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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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Лозунгите на 
революцията
Тезисът „Власт на Съветите” 
не е изгубил нищо за изминалите 
100 години.

Изкоренена ли е 
работническата 
солидарност?
Малко по малко губим извоювано-
то с цената на милиони жертви.

Бюлетинът на АРС
Безграничната наглост на бизне-
са ● Протести в Гърция ● Срещу 
поскъпването на водата ● При-
зив в защита на Пирин

Център за градска 
дебилност
Кампанията за безплатен град-
ски транспорт има смисъл, но 
крие и рискове.

Рожава и борбата 
срещу ИДИЛ
Захер Бахер за главните дейст-
ващи лица и изгледите за бъде-
щето на кюрдската съпротива.

ТЕМА НА БРОЯ

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
„борсата“

Днешният ми разказ е моно-
лог. На „борсата” пред селска-
та кръчма е пусто, предпраз-
нично. Сам съм с бакалина, 
но той се мушна да подреди 
склада, остави ме с радио-
то. Сърбам изстинал ментов 
чай, слушам и се отчайвам 
от чутото. Често слушате-
ли се обаждат възмутени, че 
нямало достатъчно българ-
ска музика в ефира на „Хори-
зонт”, водещите в студиото 
разпалено отричат, но ето 
че одеве преброих: на една на-
шенска се падат по четири-

пет чужбински песни – и до-
бре че е така. Защо? Защото 
в от съвременните, а и не-
малко от „старите шлагери”, 
лирични героини и герои на 
текстовете на песните вся-
ват ужас – с бездарни поре-
дици от думи, с комплексар-
ски, често неясни послания, 
никаква лирика, да не говорим 
за безсрамно откраднати ме-
лодии, само тази сутрин раз-
познах мотиви от Демис Ру-
сос, Джани Моранди и Хулио 
Иглесиас, и то в кошмарен 
аранжимент. Поп и рок из-
пълнителите у нас стряскат 
със самомнение, в което с ми-
кроскоп да дириш покритие. 
На този техен фон чалгата 
поблещуква с повече смисле-
ни слова, поне по-преки, без 
шикалкавене.

Опа, тутакси би ме сря-
зал някой, много ти е край-
но мнението! Крайно я. Всяко 
мнение е такова. Само онова, 
дето иска да е циганска тор-
ба, е „балансирано”, демек ни-
какво. Стане ли дума за ези-
ка, например, нещата вина-
ги са крайни. Както говорим, 
така мислим – и обратно. 
Беден речник – бедна мисъл. 
Сбъркани понятия в този реч-
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ С ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ

Идната Голяма война
НЯМА ДА СЕ ВОДИ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ, 
А ЗА ГОСПОДСТВО НАД СВЕТА
Българският народ не е 
участвал във война след 
Втората световна, коя-
то завърши с победа на 
Съюзниците над Оста. 
През очите на един анар-
хист, кой спечели и кой 
загуби войната?

Ако изчисляваме загубите 
в трупове, лишения и разру-
шения, от войната изгубиха 
народите от всички воюващи 
страни – някои повече, други 
по-малко.

С печалбите отговорът е 
по-диференциран, с разлики по 
няколко линии. Първата е Из-
ток-Запад.

На Запад спечелиха капи-
талистите, включително и 
тези от страните на Оста, 
изгубили войната, защото 
събратята им от САЩ ги под-
помогнаха да възстановят за-
губите си с „плана Маршал” и 
им гарантираха „социалния и 
граждански мир” чрез окупаци-
ята и военното си присъст-
вие.

На Изток, независимо от 
това дали бяха на страна-
та на победените, или на по-
бедителите, те бяха експро-
приирани от назначените от 
Сталин правителства на ком-
партиите и заместени от 
номенклатурите или от дър-
жавно-капиталистическите 
класи, образуващи „новата” 

партийна, военнополицейска, 
стопанска и административ-
на бюрокрация, която също се 
оказа сред печелившите.

Соцстраните имаха коло-
ниален статут, с тази особе-
ност, че властта беше пове-
рена на местни слуги на Мос-
ква, които приеха безусловно 
колониалната експлоатация 
от страна на метрополията. 
Признанията за тези импер-
ски отношения вътре в „лаге-
ра на мира, социализма и демо-
крацията” бяха направени от 
най-високо място – от първия 
секретар на КПСС Хрушчов в 
негова декларация от 30 ок-
томври 1956 г. (Това стана в 
разгара на Унгарската рево-
люция и на полската револю-
ционна ситуация от същата 
година).

Що се отнася до власт-
ниците от страните побе-
дителки на Запад – те също 
спечелиха, докато върхушки-
те на военновременните на-
цистки, фашистки и фашизо-
идни режими платиха с глави-
те си. Същото стана и на Из-
ток, общо взето в много по-
големи пропорции, в името на 
„антифашизма”.

Оттогава станахме 
свидетели на множество 
по-малки войни. Какви са 
разликите между една 
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ник – няма мислене, има идио-
тизъм, малоумие.

Ето, веднага ми идва на 
ум поредният пример, от съ-
щото радио, дето бълва ак-
туалности – протести на 
ЕКОЛОЗИ заради мегадала-
верата Банско, за рахата 
на партийно-парламентар-
но-правителствените па-
триоти. Учени ли са това, 
щом са „лози”? Какво стана 
с думата „природозащит-
ници”? Вярно е, че повечето 
от тях са пишман защитни-
ци и твърде малко „лози”, но 
много ИДЕОлози, тоест на-
уката пуши на резервната 
скамейка. Чак да са опасни 
заговорници обаче, плате-
ни с австрийски и швейцар-
ски сребърници, понеже ав-
стрийци и швейцарци ни за-
видели за зимните курорти? 
Айде стига де! И като рекох 
за ЕКОЛОЗИТЕ, да добавя, за 
протокола, че протести за 
Банско е смешно да стават 
в София, смешно е да се огра-
ничават с думи, смешно е да 
се позовават на закони, при-
ети от далавераджиите, за 
да може далаверите им да са 
от законни по-законни. Щом 
на „еколозите” не им отър-
ва да трошат строителна-
та техника, нито да гепят и 
спукат от бой мошениците 
от министерството – да не 

се излагат с врясъци и сел-
фита по фейсбука. О, и това 
ли било КРАЙНО? Ами като 
остане Пирин без любима-
та им природа, нека седнат 
да мерят що е било крайно, 
а що – безкрайно ГЛУПАВО и 
СТРАХЛИВО.

Та запомнете – думите, 
които използвате, съграж-
дат вашия свят! Не го праве-
те грозен, не допускайте да 
е изкривен. Много се пазете 
от налагано изкривяване.

Е, в кой свят искате да жи-
веете – в неизкривения или 
в изкълчения? Предупрежда-
вам – в изкълчения свят бър-
зо ще проимате болки в кръ-
ста, че и по-надолу, а това 
ще е най-дребната неприят-
ност…

Ето, от балончето „фал-
шиви новини” (за които си 
има точна ясна дума, пък и 
като явление не са от вчера, 
а откакто има писменост и 
властници да диктуват на 
граматиците какво да пи-
шат, макар че бая грамати-
ци и сами, без тоягата, гле-
дат да се подмазват) поте-
че кранчето на евросубси-
диите за ПРОГРАМИ, пред-
назначени да „обучават мла-
дежите да различават фал-
шиви новини”… Олеле. Разли-
чаването на истината от 
лъжата, щом не става в се-
мейството, в приятелските 
среди, в даскалото – пиши го 

бегало. Пиши поощряване на 
младите глупаци, които по-
сле ще пораснат и ще ста-
нат дърти глупаци с грамад-
но самочувствие. Казвам на 
бакалина, чиято майка, лека 
ґ пръст, беше рускиня (то-
ест руска циганка от Крас-
ноярск, където баща му, бъл-
гарски циганин, беше на ра-
бота в „Болгарстрой”): пом-
ниш ли какво викат братуш-
ките? Че няма по-лошо нещо 
от глупак с инициатива? Е, 
има! По-страшно е тарикат, 
мошеник с инициатива. Евро-
бюрократите в едно преда-
ване плачат, че децата пре-
калено киснат в интернет, а 
после отпускат пари за ПО-
ШИРОК ДОСТЪП на децата 
до виртуалния свят, в кой-
то основното съдържание 
е кухо, рекламозабоклучено, 
но доходоносно – трафик на 
данни, по-скъпи хардуерни 
джаджички. Това е в дъното 
на тези инициативи – печал-
ба. А след нея – печалба от 

програми срещу детското и 
младежкото затлъстяване – 
телесно и умствено, като 
последното комай е терми-
нално, мисълта им прижи-
ве гушва босилека, карат я 
нататък, до препускащата 
пенсионна възраст, по инер-
ция, на чисто физиологично 
съществуване, за което са 
достатъчни образците пе-
сенна „поезия”, от която на 
човек с вкус му гангренясват 
ушите.

Кротко, бате Хасане, не 
се ядосвай пак – мъчи се да 
ме успокои бакалинът, но по-
неже му е писнало всеки път 
да ми служи за радиатор, 
офейква обратно в склада да 
мачка празните кашони за 
вторични суровини.

Оставам отново сам в 
празната кръчма насаме с 
радиоапарата – и фуча сре-
щу почти всяка „новост”, ле-
еща се от високоговорите-
ля. Пак някъде криза със сме-
тище – е-хей, забравихте ли 
как в началото на възхода си 
премиерът наш хонорис кау-
за генерал-лейтенант почна 
с херкулесов подвиг да раз-
чиства авгиевите смети-
ща из страната? Ха! Докъде 
стигна с това?

Призив за дарения за СПЕШ-
НА мозъчна операция – от 
месец почти се точи. Къде 
отиде „спешността”? Щом 
нещо е спешно – би трябва-

ло да оперират. Ама не – ча-
кат внасяне на СУМАТА. А до-
като се събере – може и да 
стане вече късно. Цяла ме-
дия не може да се бръкне за 
свой верен служител! Аха, 
някой ще изтърси „ами нема 
държава”. Нема, ама има – за-
ради това е ТАКА. Държава-
та кого цени – туй личи от 
последните поправки в Нака-
зателния кодекс: за нанасяне 
на побой на бременна жена – 
ДО три години затвор, а за 
„склоняване на държавен слу-
жител към нарушаване на за-
кона” – ПЕТНАЙСЕТ години. 
Други въпроси?!

Тъкмо ми сервират ве-
стта, че „корупцията не 
е актуална тема” за насе-
лението, когато незнайно 
как се сещам за „разкрити-
ята”, че източноевропейци-
те ядем боклуци второ ка-
чество, а политици и бю-
рократи „нищо не могат да 
направят”, трябвало „да ми-
нат процедури” – а дотогава 
яжте лайна. Премълчават, че 
кофтикачествената манджа 
има предназначение – да мре 
по-бързо злеплатежоспособ-
ната „сган”, понеже е кате-
гория ИЗЛИШЕН МАТРЯЛ, да 
мре, преди да посегне към и 
без туй опосканите пенсион-
ни фондове. Тъп народец!

Казвам си го още веднъж, 
на глас, с юмручен акомпани-
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Световна война и подоб-
ни периоди на непрекъс-
нати „локални конфли-
кти”?

Обикновено „малките вой-
ни” са начин за „по-справедли-
во” преразпределяне на след-
военния свят между „свръхве-
ликите”, за изпробване на но-
вите оръжия, опипване „муску-
лите” на врага и са прелюдия 
към поредната Голяма война.

Разликите са в мащабите, 
количеството на жертвите 
и разрушенията. Мисля, че ид-
ната Голяма война няма да се 
води за преразпределяне, а за 
господство над света.

Мислиш ли, че е веро-
ятна една Трета светов-
на война с пълномащаб-
ни военни действия по 
цялата планета? Каква 
би била ролята на ЕС и в 
частност на България в 
нея?

Мисля, че ако се запазят 
днешните тенденции и тем-
пове в развитие на сектори-
те от света с най-голямо те-
гло и неговият политически и 
социал-икономически строеж, 
Третата световна война е 
неизбежна. Разглеждайки кар-
тата на инвестициите, на 
мощностите (военните съ-

ответстват на финансово-
икономическите), на военни-
те бази и на очертаващите 
се коалирания, най-вероятно е 
войната да бъде планетарна с 
малки „острови на мира”.

За нейно начало могат да 
послужат стотици поводи, но 
мисля, че има две основни въз-
можности. Ако Китай съхрани 
досегашния си прираст, след 
около три десетилетия ще 
има по-голям брутен вътре-
шен продукт от САЩ, Евро-
пейския Съюз и Япония, взети 
заедно. На него ще съответ-
ства един нараснал апетит, 
възможности за дъмпинги и 
експанзии, целящи получава-
не на „полагащия им се дял” от 
световния пазар. Всичко заед-
но ще изправи свръхсилите и 
техните сателити на ръба на 
непрекъснатата ескалация на 
разнородни конфликти, воде-
ща към Голямата война. Не из-
ключвам, но ми се струва по-
малко вероятна, една преван-
тивна, изпреварваща война 
на Западния алианс срещу Ки-
тай и неговите съюзници. Във 
всеки случай трябва да се сле-
дят ходовете на двете глав-
ни действащи лица и да се раз-
яснява техния смисъл.

Отсега е трудно да се 
предвидят военните коали-
ции, но мисля, че във всички 

случаи войната няма да бъде 
ядрена. Властващите „елити” 
и господстващите сибарити 
не искат да загинат и да се 
простят със сладкия живот.

Предвид сегашните все-
странни обвързаности, най-
вероятно е ЕС и България 
като част от него да споде-
лят „съдбата” на така нарече-
ната Евроатлантическа общ-
ност.

