хората работят на практи-
чески 2-3-4 длъжности. 

През лятото има дори 
повече работа, защото то-
гава хотелите са пълни, 
организират семинари. 
Тъй че това, което казват, 
че сезонът е кратък, а цяла 
година плащат заплати не 
е вярно. Ние сме профе-
сионалисти и това е гавра 
с нашия труд. 

Има картелно споразу-
мение и всички работода-
тели в Боровец и Самоков 
масово се възползват и 
държат тези заплати.

Работодателите и едри-
те собственици в курорта 
правят всичко възможно 
да саботират самоорга-
низацията на работници-
те  – заплашват с уволне-
ния, лична саморазправа 
и други мутренски прийо-
ми.“

„Тук съм, защото съм 
солидарен с борбата на 
работниците от Боровец, 
които са жестоко експло-
атирани, а получават ми-
нимални работни заплати. 
Хотелиерите взимат по 
200 лв за една стая, а ра-
ботниците мизерстват.“
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Анализ на годината

то на един от тези представите-
ли – Кирил Домусчиев, който си 
позволи да обижда работниците 
в ефир  – „Възпитаваме тър-
теи, които само искат, без да 
дават“  – бяха думите му, които 
предизвикаха вълна от възму-
щение сред работещите хора в 
страната.

Отговорихме със засилване 
на солидарността помежду ни 
и интензифициране на борбата. 
Работници от Пикадили участ-
ваха в блокадата на мината в 
Оброчище в солидарност със 
стачкуващите миньори. Техни-
те протести пък бяха подкре-
пени от много работници от 

сферата на услугите и строи-
телството във Варна и София – 
както членове на синдиката, 
така и такива извън него. За-
почна диалог между работници-
те от различни градове за общи 
действия срещу произвола. Така 
се стигна до решението за общ 
протест в София на 5 Септем-
ври. Заедно с работниците от 
Пикадили и Макс Телеком в 
знак на солидарност с борбата 
излязоха и представители на 
шивачките от Дупница, миньо-
ри, работници от химическите 
заводи и други.

Тези общи действия привля-
коха вниманието на национални-

>>> продължава от стр. 1

те медии и предизвикаха голяма 
обществена подкрепа. След об-
щия протест последваха и още 
протести в София и Варна през 
октомври, с които работниците 
показаха, че няма да се откажат 
докато исканията им не бъдат 
изпълнени. Депутатите се видя-
ха принудени да предприемат 
действия и така се стигна до при-
емането на пакета от законода-
телни промени през декември. 

Победата е голяма. Всички 
работници ще получат възна-
гражденията си от фонда за га-
рантиране на вземанията, който 
допреди това беше блокиран от 
законови недомислици и проце-
дурни спънки. Заедно с тази жиз-
нено важна промяна, бяха приети 
и други важни мерки, които зна-
чително ще ограничат работода-
телския произвол  – забрана за 
прехвърляне на собствеността 
на фирма, ако тя дължи пари на 
работниците, увеличение на пра-
вомощията на Инспекция по Тру-
да да санкционира некоректните 
работодатели и други по-дребни 
придобивки за работещите хора 
в страната.

Но най-голямата придобивка, 
която извоювахме е, че пока-

захме как когато работниците 
са обединени и решени да се 
борят, те могат да спечелят. 
Искрено се надяваме нашата по-
беда да вдъхнови и други работ-
ници, изпаднали в трудно поло-
жение да се борят за правата си. 
По време на борбата научихме 
много. Например при разговори-
те си с работници от фалиралата 
преди години корабостроителни-
ца във Варна, научихме че чрез 
техните протести и стачки тога-
ва, те са успели да извоюват за-
конодателни промени свързани 
със зачитането на стажа, от кои-
то всички днес се възползваме, 
без да знаем кой ги е извоювал. 

Да – повечето придобивки, на 
които се радваме днес са изво-
ювани от работници преди нас. 
Трябва всички да сме наясно с 
този факт, да познаваме исто-
рията на работническите борби 
и да станем част от нея, защото 
от това зависи дали ще живеем и 
ще работим с достойнство. 

От нас зависи и какъв свят ще 
оставим на нашите деца, защото 
той ще бъде пълен с всички наши 
успехи, както и с всички неспра-
ведливости, срещу които не сме 
имали сили да се преборим.

Борбата продължава!

През 2017 АРС влезе в нов етап 
на развитието си. 

Поставихме началото на из-
граждане на солидарна мрежа 
от работници в страната. 

От началото на годината до 
сега анархо-синдикалисти от 
АРС подкрепяха на място или 
със солидарни действия работ-
ническите борби и протести в 
цялата страна - миньорската 
блокада на ТЕЦ Бобов Дол, бор-
бата на шивачките от Дупница 
и Ветрен, хлебозавод Велико 
Търново, миньорската стачка в 
Оброчище, „Пикадили“, „Макс 
Телеком“ и редица други.

Съдействахме на десетки 
хора с консултации в борбата 
им с мошеници работодатели 
и частни съдебни изпълните-
ли.  Дадохме начало на социал-
ни кампании срещу ЧСИ и фир-
мите за събиране на дългове.

През септември за първи път 
в България работници от 6 гра-
да, от различни фирми и пред-
приятия, се самоорганизираха и 
излязоха заедно с общи дейст-
вия и декларация, без да са ор-
ганизирани от партия, казионен 
синдикат, НПО и подобни. По-
ставените протестни искания за:  
възстановяване на осигурителни 
права, незабавно изплащане на 

натрупани задължения, крими-
нализиране на неплащането на 
заплати, забрана на прехвър-
ляне на фирмите длъжници на 
трети лица и откриване на нови 
фирми от собствениците им, 
увеличаване на срока за пода-
ване на документи във фонда за 
гарантирани вземания, промяна 
в реда на кредиторите при не-
състоятелност с приоритет на 
работниците и работниците да 
могат да инициират процедура 
по несъстоятелност - бяха час-
тично удовлетворени от зако-
нодателната власт с активното 
съдействие на омбудсмана.

