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Новите Римски 
клубни хитове
Старата песен на нов глас за ба-
лами, които още играят по свир-
ката на „експертите” от Клуба

Нефелните критики 
на анархизма
Има ли смисъл да се хабим във 
форумни препирни за анархизма, 
вселената и всичко останало?

Бюлетинът на АРС
На 1 май срещу работодателския 
произвол • Здравни работници 
протестират • За женска соли-
дарност • Нов интернационал

Диктатура и 
демокрация
Разговор на Илия Троянов с Геор-
ги Константинов за нескончае-
мия „мирен” преход

Анархистки 
център в Хавана
Нашите другари от Латинска 
Америка възраждат духа на сво-
бодата

ТЕМА НА БРОЯ:

МАЛКО ШУМ ЗА НЕЩО

Псевдоним „Сабина“

Г-жа Юлия Кръстева е почетен 
професор в Университета „Па-
риж 7 – Дидро” и пълноправен 
член на Парижкото психоана-
литично общество, кавалер на 
Ордена на Почетния легион и 
носител на Ордена за заслуги 
(2011). През 2004 г. става пър-

вата носителка на наградата 
„Холберг” (създадена от пра-
вителството на Норвегия, за 
да попълни липсата на хумани-
тарните науки в предвидени-
те области на Нобеловата на-
града). Получава наградата на 
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ПРАВИТЕЛСТВОТО И БИЗНЕСЪТ ВОДЯТ

Класова война срещу българския народ
Българите сме най-бедните 
жители на Европейския съюз. 
Тази констатация вече не 
прави впечатление на нико-
го. Нещо повече, сякаш сме 
се примирили с това поло-
жение, приели сме го за аб-
солютна константа и пред-
почитаме да се насочим към 
други политически пробле-
ми, на които ни се струва, че 
все пак има шанс да влияем 
и да разрешим. Това не е пре-
дизвикано от някакво всеоб-
що отчаяние или поражен-
ство сред народа, а е резул-
тат от целенасочена поли-
тическа интервенция в рам-
ките на десетилетия на кла-

сова война срещу българския 
народ.

Адресирането на социал-
ната катастрофа в стра-
ната е нещо, което полити-
ците като цяло избягват 
да правят, което е логич-
но, като се има предвид фа-
ктът, че те нямат нито те-
оретичния капацитет, а още 
по-малко желанието за про-
мяна на това икономическо 
статукво, което ни държи 
на дъното по всички показа-
тели за достоен живот. Раз-
личните „реформаторски” 
политически проекти агре-
сивно превъзнасят незначи-
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БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
борсата

Мегданчето пред кръчмата-
бакалия в махалата ни – на-
шата „трудова борса”. На нея 
дебнем виладжиите. Сега, 
след като проклетата зима 
най-сетне свърши с послед-
ни снежно мразовити озъбва-
ния, се отваря доста работа 
по градини и къщи. 

Три поредни години късни 
студове ни попариха плодни-
те дръвчета, не пощадиха и 
орехите. Няма катерици на-
около вече, което не е добър 
знак. И тъкмо рекохме, че вре-
мето спря да се бъзика, април 
мина добре, топъл, с доста-
тъчно слънце – и заповядай-
те нова напаст – гъсеници! 
Опоскаха ябълки, джанки, че-

реши, леските стърчат голи. 
Някакви пришълци са навярно, 
птиците още не са свикнали 
да ги кълват.

Вярно, покрай гъсениците, 
от „борсата” понамазахме – 
виладжиите ни емнаха да им 
пръскаме имотите с отро-
ви. Бая комшии взеха по някой 
лев, заделиха и от препарати-
те за свои нужди – без особен 
успех обаче. И по вилите, въ-
преки пръскането, картина-
та е жалка.

Викам си, а после разпра-
вям на съселяните: абе като 
тровим наоколо, как птици-
те ще почнат да ядат тия 
пусти гъсеници?
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името на Хана Аренд през де-
кември 2006 г. и на името на 
Вацлав Хавел през 2008 г. Ав-
тор е на трийсет книги.

Нашумялото напоследък 
нейно полицейско досие с аген-
турен псевдоним „Сабина” съ-
държа някои странности. На 
първо място разсекретява-
нето на един задграничен аг-
ент (З. А.) на Първо главно уп-
равление (ПГУ-ДС) от нейните 
вербовчици. По този начин те 
я излагат на опасността да 
стане обект на досъдебно про-
изводство с едно от тежки-
те обвинения – шпионаж спря-
мо осиновилата я втора роди-
на Франция. Нещо което не е в 
стила на никоя спец-служба.

Самата госпожа отрича ка-
квато и да било връзка с бъл-
гарския шпионаж и също заявя-
ва, че някой иска да ґ навреди, 
да я злепостави, дискредити-
ра и т. н. Тези някои са офице-
рите от шпионската служба 
на диктаторския режим (тъй 
като досието ґ е тяхно дело). 
Те биха си отмъстили по този 
начин само ако от един мо-
мент нататък „Сабина” е от-
казала да им сътрудничи и да 
изпълнява възлаганите ґ зада-
чи.

Следващият въпрос е каква 
е вероятността това досие 
да е фалшификат? Отговорът 
може да се търси в житейския 
път на младата Юлия Кръсте-

ва. Както тя сама разказва в 
интервюто си пред „Нувел 
обсерватьор” (№ 658 от 20-
26 юни 1974 г.): Както всич-
ки други, и аз от 6–7-годишна 
възраст членувах в детски-
те организации на Партията; 
по-късно влязох в комсомол-
ската организация… И така 
аз живях с борбите на Дими-
тров и с Лайпцигския процес. 
С една дума детство, изкова-
но от спомените за съпроти-
вата и антифашистката бор-
ба. По-нататък моето дет-
ство мина през марксическа-
та ортодоксалност… Маркси-
ческите идеи са заливали ця-
лата моя юношеска възраст. 
И това не ґ е създавало никак-
ви проблеми. … Аз произхождах 
от семейство, което, макар и 
буржоазно и либерално (баща-
та е работил в „Светия Синод 
на БПЦ”), не желаеше да всява 
смут в още крехкия ми и млад 
разум, а напротив – поощрява-
ше възпитанието, което ми 
се даваше и т. н., и т. н.

По-късно, след завършване 
на университета, освен аспи-
рантурата в Института по 
български език и литература 
при БАН, поддържа връзки с 
такива като акад. Косев, с Лю-
бомир Левчев и други нечис-
топлътни културтрегери, ра-
ботили във вестниците „На-
родна младеж”, „Средношкол-
ско знаме” и др.

С две думи пред нас е 18-ка-
ратова девственица, която 

не би имала никакви задръжки 
да изпълни „патриотичния си 
дълг” в служба на спец-служби-
те.

Не закъснява и наградата: 
през 1966 г. ґ разрешават да 
отиде като стипендиант на 
френското правителство на 
специализация във Франция, 
„поемайки ангажимента (пред 
„органите”) да не се жени и 
да не остава там”, нещо кое-
то тя нарушава и става „не-
възвращенец”. Според досие-
то „Сабина” – Работно дело 
№ 8230 („работните дела” са 
на агенти, а не на „обекти”) – 
вербуването е станало през 
1971 г., но в него пише, че де-
лото ґ е преминало от VI Уп-
равление на ДС (политическа-
та полиция, която „работи” въ-
тре в България) към ПГУ-ДС.

Трябва да отбележим, че 
на простосмъртните бълга-
ри обикновено не се разреша-
ваха пътувания на Запад, а „не-
възвращенците” подлежаха на 
съд и на роднините им – залож-
ници – се налагаха различни на-
казания. Нищо такова не се 
случва със „Сабина” – тя се връ-
ща спокойно в „родината си, 
на която е изменила”, а велико-
душните „органи” разрешават 
на родителите и други нейни 
близки да ґ гостуват.

Отричайки всякакви връз-
ки със службата на ДС-шпи-
оните, „Сабина” би трябвало 
да обясни тези техни необи-
чайни „нецелесъобразности”. 

Иначе досието ґ има обичай-
ния полицейски вид с докумен-
ти, писани на старите пишу-
щи машини, върху пожълтяла 
от годините долнокачестве-
на хартия. То е прочистено, 
което се вижда от двойната 
и тройна номерация на стра-
ниците, която свидетелства 
за отстраняване на докумен-
ти, които иначе фигурират 
в списъка, предшестващ все-
ки том. Последното е напра-
вило необходима новата но-
мерация, за да не би някои от 
„работниците” на ДС да от-
краднат някой документ. До-
сието съдържа устни доноси 
за френските интелектуал-
ци, включително и такива от 
Френската комунистическа 
партия, за дейци от палестин-
ската съпротива, за Китай и 
маоисти (към които тя и съ-
пругът ґ формално принадле-
жат) или за българската поли-
тическа емиграция в Париж. (В 
справка от ноември 1984 г. се 
потвърждава, че тя е давала 
устна информация за българ-
ски емигранти, както и за дей-
ността на прогресивни араб-
ски организации и промаоист-
ки групи – нещо, което кава-
лерът на Почетния легион и 
носител на Ордена за заслуги 
(към Франция) категорично 
отхвърля.)

Отричането на агентур-
ната връзка с копоите на ДС 
е характерно за повечето из-
вадени на светло доносници. 

Някои казват, че са „работи-
ли за родината, изпълнявайки 
патриотичния си дълг” и дори 
имаше един депутат от VII 
ВНС, който се спотайваше, 
а след като го оповестиха в 
един от списъците на „народ-
ни представители” агенти на 
ДС, заяви, че сам е пожелал да 
стане доносник, „за да може да 
разруши отвътре ДС”.

Аргументът, че няма доку-
менти, написани собствено-
ръчно от „Сабина”, нито до-
кументи за вербовката ґ не 
значи нищо. Друг депутат от 
ВНС, вече покойник, дори няма-
ше псевдоним и също пееше 
за брат си (емигрант) пред ко-
поите, които записваха разка-
зите му.

Неразбираемо е и защо фал-
шификаторите от ДС биха по-
ложили подобен Сизифов труд, 
за да създадат такова обе-
мисто досие, за да компроме-
тират една млада дама (през 
70-те години на XX век), коя-
то не им е причинила никакво 
зло, даже напротив. Ако обаче 
въпреки всичко делото „Саби-
на” излезе автентично, с нея 
би трябвало да се заеме френ-
ското правосъдие, а ако това 
не стане, тогава единствено-
то обяснение може да бъде, че 
Мадам е „тъкала на два стана” 
или е „работила” за двете си 
родини. Подобни случаи също 
не са рядкост в историята на 
шпионажа… •

Феранте Пала

МАЛКО ШУМ ЗА НЕЩО

Псевдоним „Сабина“
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В отговор един комшия 
казва: я чакай малко да си взе-
ма едно „бяло кафе” от кръч-
мата, ще ти кажа каква е ця-
лата работа!

Сядаме в очакване. Денят 
пак ще е дъждовен, от нощни-
те валежи е мокро – не е до-
бре за бачкане.

Комшията се връща с „ка-
фето” – джин ли е, водка ли е, 
не го знам. Настанява се, ог-
лежда ни с вид на даскал, кой-
то сега ще просветли тъпи-
те чутури на момчурляците. 
И подхваща:

– Това с тия гъсеници е на-
рочно!

Реакциите са от „ама 
верно ли?” до „ей, стига с тия 
конспирации бе, Асене!” На-
остряме обаче уши – и без 
това май няма какво да се 
прави днес.

– Нарочно е! Откъдето и да 
го погледнеш! От общината 
откога не са пръскали, както 
едно време? Няма и да пръс-
кат! Ще направят „общест-
вена поръчка”. Ще дадат едни 
пари на някакви свои хора, 
фирмаджии. Фирмаджията 
ще купи евтин боклук, ще го 
пише скъп препарат против 
вредители, дето уж трепе 
само гадинките, а на хората 

и стоката с нищо не вреди. 
Да, ама не! Не вредял! В ком-
шийската махала едни таки-
ва пръскаха, сега половината 
им село са с разстройство 
и обриви! Кокошките им не 
снасят! Козите се умърлуши-
ха! Та ще гушне парата фир-
мата, ще ни направи мръсно, 
а гадинките само ще ги на-
стърви този евтин боклук, 
ще лапат още по-лакомо!

Спира, за да удари юнашка 
глътка от „кафето”. Публика-
та мълчим. Струва ми се, че 
не само аз, но и другите си 
припомнят – вървиш буквал-
но вчера по пътеката през го-
рата и чак чуваш как гъсени-
ците гризат листата. Шумо-
лят. Изпражненията им, едни 
ситни черни зрънца, направо 
валят върху ланшната шума 
и по главата ти. Зловещо.

– А каква е целта на 
това? – пита риторично ора-
торът и вдига крив от ранен 
артрит пръст. – Целта е да 
ни съсипят градините! Да ня-
маме ни ябълки, ни круши, ни 
сливи, ни дюли, нищо!

– Чакай бе, дюлите май са 
наред...

– Не ме прекъсвай! Иди да 
си ги видиш колко са наред! – 
сърди се изобличителят на 
световния заговор срещу на-
шата махала. Успокоява се с 

още сръбване от „кафето” и 
продължава. – И като няма-
ме плодове, ще ходим в ма-
газина! А там – всичко внос-
но, прави гуша на търгаши-
те вносители. Купуват го за 
евро с отстъпка, пробутват 
ни го за 2 лева еврото без 
отстъпката, че и с надцен-
ка. Вкус – никакъв. Ето зато-
ва е цялата работа! И повече 
ще ви кажа... – снишава глас. – 
Тия гъсеници са ги разпръсна-
ли отгоре със самолети! Кога 
друг път са се пръквали тол-
кова наведнъж?! Ми то гора-
та и градините гъмжат от 
тях бе, хора!

Трите масички слушатели 
започваме да мърморим, об-
съждаме чутото.

А аз си мисля – леле колко 
лесно вярваме на какви ли не 
щуротии. Не че липсват къ-
счета истина, ама конспира-
циите не обясняват нещата, 
те са втората линия на ба-
ламосването. С абсурди сеят 
съмнения, така че накрая да 
не знаеш на какво да вярваш, 
в себе си не си сигурен даже 
дали не е почнала да ти хлопа 
дъската, че и цялото дюшеме!

