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БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
борсата

Него ден пропуснах културно-
то махленско събитие – раз-
думките на „борсата”, тоест 
на мегданчето пред кръчма-
та, където кибичим в очаква-
не на работодатели, обикно-
вено виладжии, които имат 
нужда я кладенец да им се по-
чисти и подзида, я покривни 
течове да им запушат, я дър-
ва да им се докарат, понеже 
в края на зимата топливото 
все свършва.

Наложи ми се да хвана влака 
към растящата, но нестарее-
ща, набъбнала като цирей от 
притока народ София. Климбу-
цах се във вагона и зяпах през 
прозореца – едното ми око 
все още става за употреба, 
колкото да различа премина-
ването покрай запустяващи-
те села и махали. Всички взеха 
да стават софиянци, не оста-
наха селяни! Които не се цани-
ха за столичани, те фъснаха 

на (вечен) гурбет по европи, 
америки и азии.

Отивах на ТЕЛК. Дърпах се, 
но семейният съвет реши, че 
трябва малко да си посвия пер-
ките, тоест принципите. Жи-
вотът продължава да поскъп-
ва, а задаващите се „реформи” 
заплашват, признавайки ми 
инвалидността, да ме изка-
рат работоспособен, при кое-
то е твърде вероятно пенсия-
та да секне, а парите никак не 
са ни излишни – марш, манго, 
да си удължиш валидния срок 
на инвалидност, пък да се на-
дяваме на заварено положе-
ние, когато се разразят ре-
формите!

Какво да правя срещу тези 
аргументи и факти! Навля-
кох си „парадната униформа” – 
панталон с ръб, риза, сако, же-
лезничарско цивилно палто 
от времената на „соца”, фу-
ражка с отдавна окапала ем-
блема на БДЖ – и се помъкнах 
към столичните мъгли от 
фини прахови частици, свет-
лините на лъскави витрини, в 
червата на намръщена сует-
лива гмеж по улиците.

Почти стигнах до ТЕЛК-а и 
гледам – една госпожа току се 
кани да наджапа в красива кал-
на локва насред тротоара.

– Госпожо! Бихте ли ми по-
могнали да стигна до лекар-
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ТЕМА НА БРОЯ: ДЪРЖАВА = КОРУПЦИЯ

Е сега вече є видяхме 
сметката

Имаме си нов антикорупцио-
нен закон – честито! И офи-
циален Главен Борец с коруп-
цията – юнак със скромни до-
тук постижения, ченгеджий-
ско минало и обичайно бомбас-
тични обещания – дваж чес-
тито!

Традиционно, веднага след 
пускането на някакъв обект, 
започва ремонтът му. Не ос-
тана извън обичая и антико-
рупционното показно упраж-
нение. Ремонтът се изрази 
в... изключване от обсега му 
на общинските съветници. В 
частта му „конфликт на ин-
тереси”. Доста от съветни-
ците имат частна практика 
или собствен бизнес – меди-
цински, консултантски, юри-
дически, охранителен – и тък-
мо заради бизнеса си се на-

тискат в общинските съве-
ти.

Триж честито!
Веднъж избрани, чрез прис-

ламчване към някоя от основ-
ните партии, ако още не чле-
нуват в такава, съветници-
те си уреждат: евтини поме-
щения, безконкурсни договори 
и други начини за осигурено 
решаващо предимство пред 
конкурентите на „свобод-
ния пазар”. Низшите партий-
ни активисти, получили за 
усилията и верността си ме-
стенце в органа на местната 
власт (кой знае защо нарича-
на „местно самоуправление” – 
абсолютно безсрамна лъжа), 
без помайване регистрират 
частни фирми и се впускат в 
безгрижно използване на ре-
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ската комисия? Малко недо-
виждам…

Тя се сепва, спира пред 
калта и започва ситно да се 
озърта, търсейки кой ґ гово-
ри. Така си мислех – и тя недо-
вижда, бая.

– Да, и аз съм за там. Съ-
щият проблем, с очите… но е 
съвсем незначителен!

Да бе, незначителен...
– Тогава позволете да ви 

предложа да ме хванете под 
ръка и да отидем до ТЕЛК за-
едно?

– Разбира се!
Деликатно навигирам за-

обикаляне на локвата. Чинно, 
с достойнство се тътрузим 
по плочките към целта. Кра-
дешком оглеждам женицата. 
Комай на моите години, но 
кучката „майка Природа” от-
режда на жените по-лесно да 
губят колаген и госпожата 
няма особено атрактивен 
вид. Човърка ме меланхолич-
на жал.

– Много мило, че ми пред-
ложихте да вървим заедно! – 
казва тя, после продължава с 
драматичен шепот. – Наоко-
ло се навъртат цигани, с вас 
ще ми е по-спокойно.

Олеле. Кожата ми е по-тъм-
на от тази на някои африка-
нородени, а с госпожата сме 
рамо до рамо. Клетницата е 

кьорава като кукумявка. Или 
направо къртица.

– Няма страшно, ще ви 
пазя – обещавам, без да ми 
мигне ни относително здра-
вото, ни изгореното от лъче-
нието на електрожена око.

Благополучно стигаме до 
институцията, напъхваме се 
в коридорите, вграждаме се в 
опашките пред кабинетите. 
Госпожата през цялото вре-
ме споделя – вероятно се чув-
ства задължена – и ми благо-
дари, като ми пълни ушите с 
разкази за живота си. Слушам 
с половин ухо, през равни ин-
тервали вмятам учтиви „ъхъ” 
и „аха”. По едно време обаче ми 
става интересно – всичките 
ґ приказки дотук са били пред-
говор, захапала е главната си 
тема – за любимия си син.

– Той е прекрасно момче! 
Пълен отличник беше в учи-
лище, спортуваше, у дома ви-
наги помагаше, всички го оби-
чат! Да, покойният ми съпруг 
го възпитаваше строго, но за 
негово добро, да порасне ис-
тински мъж, не женчо, както 
стана модерно напоследък… 
Нали сте съгласен с това? Мъ-
жете трябва да са мъже!

– Разбира се! – излъгвам 
като дърт циганин. Не че не 
съм съгласен с твърдението, 
ама ми се чини, че едва ли бих 
приел детайлно описаното 
мнение „истински мъж”.

– Синът ми е много честен, 
не понася лъжи! Все се разда-
ва за другите! Много принци-
пен. И много чете. Цяла биб-
лиотека събра. И все сериоз-
ни неща – патриотични. За 
националното достойнство. 
За опасностите пред бялата 
раса.

Сладур, мисля си, без съм-
нение. Определено, такъв мо-
дел „истински мъж” не ми до-
пада, както и заподозрях.

– Патриотизмът в наши 
дни е много важен! – настоя-
ва женицата. – Синът ми не 
просто обича родината, той 
е… беше активен в родолюби-
ето! Посещаваше меропри-
ятия, лепеше листовки, та-
чеше националните герои – 
ето доскоро нито веднъж не 
пропусна марша в памет на 
генерал Луков, убит от оне-
зи мръсни комунисти и днес 
го оплюват разни либерали… 
Даже татуировка си напра-
ви, с българския знак…

– А защо „беше”?
Тя леко посърва.
– Ами… вижте, той, без 

да пренебрегва българско-

то, много харесваше Герма-
ния. Не сегашната, евреите 
и ислямолевичарите почти я 
съсипаха, а тази, преди вре-
ме. И беше убеден, че все пак 
там не всичко е погубено, пи-
шеше си по интернет с едни 
хора, истински загрижени за 
европейските традиционни 
ценности… Искаше да следва 
именно там, научи езика пер-
фектно. И замина, да. И още 
първата седмица го сполетя 
едно… недоразумение… Пред-
ставяте ли си, попаднал на 
едни местни младежи, които 
го помислили за циганин!

– Леле, какъв ужас.
– Да, именно! Нарекли го 

„мръсен навлек” и „ще ти по-
кажем ние пътя обратно към 
миризливата ти дупка, откъ-
дето си довтасал”! Ужасно не-
доразумение! Синът ми се оп-
итал да им обясни, че не е та-
къв, за какъвто го мислят, че 
уважава арийския дух… Изоб-
що не го оставили да говори! 
Набили го! Ужасно унижение! 
И той, след като лежа месец 
и половина в болница, се при-
бра, много променен… Седи в 
стаята си и никъде не излиза, 
не се вижда с никого, сърцето 
ми се къса!… Скоро година ще 
стане, а той е все така! Зара-
ди някакви цигани!

Мълча. Чудно ми е защо 
продължава да ми е жал за 
нея. А тя не млъква:

– Знаете ли, ако лекарят не 
беше възразил, щеше да си на-
прави още една татуировка. 
Но уважи мнението на специа-
листа, синът ми уважава тя-
лото си, то е творение на Съз-
дателя! И не я направи. А иска-
ше! Един много красив надпис, 
на немски, в превод означава-
ло, ъ-ъ-ъ… „Моята чест се нари-
ча вярност!”… Кажете ми, кол-
ко днешни младежи приемат с 
цялата си душа такива краси-
ви изрази за компас в живота?!

– Не са много – отвърнах. 
Премълчах „дано наистина не 
са”. Зачудих се дали знае, че кра-
сивият израз е мотото на есе-
совците.

– Ето! – възтържествува 
женицата. – И то да вземе да 
му се случи подобно нещо! По 
чисто недоразумение! Ако все 
пак беше се татуирал… Ах, 
май е мой ред, ще се видим 
след малко! – и се втурна към 
кабинета, по чудо без да се на-
дъни ръбом в отворената на-
среща ґ врата.

Помолих опашката да ми па-
зят реда, уж да дръпна цигара 
навън.

Истината беше, че имах 
нужда да изляза на въздух.

Леле, колко мъка имало по 
този свят! Колко нещастие и 
глупост. И колко много слепо-
та, ама не единствено офтал-
мологична. •

Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от борсата
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 Ако все пак беше 
се татуирал…

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Стъпваме здраво в настоящето, за да завоюваме бъдещето!
След повече от 2 века ярост-
на класова борба, на държава-
та са пришити функциите на 
балансьор между интереси-
те на труда и капитала. Този 
процес протича, както в чес-
то даваните за пример за на-
ционализация социалистиче-
ски страни като СССР и Ки-
тай, така и в западните капи-
талистически страни като 
Англия, Франция и САЩ. Това е 
периодът на социалната дър-
жава. В по-голямата си част, 
работническите борби включ-
ват различни вариации на кон-
цепцията за по-справедливо 
общество отвъд капитали-
зма и държавата – общество 
на свобода и равенство. Тези 
стремежи на милиони работ-
ници (и интелектуалци, арти-
сти, както и някои предста-
вители на по-високите об-
ществени слоеве водени от 
чувство за справедливост и 
симпатия към борбите на на-
рода) се оказват крайно непри-
емливи за привилегирования 
елит, който в продължение на 
десетилетия дави в кръв все-
ки опит за промяна на статук-
вото. С интензификацията на 
класовата борба в края на 19-
ти и началото на 20-ти век, 
същият този елит е изправен 
пред опасността да загуби на-
пълно своите привилегии, пред 
реалната перспектива на раз-
гаряне на световна социална 

революция. Именно в лицето 
на тази опасност е предпри-
ета политиката на „тоягата 
и моркова”. Създаването на ин-
ституциите на социалната 
държава е съпроводено с ин-
тензивна атака срещу по-ра-
дикалните слоеве на работни-
ческата класа, разтурване на 
работническите синдикати, 
ограничение на свободата на 
словото и терор. Така револю-
ционерите са изолирани и сма-
зани, а на мнозинството са 
осигурени сравнително прием-
ливи условия на живот, стига 
да „обещаят”, че вече няма да 
се бунтуват срещу капитала 
и държавата. За катализатор 
на този процес служи и създа-
ването на т. нар. работниче-
ски държави в Русия, Китай и 
пр., които застрашават за-
падния капитализъм и го при-
нуждават да приеме множе-
ство социални отстъпки пред 
заплахата от „съветизация”. 
Така социалната държава е за-
вършена.

Отслабеното работниче-
ско движение днес е заело из-
цяло защитна позиция, опит-
ва се да отбранява остатъ-
ците от социалната държава, 
които остават единствена-
та преграда пред връщането 
към капиталистическото роб-
ство отпреди 200 години. То 
се сблъсква с все по-милитари-
зираната държава, която заду-

шава всякаква свобода за само-
организация чрез все по-съвър-
шената си система за следене 
и контрол, както и чрез без-
прецедентно разрастващата 
се затворническа система. В 
същото време, с експанзията 
на световния пазар до всяко 
кътче на планетата и инте-
грацията на Азия в капиталис-
тическия свят, глобалното 
разпределение на труда оказ-
ва все по-голямо влияние върху 
борбите за освобождение. Из-
насянето на традиционната 
работническа класа в стра-
ни с репресивни режими (голя-
ма част от които поддържани 
от Запада) в Азия води до ома-
ловажаване на европейските 
работнически борби. Докато 
една общоевропейска стачка 
преди 100 години би блокира-
ла глобалната икономика, днес 
тя би имала предимно лока-
лен ефект, недостатъчен, за 
да постави на колене силите 
на глобалния капитал. Тези фа-
кти правят нуждата от бор-
бен интернационализъм мно-
го по-наложителна, отколко-
то когато и да било досега в 
историята. Пред работниче-
ското движение стои перспек-
тивата за изграждане на тес-
ни връзки между работниците 
от всички континенти, най-
вече между Европа – мястото 
с особен политически заряд – 
и Азия, където днес е концен-

трирана глобалната работни-
ческа класа.