Първо, засегнатите служи-
тели на „Пикадили“ получиха 
невнасяните осигуровки към 
НОИ. Новите законови промени 
указват правото на Инспекция 
по Труда да инициира процеду-
ра по несъстоятелност на фирми 
длъжници на заплати по сигнал 
на служителите. Срокът за по-
даване на документи към Фонда 
е удължен на 3 години. В тези 
частични резултати работниците 
виждат надежда за развитие на 
казусите им, и по-важното, ос-
ъзнават смисъла на колективна-
та солидарна  борба за правата 
на трудещите се. 

Като положителен факт мо-
жем да отчетем също, че пробле-
мите на работниците придобиват 

гласност в медиите и общество-
то и на пръв поглед изглежда, че 
има резултати от действията ни.

  Говорихме пред медии, ор-
ганизирахме протести и съ-
действахме на работници да 
се справят с администрацията 
и бюрокрацията. В ситуация, в 
която са орязани всички социал-
ни функции на държавата, зако-
нодателните промени в очите на 
работниците са защита на тех-
ния класов интерес. 

От друга страна, обаче, топ-
ката е изцяло в полето на буржо-
азната власт, която изкусно вла-
дее всякакви законотворчески 
и словослагателски финтове. 
Затова не бива да затваряме очи 
пред неизпълнените искания за 
криминализиране на неплащане-
то на заплати, налагане на пер-
сонална отговорност върху соб-
ствениците на фирми длъжници 
чрез забрана на участието им в 
нови фирми, промяна в реда на 
кредиторите при несъстоятел-
ност с приоритет за работници-
те и незабавното изплащане на 
всички трудови и осигурителни 
задължения и обезщетения. 

Все още не са изпълнени 
най-решаващите искания  да се 
криминализира неплащането на 
заплати и работниците да бъдат 
първи в списъка на кредиторите 

при несъстоятелност. Докато те 
не бъдат изпълнени, кражбите 
на заплати ще продължават.

В България всяка форма на 
самоинициатива на хората отвъд 
битово-патриотичната обред-
ност е крайно притъпена, освен 
по линия на сдружения и пар-
тии, чиято активност е резултат 
от целенасочено финансиране. 
Големите синдикати в България 
са на практика мафиотски струк-
тури, които защитават работода-
телите и държавата. Живеем в 
обстановка на дълбока полити-
ческа пасивност в очакване на 
майчица и бащица. На този фон, 
всяко най-малко действие извън 
системата изглежда като ради-
кална промяна. 

В тази ситуация анархо-син-
дикалистите се оказваме прину-
дени да запълним синдикалния 
вакуум в реалната политика, по-
ради липса на реални синдикал-
ни организации. Това ни поста-
вя на стратегически кръстопът. 

Като защитаваме класовия 
си интерес като работници, ние 
неизбежно се сблъскваме с ин-
ституциите - както с такива кои-
то ни се противопоставят, така 
и с такива които претендират че 
са в наша услуга. Като анархо-
синдикалисти ние не си правим 
илюзии че институциите на капи-
талистическата държава могат 
да бъдат наши съюзници и ще 
продължаваме да се борим за 
утвърждаването на работниците 
като политическа сила, незави-
сима от държавните институции 
и капитала.

В борбата дотук ние застанах-
ме зад работниците, сред които и 
членове на синдиката и заедно с 
тях работихме по стратегията на 
кампанията срещу работодател-
ския произвол. 

АРС организира протести, 
помагаше за самоорганизацията 
на работниците и не   води пре-
говори с нито една институция 
от името на работниците - точно 
обратното на това, което биха 
предприели казионните синди-
кати. 

Ние предлагахме пряко дейст-
вие, някои работници предлагаха 
работа с институциите. Действа 
се и по двата начина и работни-
ците получиха част от исканията 
си. 

Като анархисти за нас е непри-
емливо всяко взаимодействие 
с властта и смятаме, че такава 
просителска роля е невъзможна, 
макар че сред работниците да 
битува надеждата, че “спасител-
месия” все пак съществува.  

Кампанията е работещ път 
към масовизиране на синди-
калната организация, тъй като 
засяга практически всеки рабо-
тещ.  През годината към АРС се 
присъединиха десетки нови чле-
нове и симпатизанти в резултат 
оказаната от нас подкрепа по 
различни случаи. 

За догодина си пожелава-
ме да сме по-категорични и по-
уверени във възможностите си. 
Нека разширяваме анархо-син-
дикалната дейност без компро-
миси в социалната борба.

2017: Равносметка 
от борбите на АРС 

през годината

След 9-месечна кампания: Голяма победа за работниците от  
„Пикадили“ и „Макс Телеком“
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Работническо самоуправление в Италия

Италиански фабрични работ-
ници, които заради рецесията 
губят работата си като изработ-
ващи компоненти за автомобил-
ната индустрия, вземат контро-
ла над тяхната неизползваема 
фабрика близо до Милано и 
планират да създадат предприя-
тие за рециклиране, като част от 
тяхна борба за достоен живот .

“Счетохме се за отхвърлени 
от обществото, затова рецикли-
рахме себе си”- казва Гиби Ма-
лабарба, безработен, който се 
присъединява към инициатива-
та.  Техният нестандартен про-
ект, е нелегален, но е толериран 
от местните власти и от собстве-
ника на сайта, компания при-
надлежаща на банковия гигант  
UniCredit.

Тъй като най-голямата след-
военна криза в Италия се про-
точи, това са отчаяни мерки, за 
отчаяни времена, където има 
съвсем малко останали други 
работни места.

Фасадата на фабриката е по-
крита с банери. Вътре има де-
сетки членове на "Ri-Maflow", 
регистрирани като социално 
кооперативно дружество през 
Март 2013 г.

Идеята се оформя през 
2012  г., когато работниците се 
бореха и не успяха да запазят 
своята фабрика отворена.

Общо 330 работници от фа-
брика Мифлоу, бяха освободе-

ни между 2010 и 2012, преди тя 
окончателно за затвори.

Току-що са започнали, но пла-
нът им е да се рециклира и ре-
монтира електронното оборуд-
ване, предназначено за скрап.

Халето на фабриката, пре-
върнато в работно помещение, 
вече е пълно с купчини от стари 
компютри, протрити клавиатури 
и инструменти.

