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Анархия 21
Белоруските анархисти прово-
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ното място • Пакет „Мобил-
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И как тъй в безвластието 
намирате хаоса? – 3 години без 
нашия приятел и другар Михаил 
Тончев.
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Изкуственият 
интелект 
като управник

Вярата в неиронично казано 
светло бъдеще е едно от не-
щата, които съзнателно или 
интуитивно ни предпазват 
от пропастта на депресия-
та. Упованието, че утре ще 
бъде по-добро от днес, дава 
сили да живеем без непрекъс-
натото отчаяние от биоло-
гичния факт на краткост-
та на индивидуалното ни съ-
ществуване. Различните епо-
хи притежават различни фор-
ми на тази вяра-надежда-очак-
ване. Днешното време поле-
ка-лека, въпреки рецидиви на 
религиозност със съпътства-
щите ги прояви на недоверие 
и дори омраза към науката, 

все по-плътно изгражда образ 
на светло бъдеще, в което 
ключово място заема т. нар. 
Изкуствен интелект (ИИ).

Моите представи за ИИ са 
за машинен разум, който на-
кратко би се държал по подо-
бие на митологичния Проме-
тей – не нов бог, не нов гос-
подар на хората, а техен по-
мощник в трудния процес на 
издигане, усъвършенстване, 
създаване на разширяващи 
се хоризонти на индивидуал-
ната свобода, която се съче-
тава в обща свобода на всич-
ки. Моята представа е за лич-
ност, която съчетава най-до-
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ДОЗА АНТИИДИОТИК

Народна 
мръдналост

Поговорките са прозорец към 
нещото, наричано „народен 
характер”. Това са идеите, в 
истинността на които не е 
прието да се съмняваме – с 
други думи, част от феноме-
на „традиция” или „обичай”, та 
дори и „морални ценности”. 
Безкритичната привърза-
ност към „ценностите” позна-
ваме като консерватизъм – 

идеология, представяна ни не 
само като „добро”, но и като 
„изконно присъща” на езиково-
културната общност „бълга-
ри”. Ако обаче дръзнем да се 
усъмним в „традициите”, ако 
погледнем трезво какво имен-
но ни казват тези „свещени 
крави”, се оказва че повечето 
от тях не говорят нищо хуба-
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брото от човешкото и го из-
дига над това – с цел да уле-
снява всеки пожелал да стори 
същото.

Това ми възприемане за 
ИИ не бих обаче нарекъл ши-
роко популярно. Повечето из-
вестни ми автори по тема-
та говорят за ИИ не като за 
личност с машинна основа, 
а като за устройство, спо-
собно да решава сложни за-
дачи на едно по-качествено 
ниво от съществувалите и 
съществуващи компютърни 
системи. Допускането на са-
мосъзнание у машината, ис-
тински разум с небиологичен 
носител, все още се смята 
за „чиста фантастика”. Оне-
зи, които все пак го допус-
кат, предполагат страхови-
ти сценарии – поробване или 
направо изтребление на чове-
чеството от всемогъщ „без-
чувствен и нечовешки” ИИ. 
Междинен вариант е прогно-
зата, че ако – или когато – 
бъде построен истински раз-
умен ИИ, той ще бъде напъл-
но откъснат от човешкото 
и няма изобщо да се интере-
сува от нас. Все едно го няма. 
Инвестициите за създаване-
то му се оказват хвърлени в 
нищото ресурси.

На привържениците на апо-
калипсиса накратко възразя-

вам, че ИИ, който не се само-
усъвършенства интелекту-
ално, а значи и нравствено, 
просто не е истински ИИ, а 
просто една поредна свръхс-
ложна компютърна система, 
програмирана от психопати 
за преследване на психопа-
тични цели. На прогнозира-
щите „нулев вариант” ще по-
соча, че хората надали са спо-
собни да създадат нещо тол-
кова нечовешко, та чак нераз-
бираемо. Дори еволюирайки, 
ИИ ще запази една своя част, 
в която борави с човешки по-
нятия, която е способна да 
общува с хора; „роденият” от 
хора ИИ е много по-вероятно 
да възприема себе си като „ек-
зотичен” човек, отколкото 
като напълно чужд ни разум. 
Като личност, ИИ е личност 
от човешкото общество.

Подробно вече съм писал и 
обосновавал тези си изводи. 
Целта на тази статия е пре-
глед на представите за роля-
та на бъдещия ИИ в общест-
вения модел.