Какви биха били реално-
стите на такава война в 
сравнение с предишните? 
Възможно ли е много по-
малко хора да натискат 
копчетата на роботизи-
раните оръжия, а жерт-
вите им да бъдат много 
повече? Възможно ли е съ-
временните икономиче-
ски процеси да се окажат 
много по-нестабилни, а 
населението – много по-
неподготвено за реално-
стите на една световна 
война в сравнение с нача-
лото на 20 век? Възмож-
но ли е патриотарската 
пропаганда на държавни-
те машини да се окаже 
неадекватна и неефек-
тивна?

Тук въпросите са четири и 
не са от най-лесните поради 
липса на достатъчно инфор-
мация, но нека потърсим по-

вероятните отговори. Поне-
же противниците ще бъдат 
равностойни и мащабите не-
сравними, войната може да 
се затегне до повече от едно 
десетилетие, а разликите в 
жертви и поражения ще бъ-
дат може би десетократно 
по-големи от тези в двете 
предишни световни войни, 
взети заедно.

Мисля, че каквато и да е 
степента на роботизация 
към момента на войната, по-
следната дума по бойните по-
лета ще има човешкият фак-
тор, защото, ако силите на 
революцията са в ембрионал-
но състояние, т. е. ако тя не 
изпревари голямата война и 
при условие, че в нея няма по-
бедители, умората, разби-
рането на безсмислието ґ, 
включително и от тези, кои-
то са се надявали да я спече-
лят, разрухата и масовата 
смърт би трябвало да дове-
дат от една страна до разпад 
на системата във воюващи-
те страни (както това стана 
в Русия през 1917 година) и от 
друга до проработване сред 
жертвите на инстинктите 
за самосъхранение, взаимопо-
мощ и солидарност, до осъз-
наване на възможния изход от 
касапницата, до началото на 
съпротива – лична и групова, 

до спонтанно навдигане на 
масите и припламване тук и 
там на бунтове, въстания и 
революции, до по-добра разби-
раемост и възприемчивост 
на нашата пропаганда, откри-
ване на пространства за съз-
даване на революционни гру-
пи и организации, и в последна 
сметка – до сливане на сти-
хийността и съзнателност-
та в общ пожар и създаване 
на революционни фронтове. 
(Ако съдим по опита от поч-
ти всички досегашни револю-
ции, можем да заключим, че в 
такива върхови моменти на 
кризите са достатъчни мно-
го по-малки усилия, за да рух-
не сградата на старото об-
щество. По-трудният въпрос 
е свързан с готовността на 
силите, които ще строят но-
вия свят върху развалините 
на стария.)

В началото на ХХ век го-
товността да се отговори 
на войната със Социална ре-
волюция е по-скоро словесна. 
Когато нейният час удари, с 
изключение на незначителни 
групички, социалистите от 
всички нюанси се нареждат 
под патриотарските знаме-
на и продават идеала, за да 
си спасят кожите или за пани-
ца казионна леща. Необходими 
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мент по масата: ТЪП НАРО-
ДЕЦ!

И в този момент ме удря 
едно хрумване, изниква един 
въпрос, на който надали ско-
ро ще намеря задоволителен 
отговор: дали не съм ста-
нал ВИСОКОМЕРЕН? Покате-
рил съм се, така се случи за 
мой късмет,  на мирогледна-
та кула на анархизма и гле-
дам отгоре с презрение „не-
прозрялите”… Дали не е ста-
нало така?

Иска ми се да не е – чо-
вешко е самооправданието, 
вкопчване в добри предста-
ви за себе си; ама пак човеш-
ко, съвестно тоест, е и да 
гледаш истината в очите, 
да я преглъщаш като остър 
залък. Едно от моите опре-
деления за „анархист” е „чо-
век с доброкачествена съ-
вест”.

Чувствам как отсреща 
сяда на масата Съвестта 
ми, намусена. Предстои ни 
дълъг разговор. Тя, страш-
на и прекрасна като юноше-
ски блян, ще ме припира към 
стената с корави питанки: 
имаш ли етично основание 
да караш хората да са нещо 

повече от сегашното им 
ниво „санитарен минимум”, 
да не кажа „утайка”? А да ти 
се намира извинение да НЕ 
ГО ПРАВИШ, а? Ще бъдеш ли 
докрай „краен” спрямо оне-
зи човешки персонажи, кои-
то сами са утайка и гледат 
да натикат всички в нея, из-
ползвайки властта си – из-
печените по вековни рецеп-
ти лъжи, – а където лъжата 
не минава, вадят бухалките, 
ама не за да се правят на ху-
дожествени гимнастички, ъ?

Ех, лесно е да агитираш 
другите. Даже, признавам, 
понякога е приятно да от-
варяш очите на слепите, на 
жумящите. Ама тук е като 
в Големия джихад от Кора-
на (между нас казано – също 
толкова сбъркано и мрачно 
нещо, каквото е и Библията; 
вмятам го нарочно, защото 
религиозната пропаганда у 
нас става все по-нахална, 
като по празници превтас-
ва и прелива като отходна 
яма, в която някой зъл шего-
биец е хвърлил пакетче хлеб-
на мая) – най-сложно е да аги-
тираш себе си.

Никога не е късно. И вина-
ги е важно. •

Хасан Девринджи
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БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
„борсата“

са 3-4 години, за да претър-
пи милитаристичната про-
паганда фалит, а масите да 
започнат да изпреварват с 
действията си „авангардите” 
и да ги принудят на отделни 
места да ги последват, като 
излязат от състоянието на 
вцепенение вследствие раз-
рушенията, ужасите и смър-
тта.

Ще помогнат ли на на-
шия народ ужасите и не-
щастията на една война 
да види по-добре причи-
ните за проблемите си?

Най-напред малко теория 
от сферата на бифуркации-
те, отнесена към тази на со-
циалните революции: всяка 
система (капиталистическа-
та не прави изключение) се 
състои от вътрешни подсис-
теми. Те вибрират, осцили-
рат, подложени са на по-бав-
ни или по-бързи, но непрекъс-
нати промени, или се нами-
рат в състояние на постоян-
ни флуктуации. Когато една 
от тези флуктуации, които 
преминават през системата 
или някоя от нейните подсис-
теми, достигне достатъч-
но голяма амплитуда, цялата 
структура рухва. Флуктуаци-
ите, които се предизвикват 

от Роботронната револю-
ция във всички сфери от жи-
вота на едно капиталисти-
ческо общество, водят до 
трансформации, като залеза 
на индустриалните браншо-
ве: металургия, автомобили, 
корабостроителство и т. 
н., и до изникването на нови 
производства, свързани с ин-
форматиката, роботиката, 
генетиката и т. н. Към тези 
„вътрешни флуктуации” се 
прибавят външни, идващи от 
развиващите се страни, кои-
то предизвикват тяхната 
агресивност и натиск върху 
капиталистическата систе-
ма.

Флуктуациите и вибраци-
ите пораждат дестабилиза-
ция, трусове, срутвания и не-
обходимост от революцион-
ни промени в сферите или в 
подсистемите на държави-
те и на капиталистическата 
система.

Тези сили се наслагват в 
резултанта, която прави не-
обходима и неизбежна ре-
волюционната реконструк-
ция на социаликономическа-
та система в най-развити-
те в технологично отноше-
ние страни. Каква по-мощна 
„флуктуация” обаче от идва-
щата световна война, коя-
то ще вкара в революционния 

въртоп всички – свръхразви-
ти и развиващи се, големи и 
малки страни?

Следователно, масите и 
революционерите (доколко-
то ги има днес) – ако в тях не 
са настъпили дегенератив-
ни генетични изменения – би 
трябвало, осъзнавайки, че ги 
бутат в гроба, да отгово-
рят адекватно и с удесето-
рена енергия да увеличат съ-
противата си. Тук отново се 
поставя въпросът ще имаме 
ли нравствения и физически 
кураж и интелектуалния ка-
пацитет, за да им помогнем 
да се организират и да дейст-
ват по възможно най-ефикас-
ния начин срещу разлагащи-
те се и рухващи институции 
(подсистеми) на държавност-
та, на капитализма и на ма-
нипулациите, лъжите и изма-
мите на идеолози, на медийни 
„звезди” и на попове в света, 
който искаме да погребем.

Ако нашата страна 
бъде въвлечена в такъв 
конфликт, на чия страна 
би трябвало да застане 
народът и анархистите, 
като част от него?

Ако приемем, че горека-
заното е сравнително точ-
но приближение до истина-
та за бъдещето, отговорът 
на този въпрос е очевиден: 

ние можем и следва да заста-
нем единствено на страна-
та на българската Социал-
на революция, което означа-
ва да прокламираме високо и 
категорично, че нашият гла-
вен враг са „нашите” власт-
ници и експлоататори вътре 
в собствената ни страна, че 
главната ни задача е тяхно-
то смазване, че трябва да съ-
действаме за организиране-
то на народа, зовейки го да 
обърне оръжието срещу тях, 
без да се поддава на песните 
на шовинистическите сире-
ни, нито да се стряска от об-
виненията в предателство 
на „отечеството”. Нашето 
отечество, както казва Ба-
кунин, е цялостната светов-
на и перманентна Социална 
революция, която единстве-
на може да сложи край на без-
крайните ужаси на войните 
на „елитите” за господство 
над планетата и над оста-
тъците от човечеството, 
като завърши успешно веков-
ната борба за неговото осво-
бождение.

Какви поуки могат да 
извлекат анархистките 
движения тук и по света 
от опита си в предишни-
те войни?

Мисля, че по-важните поу-
ки са няколко:

1) Без революционна органи-
зация, във войната ще бъ-
дем по-безпомощни от 
голи охлюви.

2) Ние не можем да я създа-
дем, ако не сме изградили 
себе си, като революционе-
ри, не на думи, а на дело.

3) Ако сме революционери, 
трябва да водим безком-
промисна идейна борба и за 
да не допуснем проникване-
то в организацията ни на 
разни анархо-марксисти, 
сексуално-социални пропо-
ведници, национал-анархи-
сти, опортюнисти, капи-
туланти и всевъзможни 
„модернисти”.

4) Всеки член на революцион-
ната организация тряб-
ва да изпълнява стриктно 
доброволно поетите за-
дачи и ангажименти за ан-
тивоенна пропагандна, аги-
тационна, организационна 
дейност или за участие в 
планираните преки акции.

Системният или немотиви-
ран отказ от това води до 
прекратяване на членството 
с придружаващите го после-
дици.

Такава организация може 
да бъде ефикасна само като 
действа нелегално и интер-
национално. •

Въпросите зададе Златко

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ С ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ

Идната Голяма война

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Лозунги на бъдещата 
революция
Революция, велика и разтърс-
ваща целия свят, ще има без 
всякакво съмнение. Трупащо-
то се по много линии на со-
циалното ни битие напреже-
ние рано или късно предизвик-
ва трус. Въпреки че от векове 
властовите институции са 
изобретили внушителен арсе-
нал, особено обогатен през по-
следното столетие, прецизи-
ран през последните десети-
летия и с изгледи в краткосро-
чен план за още повече сред-
ства за забавяне, отлагане, 
пренасочване на социалната 
енергия, така че революция да 
не се случва, а случи ли се, бър-
зо да се изроди, при все това 
управниците-потисници на чо-
вечеството не са всесилни. 
Не са богове, колкото и да смя-
тат себе си за такива. Све-
товни светила на идеологем-
ните инженерии като „иконо-
мически школи”, „политологии” 
и други виждат фактите след 
като професията им е била 
да ги потулват и изопачават. 
Инстинктът им за самосъх-
ранение се обажда. Те посоч-
ват ключовите несправедли-
вости, които съскат подобно 
на фитил към пресовка дина-
мит. Правят го обаче в инте-
рес на оцеляването на „елити-
те” – другото, политкорект-
но название на групите бан-

дити, подчинили на волята и 
капризите си огромни човеш-
ки маси. „Светилата” призова-
ват елитите към умереност 
и малко повече разум, така че 
да не провокират революция, 
да я избегнат чрез „реформи”.

Становището на анархи-
зма тук е категорично днес, 
каквото е било и преди: кол-
кото и „дълбоки” и дори „ради-
кални” да бъдат реформите, а 
трябва и да са успешни, кое-
то е под въпрос, те опират 
до естествения предел, кой-
то е запазването на принципа 
на неравенството – социално, 
политическо, идеологическо, 
всякакво друго. Съхранението 
дори на късче несвобода има 
въздействието на лъжицата 
катран в кацата с мед. Какви-
то и „права и свободи” да оси-
гурят и даже „гарантират” на 
простолюдието „поумнелите” 
елити, то ще е илюзия на реал-
на човешка свобода и постоян-
но ще дебне ситуация, в която 
благоденствието, здравето, 
та чак и животът на отдел-
ния „гражданин”, на семейство-
то му и потенциално социал-
ната му група ще бъдат с ле-
кота пожертвани в името на 
удобството на елитите.

Накратко, революцията не 
може се сдържи до безкрай, ос-
вен ако не се прибегне до пре-

вантивен геноцид, така че да 
няма кой да въстане. За съжа-
ление, роботизацията позво-
лява подобно „окончателно ре-
шение” – излишното за систе-
мата население ще бъде ти-
хичко тровено с евтини храни, 
насъсквано да се самоизбива в 
състава на враждуващи улич-
ни банди и фен клубове, в меж-
дунационални и междуверски 
конфликти, докато „висшата 
класа” остава вън от различ-
ните видове месомелачки.