Също така има планове да се 
организират редовни пазари за 
органични и етични стоки и го-
лямо пространство, посветено 
на "древните занаяти", както и 
библиотека.

Единият ъгъл на фабриката 
приютява двама африкански 
бежанци, избягали от Либия по 
времето на бившия диктатор Му-
амар Кадафи. Те вече са създа-

Група безработни италиански 
фабрични работници превземат 
тяхната неизползвана фабрика 

близо до Милано и планират 
да създадат 

предприятие за рециклиране.

Италиански работници "рециклират" 
работните си  места след спиране на завода, в който работят

ли собствен малък бизнес - ра-
ботилница за ремонт на стари 
велосипеди.

"Няма работа другаде, така 
че ние ще я измислим сами", 
каза 43-годишният Микеле Мо-
рини, бивш служител и член на 
Ri-Maflow.

"Но имахме нужда от място, 
затова се върнахме в пепелища-
та на Мафлоу", каза той, доба-
вяйки, че членовете на проекта 
се надяват на "късмета на на-
чинаещите", за да си възвърнат 
достойнството, което загубиха, 
когато изгубиха работата си.

“Надяваме се, че успяваме да 
създадем нещо, което има сми-
съл, което е полезно за околната 
среда, нещо, което е относител-
но лесно да стартира и не изис-
ква закупуване на скъпо оборуд-
ване.” 

Работници от АРС в солидарност със стачкуващите работници от 
фабриката HT в Тузла. 

Солидарност с работниците от фабриката НТ в Истанбул!
В момента, работниците от голя-
мата соларна фабрика HT в Туз-
ла, Истанбул водят тежка борба. 

Те се борят от години за пра-
вото да се обединят в синдикат 
и в момента са много близо до 
това, синдикатът им да бъде 
официално признат във фабри-
ката. 

Приближавайки се до тази 
цел, работниците се сблъскаха с 
тежки репресии от управата, от 
където започнаха да уволняват 
хора за да уплашат работници-
те и да разбият синдиката. На 
4.12.2017 шестима работници са 

били уволнени. На 5.12 техните 
колеги обявиха стачка в знак на 
солидарност с уволнените към 
която се присъединиха работни-
ците от всички смени и блокира-
ха работата на фабриката. 

Стачката се разрасна и в знак 
на солидарност с протестира-
щите пред сградата на фабри-
ката се събраха и работници от 
други предприятия в региона.

Работниците бяха твърдо 
решени да покажат, че няма да 
се оставят да бъдат заплаш-
вани. Освен синдикатите, в 
подкрепа на работниците се 

Работническите борби по света

присъединиха и различни ре-
волюционни работнически ор-
ганизации, сред които и DiP, 
чиито активисти бяха в Бъл-
гария през лятото в подкрепа 
на работниците от Пикадили и 
Макс Телеком, които се борят 
за неизплатените си заплати.  
 
Работниците успяха да спечелят 
признание на своя синдикат, а 
казионния синдикат е изгонен от 
фабриката. Въпреки тази побе-
да, 6-тимата уволнени работни-
ци все още не са възстановени 
на работа, а от ръководството 
на компанията заплашиха с нови 
уволнения.

Незабавно прекратяване на репресиите и незаконните уволнения на работници! 
Казионните синдикати - вън!

Експлоатация и 
незаконни уволнения 

на български 
работници в 

складовете на 
XPO Logistics в Лутън

Ри-Мафлоу се вдъхновява от 
кооперациите на работниците 
от 19-ти век, които компенсират 
липсата на социална държава и 
се основават на "солидарност, 
равенство и самоуправление", 
се казва в уебсайта на движе-
нието.

Членовете също рисуват па-
ралели със подобни окупирани 
фабрики в Аржентина, където 
освободените работници пре-
вземат бившите си работни мес-
та след опустошителната фи-
нансова криза през 2001 година.

Стремежът им е да се нае-
мат между 200 и 300 души през 
следващите две или три години.

"Перспективата е добра", за-
яви 46-годишният Пиетро Калви, 
друг участник в проекта. Той 
казва, че затягането на европей-
ските правила за рециклиране 
ще благоприятства бизнеса им, 
тъй като Италия все още изоста-
ва значително по отношение на 
рециклирането на отпадъци.

Морини отрече всякаква по-
литическа принадлежност, но 
заяви, че се надява, че Ри-Ма-
флоу ще накара политиците да 
отразят "критичната ситуация, 
в която обичайните конвенцио-
нални банални отговори вече не 
работят.“

"Никога не съм мислил, че ще 
стигна до този етап. Никога не 
съм се виждал като революцио-
нер ", каза той.

"Дори и умерените хора по-
някога вземат отчаяни, рискови 
мерки, за които никога не биха 
си и помислили. Чисто и прос-
то – правят го  или няма да имат 
какво да ядат."

http://www.workerscontrol.net

С нас се свързаха български ра-
ботници от складовете на XPO 
Logistics в английския град Лу-
тън. Те са били неправомерно 
уволнени по време на фирмено 
събитие, когато от компанията 
пуснали националния химн, а те 
не внимавали и не стояли мирно. 

Въпреки, че това не е леги-
тимна причина за уволнение, 
шефовете не само изгонват 
българските работници, но и 
отказват да им изплатят изра-
ботеното. Така работниците не 
могат да заплатят дори наема на 
квартирите си и са заплашени да 
останат на улицата.

Незабавно се свързахме с 
нашите приятелски синдикати 
от Лондон. Човек от анархо-
синдикалната организация IWW 
(Industrial Workers of the World) 
веднага влезе в контакт с бед-
стващите работници и синди-
ката започна действия срещу 
компанията с цел парите на бъл-
гарските работници да бъдат 
възстановени, а неправомер-
ното уволнение  – отменено. От 
IWW изпратиха и писма до част-
ната агенция, чрез която те са 
изпратени в Лондон и назначени 
на работа.

В складовете работят около 
400 души, предимно българи, 
румънци и поляци. Българските 
работници са изпратени там от 
агенция IBC Bulgaria, която пък 
работи с голямата английска 
агенция за временна работа  – 
Staffline, с която са подписани 
трудовите договори.