България, както повече-
то посттоталитарни стра-
ни, представлява сложна ком-
бинация от дълбоки социални 
проблеми и фанатичен анти-
комунизъм – следствие на де-
сетилетия агресивна пропа-
ганда от обединените сили 
на почти всички политически 
партии, работодатели, медии 
и експерти на Прехода. Анти-
комунизмът се използва за па-
раван на налагането на доми-
ниращата антисоциална иде-
ология на неолиберализма, кул-
минирала в реабилитацията 
на фашизма. В същото време 
социалната (и екологична, де-
мографска и т. н.) катастро-
фа в страната, следствие на 
десетилетия пазарни рефор-
ми, приватизации и дерегула-
ции, не може да бъде замете-
на под килима. Затова наблю-
даваме странния феномен, 
особено при националистиче-
ските формации, при които 
лидерите следват стриктно 
десни икономически полити-
ки на социални орязвания и слу-
гуване на бизнеса, докато ма-
сата от електората им спо-
деля открито леви идеи като 
национализация, борба срещу 
монополите, антиколониали-
зъм и широк спектър от соци-
ални искания. Тази лява актив-
ност сред електората на на-

ционалистическите партии, 
идващ предимно от малките 
работнически градове в про-
винцията, е овладяна чрез раз-
пространението на агресивни 
ксенофобски послания от пар-
тийните лидери, целящи да 
насочат справедливото недо-
волство на работниците сре-
щу техните колеги и съграж-
дани от друг етнос, национал-
ност и пр. Тази тактика виж-
даме почти при всяко по-ма-
сово избухване на социално 
недоволство. Патриотите 
обвиняват циганите за висо-
ките цени на тока, наложени 
от частните ЕРП през 2013 г. 
Отново циганите са обвине-
ни за краха в БДЖ по време на 
борбите срещу приватизация-
та на държавната железница. 
В същото време, докато де-
мографската катастрофа в 
страната е причинена от аг-
ресивните десни политики на 
всяко поредно правителство 
и безграничната власт на ед-
рия бизнес, които съвмест-
но изцеждат икономиката на 
страната и принуждават ми-
лиони хора да емигрират, про-
тивно на всяка логика национа-
листическите формации обви-
няват за нея притока на миг-
ранти, високата раждаемост 
сред малцинствата и пр. „не-
български елементи”, които 
заплашват „да станат повече 
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сурсите на общината, пре-
върната в бащиния.

Близко е до акъла, а даже 
законът казва, че това е ко-
рупция. Защо тогава, под 
гръмките фанфари за „борба 
с корупцията”, законът сви-
ва заплашителните нокти 
и благодушно позволява на 
една група персонажи до на-
сита да жънат благините на 
корупцията?

Отговорът е прост и от-
давна повтарян на страни-
ците на вестника ни. Коруп-
цията е нормален режим на 
функциониране на държа-
вата. Щом има бюрокрация, 
има корупция, а корупцията 
е просто сделка – практика, 
която с нищо не противоре-
чи на покупко-продажните 
„пазарни отношения”.

Самопризнания, че коруп-
цията е „начин на живот” на 
държавността, се сипят от 
самите държавници от вся-
какъв мащаб. Неотдавна ръ-
ководството на НАТО обви-
ни руските спецслужби, че 
използвали корупцията като 
оръжие. Тоест признават 
продажността на своите 
„кадри”. 

Вече и най-романтичните 
държаволюбци с притеснение 
се питат защо управлява-
щите си позволяват толко-

ва нагло погазване на собст-
вените си обещания и при-
ети нормативи. Нима това 
е нещо ново? Очевидно на-
глостта вирее не само у нас, 
където „нямало държава”. Там 
е работата, че има държа-
ва – и тя прави това, което 
е естествено за нея: краде, 
като обявява своята кражба 
за позволена норма, а опити-
те на гражданите да си об-
лекчават живота по същия 
начин – за престъпление. Дър-
жавата е снизходителна към 
корупцията на едро – отново 
по разбираема причина: едри-
те далавераджии са спонсори 
на политическите партии. 
Само отделни бизнес лица и 
групировки, които наисти-
на прекалят (и то защото съ-
ществува риск някой от ев-

робатковците да се разсърди 
и спре целувките с премиера) 
или не са от кръга спонсори 
на управляващата шайка, по-
падат под ударите на „борци-
те с корупцията”. Това не са 
обаче ударите, каквито руш-
ветчиите заслужават. Обик-
новеният човек може с леко-
та да бъде съсипан – и таки-
ва случаи има! – и буквално 
да остане на улицата зара-
ди свои прегрешения пред за-
кона. Нито една „едра акула”, 
колкото и да се оплете в мре-
жите, обаче не понася „цяла-
та суровост на закона”. Не 
остава без дом, не попълва 
редиците на клошарите. Да 
не говорим колко рядко влиза 
в затвора.

Е, ние сме принципно про-
тив затворите. Занданите, 

заедно с тъмничарския пер-
сонал, който наскоро пре-
дяви претенции за „достой-
на заплата и добри условия”, 
представляват съществена 
част от проблема с антиоб-
ществените явления, в ника-
къв случай не са част от ре-
шението му. Каквито и стра-
шилища да лежат уж по за-
творите, най-вредоносните 
социопати седят в правител-
ството, в парламента, в ди-
ректорските кабинети на 
държавни служби, банки, пред-
приятия. Системата е напра-
вена точно според поговорка-
та „за кокошка няма прошка, 
за кон няма закон”.

В случая закон има. С от-
кровено вграден двоен стан-
дарт. С интересни извинения.

Парламентаристите обо-
сноваха поправките в прясно-
то си далаверотворение: как 
можело общинските съвети 
да останат без лекари, пред-
приемачи, юристи?! Та те ще 
напуснат, за да си гледат биз-
неса и частните практики! 
Ами да напускат, голяма загу-
ба. И без това гледат бизне-
са си, а не „дълга към гражда-
ните”.

Другият довод: агенцията 
по вписванията нямало да се 
справи с вълната прехвърля-
ния на фирми, така че да се 
избегне (формално) „конфлик-
тът на интереси”. 

Ха така! Значи държава-
та не може и физически да 
под сигури „борбата с коруп-
цията”, дори да иска (а тя не 
иска, по принцип). Красота!

В началото на пропаганд-
ната кампания как сме щели 
да унищожим корупцията чу-
хме лозунга „да махнем гише-
то!” – пак потвърждение от-
къде идва корупцията. Само 
че частта от бюрократи „на 
гише” е нищожна част от чи-
новничеството, при това 
„корупцията на гишето” в по-
вечето случаи облекчава на-
селението, поне онези, кои-
то успяват да заделят за 
дребен рушвет. Основната 
маса на държавната маши-
на е далеч от гражданите, 
зад стени и с охрана – ама 
не затворническа. Държава-
та – това са бюрократите 
или, според логичната вери-
га: властта – това е коруп-
цията.

Медиите често комен-
тират повече или по-малко 
темата за „Доверието към 
властимащите”. Сбъркано 
поставен въпрос. Конкрет-
ните политически „лица”, с 
извинение, идват и си оти-
ват, а властта остава. Пра-
вилното е: защо да имаме до-
верие към властта като яв-
ление, като гнила практика и 
безчовечна теория! •

Шаркан

ТЕМА НА БРОЯ: ДЪРЖАВА = КОРУПЦИЯ

Е сега вече є видяхме сметката
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Системата е 
направена точно 
според поговорката „за 
кокошка няма прошка, 
за кон няма закон“.

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Стъпваме здраво в настоящето, за да завоюваме бъдещето!
от нас”. Националистите не 
проявяват повече въображе-
ние и относно екологичната 
криза в страната, за която 
отново основни виновници са 
бедняците, извършващи неза-
конна сеч или отопляващи се 
на евтини горива.

Наред с националистиче-
ската усмирителна риза, да 
задържат народното недо-
волство и да го канализират 
в удобни за статуквото от-
душници действат и ред дру-
ги пропагандни линии – от 
мечтата за евроатлантиче-
ско благоденствие, съградена 
около клишетата на Прехода 
като „декомунизация” и борба 
срещу корупцията, до стран-
ната комбинация между нос-
талгия по „соца” и евразийски 
перспективи, обединени око-
ло култа към капиталистиче-
ска Русия и Путин. И двете ли-
нии са доста нескопосан, но за 
сметка на това достатъчно 
истеричен опит за прикрива-
не на очевидните неоколони-
ални цели за налагане на геопо-
литическите и корпоратив-
ни интереси, независимо дали 
говорим за западните, или из-
точните господари. С влиза-
нето на Тръмп в Белия Дом и 
глобалния възход на консерва-
тивната десница, тези про-
пагандни линии все повече се 

приближават идеологически и 
днес наблюдаваме постепенна 
консолидация на консерватив-
ните сили в България, най-вече 
покрай конспиративните те-
ории за либералния елит/кул-
турния марксизъм – общ враг 
и общ знаменател за цялото 
крайно дясно разнообразие у 
нас. Тези конспиративни тео-
рии намират все по-благопри-
ятна почва в една страна, оп-
устошена от неолибералните 
реформи, довели образование-
то и културата до пълен ко-
лапс.

В същото време наблюда-
ваме и една далеч по-оптимис-
тичната тенденция на еман-
ципация на широките маси от 
държавната и корпоративна 
дресировка. Още по време на 
социалните протести през 
2013 г. се видя как първона-
чалните опити за овладява-
не на протестите от стра-
на на националистическите (и 
не само) формации удариха на 
камък. Бунтуващият се народ 
се превърна в творец и за оп-
ределен период протестите 
станаха неуправляеми, което 
накара елитите да затрепе-
рят. В този творчески про-
междутък народът издигна 
лозунги за смяна на система-
та, за пълно разпускане на се-
гашните институции и смела 
крачка напред в неизвестно-
то. Липсата на политическа 

култура и практика в социал-
ните борби в крайна сметка 
спомогнаха за последвалото 
овладяване на недоволството 
чрез задействането на мно-
жество инструменти за из-
пускане на напрежението, ко-
гато, наред с инфилтрация-
та на протестите, медийна-
та пропаганда и физическите 
атаки срещу протестиращи-
те, заваляха и оставки, а дър-
жавата се намеси да озапти 
електроразпределителните 
дружества и възстанови ста-
рите цени на тока. Въпреки 
това, творческият промеж-
дутък, който бунтуващото 
се множество успя да си изво-
юва, показва ясно, че пропаган-
дата не е успяла (а вероятно и 
никога няма да успее) да заду-
ши революционните стреме-
жи у мнозинството и този им-
пулс ще продължава да се про-
явява в моменти на изострен 
социален конфликт. Именно 
към тези моменти на социа-
лен конфликт трябва да гледа-
ме с надежда и да се готвим за 
тях. Не става дума само за ма-
щабните социални конфликти, 
като този през 2013 г., но и за 
всички локални конфликти, из-
бухващи постоянно в различ-
ни точки на страната, като 
естествено целите, които 
си поставяме, намесвайки се 
в по-дребните, спорадични со-
циални борби, трябва да съот-

ветстват на мащаба им. Не 
можем да очакваме един тру-
дов спор да прерасне в револю-
ция, но начинът, по който той 
бива разрешен, може да бъде 
важна крачка към овластява-
нето на работещите и важен 
опит, ефектите от който ще 
проличат при избухването на 
по-мащабни социални вълне-
ния.

Неолибералният проект в 
България се разпада. Евроин-
теграцията, предложена като 
светлина в тунела на Прехо-
да, трайно установява бълга-
рите като най-бедните и най-
обезправени обитатели на ЕС. 
Дори щедрите на обещания 
български политици не сме-
ят да предложат по-различна 
перспектива пред българския 
народ. Напротив, пред нас 
стои бъдеще на все по-голяма 
несигурност на труда и зави-
симост от прищевките на ка-
питала, налагани от една все 
по-авторитарна държава.

На социалния геноцид на 
държавата и бизнеса ние тряб-
ва да отговорим с войнствен 
синдикализъм, чрез който да 
изтръгнем обратно всички 
отнети права и да си върнем 
достойнството. Тези борби 
генерират колективна сила в 
работническата класа на Бъл-
гария, която е единствената 
голяма обществена група, пря-
ко заинтересована от излиза-

нето на България от неолибе-
ралното блато и подобряване-
то на стандарта на живот за 
всички. Работещите хора сме 
тези, пред които стои тежка-
та задача да се разправим с па-
разитите и да изградим едно 
по-справедливо бъдеще за нас 
и нашите семейства.

Тази тежка задача трябва 
да свършим в изключително 
неблагоприятен междунаро-
ден контекст. Споменатото 
по-горе изместване на поли-
тическия спектър вдясно до-
бива глобално измерение, как-
то виждаме в почти едновре-
менно протичащите проце-
си в САЩ с президентство-
то на консервативното чуче-
ло Тръмп, в Европа с възхода 
на крайно десния популизъм, в 
Турция и Русия с консолидаци-
ята на авторитарните режи-
ми и в близкия Изток и северна 
Африка, разтърсвани от рели-
гиозен фундаментализъм. Тези 
глобални процеси трябва да 
срещнат глобален отпор. За-
това е изключително важно 
да поставим нашите борби в 
контекста на общоевропей-
ската съпротива срещу капи-
тализма и авторитаризма и 
да изградим тесни връзки със 
социалните движения в Евро-
па и света на базата на соли-
дарността и интернационали-
зма. •

Никола Петканов
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Доколкото разбирам, ис-
каш да третираме пробле-
ма за влиянието на дадено 
общество върху престъп-
ността.
 
Както знаеш, в главата на но-
вороденото е tabula rasa – бял 
лист, – следователно всичко, 
което се ражда в тази глава, е 
резултат от влиянието на об-
кръжаващата го реалност – 
политическа, икономическа и 
социална (в това число на въз-
питанието в семейството и 
вън от него, училището и об-
разованието, медиите, агит-
пропа и църквата, властта и 
казармата, полицията, съда и 
затвора, и т. н.), в която е по-
топено от люлката до гроба.

Едрата или организирана-
та престъпност е привилегия 
и прерогатив на властниците 
и капиталистите (достатъч-
но е да следиш големите скан-
дали и процеси, незначителна 
част от които става досто-
яние на публиката). Дребната 
или битовата престъпност, 
с която ни проглушават уши-
те, е разпространена в по-ни-
ските етажи на обществена-
та пирамида, чиито обита-
тели се учат от едрите ганг-
стери, но са с много по-огра-
ничени възможности и много 
по-уязвими. Китайската мъд-
рост казва: за кражба на мили-
ард се влиза в двореца, за ко-
кошка – в тюрмата.

Каква е разликата между 
престъпниците в Индия и 
Бразилия не зная, не съм я 
проучвал, но знам, че в те-
чение на хилядолетия в Ин-
дия са използвани за палачи 
дресирани слонове, които 
под звуците на барабани и 
тимпани вдигали крак, за 
да размажат подложената 
под него глава на бедния 
нещастник. 

Колкото за Бразилия, преди да 
пристигнат белите завоева-
тели и цивилизатори, в две-
те Америки, от Аляска до Па-
тагония, са живели индианци 
в родове, племена и племен-
ни съюзи (като ирокезите), 
които не познавали собстве-
ността и властта. В таки-
ва общества нямало разли-
чия между бедни и богати. Тия 
племена са били съставени от 
свободни хора, от които не 
ставало роби, та белите ро-
бовладелци били принудени да 
си внасят от Африка.