Революцията е вече акт на 
оцеляване, не само порив за по-
добър живот, а избор между 
живота и смъртта. Не е нуж-
но, направо вредно е човечест-
вото да последва стъпките на 
Варшавското гето, решило се 
на въстание твърде късно.

Революцията помита нап-
ластената и вкоравена по-
мия, остъргва общественото 
битие до чиста основа. Неус-
пешните в крайна сметка ре-
зултати от досегашните ре-
волюции показват една важна 
историческа поука: разруша-
вайки гнилото, революционни-
те сили често не са необхо-
димо твърди и осъзнати как-
во представлява здравото. 
В тази празнина се вмъкват 
причинителите на последва-
щото загниване. Тоест, Рево-
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люцията се нуждае от пози-
тивна програма, от добре на-
чертана цел. Разрушаването 
трябва да служи на тази цел.

Лаконичната, мобилизира-
ща хората Програма се изра-
зява с лозунги, компресирана 
в малко на брой думи предста-
ва за света такъв, какъвто го 
искат революционерите, за 
какъвто не се колебаят да за-
гинат, но най-вече в какъвто 
биха имали куража и неисто-
вото желание да живеят те и 
техните потомци. Представа 
за света, пред която отстъп-
ва постоянният ужас на разу-
ма от смъртта.

Болшевиките през Велика-
та руска революция 1917-1921 
печелят борбата, експлоати-
райки три прости лозунга – 
Власт на Съветите, Земя на 
селяните, Фабрики на работ-
ниците. Откраднати от дру-
ги социалистически идеолози 
лозунги, не изобретени от бол-
шевишката партия – нейният 
неафиширан лозунг поначало е 
и остава до края „Власт, цяла-
та власт, нищо извън власт-
та”. Печелят, като в делата 
си постъпват точно обратно 
на съдържанието на тези ло-
зунги: властта отива в ЦК, фа-
бриките, земята, както и са-
мите селяни и работници – в 
държавна собственост. Нес-
лучайно народните въстания 

чак до началото на 1930-те 
използват същите лозунги, но 
„аматьорството” на въстани-
ците на попрището на демаго-
гията, както и липсата на ре-
сурси за съпротива, ги обри-
чат на поражение.

Без задълбочаване, един-
ствено като информация за 
нататъшен размисъл, е нужно 
преосмисляне на лозунгите от 
1917 г., защото остават акту-
ални – но кои и доколко?

Стана дума, фактор в днеш-
ния вече, а особено в утреш-
ния свят, е роботизацията. Тя 
обезсмисля лозунгите – на дело 
концентрирани програмни те-
зиси – относно земята и фа-
бриките. Земята продължава 
да губи значението си на про-
изводствен ресурс, ценност-
та ґ се измества от площ за 
отглеждане на храна към „ин-
вестиционен обект”. В не чак 
толкова далечното минали на-
дали някой би влагал луди пари 
за придобиване на планински 
чукари или крайморски камъ-
наци, търсена е била естест-
вено плодородна площ. Днес 
обаче терените за ски писта, 
плажен комплекс или площадки 
за бизнес сгради например са 
друго нещо, многократно по-
скъпи от декар, ако ще толко-
ва плодороден, че суха пръчка 
да забодеш, напролет ще е цъ-
фнала.

Предприятията, които 
вече обезлюдяват, увеличават 

производствените си мощно-
сти, намаляват аварийност-
та, стига собственикът да не 
пести от мерки и съоръжения 
за спиране на вредни емисии, 
стойността на продукцията 
им обективно пада, въпреки че 
„марката” е фактор, който на-
дува цените на дребно на изде-
лия, струващи като материал 
и труд стотинки.

И със земята, и с предпри-
ятията, на преден план твър-
до е застанала технологията 
на превръщане на суровина-
та в потребителски продукт, 
наричан на пазара „стока”. Па-
зарното търсене, но предим-
но маркетинговото налагане, 
определя цените и стоките, 
в производството на които 
си струва инвестиране. Кое-
то води до „парадокси” като 
недостиг на нужни неща, до 
изхвърляне на огромни количе-
ства продукция, за която има 
потребители, но не и плате-
жоспособни купувачи.

Лозунгите за даване на земя 
на земеделците и фабрики на 
работниците е безсмислен – 
при запазен капиталистиче-
ски начин на производство и 
разпределение предимство 
ще има онзи, който разполага 
с повече роботи, който се оп-
равя по-умело в конкурентния 
змиярник, който разполага с 
връзки с бюрократичните ве-
домства, тоест бързо ще на-
стъпи концентрация на земя и 

фабрики у малцинство, а „нека-
дърните” отново стават на-
емни работници,… от които 
обаче няма нужда заради нали-
чието на роботизирани систе-
ми.

Така че уместен е лозунг, 
който да призовава към социа-
лизиране на собствеността 
върху средствата за произ-
водство, природните ресурси, 
както и върху нужните площи. 
Сполучливата, запалваща сим-
патии форма на такъв лозунг 
още се търси.

Тезисът „Власт на Съвети-
те” не е изгубил нищо за изми-
налите 100 години. Това е ло-
зунг за пряка демокрация, един-
ствената истинска демокра-
ция. Тезис за самоуправление, 
което включва и стопанисва-
не на социализираната (обра-
тно както на национализаци-
ята, така и на приватизация-
та) „собственост” – именно в 
кавички, защото самото поня-
тие за собственичество след-
ва да изчезне като ненужно.

Съветите под формата на 
избрани и натоварени да адми-
нистрират практически ре-
шенията на общите събрания 
на жителите на малко населе-
но място или квартал от по-
голям град, когато са били из-
ползвани по предназначение и 
в недеформиран вид, винаги са 
давали добри резултати. Без 
„вишестоящо ръководство”, 
подчинени пряко на население-

то, Съветите не могат да ра-
ботят другояче, освен за все-
общото благо.

Върху този лозунг би било 
добре да се концентрират дви-
жещите сили – хората! – на бъ-
дещата революция. Да го имат 
като цел, но всъщност сред-
ство за постигане и съхране-
ние на свободата на личност-
та и усилването ґ със свобо-
дата на общността и цялото 
общество. Да следят дали раз-
витието на революционните 
процеси не се отклонява от 
този прякодемократичен ме-
ханизъм – отклонението е си-
гурен признак, че под облика на 
революция се надига контраре-
волюцията, чиито мерзости 
насетне ще бъдат приписани 
на революцията, за да внушат 
отвращение към нея у следва-
щите поколения. Отстранява-
нето на всякакви симптоми в 
този смисъл ще е важно усло-
вие революцията да не гангре-
няса и да постигне онова, зара-
ди което е избухнала.

Това, против което е плам-
нала, е очевидно. Но остане ли 
само като „против”, ще поха-
би почистващото си усилие, 
ще допусне на чистия терен 
не строителите на новото, а 
реставраторите на старото, 
а те бързо ще покрият чисто-
то с гнусната си мръсотия, на-
празно отмивана с кръвта на 
достойните хора. •

Шаркан
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ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Лозунги на бъдещата революция

ТЯХНАТА БОРБА

Изкореняването на работническата солидарност
Забранена ли е работническа-
та класа в България? Или прос-
то забравена, както се оп-
итват да ни убедят полити-
ците на Прехода, които все 
още бродят като таласъми 
из Парламента (или се навър-
тат покрай него под форма-
та на протестъри), както и 
техните лакеи в експертни-
те институти, неправител-
ствени организации и медии. 
По правило за работническа-
та класа не се говори и това 
не е случайно. Една от основ-
ните цели на неолибералния 
политически дневен ред е из-
кореняването на работниче-
ската солидарност – на са-
мото осъзнаване на работе-
щите хора като политическа 
сила. Наред с всяването на 
етническо напрежение, рели-
гиозна омраза и външнополи-
тическо агиткаджийство, се 
заличават напълно определе-
ни понятия от езика, които 
до този момент са служили 
да обединяват работещите. 
Ярък пример за това е имен-
но понятието „работническа 
класа”.

Да, всеки ден по новини-
те и из дискусионните сту-
дия се говори за работници, 
а още по-често за „служите-
ли” – най-вече в случаи, когато 
този термин е неприложим. 
Служител означава човек на 

щатна длъжност в държавна-
та администрация. Въпреки 
това, политици, „експерти” и 
журналисти, къде умишлено, 
къде от незнание, пробутват 
термина „служител” за все-
ки работещ човек, заменяйки 
класическия „работник” и не-
говата история на солидар-
ност и борби. Дори когато 
в общественото простран-
ство се случи използването 
на думата „работник”, той 
винаги е индивидуализиран, 
свързан с конкретно предпри-
ятие или проблем, но никога 
не се говори за работниците 
в България като цяло, като об-
ществена група с общи инте-
реси и общ дневен ред. Защо-
то тогава платените анали-
затори рискуват да извикат 
това, от което най-много се 
страхуват – призракът на ра-
ботническата класа.

Едно от най-разпростра-
нените обяснения за скъсва-
нето с идеята за „работниче-
ската класа”, което ни се на-
лага е, че тя е нещо от мина-
лото. Казионните десни ана-
лизатори ни разказват, че 
да, имало е нещо такова пре-
ди век-два, но то е свързано с 
Маркс, с „комунизма”… с нещо 
старо, отдавна отречено и 
да говорим пак за това изоб-
що не е модерно. Днес вече 
няма работници – има служи-

тели, фрийлансъри, промоутъ-
ри, тийм лидери, мениджъри, 
фасилитатори и т. н., и т. н. 
„Каква работническа класа? 
Вие не сте работници! Вие 
просто временно сте служи-
тели, докато се издигнете 
до тийм лидери, а после със 
сигурност ще станете мени-
джъри! А ако това не стане – 
ако от компанията не ви оце-
нят, тогава майната им – ще 
започнете собствен бизнес, 
достатъчен ви е само един 
лаптоп и добра идея!” – това 
ни декламира доминираща-
та идеология днес. В реалнос-
тта нещата стоят по доста 
по-различен начин. Повечето 
от нас са родени в работни-
чески семейства – бащите и 
майките ни са се трудили цял 
живот, за да осигуряват се-
мейството, ние също ще се 

трудим цял живот, а по вся-
ка вероятност и децата ни. 
Теоретично, пред всеки от 
нас стои възможността един 
ден да станем собственици 
на фабрика и да не се налага 
да се бъхтим повече, но това 
първо е слабо вероятно, вто-
ро – никога няма да се случи на 
всички работници, а на едини-
ци, и трето – съвсем не е ясно 
дали изобщо това непремен-
но е желанието и крайната 
цел на работещите хора.

В реалността причислява-
нето към капиталистическа-
та класа е до голяма степен 
въпрос на независещи от ин-
дивида обстоятелства. Ако 
родителите ти са богати, 
ако си роден на запад, в голям 
град, ако си бял и т. н., имаш 
големи шансове да станеш ка-
питалист. Ако не си – нямаш 
и това няма нищо общо с лич-
ните ти качества. Въпреки 
това, апологетите на капи-
тализма обичат да насочват 
своя анализ в друга посока, 
да търсят морално оправда-
ние за класовото разделение. 
Днес ние сме подложени на 
опит да бъдем позиционирани 
в определена етична скала на 
личностното развитие. Спо-
ред доминиращата идеоло-
гия всички капиталисти са ус-
пешни и всички успешни хора 
са капиталисти. Според тази 

идеология да бъдеш капита-
лист (предприемач, инвести-
тор и т. н.) означава, че при-
тежаваш определени качест-
ва, благодарение на които си 
достигнал до тази най-висока 
социална роля и тези качест-
ва са най-ценните качества, 
които човек в днешното об-
щество може да притежава. 
Всеки работник неминуемо се 
стреми да стане капиталист 
и ако не успява, то проблемът 
е в него самия – просто не е 
имал нужните качества. Тази 
концепция е дотолкова раз-
пространена, че много работ-
ници действително вярват, 
че съкровената им мечта е да 
станат капиталисти и цели-
ят им живот като работещи 
хора е една серия от провали 
в това да „станат нещо по-
вече”, което в крайна сметка 
води от една страна до разви-
ване на чувство за малоцен-
ност и от друга – до възхище-
ние към шефовете и легити-
мация на тяхното превъзход-
ство. Този набор от качест-
ва, които несъмнено биха на-
правили един човек „добър ка-
питалист” обаче съвсем не са 
консенсусно „добри” – да си го-
тов да мачкаш останалите в 
името на собственото си из-
дигане, да си алчен, да си про-
бивен, да си нагъл, да си добър 
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губим, една по 
една, всички 
придобивки, 
извоювани от 
работниците 
преди нас
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 Автономен работнически 
синдикат е анархо-синдикал-
на организация. 

 Ние сме самоорганизира-
ли се работници от различни 
сектори и се борим срещу 
работодателския произвол. 

 АРС няма и никога няма 
да има общо с партии, фон-
дации, НПО-та, работодател-
ски организации и прочее па-
разити. 

 Нямаме професионални 
синдикалисти и хора на за-
плата, разчитаме на соли-
дарността между работни-
ците и се стремим да водим 
пряка борба с работодател-
ския произвол. 

 Не приемаме и не получа-
ваме финансиране или даре-
ния. Секциите имат напълно 
автономни каси и сами ре-
шават по какъв начин да съ-
бират членски внос и как да 
разполагат с него. 

 Непосредствената ни цел 
е да създадем солидарна 
мрежа между работници от 
цялата страна. 

 АРС действа на принципи-
те на самоорганизацията, со-
лидарността, взаимопомощ-
та, автономията и прякото 
действие. 

 АРС подкрепя и се соли-
даризира с работническите 
борби в страната и използва-

ме преки действия за разре-
шаването на конкретни про-
блеми и казуси. 