От друга страна, как пък 
да не си речеш, че „май има 
нещо”. Кажат по вестници, 
радио и телевизия, че няма да 
поскъпне токът – хоп, след ня-
колко седмици или месеца пос-
къпнал. Кажат, че безработи-
цата намаляла – тетрадки-
те с вересиите се пълнят с 
цифри, на бакалина му се пла-
че, камо ли на нас. Кажат, че 
бензини-дизели-газ поевти-
нял – цедим горивото по кап-
ка, за да заредим трошките, 
за да свършим с тях някаква 
работа. Кажат колко ни е ху-
баво в Европата – хоп, още 
едно-две семейства заминат 
на гурбет без връщане в тая 
част на Европа, където още 
уж е добре – на нашия фон май 
всичко изглежда по-добре. Ка-
жат, че опростили някакви 
чиновнически услуги – значи 
пак ще ти трябва ден или два 
за висене по опашки.

С една дума – все чакаме 
лошото. Необичайно буйно 
цъфналите акации – и тях гле-
даме с подозрение.

От една страна това е до-
бре – да не вярваме на „ония 
горе”, на политиците и чор-
баджиите. Така трябва.

Оставаме обаче насред 
път в ума си. „Не вярвай на 
държавата” е полезно схва-
щане. За съжаление, давай-
ки си сметка какво да отре-
чем, сме безсилни ли, некадър-
ни ли да си представим какво 
да приемем. И затова хлът-
ваме в познатата помийна 
яма: дай да изберем нови по-
литици, дай да намерим бла-
ги чорбаджии, да дадем пове-
че пълномощия на прокурори, 
да плащаме повече на съдии и 
митничари, за да не крадат и 
да са неподкупни... Въртим се 
в кръга на глупостта и мало-
душието си.

– ... природата ни наказ-
ва! – чувам края на изречение-
то от човека до мен. 

– Не – казвам, – никой не ни 
наказва, сами се наказваме!

Допивам си кафето – нор-
мално, не „бяло” – и тръгвам 
към дома, защото иззад баи-
ра вече ръмжат гръмотеви-
ци, може и градушка да уда-
ри. •

Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от борсата
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С абсурди сеят 
съмнения, така 
че накрая да не 
знаеш на какво 
да вярваш, в 
себе си не си 
сигурен даже
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Новите Римски клубни хитове
Докладът, излязъл през ноем-
ври 2017 г., е озаглавен „Come 
On! Капитализъм, късоглед-
ство, население и краят на 
Земята”. Забележителното в 
него е, че не е поръчан от Клу-
ба на подбрани външни екс-
перти, а e написан от самите 
му членове. Втори такъв слу-
чай от 1968 г. насам.

Авторите не са случайни 
лица – Ернст Вайцзекер и Ан-
дерс Викман, съпрезиденти 
на Римския клуб, важни фигу-
ри във влиятелни партии на 
Германия и Швеция.

Самият клуб също не е 
сбирка безделници с високо 
самомнение. Макар формал-
но условието за членство да 
е необвързаност с власто-
ви институции, по-специално 
правителства, клубът е гово-
рител на доминиращата по 
влияние част на т. нар. „све-
товен елит” – т. е. тъкмо на 
онези високопоставени соци-
опати с реална власт и го-
леми пари, които определят 
правилата на живота на ми-
лиарди хора, използвайки по-
литиците като пионки.

За изминалите 50 години 
от съществуването си, Клу-
бът е поръчал над 40 доклада 
и ги е представил с претен-
цията да дадат ориентир на 
елитите как по-хитро да за-

пазят господството си, без 
това да отвори очите на под-
властната публика, че прос-
то ґ кроят по-удобни за но-
сене робски вериги. Комента-
тори смятат, че този „юби-
леен” доклад, представляващ 
консолидираната позиция на 
членовете на Клуба, притежа-
ва потенциала на най-важен 
документ на нашето време.

От гледна точка на рево-
люционното мислене, важ-
ността му се състои в са-
мопризнанието на „господа-
рите на света” какво точно 
възнамеряват да правят. И 
ако революционната мисъл не 
е закърняла в периода на ус-
пешната през последните де-
сетилетия реакция, въз осно-
ва на него тя би могла да със-
тави един наистина важен 
документ на нашето време, 
а именно – стратегия за про-
тиводействие на намерения-
та на властниците.

На пръв поглед, повечето 
тезиси на „Come On!” (пред-
намерено остроумна заи-
гравка с двусмисленото зна-
чение на „Хайде бе!”) приля-
гат на традиционалистите 
консерватори, отколкото на 
т. нар. „класически либерали”, 
но като цяло пораждат недо-
волство в двата лагера, осо-
бено сред по-твърдоглавите, 

свикнали да мачкат, вместо 
да омайват. 

На втори поглед виждаме 
изненадващо сурова крити-
ка на капитализма и финан-
совите спекулации, призиви 
към „алтернативна” според 
тях икономика. Както и съв-
сем неизненадващите призи-
ви към „ново Просвещение”, 
основано на отказ от мате-
риализма.

Базовата опорна точка в 
доклада е концепцията, пове-
че приличаща на метафора, 
за „пълен (свит) свят”, предло-
жена от икономисти с уклон 
към „природозащита”. Концеп-
цията твърди, че човечест-
вото е възникнало и се е раз-
вивало досега в „празен (ши-
рок) свят” с обширни неусво-
ени територии и изобилие на 
всякакви ресурси. От извест-
но време обаче земната циви-
лизация съществува в препъл-
нен до преливане свят, дос-
тигнал пределите си – ресур-
сите се изчерпват, терито-
риите са разпределени, няма 
мегдан за разширяване. В съ-
щото време навиците на хо-
рата са останали от предиш-
ния „свят” – религиите, поли-
тическите идеологии, социал-
ните институции. Навиците 
диктуват действия, които 
заплашват скоро да достиг-

нем тавана и тогава следва 
срив във всичко и навсякъде.

В първата част върви 
анализ на текущата безра-
достна ситуация: планета-
та деградира, авторитари-
змът и фундаментализмът 
са в подем, спекулативният 
капитал коли и беси. Криза-
та не е циклична, а засилваща 
се, опустошава не само окол-
ната среда, нанася щети вър-
ху социалната, политическа-
та, моралната сфера – пише в 
доклада. Кризата е засегнала 
„демократичните институ-
ции” и цялата „ценностна сис-
тема на капитализма”.

От анархична гледна точка 
това не е лъжа, но е предста-
вена по измамен начин още с 
леенето на сълзи за „демокра-
цията”, която според нас е 
лъжедемокрация; колкото до 
„ценностите” – те никога не 
са били ценни, тоест полезни 
за огромната част от чове-
чеството.

Римският клуб смята, че 
през 1980-те капитализмът 
се е „изродил” – пак според нас, 
анархистите, той се е пръ-
кнал поначало като опасен из-
род. „Израждането” Клубът 
вижда във факта, че основен 
източник на печалби са ста-
нали финансовите спекула-
ции, причинили световната 

криза през 2008 г., но спеку-
лантите не само запазили по-
зициите си, а и излезли побе-
дители – „твърде големи, за 
да им бъде позволено да рух-
нат или да идат в затвора”, 
както е казано в Доклада.

Много точно речено, при 
все неприемането ни като 
анархисти затворничество-
то да е начин за решаване на 
какви да е проблеми.

Нататък – 98% от финан-
совите операции са спекула-
тивни. Офшорните зони кри-
ят между 21 и 30 трилиона 
(хиляда милиарда) долара. По 
този повод авторите на до-
клада кършат ръце: „избягва-
щите данъци корпорации по-
стоянно повтарят, че не на-
рушават никакви закони, кое-
то често е точно така, но 
това означава, че законите 
трябва да се променят!”

Анархизмът репликира 
този хленч с думите на Хрис-
то Ботев: „Законите се пи-
шат за робове”.

Докладът признава, че съ-
ществува огромен излишък 
от капитали във фиктивни, 
но доходоносни сфери, дока-
то в същото време направле-
ния, от които зависи бъдеще-
то на планетата, изпитват 
дефицит на средства. Ико-
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телни каузи и приписват чу-
дотворни сили на дребни ад-
министративни размества-
ния като съдебната реформа 
или административните ро-
кади, опитвайки да им прида-
дат блясъка на социална про-
мяна. Дори БСП, която тра-
диционно спекулира със соци-
алните проблеми на хората 
и доскоро щедро раздаваше 
празни обещания за социална 
справедливост, вече се отда-
де изцяло на националистиче-
ски циркове и джендър акти-
визъм. Няма причина да очак-
ваме нещо по-различно от по-
литическите сили в България, 
които обединяват в своите 
бюрократични машини инте-
ресите на политическия и ико-
номическия елит в страната. 
Привилегированите класи, 
принадлежащи към този елит, 
са напълно удовлетворени от 
икономическото положение в 
България. Нещо повече – тях-
ното паразитно съществува-
не зависи пряко от социална-
та катастрофа, в която сме 
принудени да живеем всички 
останали.

Икономиката на съвремен-
на България е изградена око-
ло схема за социален дъмпинг. 
Схема, пробутвана ни чрез 
политкоректното клише за 
„привличане на чуждестран-
ни инвеститори” чрез данъч-
ни облекчения и привилегии 

за бизнеса, евтина работна 
ръка и дерегулации. За да рабо-
ти тази схема, заплатите в 
България трябва да бъдат по-
тискани, публичните услуги – 
хронично недофинансирани, а 
интересите на бизнес класа-
та – поставени над интере-
сите на обществото. Резул-
татите от тази целенасо-
чена политика са предвиди-
ми – българските работници 
са най-бедните и най-безправ-
ните в цяла Европа. Пенсионе-
рите вегетират, здравеопаз-
ването и образованието кола-
бират, а съдбата на природ-
ните дадености на страната 
е оставена на прищевките 
на бизнеса, докато милиони 
напускат България в търсе-
не на по-добър живот. В прав 
текст – тези, които все още 
не сме избягали, сме изправе-
ни пред социална, екологична и 
демографска катастрофа.

Тази катастрофа обаче не 
е неизбежна. Тя не е резултат 
от някакъв „естествен ход 
на историята”, „историческо 
наследство” или „българския 
манталитет”, както някои де-
магози се опитват да ни убе-
дят. Тя е резултат от класо-
вата война, която се води сре-
щу българския народ от една 
шепа привилегировани семей-
ства (с помощта на техния 
обслужващ персонал в медии, 
НПО, институти, админи-
страция), в чиито ръце са по-
голямата част от икономиче-
ските сили на страната, как-
то и политическите лостове 
на държавната машина. Тяхно-
то благоденствие зависи от 
нашата бедност и подчине-
ние. Те паразитират върху ра-
ботещото население изсмук-
вайки публичния ресурс, гене-
риран от всички нас. Това ста-
ва от една страна чрез регре-

сивната система на данъчно 
облагане, която е едно от ико-
номическите чудеса в Бълга-
рия, при която данъчната те-
жест е стоварена върху гърба 
на най-бедните и работници-
те, докато богатото малцин-
ство се радва на данъчни об-
лекчения, достигащи до пълно 
освобождаване от плащане на 
данъци.

Ние пълним хазната, от 
която после бизнесът изсмук-
ва пари, разпределяйки си апе-
титни обществени поръчки 
и субсидии. Същите тези биз-
несмени, твърде некадърни 
за да произвеждат добавена 
стойност по друг начин, освен 
чрез смъкването ґ от гърба 
на работниците, поддържат 
заплатите изкуствено ниски, 
чрез картелни споразумения и 
погазване на трудовото зако-
нодателство, вкарвайки рабо-
тещите хора в примката на 

трайната бедност и спирала 
от дългове. Колкото повече 
ние изпитваме затруднения 
в плащането на сметките си, 
колкото повече хора сред нас 
губят жилищата си и биват 
разкъсвани от банки и колек-
торски фирми, колкото пове-
че пенсионери гладуват и пес-
тят от лекарства, толкова 
по-големи стават палатите 
на бизнес елита, по-тлъсти 
банковите им сметки в чуж-
дестранни банки и по-нагло и 
безпардонно поведението им 
в публичното пространство. 
Тези, които паразитират вър-
ху нас, чиито охолен живот 
ние плащаме с труда си, в съ-
щото време ни презират. 
Всички помним как един от 
най-богатите хора в страна-
та и лидер на Конфедерация на 
работодателите и индустри-
алците в България се изплю в 
лицето на работещите хора, 
наричайки ги „търтеи” мина-
лото лято, или пък скорошна-
та изцепка на олигархското 
синче, пръскащо шампанско за 
десетки хиляди евра под зву-
ците на Шушана. Необяснимо 
е търпението, с което сме въ-
оръжени пред лицето на това 
безобразие. Примирението ни 
днес е предателство спрямо 
децата ни, на които ще заве-
щаем тази реалност. А за да 
махнем паразитите от гърба 
си е необходимо просто да се 
изправим. •

Никола Петканов

ПРАВИТЕЛСТВОТО И БИЗНЕСЪТ ВОДЯТ

Класова война срещу българския народ
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Необяснимо е търпението, с което 
сме въоръжени пред лицето на това 
безобразие. Примирението ни днес е 
предателство спрямо децата ни, на които 
ще завещаем тази реалност.
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ПО СЛЕДИТЕ НА ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ

Анархизмът като организация и нефелните му критики
В един форум се присмях на 
премиера. Веднага ме ре-
пликираха с осезаемо възму-
щение да не би да искам друг 
управник, например като 
„бездетната комсомолка” 
Меркел. И други унищожител-
но поднесени примери, които 
не си дадох труда да запомня.

Отвърнах, че не искам ни 
детни, ни бездетни, ни ком-
сомолци, ни легионери за уп-
равляващи. Нито от Брюк-
сел, нито от Москва, нито 
от Берлин, нито дори от Со-
фия.