ИИ по определение пред-
ставлява фокусната точка 
на научно-техническото раз-
витие. Клишираната логика, 
„верността” към привичните 
коловози казва, че досегаш-
ните очаквания една или дру-
га технология да преобразят 
света не са се оправдали. То-
ест, оправдали са се, обликът 

на света се е променил, но не 
по същество. Парните маши-
ни, след тях електричество-
то, генетиката и компютри-
те – нищо от това не е уста-
новило „прекрасен нов свят”, 
но не този на Хъксли, написал 
едноименната утопия.

Вярно е. Под променени-
те от технологиите форми 
се чувства старата – и спо-
ред мен като анархист по-
рочна – „опорна конструкция”. 
Като ендоскелетът на фил-
мовия терминатор – отвън 
човек, отвътре машина за 
убийства. Точно тук е обясне-
нието – технологиите не се 
използват за коренна промя-
на, а за разширяване възмож-
ностите на старата систе-
ма. Нейните цели, нейното 
предназначение остават не-
покътнати, а именно – ти-
път обществени отношения 
„господари и подчинени”. Ма-
кар че всичко от предишното 
изброено – парата, електри-
чеството – да са притежа-
вали потенциал, той не е бил 
използван. Обратно – техно-
логиите са насилени да се на-
годят към гнилата база, да я 
спасят от загиване. Парни-
те машини усилват експлоа-
тацията, улесняват завладя-
ването на територии, елек-
тричеството е впрегнато в 
същите планове, компютри-
те не заместват бюрокра-

цията, а ґ дават повече кон-
трол над поданиците на дър-
жавата, които са и слуги на 
капитала.

Именно в това русло на на-
гаждане на новото да поддър-
жа старото са и разсъждени-
ята на един „оптимист”, при-
върженик на използването на 
ИИ „за общественото благо”. 
Очевидно това „благо” се раз-
личава от разбирането на съ-
щото понятие от кой да е 
анархист.

Футуристът Джейми Със-
кайнд е автор на книгата 
„Бъдещата политика” (Future 
Politics), в която се предлага 
„усъвършенстване на демо-
крацията” чрез имплантира-
не в нея на системи на ИИ.

Проблем у мен изниква още 
със заявката на Съскайнд, 
тъй като според него „демо-
крация” е лицемерната пред-
ставителна система, а не 
единствено докрай последо-
вателната демокрация – пря-
ката. Той критикува пред-
ставителната система, но 
по същество не я напуска. 
Ето какво пише – според сай-
та fastcompany.com:

Демокрацията е на кръсто-
път. С наближаващите меж-
динни избори (за Конгрес на 
САЩ, през ноември 2018) и 
президентските избори през 
2020 г. на хоризонта, милиони 
американци се готвят да да-

дат доверието си на кандида-
ти, чиято реторика е демо-
кратична, но в същото вре-
ме не скриват намерението 
си да компрометират инсти-
туциите, които ограничават 
властта на избраните лиде-
ри. Не само в САЩ, а навсякъ-
де по света – от Бразилия до 
Унгария – гласоподавателите 
се обръщат към авторитар-
ни лидери, които обещават 
да дадат властта на народа, 
но чиято дефиниция за „наро-
да” изключва повечето, които 
са различни от тях. Забеле-
жителното обаче е, че този 
„нелиберален” завой в разви-
тието на демокрацията не е 
най-голямото предизвикател-
ство пред идеята за прави-
телство на хората.

Цифровите технологии 
все повече разрушават до-
пусканията и условията, кои-
то в течение на столетия са 
били основата на демокраци-
ята. Фалшивите новини и по-
ляризацията вече са познати 
теми на всеки, който се инте-
ресува от здравето на демо-
крацията. Само преди седми-
ца Facebook съобщи, че удвоя-
ва персонала си, грижещ се за 
сигурността и обществото, 
на 20 000 души. В бъдещето 
обаче ще трябва да се справя-
ме с много по-важната тема 
за демокрацията и ИИ, да за-
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во за „нрава на българина”, че 
по-разумно би било да се отка-
жем от вложените в мнозина 
поговорки внушения – при по-
ложение, че желаем да се разви-
ваме напред и нагоре, според 
мисълта на Сандански „Робът 
се бори за свобода, свободни-
ят – за съвършенство”. Ако ли 
предпочитаме да си останем 
фанатично верни на „дядовите 
завети”, рискуваме да бъдем 
буквално погребани под същи-
те тези завети.