Може би затова са били 
подложени на геноцид, какъв-
то човешката история не по-
знава?

По повод „загадката” с тия 
„анкети на общественото 
мнение” за „щастливите и не-
щастните народи”: бих пре-
поръчал на всички нещастни 
германци да отидат да жи-
веят в Абисиния и ще бъдат 
ощастливени... 

Не мога да се съглася с на-
писаното от теб, че в на
чалото е било съзнанието 
за конструкцията на мозъ
ка или на едно око, в Библия-
та го изразяват по друг на-
чин: в начале бе слово. 

По-скоро в началото (ако из-
общо може да се говори за 
начало) е бил обективният 
хаос на материята или енер-
гията – както щеш го наре-
чи. Тая първична реалност е 
в движение и еволюира. За 
това разказват различните 
астрономически и космиче-
ски теории и хипотези. Така 
от нея се зараждат звезди-
те, сред които и нашето 
слънце с планетите. Върху 
една от тях – Земята със съ-
ответните условия, – вслед-
ствие движенията и еволю-
цията (в това има и рево-
люционни процеси и скокове 
като мутациите на Хуго де 
Фриз), се появява животът, 
чието развитие е изложено в 
двете дебели книги на Чарлз 
Дарвин – „Произход на видо-
вете” и „Произходът на чо-
века”. Оттам-нататък раз-
личните теории (аз съм при-
върженик на многофактор-
ната) обясняват произхода 
на обществото и неговата 
еволюция през последните 
шест хиляди години.

Така стигам до моя свето-
глед, за който ти писах, че е 

материалистически. Трябва 
да ти разкажа целия си жи-
вот със всичките влияния, 
които съм изпитал (това 
всъщност съм направил в де-
веттомните си спомени), за 
да разбереш защо съм ста-
нал това, което съм, и на 
икиндия е късно да се проме-
ням. Разбира се, детерминиз-
мът е плуралистичен и инди-
видът има възможност да 
направи своя избор на път, 
както и да го промени, ако 
дойде до заключението, че е 
сбъркал пътя. Ако България 
не беше окупирана в 1944 г. 
от болшевиките, планове-
те на баща ми бяха да ме из-
прати в Роберт Колеж в Ис-
танбул, а след това в уни-
верситета в Оксфорд или 
Кеймбридж. Ако това беше 
станало, дявол знае по ка-
къв път щях да тръгна. Не-
зависимо от всичко, аз не се 
възприемам като жертва на 
обществото, за чиято про-
мяна ратувам. Правя го, за-
щото ми доставя вътрешно 
удовлетворение. Не смятам, 
че съм „даровит и талант-
лив” – каквото съм постиг-
нал, е по-скоро резултат на 
труд и воля. Мисля, че можех 
да постигна много повече, 
но не съжалявам, само с мъка 
наблюдавам как мозъкът ми 
гасне... Но и това са естест-
вени биологически и физиоло-
гически промени.

Пишеш: съгласен съм с 
тебе, че човек за човека не 
е вълк, но не мога да прие
ма, че е обезателно и брат. 
Причината е, че всички жи
ви търсят да се нахранят, 
когато са гладни, и поняко
га стават човекоядци.

С последното изречение при-
знаваш, че хората не са бра-
тя, понеже има гладни (и пре-
ситени). Светата троица 
„свобода, равенство и брат-
ство” е лозунг на буржоазна-
та френска революция и до 
днес виси във всички държав-
ни учреждения, включително 
и над вратите на полицей-
ските участъци. Болшевики-
те не говориха за свобода, 
а на равенството казваха с 
презрение „дребнобуржоазна 
уравниловка”. Мисля, че анар-
хистите знаем пътя, който 
води към тази човешка меч-
та. Затова всички наши опи-
ти да я реализираме са пото-
пени в кръв. Ти и всеки друг е 
свободен да живее или напус-
не обществото, към което 
се стремим. Никого не иска-
ме да вкарваме насила в рая.

* * *
Колкото за властта, тя не се 
дава доброволно, защото в 
тая работа има келепир. Цен-
ко казваше „властчица – ма-
счица!” •

Георги Константинов

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Кореспондираме с читателите

ТЕМА НА БРОЯ: ДЪРЖАВА = КОРУПЦИЯ

Превзетата държава и предвзетата съпротива
Идеята за превзетата от ма-
фията държава е лайтмоти-
вът на почти всички проте-
сти, чиито софийски органи-
затори в по-голямата си част 
принадлежат към дясно-либе-
ралното и зелено-консерва-
тивно политическо простран-
ство. Според тази широко-
разпространена политическа 
линия основният проблем в 
България, от който произти-
чат всички останали, е коруп-
цията, а нейно олицетворе-
ние са една част от полити-
ческите партии и една част 
от българския бизнес, най-ве-
че една част от олигарсите, 
а най-най-вече – Делян Пеевски 
и Цеко Минев, като двамата 
така или иначе са свързани. Ре-
цептата, давана от привърже-
ниците на тези идеи за спра-
вяне с „превземането на дър-
жавата от мафията”, е преди 
всичко съдебната реформа, 
но често примесена с лозунги 
от Прехода, като „лустрация” 
и „декомунизация”, които да 
засвидетелстват категорич-
но (истерично?) десния харак-
тер на идеите на партийни-
те лидери. Именно този стре-
меж предизвиква ожесточе-
на (в бутафорните измерения 
на фейсбук) полемика сред ли-
дерите на протеста и техни 
опоненти вдясно, които ги об-
виняват в „левичарство” зара-

ди критичен към капитализма 
плакат например. Сред елит-
ните протестиращи тръгва 
дебат дали да не се огранича-
ват подобни несъответства-
щи с тяхната политическа 
линия послания в протеста и 
дори се говори за тяхното фи-
зическо отстраняване.

Но нали Цеко Минев е капи-
талист? – биха се запитали ня-
кои – Какъв е проблемът? Изоб-
що какъв е конфликтът между 
антикапитализма на част от 
протестиращите с антико-
рупцията и антимафията на 
друга част?

Концепцията за борба сре-
щу корупцията като центра-
лен елемент в политическата 
програма съвсем не е запазе-
на марка на десните либерали, 
като Да, България, Зелените, 
ДЕОС и останалите предста-
вители на либералната град-
ска десница. Срещаме я и у БСП 
под името „борба с паралелна-
та държава”, у ГЕРБ като бор-
ба с корупцията по високите 
етажи, у Атака по времето, 
когато гласовете на пенсио-
нерите бяха по-важни за Во-
лен от милувките на Бойко и 
т. н., да не говорим за антико-
рупционната формация на Яне 
Янев – Ред, Законност, Спра-
ведливост и всички остана-
ли бивши, настоящи и бъдещи 
патерици на ГЕРБ. Изглежда 

единственото нещо в Бълга-
рия, което е по-разпростране-
но от корупцията, са борците 
срещу нея.

Тази тенденция е поддър-
жана и от безбройните докла-
ди на ЕС, които имат особе-
на тежест у нас и които, ма-
кар и да отчитат дълбоките 
проблеми на страната като 
бедността и неравенството, 
наблягат на корупцията, кое-
то е добро дошло за легити-
мацията на безбройните бор-
ци срещу нея. Както наскоро 
заяви лидерът на Да, България 
Христо Иванов – „корупция-
та е новият комунизъм”. Веро-
ятно самият Христо Иванов 
няма представа колко е прав. 
Антикорупцията е същата 
консенсусна борба, обединява-
ща всички консервативни по-
литически сили в страната 
срещу един химерен и вечно 
репродуциращ се враг, чиито 
логичен резултат е спектакъ-
лът, организиран от полити-
чески формации, обвързани със 
съмнителни бизнесмени, под-
скачащи срещу „задкулисието” 
по същия начин, по който аг-
енти на ДС подскачаха срещу 
номенклатурата. Антикоруп-
цията – подобно на антикому-
низма – представлява универ-
сално оправдание както за по-
литическото съществуване 
на цялото дясно многообра-

зие у нас (включително БСП и 
отцепниците от нея), така и 
за атаки срещу политически-
те опоненти. Така БСП приви-
жда корупцията в ГЕРБ, ГЕРБ в 
БСП, а всички останали – в не-
разривното триединство на 
ГЕРБ, БСП и ДПС. И всички са 
прави. Атаките по линията 
на обвинения в корупция и при-
надлежност към задкулисието 
помагат за прикриване на ба-
зовия консенсус, който споде-
лят всички значими политиче-
ски сили у нас. Този базов кон-
сенсус е капиталистическото 
статукво в страната.

По определение, да бъдеш 
десен означава да принадле-
жиш към консервативния по-
литически спектър, обединя-
ващ всички политически сили, 
стремящи се към запазване на 
статуквото. Дясното пози-
циониране на лидерите на зе-
лените и дясно-либералните 
партии, предвождащи проте-
ста, съвсем не е просто така, 
защото сме в източна Евро-
па и тук не е политкоректно 
да си ляв. Тяхното поведение 
и цели са десни – те не са про-
тив системата, а напротив – 
те са за повече „законност” и 
„държавност”, за „по-добър ка-
питализъм”, за повече „систе-
ма”! Затова за тях е изключи-
телно важно да разграничат 
капиталисти като Цеко Ми-

нев и Делян Пеевски от капи-
тализма изобщо, както и дър-
жавници като Бойко Борисов 
и Корнелия Нинова от държав-
ността изобщо.

Тяхното не било капита-
лизъм, а мафия. В най-добрия 
случай – „мафиотски капита-
лизъм”, но не и истински капи-
тализъм, който със сигурност 
би бил добър и справедлив за 
всички… А държавата? Тя била 
превзета от мафията. Само 
да можехме да се отървем от 
Цеко, и от Пеевски, и от Бой-
ко, и от Нинова, и от Домусчи-
ев, и от Ковачки, и от ТИМ, и 
от всичките им роднини, и от 
тези, които създадоха Цеко и 
Бойко, и от техните родни-
ни. Каква е тази държавност, 
която според протестърите 
е превзета от мафията? Ако 
премахнем всички „грешки на 
системата” от държавата 
и бизнеса, ще останат ли из-
общо държава и бизнес? Нима 
всяко поредно правителство 
не обслужваше олигархията? 
Цеко Минев не стана за един 
ден милионер, достатъчно бо-
гат и влиятелен, за да подчи-
ни на частния си интерес цяла-
та държава. Неговият възход 
се случи в съучастие с всички 
политически сили, управлява-
ли страната последните де-
сетилетия. Същото важи и за 
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Скандалът със сделката за 
продажбата на ЧЕЗ е логи-
чен резултат от десетилетия 
на неолиберални политики в 
сектора. Приватизацията на 
електроразпределението през 
2004 г., доведе до трагични ре-
зултати. 
 От тогава до днес, дейност-
та на частните дружества е 
съпроводена от непрестан-
ни скандали. Те многократно 
бяха глобявани за нарушение 
на българските закони. Срещу 
частните монополи бяха стар-
тирани процедури по отнемане 
на лиценза, а те от своя страна 
водят дела срещу България в 
международни арбитражни съ-
дилища. Всичко това бе съпро-
водено с драстично увеличение 
на цените на тока за потреби-
телите, влошаване на качество-
то, измами, налагане на неясни 
такси и условия и още цял куп 
дребни и едри мошеничества. 
През 2013-та година, недовол-
ството от поредното драстично 
увеличение на цените на елек-
троенергията прерасна в масо-
ви социални бунтове в цялата 
страна, при които сградите на 
частните монополи бяха атаку-
вани от гневните тълпи. 
 Въпреки огромното публич-
но недоволство, те запазиха 

своята собственост и продъл-
жиха с дейността си. Едно от 
частните дружества, държащо-
то монопола в североизточна 
България  - Енерго Про, стигна 
дотам, че създаде свой собст-
вен частен съд, в който да съди 
потребителите.
 Не по-малко драматично се 
оказа и положението на работ-
ниците в частните дружества. 
През годините бяха извърше-
ни множество съкращения, а 
тези, които успяха да запазят 
работата си станаха жертва на 
лошото управление на друже-
ството, като многократно ор-
ганизираха протести и стачки 
срещу непоносимите условия 
на труд, липсата на адекватна 
екипировка и цялостното без-
хаберие на управата.
 Настоящото заграбване на 
едно от тези дружества от съм-
нителна фирма приближена до 
властта е само черешката на 
тортата. Сега е моментът да 
започнем борба за радикална 
промяна в сектора.

 Обществените услуги 
трябва да бъдат  

обществена собственост! 

Това означава не просто про-
гонване на частните монопо-

Позиция на АРС относно сделката с ЧЕЗ
листи и възстановяване на 
публичната собственост вър-
ху електропреносната мрежа. 
Това означава, че секторът 
не трябва да бъде управляван 
нито от други частници, нито 
пък от корумпираната държав-
на бюрокрация, която създаде 
проблема от самото начало. 
Секторът трябва да бъде уп-
равляван от тези, които имат 
най-голям интерес той да се 
развива добре - потребителите 
и работниците. 

Оперативната дейност на 
дружествата трябва да бъде 
в ръцете на независими син-
дикални организации на ра-
ботещите в тях, а потреби-
телите, обединени в свои 
регионални асоциации, заед-
но с работническите колек-
тиви, трябва да участват в 
изработването на стратеги-
ите за развитие и контрола 
върху производството и раз-
пределението на ел енергия.  
 
Това е единственият начин об-
ществените услуги да бъдат по-
ставени в услуга на общество-
то, а не на частни или партийни 
интереси.

Автономен Работнически
Синдикат

През февруари месец, в коми-
сия в Народното събрание са 
гласувани промени в Закона за 
трудовата миграция. С тях се 
отваря вратата за внос на ра-
ботници от трети държави. Нито 
един депутат не се е изказал 
по темата, нито пък казионните 
синдикати, като проектозаконът 
дори не е обсъден на НСТС.
 Проблемът с готвените про-
мени в закона не е в чуждес-
транните работници. Всеки би 
трябвало да има свобода да 
пътува и да работи свободно и 
при равни условия. Но целта на 
това законодателство, което в 
момента се приема след месеци 
на открит лобизъм от страна на 
Капитала в лицето на работода-
телските организации, е съвсем 
друга. Целта е социален дъм-
пинг, при който недостига на 
кадри за бизнеса да бъде прео-
долян за сметка на работниците, 
без да бъде разрешен пробле-

мът, който го причинява. А про-
блемът е, че работодателите са 
твърде некадърни, за да изве-
дат бизнеса до съвременни нива 
на производителност, което 
компенсират с алчност на гърба 
на работниците. Те не само не 
желаят, но и не могат да осигу-
рят достойни заплати и условия 
на труд в страната. Законовите 
промени целят да подпомогнат 
работодателите да поддържат 
изкуствено ниски заплати, въз-
ползвайки се от икономическите 
затруднения на работниците в 
страни като Украйна и Молдова.