Това май силно счупи сте-
реотипа на опонента и той 
с неподправено недоумение 
ме попита какво тогава ис-
кам, изглежда не можеше да 
си представи как така не ис-
кам никакви управници.

Имах време за пилеене и 
отвърнах:

Искам пряка демокрация 
без компромиси; искам ис-
тински федерализъм, който е 
обратното на централизма и 
унитарщината; искам не на-
ционализирана (одържавена), 
не приватизирана, а социа-
лизирана собственост върху 
предприятия, земи, ресурси 
и инфраструктура; искам со-
лидарна икономика, планира-
на отдолу (потребителите 
поръчват, производителите 
изпълняват, като водят ди-
алог за оптимално съгласува-
не).

Последва дълга пауза, през 
която опонентът явно си 

превеждаше казаното от 
мен на вместим в тесните 
му клишета език.

След което изригна. Беше 
дълго и отначало не го про-
четох, защото видях включ-
ване на втори опонент, той 
бе написал кратичкото: „Хо-
рата не са такива, за да се 
получи нещо от исканията 
ти. Всеки човек има в ума си 
нещо като морален бележник, 
в който отбелязва кой как-
во е направил добро за него и 
кому да отвърне със същото. 
Нарича се репутация.”

Затова първо реагирах на 
лаконичния. Възразих му, че 
сметкаджийството не е при-
роден факт (закон); че „в ума” 
съществува „нещо като” съ-
вест, а тя е гласът на ин-
стинктите, които хората 
сме наследили от стадните 
си животински предци, а най-
важните инстинкти на ста-
дото са тези за взаимно по-
гаждане, оказване на помощ, 
споделяне.

После ми стана любопит-
но какво е натракал много-
словният. Беше скучно и вече 
много пъти виждано при по-
добни спорове.

Опонентът първо ме 
подкачаше, че повече рефе-
рендуми биха объркали дър-
жавата, защото невежото 
простолюдие ще се води по 
акъла на ефтини (така го на-
писа) популисти.

Въздъхнах – май стотици 
пъти ще се наложи да повта-

ряме, че пряката демокрация 
по нищо не прилича на прави-
телствено управление, кое-
то разрешава референдуми.

Нататък се опитваше да 
ме просвети, че федералната 
система е лоша, а за доказа-
телство ми сочеше Русия и 
„затъналата в хрантутници 
мигранти” Германия.

Стана ми ясно, че на такъв 
не може му се обясни, че феде-
рализмът е нещо съвсем раз-
лично от табелката, прикач-
вана към повече или по-малко 
унитарни държави. Усъмних 
се, че ако му дам линк към тру-
да на Рудолф Рокер „Федерали-
зъм и централизъм”, ще скола-
са да го прочете, а ако го про-
чете, навярно пак ще възпри-
еме изопачено нещата – хора-
та със закостеняло мислене 
просто деформират реалнос-
тта, за да им пасне на възгле-
дите. Краткото определение 
на федерализъм („както един 
доброволен колектив е феде-
рация на свободни и равни по-
между си личности, така фе-
дерацията е свободен колек-
тив на свободни колективи”) 
пък сигурно щеше да мине 
през междуушието на опонен-
та като птичка през небето, 
без да остави следа.

Нататък тонът на много-
словния стана направо про-
курорски. За социализирана-
та собственост – това вече 
„сме го сърбали при комуни-
зма”; за плановата икономи-
ка – редяхме се на опашки и 

карахме таралясници. И така 
нататък в същия дух.

Очевидно за господина бе 
неизвестно, а сигурно и непо-
бираемо в акъла, че говори за 
болшевишкия държавен капи-
тализъм, при който собстве-
ността бе предимно държав-
на, а значи в разпореждане на 
бюрократите (по определе-
ние обособена от народа гру-
па хора със специфични слу-
жебни задължения да правят 
живота на останалите „ин-
тересен”), при който пак дър-
жавата бе основен работода-
тел и като такъв определяше 
доходи, условия на труд и т. н., 
без да имаш дори теоретич-
ната възможност да ґ възра-
зиш. А аз му говорех за отри-
чането на системата, която 
той с жар громеше с пиперли-
ви думи. Думата „планова” бе 
отприщила у него ураган емо-
ции и бе немислимо да приеме, 
че е възможно тази дума да 
има друг смисъл, а онзи, който 
той знае, приляга на „команд-
но-административна”.

Накрая, за моя изненада 
опонентът показа, че ме е 
идентифицирал като анар-
хист (вероятно докато пи-
шел, направил справка в гу-
гъл), но това за него не зна-
чеше нищо, защото спомена 
„анархистките вождове” Баку-
нин и… Троцки. Посъветва ме 
заедно със съмишлениците си 
да се натоварим на един ко-
раб, да намерим необитаем 
остров и да си правим там 

каквото ни скимне, пък ако 
нормалните хора надникнат 
и намерят нещо свястно, ще 
го вземат за ползване…

Тъкмо се чудех какво да от-
говоря на тия глупости, от 
кой край да подхвана камара-
та стоварени ми дивотии, и 
пристигна нова реплика от 
лаконичния. Той държеше да 
ми съобщи, че „ако няма власт, 
никой не ще може защити ин-
дивида от произвола на група-
та”.

Потропвах по ръба на кла-
виатурата. Погледът ми по-
падна на датника – 11 април 
2018.

Стогодишен мрачен юби-
лей – на този ден болшевиш-
ката ЧК атакува анархисти-
те в Москва. Тъкмо с желание-
то да прати незастреляните 
при акцията анархисти на „ня-
кой самотен остров”, пък ако 
нещо там се появи ценно, да 
„си го вземе за ползване” – из-
копаната руда например или 
нарязаният дървен материал.

Атаката в Москва е пред-
хождана от публикацията на 
Ленин „Актуалните задачи на 
Съветската власт”, в която е 
обоснована необходимостта 
от създаване на мощна дър-
жавна машина. Народният ко-
мисариат по продоволстви-
ята (болшевишко министер-
ство) получава извънредни и 
широки пълномощия да раз-
пределя продуктите – тоест 
да контролира населението 
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БЕНЗИНОВИ ПАРИ

Новите дрехи на принца
Престолонаследникът на Са-
удитска Арабия напоследък 
става любимец на Запада, сла-
вословят го в Америка и ЕС, а 
в тон с това – и у нас.

Споменът от провала на 
монарха-вълшебник у нас по-
избледня, затова българските 
медии залагат на неизбледня-
ващото, набивано в главите 
преклонение пред авторите-
ти, особено ако са с „благород-
но потекло”. Съдейки по реак-
циите на клиентите на меди-
ите, получава се. Не знам дали 
в Европа възторгът от „рево-
люционните реформи” на прин-
ца са същите, но сред българ-
ските потребители на новини 
и „анализи” надеждите са тол-
кова големи, колкото бяха пре-
ди 18 години, когато Сакско-
бургготският мошеник обеща 
чудеса само за 800 дни и наис-
тина направи големи фокуси… 
с царските имоти.

Наистина ли Саудитска 
Арабия се „цивилизова” според 
„либералния дух на времето”?

Да видим от друг ъгъл – от 
самата Европа. Пропагандата 
на исляма, достатъчно пред-
пазлива, за да не се натресе 
криво в паяжината на „леги-
тимното”, не секва – и това 
става с пари от Саудитска 
Арабия, като липсват призна-
ци процесът да престане. Ра-

дикализирането на религиоз-
ния фанатизъм е дългосрочна 
стратегия, първо е необходи-
мо завладяване на повече умо-
ве, пък нахъсването нататък 
е въпрос на техника. За под-
слаждане принцът прави съ-
юзи с Израел, заявява намере-
ния да воюва с Иран – ама след 
10-15 години. Похвали се дори, 
че вече си е напазарувал ядре-
но оръжие, което обаче кроту-
ва на склад в Пакистан до по-
искване. Това прозвуча стряс-
кащо и престолонаследникът 
мигом раздаде още пакет „сво-
боди” на жените в сатрапия-
та си, което бе посрещнато с 
овации и – поне публично – въ-
просът с атомното оръжие бе 
изтикан на заден план.

Арабските режими, и особе-
но този на династията Сауд, 
забогатяха и станаха зна-
чим политически фактор за 
сметка на петрола и сътруд-
ничеството със САЩ. Затова 
„флагманът на демокрацията 
и защитените човешки пра-
ва” снизходително се отнася-
ше към робското положение 
на жените, към варварските 
наказания за нарушения на „мо-
рала”, дори към финансирането 
на терористични атаки. Прос-
то защото не е прилично да 
плюят в кладенеца, от който 
пият въглеводороди.

Петролът като ресурс оба-
че започва да губи своето зна-
чение. Даже догматиците от 
управляващата банда в Риад 
го подушиха. Затова принцът 
се заема да разработва друг 
ресурс – благоволението на 
фактическите си конкуренти. 
Така ще продължи да разширя-
ва базата си от вярващи, но 
ще го прави по-ефективно, в 
ролята си на „любимец на За-
пада”.

В крайна сметка той не 
прави нищо необичайно. Това 
е борба за власт, за укрепване-
то и разширяването ґ, и то за 
власт в онзи формат, с който 
Саудитите са свикнали, който 
им осигурява охолен живот и 
задоволяване на всякакви при-
щевки, без да се съобразяват с 
някакво „обществено мнение”, 
колкото и формално да е това 
съобразяване според западни-
те мерки със скрит в тях дво-
ен стандарт и обилно напоява-
не с лицемерие.

Значи ли дотук написано-
то, че анархистите призна-
ват „ислямското нашествие” 
и „сблъсъка на култури”? Не, 
ние гледаме на тези явления 
по друг начин. Под видимо де-
белото одеяло на исляма и под 
изтъняващото на места, но 
трескаво удебелявано другаде 
покривалце на християнство-

то, националните и интерна-
ционалните олигархии имат 
един Господ – Печалбата, а 
Властта е неин пророк, страж 
и улеснител. Печалбата дава 
власт, властта прави печал-
бата сигурна, минимизира рис-
ковете. Ако в един момент 
от бъдещето западните ели-
ти преценят исляма като по-
изгодна идеологическа база за 
оправданието на привилегии-
те си, бъдете сигурни, че и съ-
борът на свети Павел ще ста-
не джамия, а папата – аято-
лах. Ако някому това се вижда 
като „трагедия”, то нека се ус-
покои – мизерията и под сянка-
та на кръстовете е същата, а 
капиталистическата религия 
не придиря каква дреха да на-
влече.

Никоя религия не признава 
човешката свобода, даже ко-
гато демагогства за просло-
вутата „свободна воля”, даде-
на на човеците от Всевишна 
божествена сила. Тъкмо зара-
ди това за властващата сган 
е без значение чие писание да 
вземат за обосновката, че бо-
гатите трябва да останат 
богати, а бедните – да тър-
пят. Оттук и „странната” по-
литика на „толерантност” в 
Европа, кредото на мнозина 
политици – няма значение по 
какъв начин се насажда покор-

ството. Противниците на 
„толерантното” на дело пар-
тнират на опонентите си, 
за да поддържат сред маси-
те състояние на разделение, 
враждебност и страх. Затова 
радетелите за „традиционни 
европейски ценности”, когато 
спадне популярността на „то-
лерантните”, поемат дежур-
ството. Те громят политика-
та на „толерантните”, но пре-
мълчават, че тази „толерант-
на политика” е безопасен за ка-
питализма заместител на со-
лидарността. Пък и как без де-
лата на „толерантните” раде-
телите на консервативното 
биха получили мегдан да вире-
ят, да се катерят по пирами-
ди стреснати избиратели към 
лостовете на властта и да 
стигат до тях. Какво се про-
меня, когато „традиционните” 
настанят задници пред пулта 
за държавно управление?

Та с всичко това исках да 
кажа на „обществеността”, 
колкото и да не иска да слуша 
неприятното, че нито принцо-
ве, нито магьосници ще доне-
сат благоденствие „за всич-
ки”. Че религиозната опаковка 
не съдържа ни свобода, ни про-
грес, а единствено логистика 
за психопатичните интереси 
на елитите. •

Шаркан
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Свържи се с нас:

АРС е синдикат на автономни 
секции от различни сектори и 
браншове. 

В АРС няма “професионални 
синдикалисти” и хора на за-
плата  – всички сме работещи 
хора, обединени в синдикат 
доброволно, за да спрем га-
врата с труда ни. 

АРС не приема финансиране 
от никого, няма задължителен 
членски внос и секциите разпо-
лагат сами със своите каси. 

АРС се ръководи от принци-
пите на взаимопомощта, со-
лидарността, равенството и 
справедливостта. 
 
През последните две години Ав-
тономен работнически синдикат 
се намеси и помогна за разре-
шаването на десетки работни 
конфликти, някои от които с на-
ционален мащаб. 

Свържете се с нас! 
Ние можем да ви помогнем:

• Да отстоявате правата си на 
работното си място – да ви кон-

султираме и подкрепим в бор-
бата за по-добри условия на 
труд, заплащане, осигуровки и 
спазване на трудовите догово-
рености

• Да създадете своя независима 
синдикална организация – най-
ефективният начин да отстоя-
вате правата си и да окажете 
съпротива на произвола е да 
създадете своя синдикална ор-
ганизация, ръководена от сами-
те вас

• Да се включите в нашата СО-
ЛИДАРНА МРЕЖА  – в края на 
миналата година създадохме 
Солидарната мрежа, за да се 
обединим различни независими 
организации и хора в борбата 
срещу работодателския произ-
вол. Чрез нея успяваме да се 
информираме за различните 
борби на работещите в Бъл-
гария, да се координираме в 
общи действия и да не позволя-
ваме да ни мачкат поединично.  

Борбата срещу произвола е 
обща и съпротивата ни е най-
силна, когато сме солидарни и 
единни! Синдикализирайте се!

На международния ден на 
сестринството  – 12.05, над  
3 000 специалисти по здравни гри-
жи излязоха на протест на пло-
щад "Независимост" в София за 
достойни заплати. В протеста се 
включиха специалисти по здравни 
грижи от цялата страна  – меди-
цински сестри, акушерки, фелд-
шери, медицински и рентгенови 
лаборанти, рехабилитатори.   