 Призоваваме всички ра-
ботници, които искат да 
се самоорганизират заед-
но със свои колеги, да се 
свържат с нас! 

 Ние ще ви съдействаме за 
създаването на независима 
и автономна организация, 
чрез която да се борите по-
ефективно срещу вашите ше-
фове и произвола, с който се 
сблъсквате ежедневно. 

Време е за съпротива 
срещу гаврата с труда 

ни!

 В началото на месец яну-
ари Ивайло Пенчев, бизнес-
мен, собственик на фирмата 
Walltopia в Летница и член на 
КРИБ, заяви, че не знае кой 
в България получава 700-800 
лв заплата. 

 Поканен в предаване да обо-
снове думите си за заплатите, 
бизнесменът обясни, че е съв-
сем нормално работодателят да 
„натиска“ работниците си с въз-
можно най-ниските заплати, за 
които са съгласни да работят – 
така се правят печалбите. 

 Според Ивайло Пенчев има 
дефицит на кадри и настоява, 
че трябва да има внос на работ-
на ръка, който да го компенси-
ра. 

 Дефицит има и той все по-
силно се усеща: заплатите са 
такива, че все по-трудно се на-
мира кой да се съгласи да рабо-
ти срещу такива условия. 
 
 По различни статистики ра-
ботещите бедни са между 400 
и 700 хил.

 В страната се шири тежка 
трудова експлоатация, неиз-
плащане на заплати, проблеми 
с извънредния труд, отчитане 

Наглостта на бизнеса е безгранична.
Работодател от КРИБ: „700-800 лв – не знам кой 

получава такива ниски заплати в България“

 Бърза справка в jobs.bg 
показва обява от неговата 
собствена фирма за работа 
на длъжност технически съ-
трудник с предлагана заплата 
800 лв. 

на работното време, често теж-
ки условия на труд. 

 Лобито на работодателските 
организации се противопоставя 
силно на всеки опит експлоата-
цията да бъде овладяна и пре-
кратена. 

 При липса на съпротива, орга-
низирана от самите работници, 
съвсем скоро в България съв-
сем официално ще се възцари 
крепостното право. 

В обществото 
съществува ясно 

класово разделение:

от едната страна сме 
хората, които 

произвеждаме всички 
стоки и услуги, 

а от другата тези, които 
паразитират върху 

нашия труд.

 За да се промени плачевно-
то положение, в което се на-
мираме имаме нужда от реал-
ни работнически организации, 
а не от казионни синдикати, кои-
то вървят ръка за ръка с работо-
датели и държава. 

 Надеждата, че ще се появи 
някой друг, който ще ни по-
могне и изведе от забитото по-
ложение е наивна и пагубна.  
 
 Ние сме работната сила на 
страната, ние сме хората, кои-
то я движим и силата е в нас.  

 Можем да се противо-
поставим на наглостта и 
произвола със самоорга-
низация и преки действия. 
 
 Трябва да осъзнаем собстве-
ната си сила, да се обединим и 
да започнем да воюваме за со-
циалните си придобивки. В про-
тивен случай ще ги загубим без-
възвратно още преди да сме ги 
получили. 

Кои сме ние и за какво се борим

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 !

Призив за протестни действия 
в защита на Пирин

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

ВИО.МЕ НЕ СЕ ПРОДАВА!

Анархо-синдикализъм:  теория и практика
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Социални протести срещу поскъпването на 
водата в Добрич

Работнически кооперативи: Мондрагон
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Социални протести в Гърция

 На 15.01.2018 гръцките зако-
нодатели, одобриха по-строги 
мерки за социални ограниче-
ния, докато многохилядни стач-
ки и масови протести блокира-
ха Атина. 

 Около 20 000 души се вклю-
чиха в анти-капиталистическите 
и анти-правителствени митинги 
в столицата и вторият по голе-
мина град в Гърция – Солун. 

 Протестиращите в Атина ата-
куваха полицията с коктейли 
молотов, камъни и червена боя 
пред парламента.

 В стачките и протестите се 
включиха повечето синдикати, 
крайно-левите и анархистките 
организации.

 По време на гласуването на 
текстовете описващи новите 
мерки, съставляващи повече от 

1500 страници, полицаите ох-
раняваха парламента от интен-
зивните атаки на демонстранти, 
обсипващи ги с камъни, боя и 
противопожарни струи. Про-
тестиращите успешно се отбра-
няваха от полицейските контра-
атаки и не оставиха никой от 
тях да бъде арестуван.

 Реформите, одобрени с 154 
срещу 141 гласа, включват 
ограничения за свикването на 
стачки от синдикатите, улесня-
ване на процедурите по даване 
на търг на жилища на длъжници 
от банките, и съкращения в се-
мейните обезщетения. Те бяха 
поискани от тройката кредито-
ри (Европейската Комисия, Ев-
ропейската Централна Банка и 
Международния Валутен Фонд), 
като условие  за Гърция да по-
лучи допълнителни средства за 
стабилизиране на финансовата 
система.

 Синдикатите силно се про-
тивопоставят на разпоредбите 
за ограничаване на правото на 
стачки, които изискват по-ви-
сока избирателна активност 
при синдикалните гласувания 
на местно ниво, за да могат да 
вземат решения за индустриал-
ни действия.

 Стачки блокираха целия 
градски транспорт в гръцката 
столица, докато държавните 
училища и държавните болници 
също работят с прекъсвания, 
тъй като учителите и лекарите 
се включиха в общите стачки, 
прекъсвайки временно работа. 
Корабите останаха по приста-
нищата, а десетки полети бяха 
пренасрочени или анулирани 
поради тричасова стачка на ръ-
ководителите на полети.

 След години на остеритет, 
приватизации, дерегулации и 
социални орязвания, безрабо-
тицата в Гърция вече е 20%, 
а доходите на пенсионерите 
са орязани с повече от 30%. С 
всяка нова мярка, наложена от 
тройката кредитори, работе-
щите хора губят част от своите 
права и от своите доходи. Все 
повече гърци губят домовете 
си заради невъзможност да 
изплащат кредитите си на бан-
ките, броя на безработните и 
бездомните се увеличава непре-
къснато, докато в същото време 
правителството продължава да 
орязва социалната система на 
страната, оставяйки милиони 
гърци в несигурност и бедност.

 Световната икономическа 
криза избухна първо в САЩ за-
ради дерегулациите на пазара, 
които доведоха до масова спе-
кула и надуване на имотни бало-
ни. Тя бързо се разпространи и в 
Европа, а Гърция се оказа сред 
най-пострадалите страни пора-
ди дългогодишните разхищения 
на гръцкия политически и ико-
номически елит, представители-
те на който от години осигурява-
ха печалбите на капитала чрез 
кредити и неизгодни сделки. 

 Освен едрият бизнес, другите 
големи печеливши от гръцката 
дългова криза се оказаха гер-
манските концерни получаващи 
поръчки от гръцкото правител-
ство (най-вече за въоръжение) 
и германските банки, стимули-
ращи гръцката задлъжнялост и 
изсмукващи гигантски лихви.

 Сметката за тази схема, 
довела до икономическия ко-
лапс на Гърция беше платена 
от обикновените хора – рабо-
тещите, пенсионерите и сту-
дентите и ще продължи да 
бъде плащана от децата им. 
Тази огромна несправедливост 
беше прикрита чрез яростна 
анти-гръцка кампания, проведе-
на от тройката кредитори, съв-
местно с европейските и светов-
ните медии, в която българските 
медии също услужливо пригла-
сяха. Ограбването на гръцкия 
народ беше съпроводено с 
обвинения срещу работещите 
и пенсионерите, които, според 
корпоративните медии били 
виновни за кризата на капи-
тала, защото били мързеливи. 
Анализ на официалната евро-
пейска статистика  показва не-

20 000 души на протест в Гърция срещу новите мерки 
на социални орязвания и забраната на стачките

 Книгата излиза от печат 
през 1938 г. и е класическо 
произведение в анархо-син-
дикалистката литература. 
Тук Рокер разглежда пробле-
мите на класовата борба и 
синдикализма, които Испан-
ската гражданска война по-
ставя на политическия хори-
зонт през 30-те години на ХХ 
век. 

 Разделите са шест: 
1. Анархизъм, цели и задачи; 
2. Пролетариатът и началото 
на модерното работническо 
движение; 3. Предтечите на 
синдикализма; 4. Целите на 
анархо-синдикализма; 5. Ме-
тодите на анархо-синдикали-
зма; 6. Еволюцията на анар-
хо-синдикализма.

 В този брой публикуваме 
първата част на петия раздел 

(за методите), която засяга 
наболелия и днес въпрос за 
отношението на анархо-син-
дикалистите към политиката 
и свързания с това проблем 
за политическите права на 
работниците. 
 
 Очаквайте целия раздел 
в следващите броеве (пряко 
действие или парламентари-
зъм, стачката и значението и 
за работниците, солидарната 
стачка, общата стачка, бойко-
тът, саботаж от страна на ра-
ботниците, саботаж от страна 
на капиталистите, социалната 
стачка като средство за соци-
ална защита, антимилитари-
зъм). Преводът е с незначи-
телни съкращения.

Анархо-синдикализъм и 
политическа дейност

 Често обвиняват анархо-син-
дикализма, че пренебрегва по-
литическите структури в отдел-
ните държави и политическите 
борби на своето време, защото 
ограничавал дейностите си до 
чисто икономически искания. 
Това схващане е напълно по-
грешно. То произлиза или от 
обикновено невежество или от 
целенасочено изкривяване на 
фактите. Наличието на полити-
ческа дейност сама по себе си 
не е основната разлика между 

„Анархо-синдикализъм: теория и практика“ от Рудолф Рокер
анархо-синдикализма и модер-
ните работнически партии.

 Разликата е във формите и 
набелязаните цели на полити-
ческото участие в обществения 
живот.

 Анархо-синдикалистите не 
се задоволяват с идеята за 
едно бъдещо общество без уп-
равници. Напротив, действия-
та им във всеки един момент 
са насочени към ограничаване 
на действията на държавата и 
ефекта им във всички сфери на 
социалния живот, в които има 
възможност да бъдат блокира-
ни. Именно тези тактики отли-
чават анархо-синдикалисткия 
подход от целите и методите 
на политическите работнически 
партии, чиито действия сякаш 
постоянно разширяват полити-
ческото влияние на държавната 
власт и обхващат все по-плътно 
икономическия живот на обще-
ството. Уви, в крайна сметка 
това отваря пътя към държавен 
капитализъм, което, съдейки от 
опита, може да се окаже точно 
обратното на целите на социа-
листическите борби.

 Анархосиндикалистите имат 
еднакво отношение към поли-
тическата власт на днешната 
държава и към системата на ка-
питалистическа експлоатация. 

На тях им е пределно ясно, че 
социалните неправди са неиз-
менна част от капиталистиче-
ския икономически ред. Целта 
им е да премахнат капиталис-
тическата експлоатация и да я 
заменят със социалистически 
ред, но в непосредствената 
си ежедневна борба анархо-
синдикалистите се стремят с 
всички средства да намалят 
печалбите на капиталистите 
за сметка на максималното 
увеличаване на работниче-
ския дял от продуктите на тру-
да.

 Същите тактики се следват и 
спрямо политическата власт в 
лицето на държавата.
 
За анархо-синдикалистите 
модерната държава е резул-
тат от капиталистическия мо-
нопол и производните на него 
класови разделения в обще-
ството и служи единствено 
да поддържа това статукво 
чрез всички инструменти на 
политическата власт. Убедени 
са, че заедно със системата на 
експлоатация ще изчезне и по-
литическата и протекция, дър-
жавата, за да бъде заменена 
със система на организиране 
на обществените взаимоотно-
шения чрез свободно догова-
ряне. Въпреки това намират 
за необходимо трудещите се 

всячески да защитават по-
стигнатите политически и 
социални права в рамките на 
съществуващия политически 
ред срещу всякакви реак-
ционни атаки като се стремят 
постоянно да разширяват об-
хвата на правата при всяка 
удобна възможност.

Значимост на 
политическите права

 В днешното общество, ра-
ботникът не може да негли-
жира нито икономическите 
условия на живот, нито поли-
тическата структура в страната 
си. В борбата за насъщния и в 
борбата за социалното си ос-
вобождение са му нужни поли-
тически права и свободи.

 За тези си права работни-
кът трябва да се бори сам ви-
наги, когато са му отказвани 
и да ги брани с всички сили 
при всеки опит да му бъдат 
отнети. 
Ето защо е пълен абсурд да се 
твърди, че анархо-синдикали-
стите не се вълнуват от поли-
тическите борби на времето си. 
Героичната битка на CNT в Ис-
пания срещу фашизма е може 
би най-силното доказателство, 
че това са празни приказки.

продължава в следващия брой >>

състоятелността и откровените 
лъжи отправяни от европейския 
политически елит, едрия капи-
тал и банките, срещу гръцкия 
народ.

 Пълната капитулация на пра-
вителството на Сириза пред ис-
канията на кредиторите доведе 
до срив на рейтинга на прави-
телството. Това води след себе 
си заздравяване на електорал-
ните позиции на консервативна-
та опозиция, но не заради уве-
личение на подкрепата за нея, 
а поради отчаянието на левите 
избиратели, които след неус-
пеха на Сириза да се противо-
постави на кредиторите, просто 
няма да отидат до урните. На 
хоризонта не се очертава и нова 
лява партия, която да мобили-
зира разочарованите от Сириза 
леви избиратели. Това развитие 
затвърждава позициите на анти-
авторитарната левица и анархи-
стите, според които съдбата на 
Гърция може да бъде решена 
само от работническата кла-
са и студентите – на улицата, 
чрез стачки, протести и бло-
кади, които трябва да прерас-
нат в открит бунт и революция, 
помитайки целия политически и 
икономически елит в страната.