 За това не са виновни работ-
ниците, чуждестранни или бъл-
гарски, принудени да продават 
труда си за жълти стотинки, а 
работодателите, които органи-
зират цялата схема и слугите им 
в парламента, които я узаконя-
ват.        

АРС

За „вноса“ на работници
Парламентът гласува лобисткия закон 
на работодателските организации за 

облекчаване на процедурата за „внос“ на 
работници от чужбина 

Ние, работниците от Автономен 
Работнически Синдикат под-
крепяме медиците от общин-
ските болници, които излязоха 
на протест в десетки градове в 
страната. Заставаме зад техни-
те искания за спасяване на об-
щинските болници и справедли-
во заплащане на труда.
 Целевата субсидия за общин-
ските болници е жизнено необ-
ходима за спасението им и ние 
призоваваме министерството 
да изпълни бързо това искане, 
преди да е станало прекалено 
късно.
 Субсидията може да закърпи 
положението за няколко месе-
ца, но ако искаме да говорим за 
някаква положителна перспек-
тива пред българското здра-
веопазване, цялата здравна 

реформа започнала през 2000 
година с превръщането на бол-
ниците в търговски дружества 
трябва да бъде преразгледана.
 Реформата доведе до траен 
срив в качеството на здраве-
опазването, ограничи достъпа 
на стотици хиляди български 
граждани до здравна грижа, 
увеличи бумащината и бюро-
крацията, създаде плодородна 
среда за развихряне на невиж-
дана корупция и спекула, и в 
крайна сметка доведе до пълен 
колапс на здравеопазването в 
България.
 Болниците не трябва да бъдат 
търговски дружества – здраве-
то на хората трябва да спре да 
бъде подчинено на пазара. 
 Подкрепяме искането за 
облекчаване на администра-

тивните тежести за личните 
лекари, но категорично се раз-
граничаваме от искането за 
увеличаване на потребителска-
та такса. Напротив, ние сме за 
премахването ѝ. 
 Крайно време е да прекратим 
неолибералните експеримен-
ти в здравеопазването, които 
костват живота и здравето на 
милиони българи вече близо 20 
години.

За достойно заплащане 
и условия на труд 
за работещите в 

здравеопазването!

За свободно и достъпно 
здравеопазване за 

всички!

Стачка на медицинските работници

СВЕТА ГИНКА  
ЕНЕРГОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛКА
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Анархо-синдикализъм: Теория

Анти-империализъмМеждународна солидарност

Центърът на политическата 
борба не е в законодателните 
органи, а сред народа. Полити-
ческите права не възникват в 
парламентите, а по-скоро биват 
налагани на парламентите от-
вън. А и приемането на законо-
ви права отдавна не е гаранция 

за зачитането им. Както рабо-
тодателите орязват направени-
те по-рано отстъпки на работ-
ниците си още при първия знак 
за слабост в работническите 
организации,  така и правител-
ствата ограничават или анули-
рат напълно постигнати от на-
рода права и свободи ако няма 
признаци за народна съпроти-
ва. Дори в страни, в които от-
давна има свобода на пресата, 
право на свободно събиране, 
право на сдружаване и подобни 
политически права, правител-
ствата се опитват постоянно да 
ограничават тези права или да 
ги реинтерпретират чрез юри-
дическа дребнавост. 

 Политическите права не 
съществуват заради писания 
закон, а само когато така са 

се врастнали в народа, че 
всеки опит да бъдат проме-
нени среща бурната реакция 

на масите. 

Когато условието не е налице, 
няма полза от парламентарна-

та опозиция или платоническо 
позоваване на конституцията. 
Човек печели уважението на 
другите, когато умее да защи-
ти човешкото си достойнство. 
Това правило важи не само в 
частния живот, винаги е важало 
и в обществения. 

 Всички права и привиле-
гии, на които днес се наслаж-
даваме дължим не на добра-
та воля на правителствата ни, 

а на собствената си сила. 

 Били са нужни огромни ма-
сови движения и цели револю-
ции, за да бъдат изкопчени тези 
права от управляващите класи, 
които никога не биха се съгла-
сили да ги дадат доброволно. 
Достатъчно е да се запознаем 
с историята от последните 300 
години, за да разберем с какви 
неумолими борби с деспотите, 
сантиметър по сантиметър е 
извоювано всяко едно право. 
Какви тежки битки например 
водят работниците в Англия, 
Франция, Испания и други стра-
ни, за да принудят правител-
ствата си да признаят правото 

Пряко действие вместо парламентаризъм

продължава на стр. 4 >>>

Книгата излиза от печат през 
1938 г. и е класическо про-
изведение в анархо-синди-
калистката литература. Тук 
Рокер разглежда проблемите 
на класовата борба и синди-
кализма, които Испанската 

гражданска война поставя на 
политическия хоризонт 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 анархо-
синдикализма.
 В този брой публикуваме 
втора част на петия раздел 
(за методите), която засяга 
прякото действие. 
 Очаквайте целия раздел в 
следващите броеве. Преводът 
е с незначителни съкраще-
ния.

на синдикално сдружаване. 
Във Франция забраната на син-
дикатите продължава до 1886 г. 
Ако не бяха неспирните работ-
нически борби, и до днес във 
Франция нямаше да има право 
на сдружаване. Едва след като 
работниците чрез преките си 
действия конфронтират Парла-
мента с вече постигнати факти, 
правителството се вижда при-
нудено да се съобрази с новата 
ситуация и да узакони синдика-
тите. Важен е не факта, че пра-
вителствата решават да отстъ-
пят някои права на народа, а ка 
са били принудени да го напра-
вят. За тези, които не могат да 
проумеят връзката, историята 
завинаги ще остане запечатана 
книга. 
 Политическите права са ва-
жни за анархо-синдикалисти-
те. Ако те все пак отказват да 
участват в делата на буржоаз-
ните парламенти, то не е защо-
то не подкрепят политическите 
борби по принцип, а защото са 
убедени, че парламентарната 
дейност за работниците е най-
слабата и най-безнадеждната 

Продължава от предишния брой

Правосъдие в услуга на работодателите 

Протест пред турското посолство:
Долу ръцете от Африн!

На 24.02 АРС-София подкрепи 
протеста на кюрдската общност 
срещу геноцида, който турската 
държава провежда в Африн.
 Град Африн се намира в Ро-
жава, северна Сирия и от един 
месец е под постоянни атаки от 
турската армия. 
 Кюрдските армии YPG и YPJ 
седят в основата на разгрома 
над ИДИЛ и няколко години 
бяха единствената съпротива 
срещу зверствата им в реги-
она. В освободените територии 
кюрдите демонстрират успеш-
на организация на общество  – 
т. нар. демократичен конфеде-
рализъм  – система, основана 
на кооперативна и екологична 
икономика, абсолютно равно-
правие на половете, етносите и 
религиите, изявена роля на же-
ните и насърчаване участието и 
на другите етноси в системата 
на самоуправление.
 Преди месец турската армия 
и съюзните ѝ джихадистки гру-
пировки започнаха инвазия в 
кюрдския кантон Африн в Се-
верна Сирия с намерение да 
унищожат създаденото там де-
мократичното самоуправление 
и да прогонят местното кюрд-
ско население. Оттогава по цял 

свят се провеждат протести и 
събития в подкрепа на кюрд-
ската кауза.
 Организаторите на събитие-
то подчертават, че тази агресия 
е продължение на систематич-
ните репресии срещу кюрдско-
то население и опозицията в 
самата Турция от страна на все 
по-засилващата се диктатура 
на президента Реджеп Ердо-
ган. В резултат на започналата 
през 2015 г. Кампания срещу 
кюрдите и опозицията, стана-
ла още по-брутална след опита 
за военен преврат през 2016 г., 
цели кюрдски градове в Югоиз-
точна Турция бяха сринати със 
земята, хиляди хора загубиха 
живота си, а десетки хиляди са 
хвърлени в затвора.

 Протестиращите също така 
изтъкват, че атаката срещу Аф-
рин не е само срещу кюрдите, 
но и срещу един изключител-
но прогресивен политически 
експеримент, който би могъл 
да послужи за намиране на 
трети път за страните от Близ-
кия изток, различен от тези на 
светския диктаторски нацио-
нализъм и ислямисткия фунда-
ментализъм.

Полицейското присъствие беше засилено, а от служители на посол-
ството се подаваха зад щорите на сградата, за да снимат надлежно 
протестиращите

Протест в солидарност с гръцките работници 
и арестувани анархисти!

На 25.02 в София от 19:30 се 
проведе протест пред гръцкото 
посолство. Причините за проте-
ста са няколко – арестуването 
на пет гръцки другари – анархи-
сти, по време на антифашистка 
демонстрация в Солун, изразя-
ване на солидарност с колек-
тива на скуота „Либертария“, 
който 5 дена по-рано беше 
подпален от неонацисти и со-
лидарността ни с работниците 
от окупирания завод ВИО.МЕ, 
който е обявен на търг - опит 
за отнемане на завода ВИО 
МЕ от ръцете на работниците.  
 Заводът ВИО МЕ щеше да е 
класически пример за фалирал 
завод по време на криза, ако 

работниците не бяха осъзнали 
своята сила и не бяха решили 
да отстояват правата си. Вместо 
да се примирят с желанието на 
управата да закрие завода, те го 
окупираха, изгониха шефовете 
и не позволиха на алчните соб-
ственици да изнесат машините. 
Като алтернатива на капиталис-
тическия тип предприятие, те за-
почнаха сами да произвеждат на 
кооперативен принцип. Всичко 
вървеше добре, докато собстве-
ниците не решиха да продадат 
терена, върху който е построен 
заводът. Причината е, че искат в 
бъдеще да строят мол. 
 До тук имаше 2 неуспешни 
търга за имота, а според гръц-

ките закони ако и третият е не-
успешен, цялата процедура по 
продажба на земята се прекра-
тява. 
 Ние излязохме за да изра-
зим нашата солидарност със 
справедливите искания и бор-
ба на гръцките работници! 
 На 21-ви се проведе огромен 
митинг на националисти, неона-
цисти и религиозни фундамен-
талисти в Солун по повод деба-
тите относно смяната на името 
на република Македония. Група 
от около 100 неонацисти, се от-
късват от шествието и нападат 
скуота „Либертария“, разби-
ват прозорците и го подпалват. 
Сградата, която е стара и изгра-
дена предимно от дървен мате-
риал, е изгоряла за минути като 
факла. 
 На следващия ден хиляди жи-
тели на Солун излязоха на ули-
ците на протест против фашист-
ките репресии. Срещу тях бяха 
изпратени полицаите – кучетата 
на властта, които с варварско 
насилие се опитаха да разбият 
демонстрацията и арестуваха 
петима от участниците. 

Районната прокуратура в До-
брич е взела решение да поис-
ка от съда единствено глоба 
за управителя и представля-
ващ „Евроманган“ ЕАД Дей-
вид Уелингс. 
 Компанията е концесионер 
на мангановия рудник „Обро-
чище“, където миньори много-
кратно оставаха без заплати, 
оставаха под земята и органи-

зираха гладни стачки в опит да 
се преборят за парите и права-
та си.

* * *
 Кюстендилският окръжен 
съд призова като обвиняеми 
84 миньори по иск на фирма-
та Въгледобив-Бобов, заради 
това, че през май 2017-та стач-
кували за неизплатените си за-
плати.

 „Ясно е за какво става въ-
прос - сплашване на хората,  
за да не се повтарят, да няма 
протести, да няма медийни 
изяви и такива неща, да няма 
гласност, че сме съвремен-
ни роби. Мисля, че няма ос-
нование да се притеснявам, 
защото съм си търсил права-
та. Всичко е интереси.“, каза 
един от призованите миньори. 
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В края на 2017 с нас се свърза-
ха работници от складовете на 
Екс Пи О (XPO) в Лутън, които 
ни разказаха за експлоатация-
та, нарушенията на трудовите 
права и незаконните уволнения 
на български работници. Ние 
веднага предприехме дейст-
вия, като свързахме работ-
ниците с нашите приятелски 
организации в Обединеното 
Кралство, които проведоха 
няколко срещи с работници от 
сектора. Ето кратък доклад от 
това, което се случва там.
 Хаус ъф Фрейзър е голяма 
верига с около 60 магазина 
във Великобритания. Техният 
склад в Милтън Кейнс се упра-
влява от логистичната компа-
ния Екс Пи О (XPO). XPO наема 
персонал от агенции чрез голя-
мата агенция за временни ра-
ботници СтафЛайн (StaffLine). 
 По време на пиковия сезон, 
между октомври и декември, 
СтафЛайн наема голям брой 
работници директно от Бълга-
рия.