Основните проблеми пред бран-
ша са недостигът на кадри, липса-
та на работещи млади специали-
сти в здравната система, ниските 
възнаграждения и липсата на ди-
ференцирано заплащане, недос-
татъчните възможности за про-
дължаващо обучение и кариерно 
развитие и др. 

В момента у нас работят около 
25 000 медицински сестри, а на 
системата са нужни още 30 000. 
Акушерките наброяват 4000, а 
са необходими още толкова. 
Средната възраст на медицински-
те сестри е 53 г., а на акушерките 
51 г.

Основните искания отправени 
към законодателната власт бяха:
  
• политическо съгласие за разви-
тие на здравните грижи в Бълга-
рия и разработване на национал-
на стратегия и план за действие 
до 2021 г.;

• промяна на модела на финан-
сирането на здравната система, 
която да доведе до достойно оце-

няване на труда   – стартова за-
плата в размер на три минимални 
работни заплати за страната; 

• задължително спазване на Ко-
лективния трудов договор, за да 
се постигне диференцирано за-
плащане на труда, съобразно при-
добитата квалификация; 

• ясна визия за кариерно разви-
тие  – задължително участие на 
държавата и работодателите в 
кариерното израстване и продъл-
жаващото обучение;

• приемане на стандарти с ясен 
регламент за необходимия брой 
медицински сестри, акушерки, 
фелдшери/лекарски асистенти, 
рехабилитатори, медицински и 
рентгенови лаборанти, спрямо 
броя на пациентите в болниците, 
в кабинетите, в лабораториите, 
децата в детските ясли, градини 
и училища, в домовете за меди-
ко-социални грижи и във всички 
структури, където медицинските 
работници полагат висококвали-
фициран труд на ръба на оцеля-
ването.

Нападението срещу медицината 
като социална услуга е фено-
мен по цял свят. Това не е само 
нападение над нашите човешки 
права за качествени и достъпни 
здравни услуги. Не е само напа-
дение над правата на работни-
ците. 

То е и нападение към фемини-
зма, към извоюваните от рабо-

тещите жени позиции и привиле-
гии. Медицината си остава една 
от най-женските професии и 
една от малкото женски профе-
сии, които позволяват достойна 
прехрана на жените. 

Все по-високи изисквания за 
скъпо образование, все по-
лоши условия на труд, все по-
опасни ситуации за пациенти-
те. Това е недопустимо! 

Приветстваме организирания 
отпор на българските меди-
цински работници и оставаме 
в солидарност!

* * *

На 15.05 Лекари от болницата 
във Враца излязоха на поре-
ден протест заради състояние-
то на лечебното заведение и 
влязоха в остър словесен спор 
със заместник здравния минис-
тър Жени Начева. Работниците 
хвърляха яйца по зам.-министъ-
ра, която пристигна във Враца, 
за да представи новия директор 
на болницата и да успокои пер-
сонала, че лечебното заведение 
няма да затвори. Работниците 
обявиха, че са наясно със схе-
мите на министерството, което 
цели да използва така нарече-
ния „оздравителен план“, за да 
поведе болницата към привати-
зация.  

Зам. министър Начева бе прину-
дена да се измъкне с помощта 
на охранителна полиция.

ГОЛЯМА ДЕМОНСТРАЦИЯ СРЕЩУ РАБОТОДАТЕЛСКИЯ ПРОИЗВОЛ

Здравните работници протестират: 
недостиг на хора, ниски заплати, 

неспазване на КТД-та... 

Още на 2 и 3 стр >>

На 1 май 2018 година, по слу-
чай международния ден на 
труда, във Варна се прове-
де протестно шествие сре-
щу лошите условия на труд 
в България под надслов 
„Срещу работодателския 
произвол! Срещу социал-
ния дъмпинг! За достойно 
заплащане и достоен труд!” 
Събитието беше организира-
но от Автономен Работниче-
ски Синдикат.

С о ц и а л н а  б о р б а  б е з  к о м п р о м и с и !
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Солидарността е нашето оръжие срещу властта!Солидарна мрежа

1 май 2018, Варна: Срещу работодателския произвол!

На 1-ви май 2018 година, по 
случай международния ден 
на труда, в град Варна се про-
веде протестно шествие про-

тив лошите условия на труд в 
България под наслов „Срещу 
работодателския произвол! 
Срещу социалния дъмпинг! За 
достойно заплащане и дос-
тоен труд!”. Събитието беше 
организирано от Автономния 
Работнически Синдикат.

В събитието участваха работ-
ници от София, Варна, Стара 
Загора, синдикалистите от Асо-
циация на химическите апара-
тчици от Димитровград. 

Началният час на събитието 
беше 11:00 часа и мястото за 
среща беше в центъра на град 
Варна – на „Козирката”, площа-
да срещу Катедралата. Докато 
се събираха хората, членове на 
АРС разпъваха транспаранти 
и плакати. Някои от тях бяха: 
„Срещу работодателския про-
извол”, „Обединени против 
капитализма”, „Капитализмът 
убива, а властта прикрива”, 
„КНСБ и КТ Подкрепа  – слу-
ги на властта”, „Оцеляваме 

въпреки държавата и капи-
тализма”. Същевременно се 
раздаваха безплатно на всички 
преминаващи граждани раз-

лични информационни и обра-
зователни листовки, брошури и 
вестници. Варненци, излезли на 
разходка в почивния празничен 
ден, разбирайки за провежда-
нето на протестна проява про-
тив социалния дъмпинг, про-

тив лошите условия на труд 
и жестоката експлоатация на 
трудовия народ на България, 
споделяха своята подкрепа за 
проявата и изразяваха своята 
солидарност, а и не малко от 
разбралите за събитието граж-
дани решиха да се включат. 

Преди започването на шествие-
то по мегафона членове на АРС, 
на други организации и обик-
новени граждани говореха и 
споделяха своите впечатления, 
виждания и проблеми. 

Малко след уречения час започ-
на протестното шествие. Още от 
началото на шествието се чува-
ха най-различни скандирания, 
някои от тях бяха:
 „Стачка, блокада, барикада!”, 
„Днес не е празник, а ден за 
борба”, „Солидарността, меж-
ду хората е нашето оръжие 
срещу властта!”, „Крадци, бан-
дити, копелета сити, няма да 
работим, за да храним пара-
зити”, „Борба, борба, класова 
борба, работнико бори се за 
своите права” и много други. 

По време на шествието се чува-
ха и силните удари на тъпана, 
който допълнително огласяше 
варненските улици и даваше тон 
за скандиранията. Протестното 

шествие премина по главната 
улица на Варна и стигна до сгра-
дата на общината. 
По това време там се провежда-
ше протестен митинг на родите-
ли на деца с увреждания. Учас-
тниците в шествието изразиха 
своята подкрепа и солидар-

Работници от различни градове и сектори излязоха заедно на 1 май във Варна
СРЕЩУ РАБОТОДАТЕЛСКИЯ ПРОИЗВОЛ

На 1 май 2018 Автономен ра-
ботнически синдикат и Асо-
циация на химическите апара-
тчици подписаха меморандум 
за взаимопомощ и сътрудни-
чество. 

Двете организации призова-
ват и други да се включат към 
Солидарната мрежа, защото 
борбата ни е обща – срещу ра-
ботодателския произвол!

ност като спряха за няколко 
минути на мястото, поговори-
ха с родителите и скандира-
ха възгласа „Солидарността 
между хората е нашето оръ-
жие срещу властта”. 

От своя страна протестиращите 
пред общината ръкопляскаха и 
благодариха за изразената под-
крепа.

Оттам шествието продължи 
по улиците към своята крайна 
точка  – площад „Съединение”. 
През цялото това време члено-
ве на АРС раздаваха материали 
на хората и обясняваха целта 
на мероприятието. Мнозинство-
то от хората изразяваха своята 
подкрепа и пожелаваха успех на 
протестиращите.

След края на шествието, на 
площад „Съединение”, се про-
ведоха различни събития. Беше 
направена сцена със силно оз-
вучаване, от която много чле-
нове на АРС, представители на 
различни организации и много 
граждани говореха. Засегнаха 
се изключително важни и на-
болели теми  – лошите условия 
на труд, бедността сред насе-
лението на България и по-спе-
циално пенсионерите, масовата 
емиграция на българи в трудос-

пособна възраст, проблемите на 
работещите жените и т.н.

Членове на АРС разпънаха две 
маси и на тях поставиха редица 
образователни брошури и кни-
ги. Всичко беше безплатно и ин-
тересът беше голям. Много хора 
задаваха своите въпроси относ-
но целите и методите на борба 
на анархосиндикализма.

Различни музиканти и певци 
взеха участие в проявата. Кичка 
Христова пя народни песни, на 
които десетки участници в пър-
вомайската демонстрация игра-
ха хора. След това Ел Фрегано, 
YouthMan, NP Crew, Autonoman, 
DASHE SOUND изпяха изключи-
телно интересни, разнообразни, 
мотивиращи и социално-анга-
жиращи рап песни.

В края на месец април в град Монтана беше основана 
нова секция към Автономен работнически синдикат. 
Приветстваме с добре дошли новите ни членове и сме 
сигурни, че заедно ще успеем да изборим много!
 
Създаването на независим синдикат на работното 
място е път към ефективна съпротива срещу произ-
вола.

Ако искате да се включите или да създадете независи-
ма и автономна синдикална организация, не се коле-
байте да се свържете с нас!

Нова секция към АРС!
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1 май 2018, Варна: Откъси от речите на синдикалисти от АРС

Обръщение на групата за жен-
ска солидарност и Автономна 
Организация на Работещите 
Майки

Жените в икономиката са по-
нископлатени от мъжете. За 
България разликата в запла-
щането е средностатистически 
около 14% според официални 
данни от Европейския съюз.

В икономиката трудът е разде-
лен в мъжки (инженер, стро-

ителен работник, политик) и 
женски (детска учителка, ме-
дицинска сестра, стюардеса, 
шивачка, чистачка, козметичка) 
професии. “Женските” профе-
сии са с по-нисък статут и за-
плащане, а високите постове 
най-често заемат мъже. 

На жените в България все още 
се гледа като на домакини, чи-
ято отговорност и основно жи-
тейско задължение, дори кога-
то работят, е грижата за дома 
и семейството, за разлика от 
мъжа, от който се очаква да е 
основен източник на доходи 
в семейството. От жените се 

очаква да извършват домашен 
труд на добра воля без запла-
щане. 

Това разделение на труда е 
характерно за патриархалните 
общества, каквото е българ-
ското – жените са подкласа на 
работническата класа, с вмене-
на отговорност за възпроизво-
дителните функции и домашна-
та сфера. 

Същевременно системно се от-
рича, че домашните грижи са 
труд като всеки друг труд. Те не 
са включени в брутния вътре-
шен продукт. 

Пренебрегването на домашния 
труд като труд е в пряка връзка 
с половите неравенства в раз-
делението на труда в цялото об-
щество. Стереотипът на жената 
домакиня се ползва като изви-
нение за по-ниското заплащане 
на жените в официалната ико-
номика, на основание на вред-

ни стереотипи от рода на же-
ните са ненадеждни работници, 
склонни към често отсъствие и 
закъснения, които причиняват 
преки производствени загуби и 
са източник на социален разход 
с болнични и отпуски – защото 
жените се грижат за често бо-
ледуващите деца и възрастни и 
имат купища семейни отговор-
ности в работно време. 

Незаменима, но изолирана и 
невидима, без да се противи и 
стачкува, домакинята остава 
извън обектива на организира-
ните работнически борби.

Ние от Автономен Работниче-
ски Синдикат се солидаризи-
раме с работещите жени на-
всякъде и призоваваме всички 
трудещи се жени да излезем от 
дома и да участваме активно в 
политическите и синдикални-
те борби на работното място, 
в квартала, в университета, в 
детските градини и училищата.

Няма “женска работа” и “мъж-
ка работа”! Напротив – ние ис-
каме домашният труд да бъде 
смятан за част от икономиката, 
еднакво подходящ и за мъже и 
за жени. 

Освен това настояваме за до-
стойно заплащане за домакин-
ския и грижовния труд в дома и 
извън дома; достойно заплаща-
не във всички отрасли, в които 
се експлоатират изключително 
жени като здравеопазването, 
образованието, общественото 
хранене и търговията с храни-
телни стоки, шивашката индус-
трия; равно заплащане незави-
симо от пола.

Да вземем съдбата в ръцете 
си!

Да унищожим женската под-
класа!
 
1-ви май е ден на всички тру-
дови хора!

Група за женска солидарност: „Жените са превърнати в дискриминирана подкласа“

Ще разгледам практическата 
част на борбата, която смятам 
за изключително важна.  

От голямо значение за нас е 
кампанията на синдиката 
за българските работници 
в чужбина. Тя започна преди 
година и половина и в нея се 
включват повече работници. 
Идеята на тази кампания е да 
помогнем да нашите сънарод-
ници, които са принудени да 
си вадят хляба чрез временна 
или трайна работа в чужбина. 

В края на 2017 българите ра-
ботещи в чужбина се оказаха 
най-големия чуждестранен ин-
веститор в родната икономика. 
За 2016 средствата внесени 
от работещите в други страни 

представляват 64% от всич-
ки внесени пари от чужбина в 
българската икономика. Тази 
тенденция се засилва през 
2017. Нашите сънародници 
зад граница са най големия 
„инвеститор“ в родната ико-
номика, а не собствениците 
на различни фирми на чуж-
дестранни предприемачи. 

През последните месеци ня-
кои от големите работодате-
ли в България си позволиха 
обиди към българските ра-
ботници. Те бяха наричани 
включително „търтеи“. Ако 
действително българските ра-
ботници са неадаптивни и не-
ефективни, защо те успяват да 
се реализират толкова добре в 
чужбина, че дори да изпращат 

средства на своите роднини в 
България?

Българинът умее да бъде со-
лидарен. Струва ми се, че е не-
обходимо да проявяваме това 
свое качество още по-често и на 
родна територия. Тогава най-ве-
роятно България много по-бър-
зо ще се промени и към добро.