Поддържаме постоянен кон-
такт с работниците и работим по 
случая.
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до тавана на точното разби-
ране и се задоволява с мета-
фори или математически мо-
дели, които пък са непредста-
вими, защото са абстрактни.

Атеистът не мисли и чове-
ка за „венец на творението” – 
първо, в живата природа има 
по-добре устроени същества 
чисто физиологично, а вто-

ро – извънземният живот и 
разум едва ли ще приличат на 
земния и човешкия. По-скоро 
ще бъдат нещо различно, ма-
кар и на обща – определена от 
съществуването ни в една и 
съща физико-химическа реал-
ност – основа.

От гледна точка на ате-
иста, религията грубо опро-
стява истинската красота и 
богатство на Вселената. За 
вярващия има един бог, кой-
то се е втренчил в човека и 
го дебне за „грехове”. Богът, 

центърът на Вселената, е по-
ставил в центъра на своето 
внимание човека. В това няма 
ни смирение, ни допускане, че 
има нещо извън човешкия жи-
вот и човешкото познание. 
Тоест за пореден път вярва-
щите приписват своите ку-
сури на атеистите. Защо го 
правят – това е въпрос, кой-
то за мнозина атеисти прос-
то не е интересен, твърде 
лесна гатанка.

Заблуда девета: 
атеистите не 
признават, че религията 
е полезна за обществото

За съжаление, има някои ате-
исти, които ако не искрено, 
то поне „пред хората” при-
знават полезността на ре-
лигията. Атеистите обаче 
нямаме атеистична инквизи-
ция, а и атеизмът не е „вяра, 
че няма бог” (атеизъм е кога-
то не ти трябва бог за обяс-
нение на света, нито за „мо-
рална опора”), затова подоб-
ни „еретици” ще останат не-
наказани…

Този, който признава „до-
брото” влияние на религия-
та, не разбира, че каквато и 
добрина да е дошла от вяра-
та, тази добрина не е доказа-
телство за истинността на 
религиозната доктрина. Има 
разлика, колкото и стран-
но това да е за някои, между 

утешителната (само)заблу-
да и истината.

Пък и не е ясно какви са кон-
кретните добрини от рели-
гията, без които общество-
то не може да съществува.

Във всеки случай, доста-
тъчно е да сравним един чо-
век, който помага на ближни-
те си по религиозно предписа-
ние и защото го е страх от 
наказание, с друг човек, който 
не се опасява, че гръм небесен 
ще го порази, но помага от 
чисто състрадание. При това 
религиозните повели за вза-
имопомощ всъщност са малко 
и не са най-важните. Важните 
пък трудно минават за „добро 
влияние”, след като обикнове-
но служат за повече заплита-
не на вечните конфликти – за 
взаимност в любовта, за хля-
ба, за свободата да живееш, 
както намираш за добре, а не 
както някой ти диктува.

Заблуда десета: от 
атеизма не следва 
никаква етика

Етиката е колективната съ-
вест. Ако някой сам не чув-
ства, че жестокостта е 
нещо неприемливо, не ще го 
поправят сочно описаните (и 
нерядко одобрявани) в свети-
те писания жестокости на 
хора и божества. Етиката не 
е рожба на религията. Етика-
та е гласът на инстинкти-

те ни да се спогаждаме, за-
щото сме „обществени жи-
вотни”. Религията е гласът на 
привилегированите да тълку-
ват божествените тексто-
ве, от което се препитават, 
при това на едно доста до-
бро материално ниво. Сами-
те редови вярващи често не-
доволстват от пастирите 
си, но откакто има пастири, 
все е така – това не намек-
ва ли къде е проблемът? Спра-
ведливост ако искате, търсе-
те я извън религията, защото 
именно върху запазването и 
възпроизвеждането на спра-
ведливостта стои етиката.

Етичният прогрес на чове-
чеството е ставал не благо-
дарение на зубренето на „све-
щените текстове”, а тъкмо 
обратното – чрез съмнения и 
отхвърляне на тези тексто-
ве, главната низост в които 
е, че човекът е обявен за из-
начално греховно същество, 
което трябва да страда, за 
да ги изкупи. Щастието по 
този начин е криво гледано 
от религията. Етиката е тък-
мо учение как да бъдем щаст-
ливи, без да си пречим. Подна-
сяният заместител на щас-
тието – „щастие да си раб 
божий” – е лош заместител, 
защото никой никога не е ис-
тински щастлив като нечий 
роб.

Коментар: всъщност най-
основната заблуда относно 

атеизма е, че бил „мироглед 
на отрицанието” или, още 
по-зле, „вяра в несъществу-
ването на бог”. За разочаро-
вание на религиозните опо-
ненти, атеизмът не расте 
от „отрицание” или „вяра в 
несъществуване”. Атеизъм 
е всичко, което при оценка 
на явления, събития, идеи не 
включва обяснението „така 
бог е сътворил нещата”. На-
уката е атеистична, незави-
симо от това дали нейни от-
делни дейци са вярващи. Ате-
истично е и изследването на 
религиите – то не се мъчи 
да „опознава бога”, а изуча-
ва човешкото въображение. 
Атеизмът просто не се ин-
тересува от феномени, кои-
то не могат да бъдат дока-
зани по логичен или опитен 
път, следователно няма сми-
съл от отричане на нещо, за 
което липсват доказател-
ства, че представлява нещо 
повече от фантазията, и то 
мотивирана от страх, неве-
жество, мързел на ума,… как-
то и от жажда за власт над 
околните. „Свише дадената” 
власт притежава предим-
ството да е гарантирана от 
свръхестествена и всемогъ-
ща сила, която не търпи ни-
какви възражения – затова 
всички властолюбци използ-
ват сляпата вяра и мразят 
атеизма. •