 За да се противодейства ус-
пешно на транснационалния 
капитал, банките и техните по-
литически слуги в национал-
ните и над-националните пра-
вителства е необходима обща 
координация и мобилизация 
на работническата класа в це-
лия балкански регион, която 
да превърне бедната перифе-
рия на ЕС в арена на интензив-
на класова борба.
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Протести: Долу ръцете от Пирин

11.01: „Фабриките в ръцете на работниците!“ В Солун и Атина про-
тестираха в солидарност с работниците от фабриката.

ВИО.МЕ не се продава!

 На 11.01 започна втория кръг 
от търга, на който фабриката 
ВИО.МЕ (Солун) е обявена за 
продан.
 
 Работниците алармираха 
обществеността за това, кое-
то се случва и успяха да осу-
етят провеждането на търга.  
 
 Преди 6 години работниците 
превзеха фабриката, която се 
обяви във фалит. 

 Пред заплахата да останат 
без работа хората отказаха да 
напуснат ВИО.МЕ и организи-
раха производството сами под 

лозунга „Окупирай, съпро-
тивлявай се, произвеждай!“  

 Оттогава до сега работници-
те управляват успешно фабри-
ката и солидарно разпределят 
печалбите, които реализират. 

 Борбата на ВИО.МЕ се пре-
върна в символ на работни-
ческа съпротива и пример за 
ефективността на работниче-
ското самоуправление.

 Солидарност 
с работниците от ВИО.МЕ! 

Борбата продължава!

Международна солидарност

 Като работници и синдика-
листи, ние сме загрижени за 
казуса с Пирин поради няколко 
важни причини.
 
 На първо място, естествено е 
екологичната. Борбата за запаз-
ване на природата е важен еле-
мент от всяка социална борба и 
според нас е неделима част от 
синдикалната дейност. Природ-
ното богатство е за всеки, а не 
само за тези които могат да си 
го купят. 

 Ние се трудим и живеем в 
България и всички ние имаме 
общ интерес от запазването на 
нашата природа. 

 Ние и нашите семейства ходим 
на почивка предимно в страната, 
не само защото обичаме краси-
вите кътчета на България, но и 
защото за разлика от политици-
те и шефовете, ние не можем да 
си позволим луксозните курорти 
и екзотични острови, където те 
прекарват значителна част от 
времето си. 

 Те могат да си позволят да 
унищожат природата в страната, 

Призив за протестни действия в защита на Пирин
но ние не можем! И няма да го 
допуснем!

 В момента, медиите ни про-
бутват идеята за конфликт меж-
ду запазването на природата 
и развитието на бизнеса в ре-
гиона. Трябвало да се намери 
баланс между екологията и пра-
вото на местните хора да осигу-
ряват поминъка на семействата 
си. Всъщност такава дилема не 
съществува. 

 Курортът е притежаван и уп-
равляван от един олигарх и не-
говата банка, които държат в 
страх и подчинение целия реги-
он. 

 Природата може и да се явява 
пречка пред интересите на част-
ния монополист, но не тя пречи 
на местните хора да живеят до-
стойно, а именно концесионе-
рът, който изсмуква печалби по 
единствения начин, който знае – 
експлоатирайки работниците, 
поддържайки изкуствено ниски 
заплати, използвайки тормоз и 
заплахи за да смачка недовол-
ството и всичко това съпроводе-
но с пълно погазване на конце-

Новини от АРС

 В началото на януари в София беше създадена нова секция към 
АРС „Авто секция – Движение и перспектива“. 

 Работниците написаха уведомление до своите началници, в което 
заявяват, че ще отстояват и защитават трудовите права на своите 
членове и настояват за преговори за колективен трудов договор.
 

Добре дошли на новите ни членове! 

Нова секция в София!
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сионния договор и унищожение 
на природата. 

 Същите хотелиерски босове, 
които днес се пънат да обеща-
ват нови работни места за мест-
ните хора, само допреди някол-
ко седмици хленчеха, че никой 
не иска да работи за тях (веро-
ятно заради високите заплати и 
добрите условия на труд) и зато-
ва щели да внасят работници от 
чужбина.
 
 Ние, работниците експлоати-
рани от фирмите на олигарха, 
участниците в екологичните про-
тести в големите градове и хо-
рата от Банско и региона имаме 
един общ враг и това е Юлен АД, 
неговия собственик и всичките 
му марионетки в държавната и 
местната власт и медиите. 

 Затова призоваваме всички 
наши членове и симпатизанти 
да се включат в протестите за 
запазване на Пирин от частния 
произвол!

 Протестите се провеждат все-
ки четвъртък от 18:30 във всички 
по-големи градове в страната. 

Протести: Добрич

Протести срещу поскъпването на водата в Добрич

 Вчера над 200 души в Добрич 
излязоха на протест срещу пла-
нираното увеличение на цената 
на водата в града. Днес в Со-
фия на обществено обсъждане 
в Комисията за енергийно и во-
дно регулиране ще се дискути-
ра и обсъжда поскъпването на 
цената за кубик вода в област 
Добрич. Планувано е цената да 
стане 3 лева и 28 стотинки. Уве-
личението е с 32 стотинки.

 Исканията на протестиращи-
те са водата да остане на се-
гашните цени. Те искат и ръко-
водството на ВиК дружеството 
в Добрич да подаде оставка. 
Протестиращите са категорич-
ни, че четири месеца след като 
инж. Тодор Гигински е назначен 
за управител на ВиК в Добрич, 
търпимостта на гражданите е 
изчерпана.

 „Централната градска част 
почти през ден е без вода и без 
необходимото налягане. Водата 
в този град – това винаги е под 
въпрос. Да не говорим за този 
директор, който ни го спуснаха 
отнякъде, някакъв си некадър-
ник“, коментират пред радиото 
протестиращи.

 Драстичното увеличение на 
цената на водата ще засегне 
най-вече бедните и работещи-
те – две групи, които в България 
често обединяват едни и същи 
хора. Според „Статистика на 
доходите и условията на живот 
(EU-SILC)“, близо 20% от насе-
лението на област Добрич или 
35 500 души живеят под прага 
на бедността. 

 В същото време, над 35% от 
работниците в региона получа-
ват основна заплата от 300-350 
лева, въпреки че понякога ра-
ботят с удължен работен ден 
и в почивни дни. Бедността в 
региона взима все по-големи 
размери, като освен ниското за-
плащане проблем за областта е 
и високата безработица, която 
често надхвърля 10%, а реална-
та безработица е много по-голя-
ма, тъй като официалните данни 
не отчитат хората, които не се 
регистрират в бюрата по труда.

 Увеличението на цените на 
водата в Добрич не е изключе-
ние. В края на годината, точно 

преди празниците, КЕВР одо-
бри поскъпване на водата в 14 
области на страната. Готвеният 
скок на цените предизвика не-
доволство в много от градове-
те. 
 
 Най-сериозен скок се готви 
за жителите на Ямбол – с 20%, 
и във Враца – с 13%. За столи-
цата очакваното поскъпване е с 
близо 10%.

 Както виждаме, въпреки 
мрачната статистика показва-
ща задълбочаваща се бедност, 
особено в провинцията, тен-
денцията за поскъпване на би-
товите услуги продължава със 
стремглави темпове. Независи-
мо дали говорим за частни елек-
троразпределителни дружества 
или общински ВиК, инвестиции 
в подобряване на качеството 
почти липсват, а в същото вре-
ме разходите се увеличават 
поради некомпетентно управле-
ние, частно присвояване, коруп-
ция и злоупотреба с монополно 
положение (в случая с ЕРП-та-
та). 
 
 Политиците отказват да по-
емат отговорност за общин-
ските дружества, регулаторът 
одобрява всяко увеличение на 
цените, докато частните друже-
ства плашат със съд всеки, кой-
то посегне на печалбите им. 
 
А сметката я плащаме ние.
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Принципите Мондрагон 1: Суверенитет на труда
Невъзможно е да не бъдете впечатлени от устойчивостта, която е позволила на този 
голям комплекс от кооперации, притежавани от работниците, да вземат своя дял от 
икономически хитове и да се окажат в голяма степен невредими.

   В лицето на световната фи-
нансова криза, в която равнище-
то на безработица в Испания е 
22%, кооперациите в Мондрагон 
предлагат удивително успешна 
алтернатива на начина, по който 
организираме бизнеса и иконо-
миката.

 Посещавайки отново наскоро 
(за пети път, от началото на де-
ветдесетте години насам) голе-
мия комплекс от производстве-
ни, търговски, селскостопански, 
строителни и обслужващи коо-
перации,  съсредоточен в Мон-
драгон в баската област на Ис-
пания, останахме впечатлени от 
устойчивостта, която им позволи 
да поемат сериозни икономиче-
ски удари и да се окажат в голя-
ма степен невредими.

 Директорът по човешките ре-
сурси на Мондрагон, Микел За-
бала, посочва: "Ние сме частни 
компании, които работят на съ-
щия пазар като всички останали. 
Ние сме изложени на същите ус-
ловия като нашите конкуренти. 

 Например Ероският, работни-
чески кооператив за търговия на 
дребно за работници и потреби-
тели, който досега е най-голя-
мата и най-бързо развиваща се 
верига от супермаркети, хипер-
маркети и търговски центрове в 
Испания, има за пръв път от съз-
даването си през 1959 г. загуби, и 
сега през настоящата финансова 
година очаква възвращаемост 
към скромната рентабилност.

 Фагор, най-големият произво-
дител на бяла техника в Испания, 
включващ хладилници, перални 
машини и съдомиялни машини, 
успешно е успял да намали про-
изводството си с 30-40%, при 
неблагоприятното свиване на 
ефективно дискреционния по-
требителски пазар за дълготрай-
на употреба.

 Кооперативният кредитен 
съюз Caja Laboral,  деветата по 
големина в Испания банка, се 
възстановява от намаляването 
на рентабилността от седемде-
сет и пет процента от 200 мили-
она на 50 милиона Евро.

 И след рязкото намаляване на 
използването от страна на коо-
перациите на временни работни-
ци, общата заетост се стабили-
зира на около 83,800.

 Това че тестването и в крайна 
сметка триумфалният резултат 
е постигнат, се дължи най-вече 
на ключовите свойства, които 
поставят кооперациите настра-
ни от сравними конвенционални 
предприятия.

 Принципът на Мондрагон "Су-
веренитет на труда" създаде 
отклонение от кооперативното 
движение. Докато пионерите 
на Rochdale имаха добри наме-
рения, те изоставиха сътруд-
ничеството с работниците през 
1870-те. Фабианските социали-
сти се придвижиха още по-да-
леч от идеалите на Робърт Оуен, 
обявявайки консуматорството 
за най-нисък общ знаменател 
на човешките взаимоотношения, 
като избягваха работниците като 
просто друга заинтересована 
група. Дори френският коопера-
тивист Шарл Жид се отклони от 
работническите асоциации. За 
съжаление, този акт остави тру-
довото движение, далече от коо-
перативния свят, дори когато ор-
ганизации като Индустриалните 
работници по света и Конгресът 
на индустриалните организации 
разработиха светоглед, близък 
до идеала за сътрудничество.

 В САЩ, както и в по-голямата 
част от капиталистически доми-
нирания свят, идеята за сувере-
нитет на труда почти не същест-
вува. Бизнес училищата харчат 
много пари, като преподават на 
бъдещите мениджъри как да уп-
равляват работниците – да уве-
личат производителността си и 
печалбите на компаниите. Освен 
в по-просветените фирми, мени-
джърите третират работниците 
като деца. Също така, доминира-
щата култура третира работния 
процес като "борба с човека". 
Хората, които работят усилено, 
са склонни да бъдат третирани 
като  „прецакани“ или  „движе-
щи се към върха“ (на социалната 
стълбица). Ние се подиграваме с 
разказите на Рейчъл Дик, в кои-

то "с късмет и от дързост и до-
бро момче може да успее". Ние 
сме били научени да мразим ра-
ботата и да не се доверяваме на 
никого, който предполага, че ра-
ботим усилено. Вълците се зани-
маваха с карикатура, наречена 
Блокхед, която се подигравала 
на "фирмения мъж".
 Част от мен казва, "по-дяво-
лите, така е!", защо работниците 
с радост ще помогнат на хората 
да ги експлоатират? Животът на 
работник при капитализма не е 
по-добър от този, който е бил при 
феодализма. В някои отношения 
е по-лошо. Връзката между се-
лянин и господар се основаваше 
на земя, храна и безопасност. 
Капитализмът замени тези оце-
ляването, като го монетизира и 
превърна стойността в признак 
за принадлежност към чове-
чеството. Собственикът роб се 
превърна в роб в първия рунд на 
аутсорсинга, който позволи на 
собственика да намали или ели-
минира разходите за жилищно 
настаняване и хранене на работ-
ниците при наемането им.

 Йезуитите имаха различна 
традиция, за щастие. Св. Игна-
тий, основател на "йезуитския 
орден", пое обещанията си на 
безбрачие само на няколко ки-
лометра от Мондрагон в подно-
жието на Онати. Баските после-
дователи на св. Игнатий вярват, 
че работата може да доведе до 
трансформация и спасение. В 
испанската империя те се опи-
тали да скрият местните амери-
канци от Типу-Гуарни * чрез ко-
лективи на работници, известни 
в йезуитските редукции и уве-
ковечени във филма "Мисията". 
Това беше съвременен член на 
ордена им, Дон Жозе Мария 
Арисмендъререта (ДЖМА), кой-
то донася тази етика в малкия 
град Мондрагон и научава пет 
млади хора, на това каква е 
стойността на сътрудничество-
то.