Работещите в чужбина се 
сблъскват с огромни проблеми: 
работят срещу заплащане под 
минималното, за часове надви-
шаващи законно установения 
лимит, а често стават и жертви 
на трудова експлоатация и схе-
ми за трафик на хора. Дълго-
срочната ни стратегия е създа-
ване на борбена международна 
секция на АРС от българи, рабо-
тещи в чужбина.

Важна част от кампаниите на 
синдиката са самообразова-
телните инициативи: събития 
за информация за трудовите 
права на работещите, история 
на синдикализма и политиче-
ските теории свързани с ра-

Кратък обзор на водените 
от АРС кампании

ботническите борби, безплатни 
езикови курсове по български 
език за чужденци и английски 
за начинаещи.
   
През изминалата година про-
дължихме и кампанията ни в 
помощ на жертвите на колек-
торски фирми. Това е един ог-
ромен проблем в България. Хи-
ляди семейства са преследвани 
от кредитори, ЧСИ и събирачи 
на дългове. Много от тях не мо-
гат да започнат работа заради 
запори, губят жилищата си, а 
някои посягат и на живота си. 

Осигурихме 24 часова теле-
фонна линия, на която консул-
тираме хора как да защитят 
правата си, да не се поддават 
на изнудването и да се справят 
с психическия тормоз. Смятаме 
в близко бъдеще да задълбочим 
кампанията, за да спомогнем 
не само за смекчаването на по-
следствията от проблема, но и 
да го премахнем!

Сред най-големите ни кампании 
за миналата година бе тази сре-

щу работодателския произвол, 
която започнахме заедно с ра-
ботниците от Пикадили, Макс 
Телеком и много други, чиито 
фалирали работодатели не им 
изплатиха дължимите заплати.

АРС подкрепи редица стачки и 
протести, като тези на миньо-
рите от Оброчище, Бобов дол, 
борбата на работниците от Не-
охим Димитровград, основали 
собствен синдикат в завода си. 

Подкрепата във всички тези 
случаи се изразяваше в участие 
в стачни действия и протести, 
подкрепа при формирането на 
стратегия за тях, формулиране 
на конкретни искания, разпро-
страняването на информация за 
всички тях.

 Смятаме опитът от всички тези 
дейности да прелее оттук ната-
тък във формулирането на по-
генерални искания за законови 
промени в областта на трудо-
вото право, които да подобрят 
съществено положението на ра-
ботещите в България като цяло.

Незаменима, но 
изолирана и невидима, 
без да се противи и 
стачкува, домакинята 
остава извън обектива 
на организираните 
работнически борби.

Международният ден на тру-
да не е поредния празник или 
обикновен почивен ден, това е 
един ден символ на борбата на 
работещите хора.
 
Началото се поставя на 1 май 
1886 г. в САЩ, когато синди-
катите провеждат мащабна на-
ционална стачка, в която вземат 
участие над 300 000 работници 

от цялата страна с искане за въ-
веждане на официален 8-часов 
работен ден. След тридневни 
протести в Чикаго полицията 
и частни охранители, наети от 
бизнеса, разпръсват протес-
тиращите, раняват около 200 
души и убиват поне 4 души. 

Репресиите срещу работниците 
продължават и след смазване-
то на протестите. 7 работници-
анархисти са арестувани заради 
участието си в демонстрацията. 
Те са набързо осъдени и обесе-

ни в центъра на Чикаго. Дело-
то срещу тях се превръща във 
фарс и международен скандал, 
като няколко години след обес-
ването на работниците, съдът е 
принуден да признае, че те са 
били напълно невинни.

От тогава всяка година, на тази 
дата, по целия свят милиони 
работници заливат улиците на 
големите градове в борба за 
социална справедливост. Там, 
където работническата класа е 
силна, не се провеждат търже-
ства, а стачки и блокади, чрез 
които работниците заявяват 
своята колективна сила и се бо-
рят за своите права!

Разбираемо е, че всичко това 
е неудобно за политическата 
класа и икономическия елит, 
и затова те всячески се опит-
ват да омаловажат този ден, 
да го обсебят и да го превър-

„Нашата сила е в обединението и солидарността! Силата е в синдиката!“
нат в бутафория. Ние не мо-
жем да позволим това да се 
случи.

Самият факт, че днес тук сме 
се събрали толкова много ра-
ботници от различни сектори, 
за да заявим че ще се борим за 
собствените си интереси, без да 
сме организирани от някоя пар-
тия или казионна организация, 
означава, че те не са успели.

Работниците преди нас и тех-
ните синдикати успяха да изво-
юват на практика всички соци-
ални придобивки, на които се 
радваме днес: 5-дневна работ-
на седмица, осемчасов рабо-
тен ден, обезщетения при увол-
нение, майчински, социални и 
здравни осигуровки, годишен 
отпуск, обедни почивки и т.н. 

Същите работници бяха на пър-
ва линия в борбите за свобода 

на словото, за демократични 
права и права на жените. Нито 
една от тези придобивки не ни 
е била подарена от политиците 
или шефовете, а е извоювана 
от работниците чрез безброй 
протести, стачки и окупации 
и с цената на много жертви.  
 
Нека се организираме в наши 
собствени синдикати, да се при-
съединим към автономния син-
дикализъм, който набира все 
по-голяма скорост в страната. 

Станете членове на АРС и защи-
тете правата си! Организирайте 
синдикална секция във вашия 
офис или предприятие. 
Да действаме заедно! 

Силата ни е в обединението и 
солидарността между работе-
щите.
 
Силата е в синдиката!

Важно да си помним 
колко трудно са 
извоювани всички 
социални придобивки, 
които днес приемаме 
за даденост и да се 
организираме в наши 
собствени синдикати!

Автономният Синдикат в момента води серия 
от кампании насочени в различни социални 

сфери и трудови конфликти
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Новини от секциите

От пощата на АРС

„През погледа на една камери-
ерка …

Омръзна ми да слушам и чета, 
че по българското Черноморие 
няма квалифициран персонал. 
Няма, няма и да има, защото та-
къв не им е нужен.

Разочарованието ми е пълно 
от фалшиви обяви (без имена 
на хотели, без възнаграждения, 
без работно време) и некорект-
ни работодатели. 

Квалифицираният персонал 
иска полагащото му се възна-
граждение за сезонна работа.
 
Срамота заплати от 510-650 
лв., сезон 2018, и евентуално, 
ако издържиш в натоварените 
може и да получиш 750 лв. или 
да ги сънуваш, както в повечето 
случай. 

Работодателите са големи 
измамници и само се чудят 

как да те прецакат. 

Лятото го делят на две части – 
през месеците май и юни започ-
ваш на минимална работна за-
плата, независимо от това дали 
имаш стаж, опит или си напълно 
нов за туризма човек. 
Как може една работеща каме-
риерка с няколко години стаж 
да я приравняват с новодошла-

та и да получават едно и също 
възнаграждение? 

Работодателите и т. нар. хоте-
лиери са толкова алчни, че ме-
сеци не наемат хора за всички 
длъжности, а вменяват отго-
ворности на други лица – това-
рят ги като волове, ако може 
да свършат всичко. Как може 
етажната камериерка да прави 
уборки, да чисти фоайета, да 
плеви градинки – срамота! 

Бели робини ли сме за вас, гос-
пода хотелиери, в собствената 
си държава? 

Ако искаме да сме такива, няма 
да сме в България, а на Запад, 
където камериерките получават 
по 3 хил. лева заплата с норми-
рано работно време. 

Уточнявам за тези, които не по-
знават нашата професия  – ет-
ажната камериерка чисти ета-
жа, за който е назначена, както 
и коридора. Холовата камери-
ерка  – фоайето и рецепция на 
хотела, плюс общите тоалетни. 

Външна камериерка – общите 
части, както и подреждане на 
шезлонги. Градинарят пък под-
държа зелените площи. Това са 
4 различни длъжности, които 
са със съответното възна-
граждение. 

Камериерка с гневно писмо 
към шефовете на хотели: 

“Алчни сте, превърнахте 
ни в бели робини!”

Емоционално писмо, адресирано до работодателите 
в хотелиерския бранш, изпрати 43-годишна жена – 
дългогодишна работничка в сферата на туризма. 

Тя познава практиките на хотелиерите от Бургаска област 
до болка, хиляди пъти е лъгана, вероятно и това лято 
отново ще бъде измамена, но няма друг шанс, защото това 
е единствената й прехрана. 

Публикуваме нейното писмо без съкращения.

По българското Черноморие 
те се вършат от камериерките, 
които обаче не получават по-
високи заплати, а смешните 600 
лева, заради това читавите хора 
не искат да работят в туризма, 
а всички остават с впечатление, 
че в уж изисканите хотели слу-
жителите са събрани от „кол и 
въже“. 

Питам хотелиерите от Слънчев 
бряг, Несебър, Поморие, Созо-
пол и другите курорти: 

Вие камериерки за сезона ли 
си търсите или робини? За-

щото ни подхвърляте смешни 
пари и очаквате да сме ви 

благодарни, заради това, че 
ни давате работа. Да, ама НЕ! 

Заради това няма кой да ви ра-
боти!

Заради това стигнахте до мал-
цинствата – хора с ограничения 
си интелект, които лесно мани-
пулирате. Не ви ли е срам, гос-
пода хотелиери, че този евтин 
ваш персонал излага собстве-
ната си родина? 

Съсипвате туризма ни с нека-
чествено обслужване, защото 
всички вие ходите в чужбина и 
виждате как работи персона-
лът в техните хотели. В същото 
време тук сте събрали неквали-

Международен синдикализъм

На 13 май 2018 беше създаден 
нов Интернационал на анархо-
синдикалистките организа-
ции, Международната конфе-
дерация на труда (International 
Confederation of Labour).

Конгресът на основаването се 
проведе в централата на USI 
в гр. Парма, Италия на 11-13 
май. 

Присъстваха и наблюдатели 
от CNT-F (Франция), FOB (Бра-
зилия), Vrije Bond (Холандия 
и Белгия), GG/BO (Германия), 
UVW (Великобритания).

Автономен работнически син-
дикат изпрати поздравително 
писмо до конгреса и кратък 
анализ на ситуацията в Бълга-
рия, който е бил прочетен пред 
делегатите.

Предстои да се ратифицира 
решението CNT да поеме се-
кретариата на новата органи-
зация за 2 години, след това 
FAU и IWW. За първите пет го-
дини USI отговаря за касата.
 
През следващите няколко го-
дини трите основни линии на 
работа ще бъдат обучение, 
синдикална дейност и разши-
ряване на организацията. 

Анархо-синдикалисткият Ин-
тернационал цели да обеди-
ни работническите борби и да 

Конгрес за основаване на Международна конфедерация на труда

Новият интернационал ще се води от идеите на анархо-
синдикализма и революционния синдикализъм

Синдикалисти от АРС подгот-
виха за разпространение бро-
шурата АНАРХО-СИНДИКАЛИ-
ЗЪМ: Методи от Рудолф Рокер. 
Текстът е глава от книгата на 
Рудолф Рокер “Анархо-синди-
кализъм: теория и практика“, 
класическо произведение в 
анархо- синдикалистката лите-
ратура. В нея Рокер разглежда 
проблемите на класовата борба 
и синдикализма, които Испан-
ската гражданска война поста-
вя на политическия хоризонт 
през 30-те години на ХХ век. 
 
Брошурата можете да намерите 
в клубовете на АРС в София и 
Варна, както и онлайн на нашия 
сайт. 

АНАРХО-СИНДИКАЛИЗЪМ: 
Методи

За първи път 

на български език! 

През месец май секцията на 
АРС в София започна организи-
рането на безплатни прожекции 
с дискусии на филми на социал-
на тематика в клуба на синди-
ката. Дотук сред заглавията на 
филмите са „Уоблитата“, „Жер-
минал“, „Дори дъжда“. Прожек-
циите и дискусиите се радват на 
добра посещаемост, а обсъжда-
нето им и разговорите съпоста-
вят разглежданите проблеми на 
нашата действителност. 

САМООБРАЗОВАНИЕ

АРС-София провежда и уро-
ци по компютърна грамотност 
за начинаещи и за напреднали 
по работа с графични програ-
ми. Курсовете са с практиче-
ска насоченост и помагат на 
синдикалистите да разширят 
практическите си умения и ква-
лификации.

създаде възможност за съ-
трудничество отвъд граници-
те между от хората от еднакви 
сектори и компании. 

Съвместни семинари ще съз-
дадат възможност да се учат 
един от друг как да печелят 
битките. Първоначалният фо-
кус на МКТ ще бъде върху 
хранителната промишленост, 
логистиката и образователния 
сектор. Реши се денят за съв-
местно отбелязване да бъде 8 
март, като повод за засилване 
на борбата за права на работе-
щите жени.
 
Разширяването на организа-
цията ще бъде на основа на 
споделяне на контакти със съ-
идейници, преводи на пропа-
ганда и ще бъде обърнато спе-
циално внимание върху работ-
ниците мигранти, безправието 
и др.
 
Поотделно сме нищо, 

заедно сме всичко!

фициран, смърдящ и често кра-
длив персонал, което ще срине 
родното ни Черноморие, гаран-
тирам ви го! 

Следваща ви лъжа, господа хо-
телиери, е заплата от 750 лв, 
която включва плащане на оси-
гуровки, но не от вас, а от слу-
жителите. Когато от тези 750 
лева му удържат 150 лева, полу-
чава едва 600 лева – малко над 
минималната работна заплата. 

Нямате и няма да имате квали-
фициран персонал, защото та-
къв не ви е нужен, а за вас е ва-
жно да имате печалба и добри 
приходи за сезона, ако може 
да спестите колкото се може 
повече, за да си купите поред-
ната скъпа кола или отидете 
на дълга екзотична екскурзия 
след сезона, за да издържате 
куп любовници и живеете като 
Крезове. 

Така работите на българското 
Черноморие – грозно, но факт. 
Всяка камериерка иска да на-
мери своя точен и коректен ра-
ботодател при когото да се връ-
ща всеки сезон, а не да стиска 
палци да попадне на по-малък 
измамник. 