Николай Теллалов

РЕЛИГИОЗНАТА ЧУМА

10-те заблуди за атеизма
» » » продължава от страница 4

атеизъм е 
когато не ти 
трябва бог за 
обяснение на 
света

КОЛЕДНО

Десетте божи заповеди
1. Да нямаш друг Бог, освен 
Мен…

Много категорично, нали? 
С други думи – не смей да се 
съмняваш! Но съмнението е 
основа на рационалното ми-
слене, без него не бихме били 
хора.
2. Не сътворявай си кумири, 
на които да се кланяш, защо-
то Аз съм ревнив Бог, наказ-
вам деца за провинения на ба-
щите до трето и четвърто 
коляно…

Мисля, че приказките „Бог 
е Любов” приключват с това 
самопризнание. Ревността е 
смърт за любовта, а отмъс-
тителността спрямо деца, 
внуци, правнуци и нататък 
за грехове, волни или неволни, 
на предците е чиста лудост, 
противоречи на тезиса за 
„милостивия и всепрощаващ”.
3. Не произнасяй името Ми 
всуе… иначе ще бъдеш нака-
зан…

Има се предвид забрана 
върху проклятия, „магии” и из-
общо всякакви позовавания на 
Висшия авторитет. Очевид-
ното изключение е Църква-
та – на нея ґ е позволено да 
отлъчва, проклина и постоян-
но да се крие зад оправдание-
то „такава е волята Божия”.
4. Почитай съботния ден… 
нищо не прави през него…

Комай единственото пре-
димно свястно нещо от Дека-
лога – ако зависеше само от 
работодателите, не бихме 
почивали нито ден, нито нощ. 
От друга страна, след като 
се е наложило насетне Исус да 
подсеща, че „не човекът е (съз-
даден) за съботата, а събота-
та – за човека”, значи и с тази 
заповед са прекалявали до аб-
сурд, което е създавало сери-
озни проблеми.
5. Почитай баща си и майка 
си…

Звучи хубаво, но априорна-
та почит не се връзва с една 
друга библейска повеля – „въз-
дай според делата”. Да, човек 
е програмиран да изпитва 
привързаност към родители-
те си, но почит, тоест ува-
жение не бива се дава „на зеле-
но”. Уважението е нещо, което 
е редно да бъде заслужено – с 
отношение, с поведение. Как-
во уважение дължим на жес-
ток баща и нехайна майка? 
Именно това изисквано въпре-
ки всичко почитане стои в ос-
новата ако не на всички, то на 
значителна част от човешки-
те психически проблеми. Дик-
татът на възрастните (нека 
и родители да са) над децата 
не е нещо, което нормален чо-
век бива да одобрява.
6. Не убивай

Има се предвид – не убивай 
без позволение от страна на 
компетентните органи, за-
щото убийство на война е 
позволено, а в Библията има 
одобрение за смъртно наказа-
ние, тоест съдът може да на-
режда убиване. Колко удобно. 
Хубав пример за „двойни стан-
дарти”.
7. Не прелюбодействай

Тоест – бъди вързан цял жи-
вот за един и същ човек, даже 
ако любовта е отминала, 
даже ако изобщо не я е имало, 
даже ако вместо любов вече 
има само омраза или безразли-
чие. Втората по жестокост 
заповед, счупила не една съд-
ба и неведнъж предизвиквала 
огромни беди – буквално от 
нищо нещо.
8. Не кради

Хубаво, но кражбата е 
действие, което има смисъл 
в свят със собственост, а ко-
гато споделяме всичко, то не 
съществува като понятие. 
Освен това – ясно е, че от си-
ромах няма какво да открад-
неш. Излиза, че дотук Запове-
дите бетонират авторите-
та на властимащите от вся-
какви нива, защитават иму-
ществото им от нямащите и 
подвластните. Това ли са раз-
биранията на Бог за справед-
ливост?

9. Не лъжесвидетелствай 
против ближния си

Необходимо пояснение: пър-
во, под „ближен” се има пред-
вид съверник, което значи, че 
можеш да лъжеш неверника 
колкото ти душа иска; вто-
ро, думата е точно „лъжес-
видетелствай”, а не просто 
„лъжи” – очевидно виждаме 
предписанието „не смей да лъ-
жеш властническите инсти-
туции!”, от което следва, че 
самата лъжа, не пред съд, не 
пред чорбаджия, е допустима, 
макар и рискована – току виж 
си наклеветил човек на големи 
хора – и тогава няма да чакат 
божие наказание, репресивни-
те институции ще поемат 
нещата. Но пък ако измамиш 
малък човек без връзки с „голе-
ми хора”, най-вероятно, напра-
во сигурно, ще ти се размине.

От заповедите са се учили 
юристите – как да оставят 
вратички в законите…

А от предхристиянско вре-
ме търговците, законниците, 
крадците и измамниците има-
ли един и същ „небесен покро-
вител” – у римляните това 
бил богът Меркурий. Показа-
телно. Лъжата е в основата 
на най-почитаните в днешния 
свят занаяти, бизнеса и пра-
вото. И никакви притеснения 
относно Деветата заповед…

10. Не пожелавай дома на 
ближния, нито жена му, нито 
роба му, нито робинята, 
нито вола му, нито магаре-
то, нито нищо, което е на 
ближния ти.

Чудесно, а какво правим, ко-
гато „ближният” живее в про-
гимназия, а ти се свираш в ко-
либа? Какво правим, ако жена 
му сама те иска? Това за роба 
и робинята да го оставим на-
страни, въпреки че се сблъск-
ваме с разбирането, че роб-
ството е нещо нормално, как-
то и това да поставиш съпру-
гата наравно с вола, магаре-
то и покъщнината. Нима хрис-
тияните не се смущават от 
това, че жените биват тре-
тирани като вещи? Жените 
нямат ли също желания?