Принципите на Мондрагон:

Кооперативният опит в Мондра-
гон смята, че труда е основният 
фактор за   трансформиране на 
самата природа, обществото и 
човешките същества и следова-
телно:

  а) пренебрегва системното 
договаряне на заплатите

  б) дава на труда първостепен-
но значение в организацията 
на кооперациите

  в) счита Труда за достоен, по 
същество, за разпределението 
на създаденото богатство.
  
г) Показва желание да разши-
ри възможностите за работа 

за всички членове на  обще-
ството."

 В работническите кооперации 
трябва да има различна култу-
ра, където работниците наис-
тина притежават и контролират 
компанията. Обаче махането с 
магическа пръчка не може да 
го направи. За тази цел е важно 
работническите кооперации да 
приемат идеята за суверенитета 
на труда. 

 Трябва да внушим коопера-
тивна работна етика в нашите 
организации. Не е работна ети-
ка, основаваща се на обогатя-
ване на другите (или дори на 
потребителите по този въпрос), 
а на социалната трансформация  
на нас и нашите връстници въз 
основа на честност, откритост, 
солидарност и грижа за другите.

 Дон Хосе често говори по тази 
тема. "Човекът преобразява и 
прави природата плодородна 
чрез труда си", пише той, "и тру-
дът е най-голямото предимство, 
което обществото притежава: 
за да живееш с достойнство, 
трябва да прегърнеш работата".  
ДЖМА не смяташе, че това оз-
начава безсмислена прегръдка 
на протестантската работната 
етика, за да облагодетелстват 
разрастващия се икономически 

двигател на Франко. Имаше се 
предвид, че работниците трябва 
да притежават труда си. Те тряб-
ва да бъдат, както твърди друг 
йезуитски свещеник от предиш-
ното поколение, "Майстори на 
тяхната съдба".

 Това е смисълът на този прин-
цип. Ние, като работници, трябва 
да почитаме работата. Ние тряб-
ва да дадем на нашите коопера-
ции 100% от нашите усилия. Ко-
гато правим това, започваме да 
преобразяваме себе си и нашата 
общност, създавайки нещо по-
ценно. 

 Трябва да почитаме цялата 
работа и да признаем, всички 
тези, които работят като члено-
ве на нашата кооперация (или 
като хора, които могат да станат 
членове). Понякога тази работ-
на етика може да се преобърне 
през глава и ние зачитаме при-
съствието на "мениджмънт" или 

"лидери", както бихме го пра-
вили във външния свят. Това е 
неправилно разбиране на този 
принцип. Г-н Ормаечеа осъж-
да "дублирането на индивиду-
ализма", което може да накара 
онези от нас в САЩ да спечелят 
малко. Суверенитетът на труда 
обаче е във връзка с капитала, а 
не с индивидите. 

 В капиталистическия свят 
ние научихме, че мениджъри-
те и лидерите са склонни да 
бъдат агенти на капитала, а не 
на труда (за съжаление това се 
отнася и за някои ръководители 
на труда). Ролята на коопера-
цията трябва да бъде да даде 
възможност на всички работ-
ници. Ръководителите или лиде-
рите (както ще видим) идват от 
работниците и принадлежат към 
тях – те не са чужди на работна-
та сила, а част от нея. ".

 Ние не се позоваваме на този 
принцип, като наподобяваме 
стратегии на Тейлъристите или 
приемаме собственическото 
отношение към колегите. Тре-
тирането на нашите колеги като 
наши служители не е правилни-
ят начин за изразяване на суве-
ренитета на труда. Вместо това 
възприемаме този принцип, за 
да се развиваме като съ-упра-
вители в нашето предприятие. 

Осъществяваме този принцип, 
като взимаме решения, които 
обогатяват живота на работ-
ниците (по отношение на без-
опасността, образованието и 
здравето) над основната нужда 
от печалба. Ние почитаме този 
принцип, като се третираме като 
равноправни и като хора, които 
заслужават нашето уважение и 
любов. Като правим тези неща, 
ние променяме естеството на 
работата, от едно действие на 
необходимост до едно от соци-
алната трансформация. Прео-
доляваме културната враждеб-
ност, придобита от робството, 
за да създадем нова култура на 
взаимна самопомощ и самоуве-
реност.

 * Валутата на Парагвай е гуарни, коя-
то представлява историческата мярка за 
богатство в региона (колко Guarni са били 
собственост на испанските робовладелци)

http://www.workerscontrol.net
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търговец – да умееш да лан-
сираш добре както продукти, 
така и самия себе си и пр. ка-
чества, необходими днес за 
успешното издигане в капи-
талистическото общество. 
Много хора считат тези „ка-
чества” за недопустими за 
един достоен човек. За много 
хора, съзнателно или не – да 
бъдат работници до голяма 
степен е въпрос на личен из-
бор, лична етика, която не им 
позволява да се впишат в из-
искванията на капиталисти-
ческото общество и негови-
те ценности.

Когато казионните ана-
лизатори се опитват да ни 
представят концепцията за 
„работническа класа” като 
нещо остаряло и неприложи-
мо, те донякъде са прави. Има 
обаче разлика между старо и 
остаряло. Да, концепцията за 
работническа класа опреде-
лено е стара, и то много по-
стара, отколкото въпросни-
те анализатори твърдят (а 
може би само дотам се прос-
тират знанията им). Идеята 
за класите се появява още с 
разпространението на капи-
тализма в Европа – много пре-
ди Маркс, комунистическите 
партии и т. н. Тя не е харак-
терна за социалистическите 

движения, а напротив – за нея 
говорят Адам Смит, Русо и 
дори емблематични десни ми-
слители като Имануел Кант. 
Повече за това можете да 
прочетете и в новия брой на 
списание dВерсия в стати-
ята „Кант за антагонизма, 
класовата борба и революци-
ята”.

За повечето хора концеп-
цията за класово разделение 
и класова борба е напълно ес-
тествена и извира от тях-
ното ежедневие. През 1906 г. 
в Рига един млад работник, 
обесен за антикапиталисти-
ческа дейност, изрича тези 
предсмъртни думи:

Аз съм на 18 години. През 
целия си кратък живот съм 
произвеждал и за това съм по-
лучавал нищожна надница. В 
същото време видях, че тези, 
които нищо не произвеждат, 
живеят в охолство за смет-
ка на трудещите се. Затова 
стигнах до убеждението, че 
има хора, които произвеждат 
всичко и не получават нищо, а 
други не произвеждат нищо и 
получават всичко.

Докато съществува капи-
тализъм, ще съществува и 
класово разделение.

Тук десните проповедници 
биха казали, че капитализмът 
от 19 в. няма нищо общо с 
днешния. Да, тогава работ-

ниците са били принуждава-
ни да работят по 13-14 часа 
на ден срещу нищожни надни-
ци, фабрикантите са експло-
атирали деца и са използвали 
насилие за да потушават не-
доволството, но днес неща-
та са по-различни – децата 
вече ходят на училище, вмес-
то във фабриката, работно-
то време е по-кратко, запла-
тите са по-високи, работни-
ците вече са консуматори, а 
не „роби на заплата” и т. н. – 
общо взето всичко ни е на-
ред. Този повърхностен ана-
лиз намира добра почва в за-
падната средна класа, сред 
повечето обитатели на по-
големите градове в Източна 
Европа и дори в България. Как-
то всяка демагогия, той се са-
мообяснява извън всякакъв ис-
торически контекст и изди-
ша дори при най-елементарна 
проверка. Всички положител-
ни характеристики, припис-
вани на съвременния капита-
лизъм, всъщност са извоюва-
ни именно чрез класова борба. 
Капитализмът не се рефор-
мира сам. 8-часовият рабо-
тен ден, забраната на дет-
ския труд, повишението на 
заплатите – всичко това е 
извоювано от работниците 
през последните 200 години, 
които са имали ясно класово 
съзнание и са водили безком-

промисна класова борба чрез 
стачки, бунтове и революции, 
с цената на стотици хиляди 
жертви.

В западния свят днес пове-
чето хора работят в сфера-
та на услугите, бършат крес-
лата из лъскавите офиси на 
мултинационалните компа-
нии. Атмосферата е доста 
далечна от тази, която си 
представяме, като чуем „кла-
сова борба” с гигантските 
фабрични комплекси от близ-
кото минало, в които хиляди 
работници извършват моно-
тонна работа ден след ден. 
Те не са изчезнали, просто са 
се преместили – в Азия. За ми-
лиарди хора по света капита-
лизмът си е същият какъвто 
е преди 100 години в Европа – 
доживотна експлоатация за 
минимална надница, от която 
измъкване няма, а всяко недо-
волство е смазвано от част-
ните охранители на компани-
ята или полицейските части 
на авторитарната държава. 
В същото време, работата 
в офис или в сферата на ин-
формационните технологии 
срещу висока заплата по ни-
какъв начин не ни откъсва от 
работническата класа. На-
против. Получаваш ли запла-
та, получаваш ли заповеди от 
мениджмънта – ти си работ-
ник.

Равносметката от тези 
факти е, че капитализмът и 
класовото разделение са тук 
и няма да си отидат скоро. 
Това, че днес имаме „привиле-
гията” да консумираме евти-
ни капиталистически стоки, 
произвеждани от работници-
те в Азия, означава само, че с 
разширението на световни-
те пазари след втората све-
товна война, класовото раз-
деление добива и все по-рязко 
географско изражение. Унесе-
ни по течението от сладки-
те приказки на идеологиче-
ските проповедници на капи-
тализма, обещаващи ни бла-
годенствие в рамките на ка-
питализма, ние губим, една по 
една, всички придобивки, изво-
ювани от работниците преди 
нас и все повече се приближа-
ваме към капиталистическо-
то робство от 19 век. За да 
можем да се противопоста-
вим ефективно на тази атака 
срещу нас, трябва да се осъз-
наем като класа, способна на 
действие, автономно и неза-
висимо от държавата и капи-
тала. Трябва да преоткрием 
важни понятия като „солидар-
ност”, „взаимопомощ” и „класо-
ва борба” и да използваме ко-
лективната си сила като кла-
са, за да се преборим за едно 
по-добро бъдеще за всички! •

Никола Петканов

ТЯХНАТА БОРБА

Изкореняването на работническата солидарност
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100 ГОДИНИ ОТ РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Изводите от Руската революция през 1917 г.

декември 1917 – януари 1918 г.

През октомври 1917 г. власт-
та вземат болшевиките – 
започва агонията на Руската 
революция. Хрониката на пос-
ледвалите събития разкрива 
картината как Контрарево-
люцията постепенно изтик-
ва Революцията от сцената, 
накипрена в нейните одеж-
ди, което заблуждава наро-
да, обърква го и накрая го под-
вежда да се предаде в огро-
мното си мнозинство.

През декември образувано-
то „Временно правителство 
в нелегалност” пуска позив за 
борба срещу болшевиките, 

които на свой ред учредяват 
централна информационна 
агенция към правителство-
то си, след което закриват 
печатните издания на мен-
шевиките. Правителството 
(именувано Съвет на Народ-
ните комисари, Совнарком) 
признава обявената от Фин-
ландия независимост.

В същия месец е създадена 
„Всеруска извънредна коми-
сия за борба с контрареволю-
цията” (ЧК), чиито първи уда-
ри се насочват срещу левите 
антиболшевишки формации.

Червеногвардейците пре-
вземат Харков, който става 
столица на болшевишка Ук-

райна, наред с това същест-
вува Централната рада в 
Киев – правителство на со-
циалдемократична Украйна.

Току преди изборите на 
Учредителното събрание са 
арестувани лидерите на дяс-
ната партия Конституцион-
ни демократи по обвинение, 
че подготвят гражданска 
война (при все че лозунгът 
„Да превърнем империалис-
тическата война в граждан-
ска”, издигнат от болшеви-
ките в началото на Първа-
та световна, още не е свален 
официално).

Болшевиките се предста-
вят слабо на изборите – 24%, 
мнозинство имат социали-
стите-революционери (есе-
ри).

Совнаркомът приема за-
кон за национализиране на 
банките, учреден е орган за 
централизирано регулиране 
на икономиката.

В края на месец декември 
е въведен „граждански брак”, 
църковният престава да е 
единствено „законен”. Ленин 
писмено настоява пред ръко-
водството на ЧК за „по-енер-
гични арести”.

В първите дни на 1918 г. по 
световните радиостанции е 
обявена програмата на аме-
риканския президент Уилсън 
за траен мир.

В Петроград е проведено 
първото заседание на Учре-
дителното събрание, на след-

ващия ден доминираният от 
болшевиките ВЦИК разпуска 
събранието.

На Първия Всеруски кон-
грес на профсъюзите болше-
виките настояват фабрич-
но-заводските комитети да 
се подчиняват на профсъюз-
ните централи – първа стъп-
ка към обезсмислянето на ло-
зунга „Фабриките на работ-
ниците”.

Третият конгрес на Съве-
тите приема декларация, с 
която е обявено съществу-
ването на Руска съветска фе-
деративна социалистическа 
република. От всички думи в 
съкращението РСФСР за ве-
рни може да се смятат само 
първата и последната (Репу-
бликата вече не е Съветска, 
а Совнарковомска; федерали-
змът е чисто формален, ма-
кар че централната власт 
още не е укрепнала доста-
тъчно да контролира цялата 
страна; социалистическото 
пък е пожелателно, без изгле-
ди да се осъществи, при все 
че Ленин признава изгражда-
нето на държавен капитали-
зъм едва през 1921 г., а щом 
е бил изграден такъв капита-
лизъм, значи изобщо не е било 
работено за построяването 
на какъв да е социалистиче-
ски модел).