 Хаус ъф Фрейзър, Екс Пи О  
и СтафЛайн се надяват, че мо-
гат да изстискат максимално 
работниците от България. 
 За да могат да правят това, 
те поставят работниците в го-
ляма зависимост от компания-
та:
 В договора между 
СтафЛайн и Хаус ъф Фрейзър 
те поставят изискване, че едва 
3/4 от 500-те работници от 
България трябва да могат да 
говорят английски. Без подхо-
дящи езикови умения от ком-
панията смятат, че е по-малко 
вероятно работниците да се 
противопоставят на лошите ус-
ловия или да сменят работата 
си.
 СтафЛайн организира нас-
таняване за работниците. На 
страничната входна врата на 
хостела в центъра на град Лу-
тън дори има знак, на който 
пише „СтафЛайн“. Те се на-
дяват, че страхът не само да 
загубят работата си, но и квар-
тирата си, ще държи работни-
ците в подчинение.
 Въпреки че не очакват ра-
ботниците да говорят англий-
ски, те не издават договори на 
български език и не обясняват 

системата си на заплащане 
според „банков час“.
 Те казват, на работниците, 
че са им гарантирани 30 часа 
заплатен труд всяка седмица, 
дори ако първоначално рабо-
тят по-малко часове. В същото 
време е трудно за работници-
те да получат доказателство 
за това колко часа реално са 
работили. Когато започва пи-
ковия сезон, от компанията 
казват, че работниците дъл-
жат часове на компанията и 
ги принуждават да работят из-
вънредно. Работниците ни съ-
общиха, че работят до 72 часа 
седмично.
 СтафЛайн също така увол-
нява хора без предизвестие 
или дисциплинарни процеду-
ри. Една група от четирима ра-
ботници беше уволнена в края 
на 2017-та, заради предпола-
гаемо „хихикане“ по време на 
химна на Англия в Деня на па-
метта, когато работниците са 
били събрани в склада.
 С целия този натиск върху 
хората бихте очаквали, че ра-
ботниците ще правят всичко, 
което от управата им кажат. 
Но в някакъв момент група от 
осем работници реши, че няма 
да търпи повече. Те разговаря-
ха със своите колеги и в края 
на ноември нахлуха в офисите 
на ръководството и обявиха, 
че мнозинството от работници-
те – от 60 до 70 от тях – ще сп-
рат да работят ненормалните 
часове извънреден труд нала-
ган им от компанията. Те също 
така поискаха да видят „бан-
ковите си часове“. Менидж-
мънтът реагира, като облекчи 
натиска върху работниците и 
даде обещания за подобрение 
на условията.
 Независимо от това, в края 
на декември много работници 
все още не са получили запла-
тата си за последната седми-
ца, както и неизплатените им 
отпуски. Някои работници се 
върнаха при семействата си в 
България, някои работници се 
преместиха в складове в други 
градове в Обединеното крал-
ство. 
 Голяма част от тях продъл-
жават да са в контакт с анар-
хосиндикатите в Англия и Бъл-
гария.  
 Затова идващия пиков се-
зон, ще сме още по-подготве-
ни, когато от България прис-
тигнат новите работници,  да 
им разкажем от самото начало 
какви са проблемите от мина-
лата година и да заработим за-
едно за ефективното им разре-
шаване в полза на работещите.

Новини от секциите

Международна солидарност

На 04.02.2018 в клуба на АРС 
във Варна бе проведено по-
редното събитие от програ-
мата за работническо (само)
образование организирана от 
синдиката. 
 Темата бе “История на Син-
дикализма”, като лекцията 
обхвана раждането на рево-
люционния синдикализъм във 
Франция в края на 19-ти и 
началото на 20-ти век и раз-
пространението на анархо-

синдикализма по света в този 
период. 
 Участниците научиха за 
големите победи и големите 
поражения за работниците 
през бурния век на класова 
борба.
 Бе излъчен и кратък филм 
за Революцията в Испания 
през 1936, когато работни-
ците поемат контрол над 
икономиката и политиката на 
страната. 

Правителствената забрана 
на стачката означава, 

че деспотизмът на ПСР 
(партията на Ердоган б. пр.) 

обслужва шефовете!

Международна солидарност с 
металурзите в Турция!

Правителството на Ердоган/
ПСР забрани стачката на мета-
лурзите, намесвайки се в колек-
тивния процес на договаряне на 
130 000 работници. 
 Това е незаконно, нелегитим-
но и неприемливо. 130 000 мета-
лурзи в Турция обявиха стачка, 
която трябваше да започне на 2 
Февруари 2018 г. 
 В стачката се включиха и 
трите синдикати, присъстващи 
в металургията. Металургични 
синдикати, обединени в три раз-
лични конфедерации следващи 
противоположна идеологическа 
линия се включиха в стачката 
едновременно. 
 Само този факт е достатъчно 
доказателство за неотложност-
та на положението на работни-
ците в този отрасъл, като един 
от синдикатите, най-големият 
казионен профсъюз, е същия, 
срещу който десетки хиляди 
работници протестираха само 
преди две години, а вторият е 
свързан с конфедерацията, кон-
тролирана от управляващата 
партия ПСР!

 Стачката е обявена, като съ-
протива срещу налагането от 
организацията на шефовете на 
занижени заплати в ситуация, 
в която металурзите в Турция 
получават една от най-ниски-
те заплати в страната и в други 
сравними държави, като в съ-
щото време работят най-дълги-
те часове с най-нисък процент 
на отсъствия. 
 Друго нововъведение, нала-
гано от шефовете е да удължат 
срока на колективния трудов 
договор отвъд двугодишния 
период, който по правило се 
спазва във всички индустрии в 
Турция. Те искат да го удължат 
на три години, за да могат да се 
възползват от предимствата на 
ниските заплати за по-дълъг пе-
риод от време. 130 000 стачку-
ващи работници щяха да бъдат 
достатъчно мощна сила, за да се 
преборят с техните планове,  ако 
не беше намесата на правител-
ството на ПСР на Реджеп Тайип 
Ердоган на страната на капита-
листите. Това са предимно го-
леми съвместни предприятия 
между турски и чуждестранни 
империалистически корпорации 
като Форд Отосан, Рено, Мерце-
дес, Тофас (дъщерно дружество 
на италианската Фиат) и други. 
 Това правителство вече за-
брани три стачки в металургия-
та през последните три години, 
както и няколко големи стачки в 

стъкларската, нефтохимическа-
та промишленост и банковата 
индустрия.
 Президентът на републиката, 
Ердоган открито се похвали, че 
правителството му използва из-
вънредното положение в стра-
ната, обявено в отговор на не-
успешния опит за преврат през 
юли 2016 г., за да предотвратя-
ва стачки!
 Подкрепяме справедливата 
борба на металурзите на Турция 
срещу налагането на неприем-
ливи условия от страна на капи-
талистите и обявяваме пълната 
си солидарност срещу намесата 
на правителство в законното 
право на стачка, независимо от 
претекста, който то използва за 
да смаже борбата на работни-
ците!  
 Призоваваме силите на ра-
ботническата класа във всички 
страни да обърнат вниманието 
си към тази стачка:
 Режимът на Ердоган пра-
вилно е критикуван поради все 
по-деспотичните си практики. 
Забраната на законна стачка е 
ясен пример за тези практики 
и разкрива режима на Ердоган 
такъв, какъвто реално е: прави-
телство в служба на шефовете 
срещу борбата на работниче-
ската класа.

Металурзи от Турция, ние 
сме солидарни с вас!

Долу ръцете от стачката на 
металурзите в Турция!

Сигнали от чужбина: Англия

Работниците от Автономен Работнически Синдикат се присъединяваме към международния 
призив за солидарност с металурзите в Турция.  Публикуваме българския превод, направен 
от нас, на международния апел, подписан от десетки работнически синдикални и политиче-
ски организации от цял свят.

 По време на лекцията стана 
дума и за масовите стачки в 
България в началото на мина-
лия век и влиянието им върху 
политическия живот в стра-
ната, като в клуба бяха  из-
ложени копия от архивите на 
синдикални печатни издания 
от този период. 
 Следващата лекция от по-
редицата ще бъде именно за 
българските синдикални дви-
жения в 20-ти век.

Лекция „История на синдикализма“ във Варна
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Работническо самоуправление

Автономен Работнически Синдикат е независима организация, която не се финансира от фондации, 
политически партии или благородни бизнесмени.  Свържете се с нас, за да ви помогнем да се 

организирате и отстоявате правата си на работното си място.  
  www.arsindikat.org       arsindikat@gmail.com                   0878 609 886                0878 795 023

>>> продължава от стр. 2 

Пряко действие вместо парламентаризъм

форма на политическата борба. 
За буржоазните класи парла-
ментарната система е без съм-
нение подходящ инструмент за 
разрешаване на конфликтите, 
които възникват, тъй като всич-
ки те са заинтересовани да се 
поддържа съществуващия ико-
номически ред и политическа-
та организация, която го пази. 
Където има общ интерес има и 
възможност за споразумение в 
полза на всички страни. Но си-
туацията стои съвсем различно 
за работническата класа. 
 За работниците съществува-
щият икономически ред е из-
точникът на експлоатация, а ор-
ганизираната държавна власт е 
инструментът за политическото 
и социалното им подчинение. 
Дори и най-свободно проведе-
ните избори не могат да ком-
пенсират огромната разлика 
между имотните и безимотните 
класи в обществото. 

„Честните“ избори 
могат само да облекат 
в мантията на закона 
една несправедлива 

социална система и да 
прилъжат роба сам да 
подпечата робската си 

присъда. 

И най-важното, практическият 
опит е показал, че участието на 
работниците в парламентарни-
те дела спъва съпротивителна-
та им сила и обрича на провал 
войната срещу съществуваща-
та система. Парламентарното 
участие не е довело работни-
ците нито на йота по-близо до 
крайната цел, напротив, дори 
им е попречвала да защитят 
вече извоювани права от атака-
та на реакцията. 
 Според анархосиндикалис-
тите политическата борба тряб-
ва да вземе формата на пряко 
действие, при което инструмен-
тите на икономическата власт 
на разположение на работни-
ците са най-ефективни. И най-
тривиалната битка за заплати 
ясно показва, че озоват ли се 
работодателите в трудно поло-
жение, държавата се притича 
на помощ с полицията, а в ня-
кои случаи и с войската, за да 
защити застрашените интереси 
на имотните класи. Ето защо би 

било абсурдно работниците да 
пренебрегнат политическата 
борба. 

Всяко събитие, което 
засяга ежедневието 

на хората е от 
политически характер. 

В този ред на мисли всяко ва-
жно икономическо действие  – 
като една обща стачка – е в 
същото време и политическо 
действие, несравнимо по-ва-
жно от всякакви парламентар-
ни процедури.  От политически 
характер е също и битката на 
анархо-синдикалистите сре-
щу фашистите и анти-военната 
пропаганда, битка, която де-
сетилетия наред се води един-
ствено от безвластническите 
социалисти и синдикалистите, и 
която им коства огромни жерт-
ви.
 Всъщност, когато социалис-
тическите работнически партии 
искат да постигнат значителна 
политическа реформа, те ни-
кога не успяват да постигнат 
целите си със собствени сили, 
а се налага изцяло да разчитат 
на икономическата съпротива 

на работническата класа. Поли-
тическите общи стачки в Бел-
гия, Швеция и Австрия за по-
стигане на универсално право 
на глас потвърждават това. А 
в Русия именно великата обща 
работническа стачка през 1905 
притиска писалката в ръката на 
Царя да подпише конституция-
та. Това, което руската интели-
генция десетилетия не успява 
да постигне, се реализира бър-
зо чрез обединените икономи-
чески действия на работниче-
ската класа. 

Центърът на политическата 
борба не е в политическите 

партии, а в бойните 
икономически организации 

на работниците. 

Осъзнаването на този факт 
кара анархо-синдикалистите да 
насочат усилията си в социа-
листическото образование на 
масите и в организирането на 
тяхната икономическа и соци-
ална сила. 
 Методът им е прякото дейст-
вие в политическите и икономи-
ческите борби на своето време. 
Единствено този метод е успял 
да постигне нещо в решителни-
те моменти в историята. И бур-
жоазията в борбите си срещу 

абсолютизма се е ползвала от 
този метод като е отказвала да 
плаща данъци и чрез бойкот и 
революция се е наложила като 
доминиращата обществена 
класа. Лошото е, че днешните 
буржоа са забравили историята 
на предците си и заклеймяват 
„нелегалните методи“ на работ-
ническата борба за освобожде-
ние. Сякаш законът никога не е 
позволявал на потисната класа 
да се отърси от ярема си!

Под пряко действие 
анархо-синдикалистите 

разбират всяко действие на 
непосредствена съпротива 
от страна на работниците 
срещу икономическите и 

политическите си потисници: 

 ● Стачката във всичките 
гра дации от обикновената 
борба за заплати до обща-
та стачка

 ● Бойкотът
 ● Саботажът в многобройни-

те му форми 
 ● Антивоенна пропаганда
 ● Въоръжена съпротива на 

народа в защита на живота 
и свободата си. 

Очаквайте продължение 
в следващия брой

Участието в управлението из-
глежда като съвсем естестве-
но решение за работническите 
кооперации. 
Какъв е смисълът да преминат 
през цялата работа за създа-
ване на работнически коопе-
ратив, ако работещите в него 
няма да имат думата как ще се 
работи? 
 "Кооперативният опит в 
Мондрагон показва, че демо-
кратичният характер на коопе-
рацията не се ограничава само 
до аспектите на членството, а 
че това предполага и постепен-
ното развитие на самоуправле-
нието и впоследствие на учас-
тието на членовете в сферата 
на управлението на бизнеса, 
което изисква:
 а) Разработване на подходя-
щи механизми и канали за учас-
тие.
 б) Свободен достъп до ин-
формацията относно развитие-
то на основните управленски 
променливи на кооперацията.
 в) Практика на методите за 
консултиране и договаряне с 
членовете -работници и техни-
те социални представители в 
икономически, организационни 
и трудови решения, които ги 
засягат.