Или друга ситуация: домът 
е придобит по нечестен на-
чин, жената е взета насила, за 
робите да не говорим – защо 
да не пожелаваме да ги осво-
бодим, което налага отнема-
нето им от господаря? •

Нима още се чудим защо 
често светът прилича на 
кошмар? Ето една от причи-
ните – десетте „божии” при-
умици. Язък че Авторът им 
не съществува и не можеш му 
иска сметка за безобразията, 
които е провокирал. •

Васил Арапов
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КЪМ ВСИЧКИ ИСКРЕНИ ПРИЯТЕЛИ НА НАРОДА
Духът на разрушението е 

творчески дух.
Бакунин

В общия хор на раздаващи се 
гласове – “Да живее политиче-
ската свобода!” – ние, анархи-
стите, сме изключение. Ние 
не крещим: “Да живее полити-
ческата свобода!” – не за нея 
се борим ние, не за нея проли-
ваме своята кръв в редовете 
на борещия се пролетариат. 
Ние разбираме отлично, че ка-
квато и да било свобода е не-
възможна при днешния иконо-
мически строй; ние виждаме, 
че стремежът към политиче-
ска «свобода» заглушава ис-
тинските нужди на народа; 
ние сме научили добре уроци-
те на западноевропейските 
революции, които с цялата си 
очевидност доказаха, че дело-
то на революцията е проигра-
но, когато попадне в ръцете 
на едно якобинско правител-
ство. Когато народът проли-
ва своята кръв на барикадите 
и с цената на хиляди жертви 
завоюва правото си на живот 
и щастие – щом се остави в 
ръцете на якобинското пра-
вителство, то, дори да се ръ-
ководи от най-добри желания, 
остава безсилно да съхрани 
неговите права. Най-много-
то, което може да стори, е 
да го задължи с нови закони и 
конституции, но да нахрани 
гладните, да организира тру-
да не е в състояние. Народът 

продължава да гладува, очак-
вайки подаяния от правител-
ството, докато реакцията 
расте и революцията бива 
проиграна. Провъзгласените 
принципи – “свобода, равен-
ство и братство” остават 
неосъществени на дело, а въ-
станалият народ продължа-
ва да живее под същия иконо-
мически и политически гнет. 
Революцията бива проигра-
на, защото народът е пове-
рил съдбата си в ръцете на 
тези, които е считал за свои 
приятели и благодетели, но 
които, вземайки властта, 
заедно с нея придобиват 
всички кръвожадни инстинк-
ти и навици на властници-
те. Такива са били всички ре-
волюции от края на 18-ти и 
целия 19-ти век. Затова, изу-
чавайки историята им, от-
хвърляме политическите ре-
волюции, предаващи властта 
от едни ръце в други, ставай-
ки източник на нова, по-чудо-
вищна експлоатация и гнет; 
ние отричаме всякаква поли-
тическа организация на об-
ществото и стремежите за 
завладяване на политическа-
та машина за устройство на 
народния живот като една 
от най-опасните заблуди на 
съвременния, така наречен 
“научен” социализъм. Ние сме 
врагове на държавата и, заед-
но с нея, отхвърляме всякакво 
предаване на богатствата в 
нейни ръце, както и организи-
рането на труда от нейните 

чиновници. Ние отричаме вся-
какъв подобен “социализъм” 
като източник на ново наси-
лие и експлоатация. В истори-
ята няма нито един пример, в 
които правителството изоб-
що и диктаторското в част-
ност да се е оказало на висо-
тата на своите обещания. И 
обратно, срещаме най-яркия 
разцвет на обществените 
сили, когато народът, макар 
и временно, е успявал да се из-
мъкне от хомота на власт-
та.

Ние считаме, че единстве-
ният начин да осъществим 
нашия идеал – унищожение 
на всяка експлоатация и на-
силие – идеалът на антидър-
жавния комунизъм – е насил-
ствената революция, която 
ще предаде в ръцете на наро-
да всички богатства и той 
сам ще се организира в сво-
бодни комуни. Средството, 

приближаващо ни към този 
идеал, е революционната бор-
ба на пролетариата, въста-
нието и революционната 
генерална стачка, доказала 
вече силата си, водеща към 
победа, когато стане дейст-
вително всеобща. Тази борба 
вече е започнала, тя се раз-
раства, водейки от малките 
въстания към по-големи, за да 
премине накрая в победонос-
на революция. Както някога 
300-та селски въстания пред-
шестваха Великата френска 
революция, така и сегашните 
стачки носят в утробата си 
кълновете на бъдещата Со-
циална революция.

И ако ние не приветства-
ме сегашната борба на про-
летариата, неговата стачка, 
поразяваща със своята гран-
диозност и упорство, с крясъ-
ци “Да живее политическата 
свобода!” – то е защото сме 
истински защитници на него-
вите интереси и нужди. Ние 
го предпазваме от увлечени-
ята в политическите борби, 
от тези последици, които 
биха предали интересите му 
и защитата им в ръцете на 
якобинското правителство и 
на Учредителното събрание. 
Дори ако на Русия не се раз-
мине конституционният ре-
жим, ние ще останем в реди-
ците на пролетариата – не за 
да го призоваваме да помага в 
установяване на нови режи-
ми, а за да се борим заедно с 
него за правото му на живот. 

Колкото по-голяма е револю-
ционната енергия, вдъхновя-
ваща въстанието, толкова 
по-близък е часът на крайна-
та победа, толкова по-близ-
ка е социалната революция. 
Ние не възлагаме надежди на 
никой от политическите ре-
жими – от деспотичното са-
модържавие до най-демокра-
тичната република – защото 
всички те еднакво се стре-
мят да потушат народни-
те въстания, да превържат 
народните рани с изгнилите 
парцали на всевъзможни зако-
ни, прокарани чрез кабинети-
те на бюрократите или бур-
жоазните парламенти – за-
щото нито един режим не ще 
постави предел на народните 
страдания. Затова, викайки с 
другите: “Долу тиранина, чии-
то ръце са обагрени с кръвта 
на народа, долу деспота Нико-
лай II!”, ние винаги ще нарича-
ме врагове на народа и деспо-
ти всички, които искат да го 
яхнат отново, и ще продъл-
жим да го зовем на борба с на-
силниците, с експлоататори-
те и с предателите на народ-
ната свобода и на народните 
интереси – ще го зовем в име-
то на победата на социална-
та революция.

Да живее Социалната рево-
люция!

Да живее АНТИДЪРЖАВНИ-
ЯТ КОМУНИЗЪМ! •

АНАРХОКОМУНИСТИЧЕСКА 
ГРУПА “ИНТЕРНАЦИОНАЛ” (РИГА). 