През януари във Финлан-
дия проболшевишка партия 
прави опит за завземане на 
властта, руски части дори 

успяват да окупират Хелзин-
ки, откъдето са изтласкани 
през март от немски и фин-
ландски войски.

На 28 януари Совнаркомът 
приема декрет (закон) за съз-
даване на Червена армия; гла-
вен организатор е Троцки. За 
разлика от партийните ми-
лиции, каквато е Червената 
гвардия, Червената армия в 
доста отношения се връща 
към рамките на царщината: 
отменен е доброволният на-
бор, въведена е военна повин-
ност, премахнато е право-
то на редниците да избират 
командири на подразделени-
ята си, в частите са назна-
чени политически комисари, 
чиято власт е практически 
равна с тази на строевите 
офицери – мнозина от които 
са назначени на болшевишка 
служба като „военни специа-
листи”; не след дълго Троцки 
възстановява смъртното на-
казание, и то по бърза проце-
дура, и то за „престъпления”, 
които в царската армия били 
наказвани със затвор. Оста-
тъците от пълномощията 
на войнишките комитети 
са окончателно ликвидирани. 
Така болшевиките постигат 
във войската онова, което 
генерал Корнилов е възнаме-
рявал да стори – и за което 
самите болшевики през ав-
густ 1917 г. го обявяват за 
контрареволюционер.
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Пак през същия месец Сов-
наркомът национализира най-
голямото предприятие в 
Петроград – Путиловските 
заводи.

Църквата е отделена от 
държавата, отменено е веро-
учението в училищата – една 
от малкото безспорно полез-
ни мерки на новата власт, 
усилено преструваща се на 
„революционна”.

Изводите от руската 
революция

През изминалата година на 
страниците на вестника 
проследихме събитията на 
Руската революция. Акцен-
тирахме върху 1917 г., но ре-
волюцията продължава да се 
развива – въпреки че е спъ-
ната през октомври – до 
1921 г., когато според исто-
риците е окончателно побе-
дена от контрареволюция-
та. В кратки хроники за ста-
ващото през 1918 г. ще про-
следим този процес, а тук 
ще представим важните по-
уки, необходимият анализ на 
грешките, довели до гибелта 
на народния порив към свобо-
да, равенство и братство. 
Поуките са ни нужни, за да 
избегнем старите направе-
ни грешки и да се помъчим да 
не надробим нови – започна-
лата небивала епоха дава за-
явки, че всеки пропуск в бор-

бата за социална справедли-
вост може да се окаже фата-
лен, след него просто няма да 
има кой да се бори повече. На-
предъкът на техносферата 
поставя човечеството пред 
избор, какъвто досега, откак-
то съществуваме като био-
логичен вид и най-вече соци-
ална структура, не е изник-
вал през хилядолетията – и 
аспектите на този избор 
„СМ” следи в поредицата за 
Роботронната революция.

Технологиите обаче все 
още не са на самодостатъч-
ното ниво, следователно чо-
вешката воля е съществен 
фактор – и изводите от Ру-
ската революция ще помог-
нат да го съхраним заедно с 
носителя – човешкият род. 
Важно е да разберем какво 
се случва, какво трябва да се 
случи и какво не бива да до-
пускаме, ако искаме да оцеле-
ем физически.

Първо, Руската революция, 
както всяка друга, е избухна-
ла изненадващо за политиче-
ските сили – както за тези на 
„статуквото”, така и за тези 
на „промяната”. Предчувст-
вия е имало, но готовност за 
социалната експлозия – не. 
Следователно, истинските 
революционни движения ня-
мат извинения, че не се под-
готвят за бъдеща револю-
ционна ситуация, така че да 
реагират адекватно и навре-
ме, вместо да „догонват съ-
битията”, а практически да 

бъдат влачени от бурния ис-
торически поток.

Второ, революцията не за-
почва веднага с максималния 
си потенциал, но въвлечени-
те маси бързо претърпяват 
осъзнаване на своите цели 
и желания, избистрят виж-
данията си, измъкват се от 
тресавището на предразсъ-
дъците. При това реакционе-
рите, включително предста-
вящи се за революционери, 
полагат всякакви усилия да 
дезориентират народа. Сле-
дователно, пропагандно-раз-
яснителната дейност на ре-
волюционерите в такъв мо-
мент трябва да бъде още по-
интензивна.

Трето, независимо от при-
чините, сътрудничеството 
на революционери с фактиче-
ски реформатори на събаря-
ната от революцията систе-
ма или дори с мераклии прос-
то да овладеят тази систе-
ма, за да станат нов елит, е 
недопустимо. Революцията 
има една задача – да разруши 
всички институции и навици, 
които ограничават свобода-
та на личността, както и ме-
ханизмите на взаимодейст-
вие на свободните личности, 
което взаимодействие по-
ражда свободно общество, 
свободно безусловно, без из-
вращения на понятието „сво-
бода”, без „неизбежни компро-
миси”, без съгласия за „вре-
менни положения, докато уз-
рее масовото съзнание”. Сле-

дователно, революционери-
те трябва да не отстъпват 
от принципите си, каквото и 
да им струва това.

Четвърто, всяка револю-
ция има отзвук по света. Ве-
ликата Френска разтърсва 
тогавашните монархии, Ве-
ликата руска поражда бун-
тове и въстания по земното 
кълбо. Когато революцията 
е последователна и безком-
промисна, нейният позити-
вен пример въодушевява ис-
кащите промяна и обезкура-
жава реакционерите. Връзка 
и съгласувани действия меж-
ду първото огнище и възник-
ващите нови е жизненоваж-
на, за да не позволи окопитва-
не на контрареволюционери-
те от всякакъв вид. Следова-
телно, структурите на тази 
връзка и каналите за взаимо-
действие трябва да са ако не 
изградени, то поне скицирани 
предварително. Освен всич-
ко друго, това ще позволи из-
бягване на излишно кръвопро-
литие, не ще остави широк 
простор за реакционна про-
паганда, максимално ще за-
трудни преструващите се 
на революционери кандидат-
властници.

Руската революция, уви, 
много бързо кривва от цар-
щина към друг вид диктату-
ра, което стъписва работни-
ческата класа и другите по-
тиснати слоеве, вторични-
те огнища не се разгарят, но 
отварят път на по-жестоки 

диктатори, надминали царе, 
крале, кайзери и султани.

И пето, нека помним, че ре-
волюцията е шанс буквално 
за всеки човек, отърсен от 
волната или неволна негова 
социална роля в предреволю-
ционното общество. Револю-
цията е апел към човечност-
та, неизличена през хилядоле-
тията държавност – потис-
никът има възможността да 
се откаже да бъде потисник, 
потиснатият – да не се хва-
ща на служба при господаря 
да надзирава доскорошните 
си събратя по участ. В дълго-
срочен план построеното от 
революцията общество ще е 
благо за всички, готови да не 
робуват на подхранваната в 
тях социопатия. Това е глав-
ният ориентир, компасът 
на революционната промя-
на – дали всяка революционна 
стъпка унищожава властта 
и изгражда самоуправление 
във всички обществени сфе-
ри, а в личната събаря ограда 
след ограда, източници на ду-
шевни и нравствени уродли-
вости.

Разбира се, от Руската ре-
волюция може се извадят още 
поуки, както тясно специ-
фични, така и по-общовалид-
ни. Темата не е изчерпана в 
тази статия, нито ще се из-
черпи – не и докато битието 
на властническия тип обще-
ство не остане единствено 
в учебниците по история. •

Христо Николов

100 ГОДИНИ ОТ РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Изводите от Руската революция през 1917 г.
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КАМПАНИЯТА ПРОТИВ БИЛЕТИТЕ ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

Център за градска дебилност
Както навремето, когато в 
Кремъл изпускаха газове, у 
нас настъпваше диария, цен-
търът на столицата е блоки-
ран заради парада на лицеме-
рието и кухо надутите ам-
биции – т. нар. Европредседа-
телство.

Отделно, след като няма с 
какво да занимават софиянци, 
в апогея си е кампанията по 
сплашване на населението с 
„фини прахови частици”.

Така се стига до напорис-
тото рекламиране на ползва-
нето на градския транспорт, 
който обаче, дори да беше ре-
довен и комфортен за пъту-
ване, излиза солено на онези 
граждани, принудени да сме-
нят няколко превозни сред-
ства, за да стигнат дотам, 
където им трябва. Макар че 
официално се тръби за „пови-
шени доходи”, за средна запла-
та от хиляда и кусур лева на 
калпак, истината е, че огро-
мна част столичани работят 
за около пет стотака месеч-
но.

Между другото, какво ста-
на с решението на някаква 
съдебна инстанция, че пови-
шаването на билетчето от 
левче на 1,60 било „незакон-
но”? Градската управа игно-
рира това, замълча си, но пък 
нае още контрольори за тор-

моз над хората при съдей-
ствието на полицията, и за-
сили внушенията, че всички, 
които дръзваме да пътуваме 
гратис, сме крадци. Аха, ясно 
защо икономиката пропада – 
заради крадците гратисчии, 
не било заради едрите коруп-
ционери, тоест чиновници и 
политици, нито заради шуро-
баджанашките раздавания на 
„обществени поръчки”, нито 
заради безкрайните ремон-
ти по София, които, щом при-
ключат, се нуждаят от „доре-
монтиране”... Това внушение е 
пример за масата безсрамни 
лъжи, че дребните нарушите-
ли на „реда”, чиито нарушения 
са следствие на опит за бук-
вално оцеляване, са главните 
виновници за всички беди, до-
като едрите крадци с власт, 
които крадат, за да преяж-
дат, не представляват ника-
къв проблем (а и той, както 
обеща новият Тато, засега Ба-
тко Б, до три години щял да 
„изчезне”).

Инициативата на гру-
па хора в интернет страни-
ца „НАРОДНА МЕДИЯ” пропа-
гандира безплатен градски 
транспорт, като се аргумен-
тира със следните факти, а 
срещу факти не се спори:

Всекидневно близо милион 
души пълнят автобуси, трам-

ваи, тролеи, метро, при кое-
то играят ролята на невол-
ни съучастници в източване-
то на бюджетни средства 
чрез цената на билети и кар-
ти. Тази цена е определена 
„на тъмно” в кръга на фирми-
те превозвачи и общинарите. 
Още през 2007 г. този кръжец 
се спазарил за най-високата 
тарифа пробег (средно око-
ло 3 лв/км) в Европа (където 
е нормално нивото 1,80 лв/
км) спрямо т. нар. „стандарт 
на живот” на българското на-
селение и далаверата влиза в 
сила през 2008 г.

НАРОДНА МЕДИЯ изна-
ся данни: разходите в София 
за наземен транспорт – 210 
млн. лв годишно; от тях Цен-
търът за градска мобилност 
прибира чиста печалба 25 
млн.; още 20 млн. отиват за 

заплащане на системата за 
таксуване и сребърниците на 
контрольорите.

Ако, казва НАРОДНА МЕ-
ДИЯ, бъде ликвидиран пара-
зитният придатък „Градска 
мобилност”, харчовете оста-
ват 165 млн. – но при висока-
та тарифа. Ако тарифата на-
малее до „нормалната евро-
пейска”, нужната сума пада до 
99 млн.

Сега ЦГМ получава: суб-
сидия 120 млн. (90 общин-
ски пари, тоест изцедени от 
местни данъци и такси, и 30 
от националния бюджет – и 
те изстискани от данъкопла-
тците без право да знаят и 
определят за какво им харчат 
отнетото) + 90 млн. от про-
дажба на билети и карти,... 
като не се знае колко прибира 
от глобите!

НАРОДНА МЕДИЯ твърди, 
че премахването на ЦГМ и 
нормализирането на тарифа-
та води до нужда от 21 млн. 
лева за поддръжка на градския 
транспорт и за неговото по-
добрение, като от граждани-
те, вече платили данъците, 
не се изисква НИЩО, тоест 
няма да плащат два пъти за 
едно и също нещо, както от 
години правят за „Топлофика-
ция” (веднъж плащайки собст-
веното парно, а после и про-

смукващата се топлина от 
съседите, вече платена).

НАРОДНА МЕДИЯ разчита, 
че съдебен иск към Столична 
община, СДВР и ЦГМ, ако бъде 
подкрепен от повече гражда-
ни, ще наложи режима на без-
платен транспорт, а по-точ-
но не плащан двойно, понеже 
вече е платен от данъците и 
таксите.

При цялото уважение на 
„СМ” към инициативата, спо-
ред нас подобен вид борба за 
справедливост е стратеги-
чески неточна и пагубно не-
пълна. Преди всичко, честите 
апели към законност будят у 
нас единствено съчувствие 
към наивността на инициа-
торите, която наивност ги 
води в коловоза на илюзорни-
те „държавни задължения към 
гражданите”, в дълбоко утъп-
каната пътека на вредното 
схващане, че „законността” 
е нещо добро. Не, не е добро, 
докато законите се пишат 
от господарите, за да ги спаз-
ват робите – Ботев го е ка-
зал и то не е изгубило валид-
ност! Освен това силно и ос-
нователно се съмняваме, че 
кой да е съд в България би по-
сегнал върху привилегиите на 
органите на властта, а дори 
такова чудо да се случи, то 
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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. Александър Наков  20 лв

2. Александър Ванчев 20 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 03.01.1826 г. избухва бунтът на 

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

Христо Ботев, пръв предтеча на 
анархизма в България.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2018 СВОБОДНА  МИСЪЛ

КАМПАНИЯТА ПРОТИВ БИЛЕТИТЕ ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

Център за градска 
дебилност
присъдата би останала лист 
хартия, пренебрегната от 
властите. Самите активи-
сти на НАРОДНА МЕДИЯ по-
сочват няколкото подмина-
ти съдебни решения, не само 
за цената на билетите, но и 
за функциите на контрольори-
те и действията на полиция-
та в помощ на тези легализи-
рани хулигани и изнудвачи на 
дребно.