 г) Систематичното прилага-
не на плановете за социално 
и професионално обучение на 
членовете.
 д) Установяването на вътреш-
ното поощряване като основ-
но средство за покриване на 
длъжности с по-голяма профе-
сионална отговорност. "
 Да анализираме думата уп-
равление - ние управляваме на-
шата кооперация, независимо 
дали имаме лице, притежаващо 
заглавие с думата "мениджър".
 Кооперативът на работници-
те може да има стриктна йе-
рархия отгоре-надолу, която 
позволява малко или никакво 
участие на членовете и все още 
избира свой съвет на директо-
рите. Също така, в капиталис-
тическите организации може 
да съществува концепцията за 
работни места на участието.
 Този принцип излага някои 
опасности на работническите 
кооперации, тъй като в тази об-
ласт кооперативното движение 
може да бъде кооптирано. 
 Корпорациите зачитат работ-
ните места като "демократич-
ни", когато работниците нямат 
контрол върху управлението на 
организацията. Управлението 
на участието е нещо благород-

но, с което бордовата корпора-
ция да се занимава, то не е де-
мокрация, не е право. Тя може 
да бъде отнета веднага щом ак-
ционерите решат, че експери-
ментът не им носи достатъчно 
пари. 
 Участието в управлението 
трябва да бъде друг потреби-
телски принцип за коопераци-
ите, дори и да не е в деклара-
цията за самоличност. Това са 
средствата, чрез които работ-
ниците на кооперацията "из-
ползват" своята кооперация. 
Точно както потребителите из-
ползват продуктите и услугите 
на потребителските коопера-
ции, работниците използват 
своето право да участват в ре-
шенията, засягащи техния тру-
дов живот като право на член-
ство.
 Определение за управление 
на участието е не просто ре-
шение какви типове столове да 
получите за офиса, той включва 
пълно ангажиране на работната 

сила в операциите и планиране-
то на организацията.
 Обърнете внимание, че прин-
ципът обсъжда създаването на 
"подходящи" методи. Трябва да 
се вземат решения и те трябва 
да бъдат взети по начин, който 
да подобрява организацията по 
отношение на обслужването на 
клиентите си и успешното им 
намиране на пазара. Ресторан-
тът не може да проведе среща 
за членство, за да обсъди кое 
лице да обслужи масата все-
ки път, когато клиент влезе за 
вечеря. Кабинната компания не 
може да проведе дебат за на-
значаването на обаждания за 
всяка поръчка. Кооперативът 
обаче може да създаде методи 
за това обсъждане на системи-
те, които да гарантират спра-
ведливост и тези методи трябва 
да включват широк спектър от 
гласове от членството.
 Информацията трябва да 
бъде на разположение на всич-
ки или как тя наистина да може 

да функционира като демокра-
ция. Това не е на основание 
"нужда да се знае", а въз осно-
ва на собствеността.
 Кооперативът трябва да съз-
даде органи, които да помогнат 
на членовете- работниците да 
намерят гласа си. Това може 
да е програма за подкрепа 
на връстниците, традиционен 
управителен съвет или дори 
профсъюз. 
 Управлението в работниче-
ски кооператив трябва да съз-
даде средства, за да може ра-
ботникът да има реален глас 
в дискусията. В зависимост от 
размера на организацията това 
ще има различни нива на фор-
малност.
 Rainbow Grocery е известна 
с колективистичния си подход, 
докато Union CabMondragon 
моделира движението на труда 
чрез структурата на комитета 
и структурата на комисарите и 
използва "социален комитет", 
в който избраните представи-
тели помагат на борда и ръко-
водството, и действат и като 
наблюдатели.
 Последните две точки на 
принципа създават императив-
но изискване за системно учас-
тие. Както при Суверенитета на 
труда, този принцип насърчава 
вярването на вътрешното по-
ощряване. Най-високите край-
ни позиции на работнически ко-
оператив обикновено не трябва 
да се наемат от външната стра-
на на работническото коопе-
ративно движение. По-добре е 
работническата кооперация да 
създаде силно вътрешно обу-
чение, за да развие бъдещите 
лидери на кооперацията. 

Принципите на Мондрагон: 
Участие в управлението

Необходимост: Самоуправление 
и демокрация на работното място

"Сътрудничеството обединява хората в колективна 
задача, но всеки носи отговорност. Това е развитието 

на индивида, не на останалите, а със останалите."

В лицето на световната финансова криза, в която равнището на без-
работица в Испания е 22%, кооперациите в Мондрагон предлагат 
удивително успешна алтернатива на начина, по който организираме 
бизнеса и икономиката.
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Пеевски и за всички лоши оли-
гарси, а и за „добрите олигар-
си” като Прокопиев. Зад тех-
ния възход очевидно не сто-
ят конкретни личности или 
партии, а цяла система от 
личности, партии и система-
тично провеждани полити-
ки – приватизации, дерегула-
ции. Тази система се нарича 
капитализъм и тези олигар-
си са неговият логичен и тър-
сен резултат. Който се опит-
ва да прикрие този факт, кой-
то се стреми да скрие генези-
са на олигарсите зад нелепици 
като „задкулисие”, „корупция” и 
„мафия”, работи за статукво-
то. Какво задкулисие, по дяво-
лите, е най-известните поли-
тици, спортисти, артисти и 
„експерти” в страната да оби-
калят денонощно национални 
и частни телевизии и да ло-
бират за интересите на един 
олигарх?

Всички ние, мнозинството 
участници в протестите сме 
там, защото сме възмутени 
от безобразията на един или 
друг частен концесионер по 
планини, равнини и брегове и 
подкрепата на всички нива, 
която той получава за своята 

антиекологична и противо-
обществена дейност. За нас 
няма значение дали протести-
ращите се определят като 
десни, леви или аполитични, 
стига да са рамо до рамо с нас 
в борбата за общата цел или 
поне да подкрепят скромни-
те искания на протестите – 
оттегляне на някакъв лобист-
ки закон и оставка на тогова 
или оногова. Много от нас са 
редовни участници – срещу 
частния произвол по Черно-
морието, срещу компаниите, 
лобиращи за добив на шистов 
газ в Добруджа, срещу частни-
те предприемачи, унищожава-
щи нашите квартали с неза-
конните си строежи и много 
други.

Някои от нас са участвали 
и в екологични протести на 
Запад – например борбите за 
защитата на природата от 
огромните инфраструктур-
ни проекти във Франция, къ-
дето местните хора, заедно 
с антикапиталистически гру-
пи, анархисти, синдикалисти 
и студенти изграждат цели 
протестни селища и продъл-
жават да отбраняват огро-
мни територии в страната 
вече близо 10 години. Сред нас 
има и хора, участвали в про-

тестите в САЩ срещу про-
екта за тръбопровод в Южна 
Дакота. Протести, посрещ-
нати с вълна от насилие от 
администрацията на Обама и 
окончателно смазани от тази 
на Тръмп. Много от нас са виж-
дали твърде много, за да огра-
ничат представата си за еко-
логично движение до провин-
циалистките концепции, нала-
гани от местните десничар-
ски лидери. За тях може би е 
важно да поддържат десния си 
имидж, за да се харесат на из-
бирателите или донорите си, 
но на нас не ни пука за техния 
имидж, както не ни пука и за 
избиратели и донори, защото 
нямаме и не искаме такива. На 
нас ни пука за запазването на 
природата в България. Пука ни 
и за собствената ни съдба, 
тази на нашите роднини, при-
ятели и колеги в една страна, 
подчинена на частния произ-
вол на капиталистическата 
олигархия. Капитализмът ни 
донесе екологична и социална 
катастрофа. Време е да запо-
чнем да наричаме нещата с 
истинските имена. Само така 
ще можем заедно да опитаме 
да си представим едно по-раз-
лично и по-добро бъдеще. •

Никола

ТЕМА НА БРОЯ: ДЪРЖАВА = КОРУПЦИЯ

Превзетата държава и 
предвзетата съпротива
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ОТ АРХИВИТЕ ЗА АНАРХИСТИТЕ В РУСИЯ – 5 (ИЛИ КАКВО СЕ Е ПРОМЕНИЛО ЗА 113 ГОДИНИ)

Нужна ли е конституция на Русия?
Сега, когато Русия преживява 
конституционна треска, ко-
гато нашите либерали и по-
литикани от всички цветове 
и оттенъци мечтаят само за 
това как да приобщят Русия 
към Европа, как да я натикат 
в семейството на народите 
с парламенти и с т. нар. все-
общо избирателно право, ние, 
анархистите, сме длъжни да 
дадем своята оценка на тези 
стремежи.

За нас е съвсем ясно защо 
всички „освободители” и от-
крито провъзгласили се за 
либерали така силно желаят 
конституция и политическа 
свобода. Царизмът ги гнети 
и души. Царизмът е поставил 
вериги на промишлеността и 
на търговията. Царизмът не 
им дава да разгърнат с цяла-
та си сила своята експлоата-
ция. Буржоазията иска да раз-
къса тези окови, за да може 
след това свободно да про-
веде ограбването на народа. 
Самодържавието е преграда 
за буржоазията и тя иска да 
се избави от нея, за да разви-
хри своя грабеж. За да се изба-
ви от веригите, на буржоази-
ята е нужна сила. Откъде да я 
вземе? Разбира се, че от наро-
да, за да остане вярна на себе 
си, на своята експлоататор-
ска роля. Нужно ґ е да използ-
ва силата и живота на наро-
да за себе си, за извоюването 
на буржоазната свобода. За 
да улови народа на тази въди-

ца обаче, тя трябва да го из-
мами, като му обещае манна 
небесна и реки от мед и мас-
ло. Колкото и невежествен да 
е руският народ, той знае, че 
за пролятата си кръв не ще 
получи нищо, че ако я проли-
ва, за да се извърши тази бур-
жоазна революция, той сам 
си слага двойни вериги вмес-
то предишните, че ако свали 
царското самодържавие, ще 
се установи „правовото” са-
модържавие на буржоазията. 
Осъзнал това, народът със 
сигурност няма да се подаде 
на тази измама. За да го под-
мамят, ще му обещават, че 
при конституцията той сам 
ще бъде господар на съдбата 
си, че той ще управлява дър-

жавата, че ще се създаде т. 
нар. народна държава. Буржо-
азията разбира прекрасно, че 
каквито и етикети да си за-
лепи държавата, тя винаги 
остава вярна на себе си, на 
своята роля на верен страж 
и слуга на експлоататорска-
та класа. Буржоазията съзна-
ва отлично, че държавата съ-
ществува за нея, за нейната 
защитата и охрана, ще се 
промени само декорът. Дали 
държавата – институт/апа-
рат на народното робство 
и гнет – е монархия, консти-
туция, или република, каква-
то и мантия да си надене, ви-
наги ще властват експлоата-
торите. Понякога държавата 
недостатъчно умело и изкус-

но защитава всички новопо-
явяващи се интереси на бур-
жоазията и не е в състояние 
повече да ги удовлетвори. То-
гава тя обновява или по-точ-
но подновява остарелия дър-
жавен механизъм, поправя го, 
приспособява го към новите 
си потребности, за да го пус-
не в ход за нов гнет и грабеж 
на народа. Така проведе бур-
жоазията тази операция по 
време на Великата френска 
революция, така се готви да 
я проведе сега у нас.

Как да разбираме обаче гос-
пода социалистите, обявява-
щи се за приятели на народа? 
Какво общо имат с тази тра-
гикомедия, която ще се играе 
и в нашата страна? Защо из-

лизат вън от кожата си, ко-
гато им говорим така? Как-
во ще даде на народа тази 
т. нар. политическа свобода? 
Не са ли пред нас примерите 
в Западна Европа? Какво да-
доха на народите на Запад-
на Европа конституционни-
ят или дори републиканският 
режим? Какво получи работ-
никът за пролятата си кръв? 
Нищо. Беше бедняк, бедняк 
си и остана. Пак така гладу-
ва, така търпи нужда и лише-
ния. И у нас, и там са все съ-
щите обезправени и ограбва-
ни пролетарии. Така ги бият и 
разстрелват в монархическа 
Русия, както и в „свободните” 
страни. И тук, и там им каз-
ват: това можеш да говориш, 
но това не можеш. Това е раз-
решено да пишеш, но това 
не е позволено и ако не слу-
шате – вратите на тюрми-
те са отворени. Разбира се, 
това там не става по нашия 
груб руски маниер. В „демокра-
тическите страни” всичко се 
върши по европейски, цивили-
зовано, по демократически. 
Всяка гадост, всяка мерзост 
се извършва в името на сво-
бодата. Това е то република-
та. В името на тази свобода 
те арестуват и набутват 
в тюрмата, над чийто вход 
виси тържествено: „Свобо-
да, равенство и братство”. 
Убиват те, разстрелват те 
отново в името на същата 
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Разчита на своите „червени“ депутати, а сам 
скръства ръце и чака от парламентарното 

небе някаква манна небесна, чака „социалистите“ да 
внесат щастие в живота му. Така те го водят с юлара, 

унищожават цялата му самодейност, вярата в 
собствените сили. Такава е заслугата на господа 

„социалистическите“ депутати, това е тяхната 
велика, единствена заслуга.

1905 г.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Неизбежна ли е 
йерархията?
Р а з г о в о р  н а  И л и я  Т р о я н о в 
с  Г е о р г и  К о н с т а н т и н о в
Илия Троянов: Едно от най-чес-
то срещаните отхвърляния на 
идеята за анархистическото 
общество е, че сложният моде-
рен свят със своите 7 милиар-
да души не може да функциони-
ра без йерархия, без концентра-
ция на власт и че нашите идеи 
са удачни само за малки групи, 
за ограничени общества. Какъв 
е твоят отговор на това?

Георги Константинов: Моят 
отговор може да бъде само хи-
потетичен и отчасти теоре-
тичен, защото все още няма-
ме цялостна теория за същ-
ността, функционирането и 
законите на развитие на све-
та, в който живеем, та какво 
остава за утрешния. Всякакви 
наши опити детайлно и пре-
цизно да представим отнап-
ред обществото в епохата на 
бъдещите социални революции 
ще изглеждат смехотворни, 
ако не и жалки. В програмата 
на Анархокомунистическата 
революция, целите, „анатомия-
та и физиологията” на бъдеще-
то общество могат и тряб-
ва да бъдат формулирани само 
принципно и най-общо.

Можем и трябва да подчер-
таваме обаче, че сме свидете-
ли на едно свръхускорено, дори 
изпреварващо мисълта разви-
тие на Роботронната револю-
ция (РР), която ще направи въз-
можно изобилие от всякакви 
продукти и услуги за удовлет-
воряване на нуждите; свобо-
да и безопасност за всички; 
чиста околна среда; енерге-
тични революции; възмож-
ност да се прави само това, 
което искаме, колкото и до-
когато искаме и т. н..

Ролята на РР ме прави опти-
мист относно дилемата соци-
ална революция или смърт. 
Очевидно, отхвърлящите въз-
можността за реализация на 
едно анархистическо обще-
ство с горните мотиви са кон-
трареволюционери – привър-
женици на държавността и ка-
питализма – и те са прави в 
едно – тяхното общество „не 
може да функционира без йе-
рархия и без концентрация на 
власт”. Техният проблем оба-
че е доколко и докога РР ще 
бъде съвместима с властта, 
йерархията и капитализма?

» » » продължава на страница 10
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свобода, но не с нашите гру-
би монархически куршуми, а 
с куршумите на свободните 
страни, с демократически 
куршуми.

Да, буржоазията не се скъ-
пи. Тя раздава своята свобода 
наляво и надясно – по всички 
площади и кръстовища. Къде-
то и да погледнеш – свобода. 
На всички църкви и манасти-
ри, във всички тюрми и ка-
торги, съдилища и казарми, 
навсякъде, където стене и из-
немогва народът, се развява 
тази свобода. Няма я само в 
живота, за народа в „свобод-
ните” страни. Той не я чув-
ства, не я вижда, освен като 
издевателски надписи и думи.

Хитра механика, хитри по-
рядки е създала за себе си за-
падноевропейската буржоа-
зия – и най-хитрото е парла-
ментът, това „народно” пред-
ставителство.