За щастие, ние нямаме 
крайно кошмарни поговор-
ки от родата на френската 
„трупът на врага мирише при-
ятно”. Впрочем, в случая става 
дума не точно за народна пого-
ворка, а за афоризъм, припис-
ван на един от множеството 
римски императори преврата-
джии, който, може да се досе-
тите, свършил зле, отстъп-
вайки място на автора на друг 
образец на социопатичното 
мислене – т. нар. крилата фра-
за за това, че парите не мири-
шели. Приемете, че така оп-
равдавам французите, но нека 
имаме едно на ум, че цинично-
то подмятане на императора 
насред покритото с гниещи 
тела бойно поле твърде чес-
то бива повтаряно във френс-
ката реч, и то не с погнуса и 
осъждане. Въпреки това, не би-
хме нарекли всички французи 

войнствени психопати с из-
вратено обоняние, както грях 
към истината е да смятаме, 
че поради липса на подобна по-
говорка у нас, ние сме миро-
любиви и благи хора. Популяр-
ността на изказвания на влас-
тващи маниаци все пак е тре-
вожен симптом, а такива не 
липсват в масата български 
поговорки. С разнищването на 
тези отравящи ума „абсолют-
ни истини” ще занимавам чи-
тателите в няколко статии в 
този и следващите броеве.

Една от най-стряскащи-
те – но за наше добро и немал-
ко оспорвана – „народни исти-
ни” у нас е поговорката, която 
съдържа цяла житейска фило-
софия, натикала ни в дълбоко 
интелектуално тресавище: 
„Преклонена главица сабя не 
я сече”. Какво именно не е на-
ред с тази рецепта за поведе-
ние на обществото, очевидно 
при крайно тежки условия? На 
дело съветът за прекланяне на 
глава пред сабята на боляри-
на, ятагана на нашественика, 
скиптъра на патриарха, палка-
та на полицая или бухалката 
на мутрата, буквално пред-
ставлява морален закон. Как-
то ни повтарят ни всеки ден 
от медиите, законите, дори 
лошите, трябвало да се изпъл-
няват. Но, ще каже някой, щом 
народът е стигнал до този из-
вод, без съмнение вследствие 
на меко казано горчив опит, 

защо някакъв си анархист ще 
го оспорва? Не застават ли 
анархистите зад принципа 
„глас народен – глас божий”, 
даже и да смятат себе си за 
атеисти?

Да, разбира се. Идеята на 
анархизма съдържа важния еле-
мент – не закони, написани от 
господари за изпълнение от 
робите, а правила, измислени и 
подкрепяни от хората, без да 
има нужда от репресивни орга-
ни да бдят и дебнат за наруши-
тели. Дребната подробност в 
случая е, че „преклонената гла-
вица” не се е родила току така, 
стихийно. Тя има автор – от 
големците, обявеният за све-
тец патриарх Евтимий, за ко-
гото историческите факти, 
обрулени от обелващите го 
легенди, говорят красноречи-
во като за човека, договорил 
капитулацията на Търново и 
неслучайно пощаден от осман-
ците. Представител на упра-
вляващата класа, той споде-
ля отговорността за това, че 
народът е изтощен и не е мо-
тивиран да се съпротивлява 
под командването на алчните 
аристократи и лицемерни „ду-
ховни водачи”. Всъщност идео-
логията за „преклонената гла-
вица” не е изобретена в годи-
ните на османското нашест-
вие – тя е постоянно внушава-
на на простолюдието, просто 
в критичния момент прекло-
нението пред „своите” власт-

ници е заменено с преклонение 
пред силния агресор. Османци-
те и без това обещават по-ни-
ско данъчно бреме, немалко бо-
ляри стават султански васа-
ли – например от векове рекла-
мираният за герой и „народен 
закрилник” Крали Марко. Сами-
те аристократи се поставят 
в ролята на „обществен при-
мер” – обикновените хора го 
последват. При това Евтимий 
запазва определени привиле-
гии, ако не лично за себе си, то 
за църковните сановници – по-
степенно те се утвърждават 
като „духовна жандармерия” в 
служба на султана.