Поколения анархисти пре-
ди са казвали, казваме го и ние 
сега: в рамките на властни-
ческата система, в прангите 
на държавността, върху прок-
рустовото ложе на капита-
листическия пазар – пробле-
мите с транспортните диво-
тии в частност и със социал-
ната справедливост изобщо 
нямат решение. Ако ли се поя-
вява „нещо”, минаващо за „ком-
промисно решение” (винаги 
поднасяно като „баланс” и „най-

добро възможно”), туй нещо 
никак не увеличава справедли-
востта по две причини. Пър-
во, защото справедливост-
та, ако щете, е бинарна ве-
личина – или я има, или я няма, 
без междинни състояния. Вто-
ро, защото всяко дребно подо-
брение в посока на уж „повече 
справедливост” е илюзия, при 
това недълготрайна, кратка 
глътка въздух, докато не за-
работят вратичките и заоби-
калките, с които изедниците 
на този нещастен народ от-
ново затягат клупа около вра-
та му. Разхлабването е било 
необходимо, понеже „обикно-
веният човек” все още е нужен 
на системата жив, от умрял 
не може се издои и остриже 
нищо.

И все пак, при все сериоз-
ната принципна слабост на 
кампанията на НАРОДНА МЕ-
ДИЯ, не сме ние тези, които 
ще заклеймят инициатива-
та като напълно ялово начи-

нание. Не, напротив, призна-
ваме го за полезен опит за 
борба на гражданите, но от-
ново обръщаме внимание: за 
да не отиде ползата на вятъ-
ра, за да не я скопят и яхнат 
причинителите на проблема, 
евентуалното отвоюване 
на безплатен транспорт не 
следва да се разглежда като 
„окончателна победа”. Мисле-
те го единствено като пър-
ва стъпка към повишаване на 
самочувствието на гражда-
ните. Самочувствие да не па-
пагалстват чорбаджийщини-
те „няма безплатен обяд”, „бе-
дният е мързелив” и други по-
добни; самочувствие да не се 
примиряват; самочувствие 
да продължат да притискат 
властта до нейното пълно из-
тикване на бунището.

Без такова разбиране, всич-
ко ще отмине като обичайно-
то „чудо за три дни”. И пак ще 
сме на същия хал. •

Васил Арапов
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Рожава и борбата срещу ИДИЛ
И Н Т Е Р В Ю  С Ъ С  З А Х Е Р  Б А Х Е Р
ИДИЛ вече не са толкова сил-
ни като преди, но все още не 
са победени. Много е трудно 
да бъдат победени идеологи-
чески.

Друга страна на ситуаци-
ята е външният натиск. Тур-
ската държава с радост би 
направила всичко възможно, 
за да потисне движението в 
Рожава, защото се страхува 
от разбунтуване на кюрдите 
в границите на Турция.

Движението е твърде про-
гресивно. Никоя държава не би 
искала нещо подобно в грани-
ците си. Хората от Рожава 
искат да изземат властта в 
свои ръце. Да се управляват 
сами. Никое правителство 
от региона не би искало хо-
рата да копират ставащото 
там.

Турция и Сирия, по очевидни 
причини, са врагове на Рожа-
ва. Иран не се е обявил откри-
то за враждебна страна, но 
също не е доволен от случва-
щото се там.

Бъдещето след войната е 
много неясно. В Иракски Кюр-
дистан автономното прави-
телство сключи много дого-
вори с Турция, Запада и САЩ. 
Когато направи референдум 
за независимост обаче, тези 
страни осъдиха референду-
ма и позволиха на правител-
ството на Ирак да окупира 
богатия на петрол район око-
ло Киркук. Вероятно по същия 
начин биха предали и Рожава. 
Докато хората от Рожава ги-
нат на фронта, САЩ са техен 
съюзник. При САЩ обаче лоял-
ност няма, така че не съм оп-
тимист.

Бяха обещали на партията 
на демократичното обеди-
нение да участва в мирните 
преговори през декември. По-
сле ґ отказаха участие.

Все пак хората в Рожава 
положиха добра основа. За по-
следните 3-4 години създадо-
ха антидържавна култура. На-
правиха жените много силни. 
Направиха религията личен 
въпрос. Показаха, че не рели-
гията, а движението отдолу 
може да промени общество-
то по много начини, чрез съз-
даването на местни групи и 
комуни във всяка област на 
живота. Тези групи същест-
вуват под шапката на едно 
общо Движение за демокра-
тично общество.

Каквото и да се случи на-
края, хората в Рожава вече 
са положили основа за много 
неща, които не са се случва-
ли от дълги години по нашите 
места.

Какви са основните про-
блеми?

Един от проблемите е ро-
лята на партията на демокра-
тично обединение (ПДО). Кога-
то преди две години тя прего-
варяше с опозиционните пар-
тии, партията им предложи 
40% от местата в админи-
страцията. Въпреки че тези 
места би трябвало да се изби-
рат от хората, партията не 

си направи труда да се допи-
та до тях.

Когато Отрядите за на-
родна самоотбрана се съюзи-
ха със САЩ в борбата срещу 
ИДИЛ, партията отново не 
поиска одобрението на хора-
та в Рожава. В момента От-
рядите се борят с ИДИЛ из-
вън своите земи и това реше-
ние отново не е взето от хо-
рата. Това е проблем. Важно е 
за хората да разберат опас-
ността от тази политическа 
партия, която изглежда стои 
зад движението и го контро-
лира. Щом свърши войната, 
те може да направят сделка 
със САЩ или Асад, да кажат, 
че са доволни от някакъв вид 
културни и образователни 
права или да създадат друга 
държава.

Наистина ли партията 
потиска политическата 
опозиция на местно ниво?

ПДО не потиска хората и 
няма задържани за изразяване 
на различно мнение.

Когато бях там през май 
2014 г., двама араби дойдо-
ха при нас и казаха „Нашият 
син е затворен и измъчван от 
партията за демократично 
обединение без причина”. Глав-
ният администратор на гра-
да обаче ни каза: „да, този чо-
век е затворен, защото са съ-
трудничи на ИДИЛ и им помог-
на да направят засада и седем 
от нашите бойци бяха убити”. 
Уреди с охраната да се срещ-
нем със затворниците, да 
чуем от самите тях, че под-
държат ИДИЛ и да видим дали 
има някакви признаци на изте-
зание.

Може ли да се доверим 
на партията да препраща 
финансова и друга помощ 
и към бежанците като си-
рийски кюрди или язиди?

Не се доверявам на никоя 
политическа партия. През 
2015 г. бях част от делега-
ция в Турски Кюрдистан. Има-
ше много бежанци от Ирак и 
Сирия. Питахме ги как можем 
да им помогнем. Те искаха да 
разпространим информация 
и да намерим пари. Аз обаче 
настоявах парите да не оти-

ват към ПДО или ПКК. Можем 
да даваме пари само за хума-
нитарна помощ или за анар-
хистки групи.

Нямам доверие на парти-
ята, но познавам анархисти, 
които работят на някакво 
ниво с нея в местни групи, 
женското движение и много 
други неща, и се доверявам на 
тези хора.

Във Великобритания напри-
мер може да правим кампания 
с местни и някои политически 
групи ден за ден, можем да си 
сътрудничим по местни въ-
проси. Ако се опитат да про-
карат своите политически 
планове обаче, ние спираме съ-
трудничеството с тях.

Ако партията не задово-
ли очакванията, Отрядите 
ще се изправят ли срещу 
това?

В началото Отрядите бяха 
доброволни и, повече или по-
малко, под контрола на хора-
та, а не на партията. Когато 
ИДИЛ атакува обаче, партия-
та започна да формира воен-
ната им политика и страте-
гия.

Всичко зависи от баланса 
на силите. Ако партията за-
пази властта си, Отрядите 
няма да тръгнат срещу нея. 
Може обаче да има промени в 
баланса, ако хората не са до-
волни от ситуацията. Силата 
на хората в Рожава е в тяхна-
та масова организация. Кога-
то силата на партията нама-
лява, Движението става по-
силно.

Успешна ли е политика-
та на Ердоган към кюрди-
те в Бакур и другаде?

Според мен в ПКК има бор-
ба между едно малцинство с 
безвластнически тенденции, 
водено от Йоджалан, и мно-
зинството, за което кюрд-
ският въпрос може да бъде 
разрешен чрез партизанска 
война. Откакто Йоджалан не 
може да бъде посещаван и съ-
общенията му не достигат 
до неговите хора, мнозин-
ството може да решава как-
вото си иска.

През април 2015 г. Ердоган 
отряза комуникациите на Йо-

джалан, тогава адвокатите 
и привържениците му го ви-
дяха за последно. После Тур-
ция въвлече ПКК във война. 
Ердоган и медиите показаха 
че „ПКК е терористична гру-
па и не се е променила”, осо-
бено след като бяха проведе-
ни няколко терористични опе-
рации от фракция, отцепила 
се малко преди това от ПКК. 
Това беше добро оправдание 
за турската държава да уни-
щожи много кюрдски села и ак-
тивисти. По същото време 
Ердоган опитваше да се пред-
стави пред света как се бори 
с терористите, включител-
но и с ИДИЛ.

Две години по-късно поз-
волиха на брата на Йоджалан 
да го посети. Йоджалан пра-
ти писмо на лидерите на ПКК. 
Не публикуваха пълния текст, 
така че не знаем какво точно 
съдържа то, но Йоджалан из-
рази мъката си от ситуация-
та. Изглежда че малцинство-
то в ПКК, у което имаше анар-
хистки тенденции, е победе-
но и няма никакво влияние.

Мислиш ли, че ислямист-
ката идеология е по-силна 
от преди и как би го обяс-
нил?

Когато съветската импе-
рия се срина, някои основни 
страни в региона като Иран 
и Сирия останаха донякъде в 
общ лагер и се опитваха да 
се противопоставят на влия-
нието и интересите на САЩ.

Близкият изток е икономи-
чески много важен заради пе-
трола и природния газ. През 
1991 г. на САЩ се наложи да 
оставят Саддам на власт, но 
след 11 септември имаха по-
вод да се установят в Ирак, 
който е изключително ва-
жно място, между Централна 
Азия, Иран и Залива. Прогони-
ха талибаните и установиха 
контрол в Централна Азия.

САЩ и някои западни стра-
ни, в сътрудничество с Тур-
ция или страни от Залива, 
поддържат радикални теро-
ристични групировки като Ал 
Кайда и ИДИЛ. Ислямистките 
терористични групи могат 
да бъдат използвани, когато 

имат нужда от тях, и да бъ-
дат потискани, когато са без-
полезни.

Как ИДИЛ печели симпа-
тии сред самите хора?

Има много причини. По вре-
ме на окупацията на Ирак аме-
риканците се отнасяха с хора-
та много зле. Разбитата ар-
мия на Саддам, около два ми-
лиона войници, бяха уволнени 
без надежда да си намерят ра-
бота. 

Щом шиитското мнозин-
ство в Ирак пое властта, за-
почна да се отнася много зле 
със сунитите. Те довършиха 
работата на американците, 
позната ни от Абу Граиб и Гу-
антанамо.

Западните правителства 
изобщо не предприеха сериоз-
ни действия и не проследиха 
корените на проблема с теро-
ризма. Например тук, в Крал-
ството, правителството ле-
гализира над 40 шериатски 
съдилища и много религиозни 
училища. Толкова много хора 
пращат децата си, докато са 
още много малки, в тези рели-
гиозни училища! Това е като 
фабрика за създаване на фа-
натици. Не че трябва да бъде 
забранено на хората да изпо-
вядват религия както наме-
рят за добре. Религиозните 
училища обаче би трябвало да 
бъдат инспектирани и наблю-
давани отблизо.

Нашите правителства 
поддържат религията и вой-
ната в Близкия изток по три 
различни начина. Дори когато 
мюсюлманите дойдат тук, 
държавата дава възможност 
на тяхната религия да ги по-
тиска, в името на мултикул-
турната политика и равни-
те възможности. Позволява 
на родителите да принужда-
ват децата да носят хиджаб, 
да управляват децата и да им 
избират религия от самото 
раждане. Сега искат да забра-
нят на училищата да серви-
рат свинско и шунка в столо-
вете. Подходът на правител-
ството е да позволи на роди-
телите да наложат религия-
та на децата и да злоупотре-
бяват с тях.

Политиците от една стра-
на говорят за равенството 
между мъже и жени, но от дру-
га страна позволяват на мю-
сюлманските жени да бъдат 
третирани според жестоки-
те традиции на тяхната ре-
лигия. При развод например 
те са принудени да отидат 
в шериатско съдилище то 
обикновено оставя децата и 
собствеността на съпруга.

Затова ИДИЛ и други фа-
натични мюсюлмански групи 
са силни. Защото правител-
ствата тук, в други европей-
ски страни и в САЩ поддър-
жат религията като инстру-
мент за управление на умове-
те на хората, за противопос-
тавяне и подчиняване. •

Пълната версия на 
интервюто можете да 

прочетете на www.anarchy.bg