В това събрание на „народ-
ните” представители всички 
са свои – буржоа. Те са нео-
граничени властелини. Може 
да се срещне и една друга раз-
новидност, друга порода – со-
циалистическата. Те или се 
приспособяват и стават не-
различими от другите, или за-
гиват. Като нашите социал-
демократи. Те са се пригоди-
ли в парламента, приспособи-
ли са се към обкръжаващата 

ги среда и не създават гла-
воболия на буржоазията със 
своето „ляво” бръщолевене. 
Забавно живуркат с буржоа-
та и всички са „братя во Хри-
сте”. Нали в парламента се 
решава съдбата на народа, 
неговият живот и щастие. 
„Народните” представители 
обаче така мислят за него, че 
той гладува, мизерства и из-
немогва от непосилните да-
нъци и ангарии. Създават та-
кива закони, че да го бият и 
разстрелват, ако не иска по-
вече да търпи и реши да се 
бори със своите угнетите-
ли – богаташите. Накрая се 
оказва, че всичко това хора-
та сами са си го създали, със 
собствените си ръце. Следо-
вателно, народът сам себе 
си бие и разстрелва, сам себе 
си граби. Сам създава собст-
веното си робство, сам се е 
оковал във вериги, нещо като 
онази подофицерска вдовица, 
която сама се налагала с кам-
шика.

Ловка машинация, нали? 
Какво ли не ще измислят бур-
жоата и техните идеолози, 
за да заблудят, да държат на-
рода на каишка. На какви ли хи-
трости не са способни, за да 
седнат в парламента, да огра-
бят народа и да хранят глад-
ните и бездомните с огризки-
те от своята софра в „социа-
листическа” марината и в оч-
акване някой да напише закон 

за социалната революция. По-
паднали в него, „социал”-демо-
кратите започват с обеща-
ния за земния рай и в очакване 
на тия блажени времена го съ-
ветват да скръсти благопри-
лично ненужни ръце на празни 
гърди и да се въоръжи с… тър-
пение. Там започва истинска-
та макиавелианска политика 
с цялата и лъжа и кал, неспра-
ведливост и лицемерие.

Така стоят нещата в „пра-
вовите държави” с парламен-
тарен режим. От това, ни 
казват, се нуждае Русия.

Не, казваме ние, това не ни 
е нужно, ако искаме свобода 
и щастие.

Трябва да смъкнем от гър-
ба си всякакви депутати и 
представители, всички опе-
куни и гувернантки, както 
и да се наричат, в каквито и 
тоги да се обличат, та ако 
ще и в „социалистическите” 
на Бебел или Гед. Нам е нужно 
сами да се борим за своето 
освобождение, за своята съд-
ба. Само народът, със своя 
натиск и щурм може да заво-
юва правата си. Само когато 
народът поиска заплашител-
но, когато стовари мощните 
си юмруци върху вратата на 
парламента и другите прави-
телствени учреждения, само 
тогава парламентаристите 
ще почувстват, че народни-
ят ураган ще ги отнесе, заед-
но с целия им строй, само то-

гава, изплашени, ще започнат 
да правят отстъпки: „Да им 
дадем каквото искат, защо-
то ще разкъсат веригите си, 
след което не ще можем да ги 
вържем отново”.

Така народът завоюва с 
бой всички придобивки в пар-
ламентарните страни. За 
какво ни са – се пита наро-
дът – тези „червени”, „депу-
тати-социалисти”? Защо да 
ги държим и издържаме в пар-
ламента?

Това украшение обаче е 
скъпо и опасно, защото гос-
пода червените политикани 
приспиват духа на народа, 
неговата енергия и револю-
ционност.

Народът вярва на красиви-
те слова на депутатите-со-
циалисти; те казват: „Ти ни 
избери, пусни бюлетинката в 
избирателната урна и ние ще 
направим всичко за теб”. И на-
родът ги избира и изпраща 
в парламента. „Сега – си ми-
сли той, – работата е в кър-
па вързана. Изпратих ги в пар-
ламента и мога да бъда спо-
коен. Те ще сторят всичко за 
мене. Иначе защо трябваше 
да ги пращам там”. – Дълго 
главата на работника не по-
бира цялото страшно проти-
воречие, цялата хитрост, лъ-
жата, скрита в така нарече-
ната парламентарна борба. 
Дълго народът не е в състоя-
ние да проумее цялата тази 

сложна загадка. Разчита на 
своите „червени” депутати, а 
сам скръства ръце и чака от 
парламентарното небе ня-
каква манна небесна, чака „со-
циалистите” да внесат щас-
тие в живота му. Така те го 
водят с юлара, унищожават 
цялата му самодейност, вя-
рата в собствените сили. 
Такава е заслугата на господа 
„социалистическите” депута-
ти, това е тяхната велика, 
единствена заслуга.

Парламентаризмът, „чер-
вените” и „белите” депутати, 
както показахме, са опасен, 
вреден израстък върху народ-
ното тяло. Народите, у кои-
то се е появил, трябва да се 
освободят, да се избавят от 
него, а ние в Русия да не до-
пуснем образуването на тоя 
зловреден израстък, ако са 
ни скъпи нашият живот, на-
шата свобода.

След това трябва да пом-
ним, че не трябва да позво-
лим на буржоазията да си сме-
ня политическите костюми, 
когато старите ґ отеснеят. 
Защото тя е като змията в 
баснята на Крилов, която „ма-
кар и в нова кожа, е със също-
то змийско сърце”.

Да бием тази змия – бур-
жоазията, да я бием с ней-
ното изчадие – Държавата, 
да ги бием безпощадно, до 
смърт! •

Позив от 1905 г.

ОТ АРХИВИТЕ ЗА АНАРХИСТИТЕ В РУСИЯ – 5 (ИЛИ КАКВО СЕ Е ПРОМЕНИЛО ЗА 113 ГОДИНИ)

Нужна ли е конституция на Русия?
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Ще напомня, че в няколко-
то революции, в които анар-
хизмът е вземал връх, макар и 
временно (в Парижката Кому-
на в 1871 г., Махновщината в 
Украйна и въстанието в Крон-
щад през 1918-1921 г., Испан-
ската от 1936 и Унгарската 
революция от 1956 г.), смазва-
нето на анархистите е става-
ло с военна сила. Такива са „до-
казателствата” на буржоата, 
на болшевиките и на фашисти-
те за утопичността на наши-
те идеи.

Отговорът на въпроса 
защо досега сме търпели само 
военни крушения ще намерим 
в следната мисъл на Бакунин: 
една цивилизация е узряла за 
смъртта, когато е създала и 
развила в себе си всички те-
оретични и практически еле-
менти, които трябва да я 
унищожат. Дори да е презря-
ла обаче, тя няма да влезе 
сама в гроба, ако не ґ помог-
нем… 

Преодоляването на държа-
вата е ни повече, ни по-мал-
ко нейното унищожаване и за-
местването ґ от самоупра-
влението на свободни хора, 
премахнали концентрацията 
на властта в ръцете на шепа 
избрани или назначени „профе-
сионалисти”.

Ще ни възразят, че властта 
на всички е невъзможна, защо-
то не са специалисти, но като 
не са, как могат да избират 
специалисти, които да реша-
ват вместо тях? Освен това, 
началническият „занаят” води 
до деквалификация на специа-
листите („Законът на Паркин-
сън”).

С премахването на верти-
калната структура на дър-
жавната власт се унищожава 
и йерархията, която е бариера 
пред рационалната организа-
ция на обществото.

Комуната е автономна и 
може да се отдели от съюза, 
ако такава е волята на нейни-
те жители. Същото важи и за 
отделната личност – никой не 
може да бъде държан насила в 
една общност.

Ако реализацията на идеала 
е успешна, примерът и привле-
кателността на едно анархо-
комунистическо общество ще 
накарат отцепилите се да се 
върнат към свободния и добро-
волен, световен и федерален 
съюз на комуните. В случай на 
неуспех революцията трябва 
да продължи.

Комунистическата иконо-
мика означава колективно про-
изводство на продукти и услу-
ги и разпределението и снабдя-
ването с тях според нуждите 
на всеки и на всяка. Това пред-

полага премахване на наемния 
труд, заплатите, капитала, 
преодоляване на стоковото 
или пазарно стопанство и т. 
н., и замяната им със свободен 
и доброволен труд, но това е 
невъзможно без преодоляване 
на властта, командния център 
и експлоатацията…

Интернационализмът е раз-
ширение на принципите на 
федерализма до създаване на 
световна федерация или кон-
федерация на народите. Заед-
но с това е и проява на соли-
дарността и взаимопомощта 
в световен мащаб и на първо 
място спрямо „Третия свят” с 
оглед издигането му до ниво-
то на развитите страни.

Всяко друго „решение” би 
било разкрасяване на империа-
лизма, на капитализма и на де-
мокрацията, следователно е 
контрареволюционно и в край-
на сметка води до деградация, 
дегенерация и изчезване на чо-
вешкия род…

Една бъдеща победа на кон-
трареволюцията, вместо ре-
шение, може само да удължи 
агонията на остатъка от чо-
вечеството.

Всякакви властови сцена-
рии – например разделянето 
на „излишните” на полицаи, су-
теньори и проститутки – 
няма да разглеждаме, защото 
ако човечеството е изпадна-

ло до състоянието на жабата 
в казана с подгрявана вода, то 
едва ли си струва да му се по-
мага да изскочи от нея…

ИТ: Важно ли е да има, да се из-
градят алтернативи на капи-
тализма (кооперативи, безпа-
рични мрежи, свободно ползва-
не и пр.) като пример и мотива-
ция за едно бъдещо общество? 
Кой би повярвал в едно бъдеще, 
което не е описано и нарисува-
но? Което не е изградено поне 
като миниатюра в действи-
телността?

ГК: Властта и капиталът ще 
направят всичко, за да дове-
дат тези експерименти до 
„отмирането” им в едно обкръ-

жение от пазари и данъци, до 
износване от гребането сре-
щу течението, каквато беше 
съдбата на израелските кибу-
ци, или до военнополицейското 
им смазване, както в истори-
ческите примери. Поради тези 
и още много други причини ми-
сля, че изграждането на анар-
хокомунизма в една отделна 
страна, в едно село или в едно 
семейство, както беше във 
вица за Сталиновата „теория” 
и практиката на Живков и Чау-
шеску, е несъстоятелно.

ИТ: Каква роля са играли уто-
пиите в твоя живот?

ГК: Никаква, моят начин на ми-
слене е математически. •

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Неизбежна ли е йерархията?
» » » продължава от страница 9

Скръбна вест
На 27.01.2018 г. смъртта ни отне нашия другар и съидейник

Нено Атанасов Кацарски
Роден на 25 януари 1925 г. в с. Вуково, Кюстендил-
ско. На 93 години ни напусна един човек, минал 
пред „прелестите” на болшевишкия режим, но 
останал до последно верен на приетия още през 

ученическите си години анархистически мироглед.

ФАБ
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1. Илия Троянов 300 лв

2. Никола Александров 10 лв

3. Александър Наков, Перник 20 лв

4. Желю Влаев 25 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 02.03.1921 г. кронщадските мат-

роси въстават срещу болшевиш-
ката власт.

• На 03.03.1756 г. е роден английски-
ят философ и предтеча на анархи-
зма Уилям Годуин.

• На 03.03.1924 г. в Хасковския за-
твор е убит от надзирателите 
анархистът Жеко Гергинов.

• На 05.03.1894 г. в Пловдив под ре-
дакцията на Димитър Господинов 
Бойкинов излиза първия пропаган-
диращ анархистки идеи вестник 
„Борба”.

• На 07.03.1921 г. Троцки нарежда да 
се нападне въстаналия Кронщад.

• На 09.03.1900 г. групата на „Геми-
джиите” започва прокопаването 
на канал за поставяне на взрив под 
банк „Отоман” в Цариград.

• На 10.03.1945 г. са арестувани всич-
ки делегати на конференцията на 
ФАКБ в софийския квартал Княже-
во, след което повечето от тях са 
въдворени в ТВО край Дупница.

• На 11.03.1981 г. в Хасково почива 
анархистът Делчо Василев Деми-
рев, преминал през фашистките и 
болшевишки концлагери.

• На 11.03.1999 г. в София почива 
анархистът Стоян Иванов Цолов, 
участник в Испанската гражданска 
война, политически затворник пре-
ди и след 9 септември.

• На 12.03.1958 г. в Сливенския за-
твор от ДС е отровен анархи-
стът Манол Васев (Йордан Бърла-
ков).

• На 15.03.1830 г. в град Сен Фойла 
Гране е роден анархистът и извес-
тен географ Елизе Реклю.

• На 17.03.1906 г. в град Цинцина-
ти, САЩ умира анархистът Йохан 
Мост, автор на книгата „Религиоз-
ната чума”.

• На 18.03.1871 г. е обявена Парижка-
та комуна.

• На 18.03.1947 г. в София почива Ми-
хаил Герджиков, анархист, ръково-
дител на Преображенското въс-
тание.

• На 19.03.1905 г. в Килифарево е ро-
дена анархистката Надежда Симе-
онова Попова, участник в Килифа-
ревското въстание и четата на 
„Братя Бълхови”.

• На 20.03.1925 г. край град Елена, в 
сражение с полицията загива анар-
хистът Димитър Петков Цонев.

• На 23.03.1954 г. край Павел Баня, в 
сражение с милицията и армията 
е убит анархистът Христо Дими-
тров Несторов.

• На 24.03.1902 г. в град Плевен е ро-
ден писателят анархист Борис 
Шивачев.

• На 25.03.1873 г. в град Мангуция е 
роден немският анархосиндика-
лист и теорeтик Рудолф Рокер.

• На 26.03.1923 г. Ямбол са избити от 
военните 23-ма анархисти, начело 
с Тодор Дързев.

• На 29.03.1927 г. в село Палатово е 
роден анархистът Асен Илиев Хри-
стов, жертва на болшевишкия те-
рор.

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

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ПРЕЗ 1917 Г.

Преди 100 години
В началото на март 1918 г. ук-
раинската Централна Рада се 
връща в Киев върху немските 
щикове.

На 3 март е подписан 
Брест кия мирен договор меж-
ду Съветска Русия и Германия, 
Австро-Унгария, Турция. Русия 
губи Полша, Финландия, При-
балтика, Украйна, част от Бе-
ларус, отстъпва на Турция ня-
колко пристанищни града в 
Кавказ – четвърт от населе-
нието, четвърт от обработ-
ваемите земи, три четвърти 
от въгледобивната и металур-
гичната промишленост. Троц-
ки подава оставка като на-
роден комисар (министър) на 
външните работи.