Как не ви е срам да постъпвате 
и тъпчете своите работници по 
този долен и подъл начин?!“

Делегати от 7 страни обсъди-
ха изявления и приоритети, на-
чертавайки борбен път на но-
вия Интернационал на анархо-
синдикалистки организации. 

Основатели на новия Интерна-
ционал са CNT (Испания), USI 
(Италия), FAU (Германия), IWW 
(САЩ и Канада), ESE (Гърция), 
FORA (Аржентина), IP (Полша). 

БЕЗПЛАТНИ ПРОЖЕКЦИИ
С ДИСКУСИИ
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ВЯРНО ТОГАВА, ВЯРНО И СЕГА:

Премахване и отмиране на държавата
Докато ние, анархистите, ис-
каме унищожението на дър-
жавата чрез социалната ре-
волюция и създаването на 
един автономен и федералис-
тки ред, ленинистите искат 
разрушаването на буржоаз-
ната държава и завоюването 
на държавата от „пролета-
риата”. „Пролетарската” дър-
жава – ни казват те – е една 
полудържава, защото цялата 
държава е буржоазната, раз-
рушена от социалната рево-
люция. И тази полудържава 
ще умре според марксистите 
от естествена смърт.

Тази теория за отмира-
нето на държавата, която е 
основа на лениновата книга 
„Държавата и Революцията”, 
е заета от него от стати-
ята на Енгелс „Подривната 
наука на г-н Дюринг”, в която 
пише:

Пролетариатът завзема 
държавната власт и превръ-
ща средствата за производ-
ство преди всичко в държав-
на собственост. Но с този 
си акт той унищожава самия 
себе си като пролетариат, 
с него той унищожава всич-
ки класови различия и класови 
противоположности, а заед-
но с това и държавата като 
държава. На съществувалото 
и съществуващо до сега об-
щество, което се развива в 
класови противоположности, 
му е била необходима държа-
ва, т. е. организация на експло-
ататорската класа за под-

държане на външните условия 
за производството, за насил-
ствено удържане на експло-
атираната класа в определя-
ните от дадения начин на про-
изводство условия за потис-
кане (робство, крепостниче-
ство, наемен труд). Държава-
та е била официален предста-
вител на цялото общество, 
средоточие на видимото въ-
плъщение, но тя е била та-
кава само дотолкова, докол-
кото е била държава на тази 
класа, която за своята епоха 
е представлявала цялото об-
щество: в древността тя е 
била държава на робовладел-
ците – граждани на държава-
та, в средните векове – на фе-
одалното дворянство, в наше 
време – на буржоазията. Кога-
то държавата най-после ста-
не действителен представи-
тел на цялото общество, то-
гава тя става излишна. От 
това време, когато няма да 
има нито една обществена 
класа, която да трябва да се 
потиска, от това време, ко-
гато заедно с класовото гос-
подство ще изчезне и борба-
та за отделното съществу-
вание, пораждано от днешна-
та анархия в производство-
то и тези стълкновения и 
ексцеси (крайности), които 
произтичат от тази борба, 
от това време, когато няма 
кого да се потиска, няма да 
има необходимост от специ-
алната сила за потискане – 
държавата. Първият акт, в 

който държавата се проявява 
действително като предста-
вител на цялото общество – 
завземането на средствата 
за производство от името 
на обществото, – е в същото 
време последен самостояте-
лен неин акт като държава. 
Вмешателството на държав-
ната власт в обществените 
отношения става излишно в 
област след област и от само 
себе си заспива. Вместо упра-
вление на хората, настъпва 
разпореждане с вещите и ръ-
ководство на производстве-
ните процеси. Държавата не 
се „премахва”, тя отмира. На 
това основание следва да се 
оценява фразата за „свобод-
на народна държава”, фраза, 
имаща навремето агитатор-
ско право на съществувание, 
но научно несъстоятелна в 
крайна сметка. На същото ос-
нование следва да се оценява 
искането на така наречените 
анархисти, да отменят дър-
жавата от днес за утре”. („Ан-
ти-Дюринг”. „Подривната нау-
ка на господин Ойген Дюринг”, 
стр. 301-303 от 3-то немско 
издание).

И така, между днешната 
държава и утрешната анар-
хия ще има полудържава. Дър-
жавата, която умира е „Дър-
жавата като такава”, т. е. 
буржоазната държава. В този 
смисъл трябва да приемем из-
речението, което на пръв по-
глед изглежда противоречи 
на тезата за социалистиче-

ската държава. Първият акт, 
с който държавата наисти-
на се самоутвърждава като 
представител на цялото об-
щество – завладяването на 
средствата за производство 
в името на обществото, – в 
същото време е нейният по-
следен акт като държава. Взе-
то буквално и отделено от 
контекста си, това изрече-
ние би означавало едновре-
менност на икономическата 
социализация и изчезването 
на държавата. По същия на-
чин, буквално и откъснати 
от техния контекст, фрази-
те, отнасящи се за пролета-
риата, който се унищожава 
като пролетариат с акта на 
завладяване на властта на 
държавата, биха означавали 
ненужност на „Пролетарска-
та държава”. Всъщност, Ен-
гелс, под влияние на „дидакти-
ческия стил”, се изразява по 
един злополучен начин. Меж-
ду днешната буржоазна дър-
жава и социалистическото 
анархистко бъдеще Енгелс 
признава необходимостта 
от верига последователни 
моменти, в които държава-
та и пролетариатът оста-
ват. За да се хвърли светли-
на в тъмнината,… диалекти-
ката е последната алюзия за 
анархистите, „които искат 
държавата да бъде премахна-
та за една нощ”, тоест да не 
се допусне преходният пери-
од на съществувание на дър-
жавата, чиято намеса, спо-

ред Енгелс, става излишна „в 
област след област”, т. е. по-
степенно.

Струва ми се, че ленинист-
ката позиция по проблема за 
държавата съвпада точно с 
тази на Маркс и Енгелс, кога-
то тълкуваме духа на писани-
ята на последния, без да се ос-
тавим да бъдем измамени от 
двусмислеността на някои 
формулировки. В марксист-
ко-ленинската политическа 
мисъл държавата е преходни-
ят политически инструмент 
на социализацията, преходен 
за самата същност на дър-
жавата, която е организъм 
за господство на една класа 
над друга. Социалистическа-
та държава, като премахва 
класите, се самоубива. Маркс 
и Енгелс бяха метафизици, 
които често схематизираха 
историческите процеси от 
любов към диалектическата 
система. „Пролетариатът”, 
който съхранява държавата, 
давайки ґ цялата собстве-
ност върху средствата за 
производство и унищожавай-
ки себе си като пролетариат 
и държавата „като държава”, 
е една метафизична фантас-
магорична политика на соци-
алните абстракции.

Не е руският пролетари-
ат, който завладя властта 
на държавата, а болшевишка-
та партия, която не само че 
не унищожи пролетариата, 
но създаде и нов държавен ка-
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със сопата на глада. В пред-
приятията е затегната тру-
довата дисциплина, заплаща-
нето на труда е обвързано с 
персонално произведеното 
количество продукция или из-
вършени технологични опера-
ции, което прехвърляло после-
диците от некадърното уп-
равление на предприятието 
върху гърба на работниците. 
Все неща, срещу които анар-
хистите сме възразявали, 
ама май недостатъчно остро 
и дейно, щом накрая натикаха 
оцелелите в „острови”. С бла-
гословията на „вожда” Троцки.

Насетне болшевиките все 
по-успешно превръщаха сво-
бодните колективи в групи за 
мачкане на личности с „непра-
вилни” възгледи и нерегламен-
тирани от ръководството 
желания.

С какви думи да обясня 
всичко това на незнаещите, 
които и не искат да знаят?

Та в крайна сметка се отка-
зах да отговарям и на двама-
та. Безполезно ми се стори, а 
и времето за пилеене ми беше 

свършило, бях си планирал дру-
ги задачи за деня.

Стори ми се все пак по-
лезно да загубя още половин 
час, за да споделя с читате-
лите на „СМ” опита си – чел-
но сблъскване със стената на 
невежество, армирано със са-
мочувствието на всезнаене, 
само защото има под ръка 
достъп до уикипедии и гугъли, 
а употребата на клишета го 
е избавила от усилието да ми-
сли.

Актуалната задача на се-
гашното анархическо движе-
ние у нас е пропаганда – раз-
ясняване на идеи. Издаване-
то на вестника е част от из-
пълнението на тази задача. 
В същото време е и покана 
към читателите да се вклю-
чат като пропагандисти. По-
пуляризиране на анархическа-
та идеология и привличане на 
хора – това целим.

Освен това, както вижда-
ме, самото представяне на 
идеите има и ефекта на фил-
тър – отсява онези, за които 
не си заслужава да губим вре-
ме. •

Николай Теллалов

ПО СЛЕДИТЕ НА ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ

Анархизмът като 
организация и 
нефелните му критики
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Диктатура и демокрация
Разговор на Илия Троянов с Георги Константинов
Илия Троянов: Ти си живял в 
диктатурата на БКП и в де-
мокрацията на капитала. 
Едната система се нарича 
от политолози и журналисти 
„тоталитарна”, другата „плу-
ралистична”. А сега, от 25 го-
дини преживяваш в „най-до-
брия възможен свят” в Бълга-
рия. Според теб какви са сис-
темните разлики относно 
контрола над населението и 
какви са разликите във въз-
можностите за съпротива 
(мотивация, организация, ре-
пресия и т. н.)?

Георги Константинов: Мо-
ето отношение към разните 
политолози и всякакви „-оло-
зи” е като това на Наполеон 
Бонапарт към идеолозите. 
Не само по тая причина обаче 
считам за необходимо да де-
финирам по друг начин „две-
те системи”. Вместо „плура-
листична” и „тоталитарна”, 
мисля, че понятията ЧАСТ-
НОМОНОПОЛИСТИЧЕСКИ и 
ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ 
изразяват много по-точно 
същността на двете разно-
видности на господстваща-
та политическа и социалико-
номическа система във вче-
рашния свят и преходите 
между тях, като не позволя-
ват идеологически манипула-
ции и интерпретации.

Дефинирани по горния на-
чин, те са подсистеми от 
един и същи порядък и са раз-
новидности или стадии в раз-
витието на една и съща сис-
тема. Това, което ги различа-
ва са степените на концен-
трация и централизация, кои-
то определят формите на 
собственост – частна или 
държавна – и произтичащи-
те от тях особености. (Кон-
центрацията и централиза-
цията са тенденции в разви-
тието на капиталистическо-
то общество. При „тотали-
таризма” те са доведени до 
логичния им завършек чрез 
извъникономическата прину-
да на политическата власт. 
Ленин казваше, че политика-
та е концентрирана иконо-
мика, което, приложено към 
Източните общества, озна-
чава, че те бяха продукт на 
властта. Програмата от 10-
те точки в „Комунистическия 
манифест” на Маркс и Енгелс 
е ембрионът на държавния ка-
питализъм, т. е. марксизмът 
в една от разновидностите 
си – болшевизмът – на опре-
делено стъпало на прехода от 
феодално към капиталисти-
ческо общество играе ролята 
на демиург на държавния капи-
тал и на неговата военно-по-
лицейска диктатура. Затова 

твърдя, че болшевишката ре-
волюция е една от закъснели-
те модификации на буржоаз-
ните революции с всички про-
изтичащи от закъснението 
характеристики.)

В политическата сфера, на 
единственият монополист – 
държавата – съответства 
като политическа организа-
ция на обществото ДИКТАТУ-
РАТА на една единствена пар-
тия, а при частномонополис-
тическия капитализъм – „плу-
рализмът” на няколко, обикно-
вено две големи партии, на-
ричани „лява” и „дясна” в зави-
симост от това къде са на-
станени задниците на тех-
ните депутати в парламен-
та. Между тях се намират 
разновидовите или разно-
цветни задници на това, кое-
то днес се нарича „център”, а 
по време на Френската рево-
люция – „блато”. Съответна-
та форма на държавна орга-
низация наричат ДЕМОКРА-
ЦИЯ, т. е. „власт на народа”. 
Господстващите или експло-
ататорски класи при „демо-
крацията” са тези на частни-
те капиталисти, към които 
принадлежат и така нарече-
ните политически елити, при 
„тоталитаризма” това е кла-
сата на държавните капита-
листи или „номенклатурата”, 
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питализъм, с нова буржоазна 
класа – съвкупност от инте-
реси, обвързани с болшевиш-
ката държава, които се стре-
мят да се запазят, запазвай-
ки самата държава.

Отмирането на държава-
та е по-далеч от всякога в 
СССР, където държавната на-
меса е все по-всеобхватна и 
репресивна и където класите 
не са изчезнали. Ленинистка-
та програма от 1917 г. „пред-
виждаше” премахване на поли-
цията и постоянната армия, 
ликвидиране на професио-
налната бюрокрация, избор-
ност на всички обществени 
функции, отзоваване на всеки 
функционер, равенство на за-
платите на бюрократите с 
тези на работниците, макси-
мум демократичност, мирно 
състезание между партиите 
вътре в съветите, премах-
ване на смъртната присъда. 
Нито една от тези точки на 
програмата не беше реализи-
рана.

Днес в СССР имаме прави-
телство и една диктатор-
ска олигархия. Централният 
комитет (от деветнадесет 
члена) доминира Руската „ко-
мунистическа” партия, която 
на свой ред доминира в СССР.

Всички, които не са „субе-
кти”, са третирани като кон-
трареволюционери. Болше-
вишката революция породи 

едно „кошмарно” правител-
ство, което заточи Рязанов, 
основателя на Института 
Маркс-Енгелс, когато подгот-
вяше пълното и оригинално 
издание на „Капиталът”; то 
осъди на смърт Зиновиев, 
председателя на Комунисти-
ческия интернационал, Каме-
нев и много други сред най-до-
брите пропагандисти на ле-
нинизма. То изключи от пар-
тията,  след това заточи и 
накрая изгони от СССР един 
„вожд” като Троцки, който в 
крайна сметка се противо-
поставя на осемдесет про-
цента от поддръжниците на 
ленинизма.