1905. № 1. Април

унищожение 
на всяка 
експлоатация 
и насилие – 
идеалът на 
антидържавния 
комунизъм

100 ГОДИНИ ОТ РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

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

През ноември замесените в 
Корниловския „метеж” генера-
ли напускат затвора в град-
чето Быхов и поемат към те-
риторията на Донското каза-
чество, руската реакционна 
„Вандея”, станала крепост на 
консерватизма след превръ-
щането на някогашните во-
лни казаци (предимно бегълци 
от крепостното робство) в 
наследствен жандармски кор-
пус на империята, отрупан с 
привилегии спрямо останали-
те руски поданици. През целия 
декември 1917 и януари 1918 в 
Ростов и Новочеркаск прииж-
дат доброволци в армията на 
белогвардейците, декларирали 
целта си да „спасят Русия от 
германо-болшевизма”. 

Болшевиките към онзи мо-
мент не обръщат сериозно 
внимание на Бялото движе-
ние. Разчели са, че народът 
ще остане не просто безучас-
тен, но и враждебен към би-
вшите си господари. Оттук 
е обяснимо, че сред белогвар-
дейците чистите монархис-
ти представляват скромно 
малцинство. Белите генера-
ли или смътно си представят 
устройството на страната 
„след победата”, или заявяват 
диктаторски режими, което 

е пропаганда в полза на про-
тивника им – огромната маса 
руски селяни и работници не 
желаят връщане на стария ре-
жим, независимо в каква пре-
мяна. По инерция немалка част 
от белогвардейците държат 
на идеята за Учредително съ-
брание, което „да посочи пътя 
на страната”, почти до края, 
до изолирането на армията им 
в Крим през 1921 г.

Учредителното събрание 
е панацеята, която всички по-
литически партии сочат още 
от Февруарската революция, 
включително и болшевиките. 
И когато в края на октомври 
поемат властта с преврат, 
макар да не вярват, че ще я 
удържат дълго, не могат се 
отметнат. Изборите се про-
веждат поетапно, от 12 до 26 
ноември. Резултатите са без-
радостни за Ленин и Троцки: 
партията им получава 24%, де-
сните успяват да вземат 17%, 
а демократичните сили – 59%, 
от които 40% се падат на есе-
рите. С процедурни номера 
болшевиките забавят откри-
ването на Учредителното съ-
брание; първото му заседание 
е било предвидено за 28 ноем-
ври, но е отложено за 5 януари.

Откриването е белязано с 
кръв: демонстранти с черве-
ни знамена – работници, моря-

ци и войници – са разстреляни 
от червеногвардейци – пак ра-
ботници, моряци и войници, из-
лъгани от болшевиките, че де-
монстрацията е „буржоазна”.

Преди това обаче болше-
вишката власт се е погри-
жила да си създаде опорни 
структури: част от чинов-
ничеството, необходимо за 
функционирането на държав-
ния апарат, е подкупено и ра-
боти под ръководството на 
партията; макар че кризата с 
бюрократите се проточва до 
лятото, пробив е направен, 
така че към края на Граждан-
ската война болшевишкото 
правителство (Съвет на на-
родните комисари, съкрате-
но Совнарком) разполага с под-
крепата (и вярна служба) на 60-
75% от царския чиновнически 
корпус и от поне половината 
кадрови офицери, включител-
но генерали като известния 
Брусилов. И най-важното: съз-
дадена е „извънредна (через-
вычайная) комисия” (ЧК), репре-
сивен апарат с често неясно 
докъде простиращи се пълно-
мощия, уж за борба с крими-
налната вълна и „контрарево-
люционните заговори”… ЧК с 
нищо не пречи на белогвардей-
ците да трупат сили, затова 
пък насочва ударите си срещу 
есерите и анархистите – то-

ест силите, на фона на които 
самите болшевики изглеждат 
(и фактически са такива) ре-
акционери.

Единственото заседание 
на Учредителното събрание 
приключва призори на 6 януа-
ри – охраната на Таврическия 
дворец заявява, че „караулът е 
уморен” и приканва депутати-
те да напуснат. Следващо за-
седание няма – Совнаркомът 
приема декрет за разпускане-
то му, а в нощта срещу 7 яну-
ари ВЦИК утвърждава декре-
та. Болшевиките провеждат 
митинги в предприятията и 
казармите, на които успяват 
да убедят хората да „привет-
стват победителите и да ху-
лят победените”.

И така, болшевиките се съ-
средоточават върху укреп-
ването на властта си, като 
един от похватите на това 
укрепване включва „дърпане 
на чергата” изпод нозете на 
опонентите от революцион-
ния лагер. Вече са приети дек-
ретите за мира, земята и 
други, отменящи формалните 
останки на царизма – нито 
един от тези актове не се 
разглежда от Ленин и Троцки 
като нещо повече от „такти-
ка”. Говори се за „федеративно 
устройство” на Русия, но на 
дело се вземат мерки за пов-

торна централизация, което 
е обратното на федерализма.

Първоначално най-голям ус-
пех има Декретът за мира – 
при това Совнаркомът се об-
ръща пряко към войнишки-
те комитети на фронта да 
изпълняват декрета, както 
сметнат за добре и „без кан-
целарщина”. Самият декрет 
и начинът му на изпълнение е 
крайно демократичен, рево-
люционен, лъха на жадуваната 
от масите свобода. В онзи мо-
мент обаче, току след октом-
врийския преврат, болшевики-
те и без това нямат ресурс за 
контрол и „канцеларщина”. Към 
средата на ноември 1917, въ-
преки съпротивата на върхов-
ното военно командване, 20 
дивизии са сключили примирие 
с германските части от дру-
гата страна на фронтовата 
линия, а повече от 40 пости-
гат споразумение за прекра-
тяване на огъня.

Декретът за земята също 
не изисква от болшевиките 
някакво административно 
усилие – земята вече е поде-
лена самоинициативно от се-
ляните, но само Ленин поема 
политическата отговорност 
формално да „узакони” това, 
докато останалите партии 
не смеят да го сторят. Днес 
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Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не 
е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова 
не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани 
грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда 
на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки 
автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 
Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

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

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

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

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

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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

1. Илия Троянов 400 лв

2. Даниел Рангелов 180 лв

3. Петьо Зафиров 30 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

39. Социална революция или смърт – Георги Константинов 10 лв
БРОШУРИ:

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 01.12.1924 г. в София 

под редакцията на Хрис-
то Табаков започва да из-
лиза анархистическият 
вестник „Свободно дело”.