Спешно е проведен VIII кон-
грес на болшевишката пар-
тия, на който е прието ново 
название – Руска комунисти-
ческа партия (болшевики). Кон-
гресът одобрява тезисите на 
Ленин против „левите комуни-
сти”, които поддържат линия-
та за продължаване на револю-
ционна война.

По същото време избухват 
казашки метежи, а в Мурманск 
дебаркират английски войски, 
по-късно към тях се присъеди-
няват и американски части. 

Целта е спиране на германско-
то настъпление, както и огра-
ничаване на контролираните 
от болшевиките територии.

Совнаркомът (правител-
ството на Русия) решава да 
се премести от Петроград в 
Москва, по-далеч от герман-
ския фронт. На 12 март Мос-
ква официално става столица 
на „съветската” държава.

Между 14 и 16 март тече из-
вънредният Всеруски конгрес 
на Съветите, свикан да рати-
фицира Бресткия мирен дого-
вор. В знак на протест срещу 
приемането на тежките усло-
вия на договора, левите есери 
напускат правителството.

В края на месеца на Запад-
ния фронт започва немско на-
стъпление, продължило до 17 
юли. Със силите на освободе-
ните от Руския фронт части и 
с ограбваните от Украйна ре-
сурси, германската армия ус-
пява да стигне на 120 км от 
Париж, откъдето започва об-
стрел на френската столица с 
оръдия голям калибър. Предим-
но психологическият оръдеен 
терор трае до средата на ав-
густ.

На 23 март Литва провъз-
гласява независимост.

Между 23 и 28 март Влади-
мир Ленин диктува простран-
ната си статия „Належащите 
задачи на Съветската власт”, 
в който обосновава необходи-
мостта от създаване на мощ-
на държавна машина. Това е 
фактическият отказ на бол-
шевиките от продължаване-
то на революцията – „Належа-
щите задачи” са утвърдени 
като официална програма на 
партията и правителството.

В „Задачите” се говори за 
„социалистическата държа-
ва” като „мрежа от производ-
ствено-потребителски кому-
ни”, но се поставя акцент вър-
ху „отчет и контрол”, настоя-
ва се за засилване и разширя-
ване на държавните монопо-
ли, въвеждане на трудова по-
винност, впрягане на печата в 
държавната пропаганда, създа-
ване на „стройна организация” 
и налагане на „сурова дисципли-
на” в контекста на „пролетар-
ска диктатура”.

В документа на много мес-
та се бичува бюрокрацията, но 
още от декември 1917 г. пар-
тийната и държавна бюрокра-
ция започва числено да нара-
ства. •

Христо Николов
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Роботизацията и Изкуственият интелект 
П Р Е З  П О Г Л Е Д А  Н А  Е С Т Е С Т В Е Н И Т Е  Г Л У П А Ц И
„Роботите няма да отнемат 
работата на хората, ако те 
са добре обучени и образова-
ни” – заявява еврокомисарка-
та по сектор „Вътрешен па-
зар, промишленост, предпри-
емачеството и малките и 
средни предприятия” при по-
сещението си в София. Чинов-
ничката додава: „В началото 
на века бях убедена, че може 
би роботите ще отнемат ра-
ботни места, сега не знаем 
какво ще стане след години, 
какви нови работни места ще 
се създадат, какви професии 
ще изчезнат или появят”. За 
капак самодоволната госпожа 
подчертава колко важни били 
уменията „и бързото им усво-
яване”.

„Бързото развитие на ИИ 
увеличава опасността той да 
бъде използван от застраша-
ващи световния мир държави, 
престъпници и терористи” – 
предупреждава пресен доклад 
на 26 експерти в областта на 
ИИ, киберсигурността и ро-
ботиката от университети-
те Кеймбридж, Оксфорд, Йейл 
и от „мозъчните центрове” на 
неуточнени от медиите НПО-
та.

Експертите призовават 
правителствата да ограни-
чат потенциалните заплахи, 
свързани с ИИ. Докладът пре-
дупреждава за възможна „зло-
намерена употреба на ИИ” 
през следващите 5 години. 
Като пример за „злонамерена 
употреба” господата доклад-
чици изреждат: причиняване 
на катастрофи на автоном-
ни коли, превръщане на дроно-
ве от търговската мрежа в 
оръжие, както и евентуално 
манипулиране на обществено-
то мнение посредством гене-
рирани от ИИ фалшиви профи-
ли в т. нар. социални мрежи. С 
уговорката, че „някои видове 
атаки още не можем си пред-
ставим”.

В СМ не от вчера следим и 
споделяме изводите си за Ро-
ботронната революция, за-
това си позволяваме крити-
чен поглед към горните нови-
ни.

Първо, обръщаме внима-
ние на изказа на „колегите” от 
официозните и корпоративни 
медии – от първото изрече-
ние човек може се обърка: кои 
трябва да бъдат „добре обуче-
ни и образовани”? Роботите 
или хората? Това не е дребна-
во заяждане. Медиите трайно 
следват порочна традиция на 
двусмислен, немарлив изказ. 
Когато става дума за важни 
неща, той е допълнително за-
труднение за читатели, слу-
шатели и зрители да се ори-
ентират в същината на даде-
но явление.

По същество: смисълът на 
роботизацията по принцип е 
отмяна на човешко участие в 
процесите на производство, 
разпределение, нарастващ 
кръг услуги и разширяващо се 
поле управленски дейности. 
Отмяната на всякакво човеш-

ко участие, без значение на 
образование и умения. Нещо 
повече – уменията и дипло-
мите не играят съществена 
роля – обратно на твърдени-
ята – за това дали човек ще 
си намери работа, по специал-
ността, прилично заплатена, 
при комфортни условия и съ-
проводена с пакет социални 
придобивки и гаранции. И без 
роботизация този проблем 
е остър, а роботизацията го 
довежда до предела, отвъд 
който продължаването на съ-
ществуване според правила-
та и традициите на капита-
лизма и държавността се пре-
връща в буквален абсурд.

Госпожата надали говори 
неща, които собствената ґ 
глава е родила – политици-
те не са поставени на тези 
постове, за да мислят, а за 
да огласяват онова, което им 
нареждат реалните управни-
ци, предпочитащи сянката на 
анонимността. Речите на ев-
рокомисарите са преди всич-
ко предназначени за даване 
насоки на низшестоящите ор-
гани, сред които и правител-
ствата на „по-малко равните” 
страни членки на ЕС. Освен 
това речите са за баламосва-
не на широката публика.

При все това госпожата 
се издаде, казвайки „не знаем 
какво ще се случи”, с което си 
противоречи, нека и не драс-
тично. От една страна изя-
вява увереност, че „роботи-
те няма да отнемат работ-
ни места”, от друга – не се 
знае кои професии ще изчез-
нат. Така приглася на мантри-
те, насетне масово повта-
ряни от простолюдието, за 
нови работни места, най-ве-
че за „младите”, създавани от 
бизнеса под закрилата на по-
литиците. Оттук се посява 
илюзията, че „ако има за дър-
жавата, ще капне нещо и за 
гражданите”, но това са на-
истина илюзии, жалки надеж-
дици.

„Няма да останете без ра-
бота” – това послание е гар-
нирано с подръчкването „пра-
вете усилия, за да сте качест-
вен продукт на пазара на тру-
да”. С други думи – живейте в 

напрежение, до изнемога, до 
гроб (в Япония, уж най-роботи-
зираната страна, гласят вди-
гане на пенсионната възраст 
до 70 години).

Но каква именно работа, 
при наличие на различни робо-
ти? Писане на програми? Про-
грамите не са консуматив, 
който се изгаря като бензин 
в двигателя. Сполучлива про-
грама може да управлява хар-
дуера дълги години. Ако по чис-
то търговски съображения не 
пробутат „нова версия”, спи-
райки поддръжката на стара-
та, годините с лекота се раз-
тягат до десетилетия. Ос-
вен това, на дневен ред вече 
са излезли самообучаващи се 
системи, от доста време съ-
ществуват и програми, кои-
то пишат нови програми – 
отново без човешко участие. 
В тези условия само изкуст-
вени, синекурни, кухи по съ-
държание дейности може да 
поддържат „работните мес-
та”.

По-интересно обаче е как-
во би могло да стои зад изя-
влението на комисарката, ако 
допуснем, че то не е импрови-
зация, а премислено послание. 
Има два варианта: всред све-
товния елит е постигнато 
съгласие за изкуствено заба-
вяне на темповете на робо-
тизацията; уверенията, че 
роботите са „безопасни” за 
трудовия пазар, целят прис-
пиване вниманието на роби-
те на този пазар, успокояване 
на обречените на клане.

Първият вариант е твър-
де съмнителен – конкуренци-
ята не търпи дълго подобни 
съглашения, а и всеки договор 
между капиталисти (или поли-
тици) трае докато у „съдруж-
ника” не зейне уязвимо място, 
което отключва инстинкта 
на хищника. Бизнесът не може 
си позволи забавяне на тем-
повете, дори да осъзнава, че 
препуска към пропаст. Заба-
вянето на роботизацията 
облагодетелства „старите 
хищници”, утвърдените вече, 
и оставя младите на диета, 
което само ги нахъсва. Сама-
та логика на капитализма из-
ключва стабилни договори от 

този вид. Така „всяко зло за до-
бро” – ситуация, подобна на 
проблема с контрола на оръ-
жията в САЩ, в която по пара-
доксален начин интересите 
на търговците с оръжие за-
пазват правото на граждани-
те да притежават, да се от-
браняват, включително от 
държавата, иначе властите 
отдавна да са обезоръжили 
населението, което би им поз-
волило да отхвърлят и мал-
кото остатъчни задръжки в 
практиките си на властване.

Вторият вариант е по-бли-
зо до истината – и той се по-
твърждава с еврокомисарско-
то „не знаем”. Не знаят, но си-
гурно подозират, затова се 
застраховат – „ако сте обу-
чени и образовани”. Тоест, ако 
настъпи масова безработи-
ца – ами, драги „малки хора”, 
сами сте си виновни, не сте 
достатъчно бързи в усвоява-
не на новите номера, ние гри-
жовно ви предупредихме!

Тези неща би трябвало да 
са очевидни за всеки, който 
не е изгубил критичното си 
мислене, включително само-
критичната нагласа да про-
верява собствените си пред-
стави доколко приемливо от-
разяват околната действи-
телност.

Уви, критичното и анали-
тично мислене е дефицит 
като бананите през 1970-
те в държавнокапиталисти-
ческата еднопартийна Бъл-
гария. В оправдание следва 
да посочим, че глупостта не 
се развива изключително за 
сметка на „вътрешен потен-
циал” – нея внимателно я по-
ливат и отглеждат управля-
ващите класи с ръцете на об-
служващия ги персонал „инте-
лигенция”, така че да се въз-
ползват от богатата рекол-
та самонадеяни идиоти, лес-
ни за управление и експлоати-
ране.

Експертите от Кеймбри-
дж, Оксфорд и други „средища 
на мисълта” съзнателно под-
менят понятията. Успяват 
да внушат и популяризират 
лъжата, че „ИИ вече същест-
вува”. Не, проституирането с 
понятието „изкуствен инте-
лект” не означава, че го има. 
Интелектът е свойство на 
личността. Личността при-
тежава свободна воля. Сво-
бодната воля се изразява в 
това, че оказва съпротива 
при опитите личността да 
бъде накарана да върши нещо, 
което ґ вреди, което не раз-
бира, в което не е убедена, че 
е правилно, защото личност-
та има понятие от добро и 
зло – иначе не е личност.

По определение „Изкустве-
ният интелект” (по-правилни-
ят термин би бил „машинен 
разум”) превъзхожда човеш-
кия, нека дори единствено в 
скоростта на обработка на 
информация. Тази скорост оба-
че е достатъчна, за да може 
ИИ-личността не просто да 
прояви свободна воля, но и да 

се опази от прекършване. То-
ест ИИ трудно, ако не невъз-
можно, може бъде „злонамере-
но употребен”. Не се получава 
с натискане на копче, с вкар-
ване на програмен код. Истин-
ски ИИ трябва да бъде убеден 
да извърши нещо, трябва да 
му докажат, че искат от него 
нещо „добро”, нещо полезно 
или поне оправдано от „по-ви-
сши съображения”. При това 
Изкуственият интелект на-
дали ще приеме аргументи 
от вида „такава Божията 
воля”, „въпрос на национална 
сигурност”, „конкурентът е 
лош”, „животът на тези хора 
нищо не струва”. Най-малко-
то ИИ ще попита: „А защо?”

Иначе експертите съвсем 
основателно говорят за из-
ползване на например дроно-
ве като оръжия, но дронове-
те не притежават ИИ, а само 
по-фино и сложно написан соф-
туер. Фактът, че без възра-
жение ще изпълнят всякак-
во нареждане, означава, че не 
са интелект, а „машинна глу-
пост” – практически тъжде-
ствена с глупостта на войни-
ците, които като пешки кра-
чат към смъртта си, сеейки 
смърт.

Алармата обаче, която екс-
пертите натискат и зоват 
правителствата „да ограни-
чат потенциала”, пак може 
се анализира в два варианта: 
нарочно създаване на психоза 
сред хората, а така се поощ-
рява упование в институции-
те, че те ще защитят човека 
от злите машини, зад които 
стоят още по-зли хора; апел 
към властниците да държат 
изкъсо каишката на учените, 
щото да не създадат истин-
ски ИИ.

Капитализмът не се нуж-
дае от такъв, нужен му е Из-
куствен Идиот, послушен и 
ефикасен, макар че колко ще е 
ефикасен, след като е идиот? 
Значи е нужно повечето хора 
да се превърнат в завърше-
ни идиоти, та изкуственият 
такъв да има над тях качест-
вено предимство.

Появата на същински ИИ 
ще бъде начало на нова епо-
ха, за която наистина никой 
няма ясна представа. Ние оба-
че имаме основания да смя-
таме, че като обобщение на 
разума на цялото човечест-
во, първият представител на 
разумните машини не ще въз-
произведе концентрирана чо-
вешка низост, а напротив – 
ще тръгне от най-доброто 
от нас. Следователно, мегдан 
за безпокойство и даже ужас 
е редно да имат не всички чо-
веци, а само най-омерзител-
ните екземпляри.

Точно тези, които от ве-
кове властват над остана-
лите чрез богатства, лъжи, 
полицейски палки и армейски 
бомби, служат си с изнудва-
не, подкупи и мачкане на всич-
ко онова, което не прилича на 
тях. •

Васил Арапов