През 1920 г. Ленин въз-
хваляваше самокритиката 
в рамките на комунистиче-
ската партия и говореше за 
„грешки”, признати от „пар-
тията”, а не за правото на 
гражданина да посочва греш-
ките или опасенията за греш-
ки на партията и правител-
ството. Когато Ленин беше 
диктатор, всеки посочил съ-
щите грешки, които сами-
ят Ленин признаваше, рис-
куваше да бъде заточен, за-
творен или убит. Болшевиш-
кият съветизъм беше една 
жестока шега дори за Ленин, 
който похвали правомощия-
та на Централния комитет 
на Руската комунистическа 
партия за целия СССР, казвай-
ки че нито един важен въпрос 
от политическа или организа-

ционна гледна точка не е ре-
шаван от някоя държавна ин-
ституция на нашата републи-
ка без прякото указание от 
централния комитет на пар-
тията.

Който казва „пролетарска 
държава”, казва „държавен ка-
питализъм”; който казва „дик-
татура на пролетариата”, 
казва „диктатурата на кому-
нистическата партия”; кой-
то казва „силно правител-
ство” казва „царистка олигар-
хия на политиците”.

Ленинисти, троцкисти, 
центристи се различават 
само по тактическите кон-
цепции. Всички болшевики, не-
зависимо от течението или 
фракцията, към които при-
надлежат, са поддръжници на 
политическата диктатура и 
на държавния капитализъм. 
Всички са обединени от фор-
мулата: диктатура на проле-
тариата – двусмислена фор-
мула, която съответства на 
суверенния народ на якобин-
ството. Какъвто и да е яко-
бинизмът, той има за цел да 
отклони социалната револю-
ция и когато я отклонява, се 
откроява сянката на един Бо-
напарт.

Трябва да бъдеш слепец, за 
да не видиш, че сталинският 
бонапартизъм е просто ужа-
сяващата и жива сянка на ле-
нинската диктатура. •

Guerra di classe – n°3 – 24 
октомври 1936 г.

ВЯРНО ТОГАВА, ВЯРНО И СЕГА:

Премахване и отмиране на държавата
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НАШИТЕ ДРУГАРИ ПО СВЕТА

Анархистки център в Хавана
На 5 май 2018 г. отваря врати 
ABRA („Социален център и без-
властническа библиотека”) – 
ново средище на свободата в 
Куба.

Това е плод на усилията на 
Taller Libertario Alfredo López 
(част от Федерацията на 
анархистите в Карибите и 
Централна Америка), с дей-
ното и решително участие 
на асоциираните колекти-
ви като Observatorio Crítico 
Cubano, Guardabosques и дру-
ги отделни инициативи.

Нашите другари пишат:

Целта е да се създаде авто-
номно и устойчиво простран-
ство в Куба – пространство 
за популяризиране на опити и 
практики, независими от вся-
какво чуждестранно или на-
ционално правителство или 
от институциите, които ги 
представляват, и съсредото-
чено върху възможностите на 
участниците. ABRA ще прак-
тикува онзи вид общуване, за 
който мечтаем, приятелски 
отношения с околната среда, 
решения с минимално потреб-
ление и замърсяване.

Това начинание е по съще-
ство антикапиталистическо, 
като се има предвид, че капи-
тализмът насърчава използва-
ческите взаимоотношения 
между хората, върховенство-
то, конкуренцията, печалба-
та, които не водят към обще-

ството, което се стремим да 
постигнем. Тези форми на вза-
имоотношения, които капи-
тализмът насърчава, се под-
държат от държави, предпри-
ятия и корпорации, които до-
минират и ограбват света и 
страната. По тази причина 
Социалният център застава в 
позиция диаметрално проти-
воположна на капитализма.

Това пространство актив-
но се противопоставя на дис-
криминацията по раса, ет-
ническа принадлежност, пол, 
сексуалност, сексуална ориен-
тация, полова идентичност, 
местоположение, образова-
ние, икономическо състояние 
и всякакъв друг вид, който за-
страшава достойнството на 
човека. Това пространство 
също така признава разноо-
бразието в мисленето (поли-
тическо, идеологическо, мо-
рално и т. н.), без да се отказ-
ва да развива собствена насо-
ка.

ABRA е място за установя-
ване на взаимоотношения в 
средата на един комерсиализи-
ран и наблюдаван град, за полу-
чаване на информация, недос-
тъпна на местно, национал-
но и международно ниво. Това 
е пространство за самосто-
ятелно обучение, чествания, 
празненства, срещи, стремя-
що се да насърчи несигурната 
контракултурна сцена в Хава-
на и Куба да бъде продуктивна 
и самодостатъчна. •

образувана от партийната, 
административната и во-
енно-полицейската бюрокра-
ция. Иначе и при диктатура-
та, и при демокрацията ан-
тагонистът е класата на 
НАЕМНИЯ ТРУД или пролета-
риатът. При частномонопо-
листическия капитализъм съ-
ществува и така наречена-
та средна класа, която спо-
ред различните „-олози” има 
различен състав. При държав-
ния капитализъм номенкла-
турата е пролетаризирала 
цялото трудово население. 
Като средна класа може да се 
дефинира сравнително тън-
кия слой от „салариата”, раз-
положен около „медианата на 
средните заплати”.

Разбира се, съществуват 
множество нюанси на двете 
разновидности на капитала, 
що се отнася до техния гене-
зис, степента на централи-
зация и концентрация, разно-
родните превъплъщения, под-
видове, преминавания една 
в друга, начало, развитие и 
край, както и на смесените 
им форми, наблюдавани как-
то при „демокрациите”, така 
и при диктатурите, напри-
мер национал-”социализма” в 
Третия райх или титовския, 
китайския и други „комуни-

зми”. (Китайският случай на 
дирижирана и контролира-
на от диктатурата на ком-
партията смесена икономи-
ка може да бъде окачествен 
като „висш стадий на нацио-
нал-”социализма”.)

Заслужава да се отбеле-
жи съществуванието на дър-
жавна и частна собственост 
и при другите „строеве” или 
„цивилизации” – робската и 
крепостническата. Появата 
им по силата на извъниконо-
мическата принуда (упраж-
нявана от държавата) или 
вследствие „мирната” иконо-
мическа еволюция на уедря-
ване на капиталите, закони-
те на развитието им, разо-
рението на дребните и сред-
ни капиталисти и цяла серия 
други важни проблеми не мо-
гат да намерят своя отговор 
в един-единствен въпрос от 
едно интервю, затова ще ги 
изоставя, макар ти да си го 
стеснил до рамките на Бъл-
гария.

У нас, както е известно, 
държавният капитализъм 
бе наложен със щиковете на 
сталиновите „витязи” след 
като те назначиха на власт 
БКП. Всякакви приказки за „со-
циалистическа революция”, 
„народно въстание” и дори во-
енен преврат са от лукава-
го. Нищо от това, което се 

случи през 45-те години от 
1944 до 1989 година не би 
било възможно без окупация-
та на страната от армиите 
на „Трети украински фронт” и 
предхождащото я споразуме-
ние между „тримата големи” 
за разпределението на пор-
циите от европейския кон-
тинент и света между побе-
дителите във Втората све-
товна война.

Трябва да добавим, че и 
краят на диктатурата на 
БКП през 1989 г. с установи-
лия се „плурализъм”, както и 
нескончаемия „мирен” преход 
в обратна посока – от дър-
жавен към частен капитали-
зъм и трансформацията на 
диктатурата в „народовлас-
тие” – са резултат отново 
на външна намеса, на първо 
място – на Москва. По разби-
раеми причини тук не можем 
да се впуснем в хронологиче-
ския преглед и причините за 
събитията или в историче-
ски анализи на 73-годишния 
период от 1944 до 2017 г. (на 
преходите в права и обратна 
посока при съхранение на при-
емствеността в тесните 
локални рамки на България, 
което изкривява или стесня-
ва обяснението на глобални-
те политически и социалико-
номически процеси). •

(следва)

ДИСКУСИЯ

Има ли наистина 
„инстинкт за 
власт“?
КОМЕНТАР К ЪМ „ПАТОЛОГИЯ НА 
В Л А С Т ТА”  О Т  М И Н А Л И Я  Б Р О Й
Човечеството е живяло сто-
тици хиляди години на стада 
и десетки хиляди в родове, 
общини, племена и съюзи от 
племена, като този на ироке-
зите без никаква проява на 
т. нар. инстинкт за власт 
и съответните ДЪРЖАВ-
НИ институции на властта. 
Вярно е, че Ницше, преди да 
се озове в лудницата, пише 
голямата си недовършена 
книга „Волята за власт”, но 
като в „Тъй рече Заратустра” 
и другите си книги той е до-
волно далече от науката. Би 

било любопитно, ако автори-
те на „Патология на власт-
та” ни посочат научна лите-
ратура за съществуването 
на „инстинкта за власт”? 

Навремето нашият Хад-
жия твърдеше сериозно, че 
властолюбците били инди-
види, надарени в полово от-
ношение, на което му отго-
варях на майтап, че за да уни-
щожим държавата, ще тряб-
ва да организираме бригади 
за скопяване на „надарени-
те”.

Феранте Пала

ВЪПРОС ЗА ДИСКУСИЯ

Какъв може да бъде резултатът, ако 
разработките на изкуствения интелект 
в няколко страни с днешната политическа, 
икономическа и социална структура (напр. 
САЩ, ЕС, Китай, Русия и Индия) се увенчаят 
с успех едновременно или в сравнително 

къс период от време?

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Диктатура и демокрация
» » » продължава от страница 9
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автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 
Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

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

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

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

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

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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

1. Илия Троянов 300 лв

2. Неизвестен извършител 400 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

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

38. Статии – Александър Наков според възможностите

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

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• 	На	 01.05.1886	 г.	 чикагските	

работници	 обявяват	 обща	
стачка	 за	 8-часов	 работен	
ден.

• 	От	 03.05.	 до	 09.05.1937	 г.	 в	
Барселона	се	извършва	опит	
за	 контрареволюция	 от	
страна	на	правителството	
с	помощта	на	Нападателни-
те	отряди	и	комунистите.	
Седмица,	 отбелязана	 в	 ис-
торията	 като	 „майските	
събития”	от	1937	г.

• 	На	04.05.1903	г.	в	с.	Баница	е	
убит	Гоце	Делчев.

• 	На	 05.05.1937	 г.	 в	 Барсело-
на	е	убит	от	Сталинското	
НКВД	 италианският	 анар-
хист	професор	Камило	Бер-
нери.

• 	На	 06.05.1925	 г.	 е	 разстре-
лян,	заедно	с	още	четирима	
четници	 от	 Сливенската	
анархистическа	чета,	поет-
ът	Димо	Петранов	 (Разкол-
ник).

• 	На	12.05.1952	г.	в	концлагера	
„Белене”	е	разстрелян	анар-
хистът	 Иван	 Николов	 Йон-
дов	 от	 с.	 Търновлак,	 Кюс-
тендилско.

• 	На	14.05.1940	г.	в	Торино	уми-
ра	Ема	Голдман.

• 	На	15.051925	г.	в	софийските	
казарми	е	удушен	поетът	и	
редактор	 на	 списание	 „Пла-
мък”	Гео	(Георги)	Милев.

• 	На	16.05.1864	г.	е	заточен	ру-
ският	писател	и	революцио-
нер	Николай	Чернишевски.

• 	На	18.05.1789	г.	избухва	Вели-
ката	френска	революция.

• 	На	19.05.1990	г.	в	Казанлък	се	
състои	 възстановителна-
та	Национална	конференция	
на	 Федерацията	 на	 анархи-
стите	в	България	(ФАБ).

• 	На	 20.05.1814	 г.	 в	 Прямухи-
но,	 Тверска	 губерния	 е	 ро-
ден	анархистът	Михаил	Ба-
кунин.

• 	На	21.05.1879	г.	в	Париж	е	ги-
лотиниран	 безвластникът	
Емил	Анри.

• 	На	25.05.1879	г.	в	с.	Хърсово	
(Разградско)	е	роден	извест-
ният	 български	 анархист	
Върбан	Килифарски.

• 	На	 25.05.1924	 г.	 в	Дупница	 е	
родена	 партизанката	 анар-
хистка	Петрана	Димитрова	
Лисичкова.

• 	На	28.05.1925	г.	в	местност-
та	 „Гайтановец”	 са	 убити	
анархистите	 Мариола	 Мил-
кова	 Сиракова,	 Мина	 и	 Ма-
рийка	 Василеви,	 Желязко	
Иванов	Ирикапаклиев	и	Пен-
чо	Колев	с	още	8	антифаши-
сти.

• 	На	29.05.1988	г.	в	София	уми-
ра	анархистът	Георги	Дими-
тров	 Кюртов	 (Карамихал-
ков),	 един	 от	 последните	
редактори	на	в.	„Работниче-
ска	мисъл”.

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

ОТ АРХИВИТЕ ЗА АНАРХИСТИТЕ В РУСИЯ – 6 (ИЛИ КАКВО СЕ Е ПРОМЕНИЛО ЗА 113 ГОДИНИ)

ДОЛУ ПАЛАЧИТЕ!
ДРУГАРИ-РЕВОЛЮЦИОНЕРИ!

Залятото в работническа 
кръв царско правителство из-
върши ново злодеяние! На 11 
май беше обесен героят-те-
рорист Иван Каляев, поразил 
с бомба историческия негод-
ник – генерал-губернаторът 
на Москва и велик княз Сергей 
Александрович.

Тези дни военният съд осъ-
ди на смърт чрез обесване ре-
волюционера Щилман, извър-
шил покушение над полицей-
ския началник на Одеса, и ра-
ботника Дейч, стрелял в по-
мощник-пристава на Двинск. 
От всички краища на Импери-
ята достигат вести за пре-
даване на военен съд на един 
или друг революционер. Наста-
на време на бесилките! Вса-
танените убийци на народа 
мислят, че с въжето ще заду-
шат революционната идея... 
„Въже и ешафод” – това ви обе-
щават, вам, борци за делото 
на трудовия народ! Смърт – 
това е съдбата за най-реши-
телните от вас! Държавна-
та власт и капиталистите, 
заграбили в лапите си всички 
земни богатства, експлоати-
ращи трудовите хора, изпра-
щащи ги масово в скотобой-
ната на войните – считат за 

свое право да отговорят на 
вашите протести с насилие, 
бесейки и разстрелвайки на-
родните борци. Затова те ор-
ганизират своята отмъсти-
телност, олицетворена от 
Съда и Закона; насилието, въп-
лътено в полицията, армията 
и Църквата; убийствата чрез 
бесилки и каторги.
РАБОТНИЦИ!