• На 02.12.1902 г. е роден 
анархистът Йордан Ан-
гелов Шопов, убит през 
1943 г. като ятак.

• На 04.12.1944 г. в София 
под редакцията на Георги 
Карамихайлов се подновя-
ва легалното издаване на 
вестник „Работническа 
мисъл” след десетгодиш-
на забрана. Скоро вестни-
кът е забранен отново.

• На 05.12.1908 г. в Разград 
под редакцията на Вър-
бан Килифарски започва да 
излиза вестник „Безвлас-
тие”.

• На 05.12.1924 г. при сраже-
ние с полицията в Злати-
ца загива анархистът Ми-
хаил Динчев Цицелков.

• На 07.12.1853 г. в Италия 
е роден теоретикът на 
анархизма Енрико Мала-
теста.

• На 09.12.1842 г. е роден 
Пьотр Алексеевич Кро-
поткин.

• На 11.12.1984 г. в София 
умира анархистът Тоне 
Василев, политически за-
творник по време на бол-
шевишкия режим.

• На 12.12.1995 г. в село Бал-
ван умира анархистът 
Христо Колев Йорданов – 
един от най-дългогодиш-
ните политически за-
творници и концлагерис-
ти при монархисткия и 
болшевишкия режим.

• На 13.12.1997 г. в село Чу-
ковец умира анархистът 
Георги Донев, концлаге-
рист от Белене.

• На 16.12.1848 г. са извър-
шени масови арести на 
анархисти в цялата стра-
на, след което над 600 
анархисти са въдворени в 
лагери.

• На 19.12.1862 г. в село Див-
дядово е роден Никола 
Стойнов, един от първи-
те български анархисти, 
учител, издател и редак-
тор. Участвал в основа-
ването на БЗНС.

• На 24.12.1895 г. умира ру-
ският писател и рево-
люционер Сергей Ми-
хайлович Кравчински – 
Степняк.

• На 30.12.1990 г. в Бургас 
умира анархистът Ганчо 
Бойчев

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2017 СВОБОДНА  МИСЪЛ

100 ГОДИНИ ОТ РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Между стихийния анархизъм...
тези актове биха минали за 
„популизъм”, чиста печалба на 
популярност.

Нататъшните мерки на 
Совнаркома обаче пораждат 
съпротива, преди всичко у есе-
рите, затова болшевишката 
власт се стяга срещу тях, 
вместо да дебне представи-
телите на стратегически и 
идейно губещата кауза на бе-
логвардейците. С формиращи-
те се войски на Бялата гвар-
дия се бият спорадично мест-
ни народни милиции, които ус-
пяват да нанесат сериозни за-
губи на белогвардейците, въ-
преки некоординираните си 
действия. В края на март пък 
случаен снаряд смъртоносно 
ранява Корнилов, Доброволче-
ската армия е пред разпадане, 
но липсва организирана сила, 
която да я довърши – белог-
вардейците се оттеглят и 
под командването на Деникин 
се окопитват за по-късни кам-
пании.

Към януари 1918 подозре-
нието към болшевиките, че 
концентрират власт, вмес-
то да „въвеждат народовлас-

тие”, се излива в терористич-
ни действия. На 1 януари е об-
стрелян автомобилът на Ле-
нин. Извършени са нападения 
и срещу други функционери 
на болшевишката партия. За 
виновни са нарочени десните 
есери, но признаци на колеба-
ние показват и левите есери, 
като на 14 декември, годиш-
нина от въстанието на дека-
бристите през 1825, един от 
лидерите им пише в дневника 
си: „струва ли си да правим ре-
волюция, ако тя води до въз-
раждане на тайна полиция?”

От другата страна, след-
ват убийства с неясен извър-
шител на опозиционни дейци 
и арестувани членове на сва-
леното Временно правител-
ство – „инциденти” при конво-
иране. Болшевиките подгот-
вят терор, без който не биха 
могли да оцелеят.

Преговорите с Германия и 
Австро-Унгария обаче не вър-
вят добре. Страна в спора-
зумяването е и украинската 
Централна рада – правител-
ство от меншевики и десни 
есери. Радата приема услови-
ята на германците, което оз-
начава фактическа окупация и 

грабеж на житницата на до-
скорошната Руска империя. 
Болшевиките са в капан: из-
градили са популярност върху 
лозунга за спиране на война-
та, но и немският „мир” е не-
приемлив. Троцки пробва да ла-
вира с позицията „ни мир, ни 
война”, но германците не го 
признават и заявяват, че се 
чувстват свободни да про-
дължават настъпление срещу 
Съветска Русия. Болшевишко-
то ръководство смята това 
за блъф – и греши.

Настъплението на немски-
те части заплашва Петрог-
рад. Според по-късната бол-
шевишка историография, на 
23 февруари отряди на Чер-
вената гвардия спират „гер-
манските пълчища” и датата 
е обявена за „рожден ден на 
Червената армия”. Действи-
телността е друга: немско-
то настъпление спира поради 
вътрешно изтощаване и нуж-
да от части по другите фрон-
тове, а „геройската съпроти-
ва” е била паническо бягство. 
На 3 март е подписан още по-
унизителен мир, с още по-ло-
ши условия. •

Шаркан
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Януари

 П В С Ч П С Н
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31    

Февруари

 П В С Ч П С Н
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28    

Март

 П В С Ч П С Н
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 

Април

 П В С Ч П С Н
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30      

Май

 П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31   

Юни

 П В С Ч П С Н
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 

Юли

 П В С Ч П С Н
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31     

Август

 П В С Ч П С Н
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31  

Септември

 П В С Ч П С Н
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30

Октомври

 П В С Ч П С Н
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31    

Ноември

 П В С Ч П С Н
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30  

Декември

 П В С Ч П С Н
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31      