Държавата – това многог-
лаво чудовище, поглъщащо ва-
шата свобода и енергия, може 
да се промени, да престане да 
бъде организирано насилие, 
не чрез конституция, парла-
мент, република, а с пълното 
му разрушение и унищоже-
ние. Нали „нашето” царско пра-
вителство обеси Желябов и 
Перовска, Балмашев и Каляев, 
азиатската султанска деспо-
тия в Турция обеси Мерджанов 
и Соколов; нали в „свободните” 
държави на Запад и в Амери-
ка се върши същото: консти-
туционна Испания гаротира и 
разстреля Анджиолийо и дру-
гарите му; демократичната 
Френска република гилотини-
ра Равашол и Ваян, Анри и Казе-
рио; Съединените Щати убиха 
с електрическия стол Чолгош. 
Навсякъде за нарушение на 
дисциплината военните съди-

лища практикуват смъртно-
то наказание. Историята на 
Англия и Персия, на Румъния и 
Франция, на Австрия, България 
и Прусия изобилства с такива 
примери. Гаротиране, бесил-
ка, топор и разстрел – това 
е оръжието за разправа на съ-
временната държава, такъв е 
нейният отговор на възмуще-
нието на пролетариата, на 
„светотатственото” посяга-
не на частната собственост 
и на златния телец на буржо-
азията.

Стремете се към унищо-
жение на държавността, бий-
те тази кръвожадна хидра 
по всичките ґ глави: разру-
шете Закона и Съда, унищо-
жете тюрмите и полицията, 
борете се с продажната нау-
ка, църква и милитаризъм! Ко-
гато ги унищожите, ще изба-
вите света от страшното 
наследство от варварските 
времена на организираното 
човекоубийство.

Долу палачите на трудовия 
народ! Долу Държавата! Вечна 
памет на загиналите в борба-
та!

Да живее Анархията!
Южно-руска група на 
анархокомунистите
Киев, 15 юли 1905 г.
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номистите, продължава До-
кладът, не са способни да ви-
дят проблема, защото тради-
ционно разглеждат „зеления”, 
финансовия и промишления ка-
питал като равностойни яв-
ления.

Светът живее в геологич-
ната епоха Антропоцен, то-
ест човешката дейност е се-
риозен фактор – казва Докла-
дът и илюстрира твърдение-
то си: 97% от масата на гръб-
начните същества са хората 
и домашните им животни, ос-
татъкът от 3% обхваща ос-
таналата гръбначна биосфе-
ра на Земята.

Според Римският клуб най-
важният планетарен проблем 
е глобалното затопляне и 
той следва да бъде „решаван” 
чрез „бърза и фундаментална 
промяна на системите за про-
изводство и потребление”.

Другите световни дерто-
ве били стремителното из-
миране на дивата фауна, не-
предвидимостта на новите 
технологии и заплахата от 
ядрен конфликт, като послед-
ното, дори във вид на локална 
хирошима, ще увреди цялата 
планета. Докладът определя 
настоящата стратегия за га-
рантирано взаимно унищоже-
ние като слабо възпиране, на-
рича я „безумие” и оправдание 
за съхраняването на ядрени-
те арсенали. Което не е лъжа. 
Шикалкавене е обаче мъгляво-
то предложение на страте-
гия за „гарантирана планетна 
безопасност и оцеляване”.

По затоплянето Докладът 
сочи цифрови данни: единият 
процент богати американци 
генерират 318 тона въглеро-
ден двуокис за година на чо-
век; средният земен жител – 
едва 6 тона, 53 пъти по-мал-
ко. 10-те процента най-бо-
гати домакинства са отго-
ворни за 45% от общия обем 
въглеродни емисии. Според 
авторите именно тези 10% 
трябва първи да „дадат при-
мер” и да преминат към моде-
лите на „устойчивото разви-
тие”.

Този момент от доклада е 
интересен и говори нещо, кое-
то тълкуваме като симптом 
за скрита, но необичайно ос-
тра конкуренция сред елити-
те. Като практика докладът 
негласно препоръчва „разкула-
чване” на милионерите. Нима 
в полза на „обикновените 
хора”? Ядец. В полза на милиар-
дерите. А възможно и още по-
радикално – разкулачване и на 
милиардерите в полза на мул-
тимилиардерите и скорошни-
те трилионери.

Което е обнадеждаващо – 
докато господарите са зали-
сани да източват кръвта на 
по-дребните си „колеги”, прос-
толюдието може да се въз-
ползва от шанса да им види 
сметката на всичките.

Най-критикувана от пред-
ложенията на Клуба е демо-
графската му позиция – нас-

тояване за максимално съ-
кращаване на населението 
(откъдето намираме обясне-
нието например на модните 
кампании – за женските пра-
ва, „нетрадиционната” сексу-
алност, абортите – не от за-
гриженост за свободата на 
личността, а като заобико-
лен начин за редукция на насе-
лението). Тук клубът уточня-
ва, че натоварването върху 
планетата не е само въпрос 
на пренаселване, но и на ико-
номическата експанзия – от 
началото на миналия век насе-
лението е нараснало 5 пъти, 
икономическият оборот – 40, 
потреблението на горива – 
16, уловът на риба – 35 пъти.

Нашето мнение относ-
но високата раждаемост е, 
че тя е характерна за бедни-
те общества – правенето 
на деца е традиционният на-
чин за подсигуряване на група 
с роднински връзки за взаимо-
помощ, за оцеляване – това 
е сиромашката „социална за-
страховка”. При подобряване 
на жизненото равнище и поя-
вата на перспективи за лич-
но и семейно развитие, нека 
и илюзорни перспективи, раж-
даемостта спада, тъй като 
тревогата за оцеляването 
намалява.

Колкото до „мерките за съ-
кращаване на населението” – 
ние ги виждаме и без да са пре-
поръчани „свише”: лоша храна 
за хората под и около черта-
та на бедност, здравеопаз-
ване за платежоспособни, по-
стоянният стрес в света на 
конкуренцията, причинен от 
хроничното самодоказване 
пред работодателя, кредито-
ра, манипулираното „общест-
вено мнение”.

Клубът открива топлата 
вода, като сочи, че има глобал-
на грешка в разпределението 
на продоволствието. 800 ми-
лиона души гладуват, докато 
2 милиарда страдат от раз-
лични степени на затлъстя-
ване. Докладът не акцентира, 
че през последните няколко 
години повече от половината 
произведена в световен ма-

щаб храна отива на бунища-
та, без да стига до нуждаещи-
те се, защото самата систе-
ма е ориентирана към плате-
жоспособно търсене. Автори-
те заобикалят тази треска в 
задника, като говорят, че не 
било проблем да се произведе 
храна за нарастващото насе-
ление, проблем било при това 
„да не съсипем планетата”.

Ами лесно е да не я съси-
пем – като преминем към раз-
пределение на блага, специал-
но на жизненоважното нещо 
„храна” според потребности-
те, съобразени с човешката 
физиология. Би било смешно 
обаче да очакваме от доклада 
честност към фактите – той 
е написан именно от лукав-
ство. Затова не се изненадва-
ме от мнението на Клуба, че 
животновъдството трябва-
ло да се съкрати – било твър-
де разточително в условията 
на „пълния свят”, увреждало 
околната среда.

Сладките приказки на Клуба 
всъщност нареждат на прос-
толюдието да не яде месо – и 
пак се сещаме за отдавнашна-
та пропаганда на вегетари-
анството, чийто скромен ра-
ционален смисъл е превърнат 
в абсурдно надута истерия. 

Накратко, не е проблем да 
нахраним бедните, проблем е 
да задоволим лакомията на бо-
гатите и особено на обслуж-
ващите ги институции.

Нататък в Доклада се го-
вори, че бъдещето е урба-
нистично. Преди 200 години 
само Лондон е бил милионен 
град, днес градовете милионе-
ри са около 300, от които 22 
имат население над 10 мили-
она души. Екологичната опас-
ност от градовете е, че пре-
мествайки се от село в града, 
човек започва да потребява 4 
пъти повече ресурси.

Донякъде това е вярно, но 
пак опира до последиците от 
социалното неравенство. А и 
важното в случая е, че ната-
тък Докладът си противоре-
чи – и относно урбанизация-
та, и по други пунктове. Ще 
ги видим нататък.

С особена страст автори-
те обръщат внимание вър-
ху „тъмната страна” на ди-
гиталната икономика. Впро-
чем, „дигитална икономика” е 
красив, но празен израз. Ико-
номиката си е икономика, не-
зависимо дали използва „диги-
тални” или други средства и 
методи. Но съвременността 
е характерна с измисляне на 
къси и кухи мантри – „хибрид-
на война”, „фалшиви новини”, 
„политкоректност” и други 
подобни клишета за затруд-
няване на критичното мисле-
не у хората.

Клубът постулира, че „тех-
ноутопистите” като Кърцу-
айл и Диамандис грешат, за-
това техническа сингуляр-
ност (състояние на непредви-
димост и качествен скок във 
всички сфери на живота) няма 
да настъпи, нито през 2020-
2025, нито по-късно. Според 
авторите обещанията на 
техноутопистите демоти-
вирали хората да се стараят 
да оправят живота си сами, 
без технологиите.

Според нас пък хората при 
капиталистическите и дър-
жавни реалии, колкото и да се 
стараят, усилията им по „оп-
равянето” представляват ко-
пипейст на Сизифов труд; до-
като технологиите посте-
пенно обезсмислят неравен-
ството и социалната йерар-
хия – тъкмо нещата, които 
Римският клуб не е съгласен 
да преразглежда никак, освен 
козметично, с пудра, илюзии и 
внушени свръхценни идеи (то-
ест невротизиране на маси-
те да се фиксират върху опре-
делени, предложени от Клуба 
фетиши).

Пък и призивът „да се опра-
вяме без технологии” понами-
рисва на идеологема от при-
митивизма. Един комбайн за-
мества 1000 роби на памуко-
ва плантация, но ако смята-
ме комбайна за „глезотия”, ще 
трябват роби – нима Клубът 
не разбира това? или точно 
това намеква, че е „правилно”?

Особено остро авторите 
критикуват показателя, на-
речен БВП. Той бил продукт на 
мислене от времето на „праз-
ния свят”. Според нас – прос-
то извращение, подмяната 
на човешкото благополучие 
със сумирани търговски опе-
рации. Интересното е, че Клу-
бът се съгласява: „БВП е фак-
тор, който въздейства върху 
политическите решения, но 
по същността си е стремеж 
към неограничен растеж в ус-
ловия на ограничени пазари и 
леснодостъпни ресурси... по-
казателят отбелязва харчо-
вете, търговските операции, 
а не удовлетвореността на 
хората от живота им... БВП 
не вижда блага извън пазарни-
те отношения... единствено-
то, което измерва, е скорост-
та на движението на парите”.

Авторите се аргументи-
рат с парадоксите, каквито 
са аварийните разливи на пе-
трол, болестите и бедстви-

ята, които напомпват БВП, 
като очевидно причиняват 
спад в благополучието.

БВП е „свещена крава”, не-
почитането на която означа-
ва провал на всяка политиче-
ска сила, рискувала да заяви 
в програмата си, че възнаме-
рява да намали БВП на своята 
страна.

Втората част на доклада 
проповядва „нова философия”. 
Започва с големи поклони 
пред папа Франциск, продъл-
жава с „критичен поглед” към 
идеите на Адам Смит, Давид 
Рикардо и Чарлз Дарвин, кои-
то, според Клуба, допринесли 
за настоящите кризи. Не тол-
кова идеите, колкото „непра-
вилният им прочит”.

Според Смит границите на 
пазара, закона и морала съвпа-
дат, тоест Смит никога не 
би подкрепил глобалния капи-
тализъм на транснационал-
ните корпорации – заявява до-
кладът.

Грехът пък на Рикардо бил, 
че благословил появата на ин-
ституции като Световната 
търговска организация и Меж-
дународния валутен фонд, из-
хождайки от хипотезата за 
неподвижния капитал и труд. 
Но при „свободното” движе-
ние на капитали и трудови ре-
сурси, нещата се влошавали. 
Затова авторите на докла-
да смятат, че националните 
държави по-добре „се грижат” 
за „общото благо”, отколкото 
транснационалните корпора-
ции.

Налице е очевидно изпада-
не в „диалектика” от сорта на 
Марксовата.

Засягайки Дарвин, докла-
дът напомня, че конкуренция-
та според учения никога не е 
била единствен механизъм на 
еволюцията. Тук пак „поздра-
вяваме” Римския клуб за от-
криването на топлата вода – 
през 1890-те същото е казал 
идеологът на анархическия ко-
мунизъм П. А. Кропоткин.

Авторите правят следна-
та спекулация с дарвинова-
та теория (която е само ос-
нова на съвременната еволю-
ционна теория, което те ня-
как пропускат да споменат) – 
ограничаването на конкурен-
цията и защитата на слаби-
те видове е еволюционно оп-
равдано. Усеща се хитруване-
то – не факторът „взаимопо-
мощ” компенсира конкурент-
ните залитания, а някаква 
сила трябва да се намеси, за 
да регламентира конкуренци-
ята. Пряк намек за нужда от 
„световно правителство” – 
и по-късно Докладът в прав 
текст си го казва.

Оттук са кампаниите за 
„позитивна дискриминация” 
на „силните” за „защита на 
слабите”. Но целта им е дру-
га – разделяй онеправданите 
на враждуващи за глупости 
агитки, за да властваш над 
тях с физиономията на загри-
жен бащица.•

(следва)
Васил Арапов
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