С последното бегло засягам 
стара и дълга тема относно 
ролята на Църквата в периода 
на османското владичество, 
тема извън рамките на тази 
статия. Като „бележка под ли-
ния” приканвам читателя сам 
да поразсъждава как би изглеж-
дало национално-освободител-
ното дело, ако в него активно 
участваха църковните струк-
тури с всичките им дадени от 
османската власт възможнос-
ти. Подсказка: би изглеждало 
по напълно различен и то ефек-
тивен начин… дали? Не, разби-
ра се. Институция за прилага-
не и ползване на власт не би 
се заела с нищо, което бихме 
нарекли „народно освобожде-
ние”. Точно така и се случи ис-
торически. Мнозинството от 
средния слой нагоре на духо-

венството, както и огромна 
част от чорбаджийството, 
предпочитат лоялност към 
„законната власт”. Ще се вър-
на към този извод малко по-
късно.

И така, щом не народът е 
измислил „преклонената гла-
вица”, можем ли го оправдаем? 
Уви, не. Идеологията на покор-
ството, нека и наложена от 
„родните” потисници и ща-
фетно предадена на чуждия за-
воевател, твърде лесно е пре-
гърната от народа, т. е. той 
става съучастник в престъ-
плението срещу себе си. При 
това активен – многобройни 
са свидетелствата за добро-
волно приемане на исляма, с 
очевидната цел преминаване 
на по-горния етаж на общест-
вената пирамида. Когато ос-
манците поставят ограниче-
ния – ако всички гяури станат 
правоверни, кой ще плаща да-
нъци, ще тегли ангарията, ще 
служи за утеха на правоверни-
те голтаци да не се чувстват 
онеправдани, –неислямското 
население, не само българско-
то, използва възможностите 
на еничарската кариера. От 
псевдоисторическата пропа-
ганда „знаем” за трагедията 
„кръвен данък”. Историческа-
та истина обаче ни сочи, че 
вземането на момчета от се-
мействата им в преобладава-
щия брой случаи не се е възпри-
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даваме въпроса кои решения 
могат и трябва да бъдат взе-
мани от могъщи цифрови сис-
теми, и дали тези системи не 
биха представлявали хората 
по-добре от политиците, из-
брани в Конгреса.

Това е перспектива, коя-
то може да донесе славни ус-
пехи, но и ужасни рискове. Хе-
нри Дейвид Торо пита през 
1849 г.: „Е ли демокрацията, 
каквато я познаваме, послед-
ното възможно подобрение 
на управлението? Не е ли въз-
можно да се отиде и още по-
напред в признаването и ор-
ганизирането на правата на 
човека?” Това е въпросът, кой-
то стои пред нас и днес.

В зората на Интернет 
беше предсказано, че ще мо-
жем лесно да подбираме и оп-
ределяме наша собствена ин-
формационна среда, като из-
бираме какво ще четем на 
базата на политическата му 
ориентация. Все повече обаче 
това филтриране го вършат 
от наше име автоматични 
системи, които избират как-
во заслужава да бъде докла-
двано и документирано, и ре-
шават колко контекст и под-
робности към него са необхо-
дими. Проблемът в това е, че 
светът, който аз виждам все-
ки ден, може да е напълно раз-

личен от този, който вижда-
те вие.

Терминът „фалшиви нови-
ни” отначало беше използ-
ван за обозначаване на лъжи-
те, лансирани и широко раз-
пространявани из Интернет. 
Сега самият този термин 
вече е лишен от значението 
си и бива използван за описва-
не на каквото и да било, с кое-
то описващият не е съгласен. 
Някои платформи за социални 
медии са предприели мерки за 
борба с тях, но същността на 
онлайн комуникацията (както 
е проектирана към момента) 
способства за бързото раз-
пространение на дезинформа-
цията. Резултатът е така на-
речената политика, която не 
се вълнува от истината (post-
truth politics).

За съжаление, същностна-
та ни тенденция към групо-
ва поляризация води до това, 
че членовете на група, коя-
то споделя едни и същи въз-
гледи, с течение на времето 
стават все по-крайни в тези 
възгледи. Както казва Кас Сън-
стийн, „именно хората, кои-
то най-вероятно няма да се 
вслушат в различни от тех-
ните мнения, са тези, кои-
то най-много имат нужда да 
ги чуят”. Ако нещата продъл-
жават по същия начин, с вре-
мето ще имаме все по-малко 
общи базови възгледи и споде-

лен опит. Ако това се случи, 
разумните дискусии ще ста-
ват все по-трудни.

Важно е да знаем, че тези 
проблеми не са неизбежни. 
Можем да им намерим реше-
ния. Операторите на соци-
ални мрежи бавно въвеждат 
мерки за регулиране на диску-
сионните им пространства. 
Софтуерни инженери … се оп-
итват да създадат идеални 
платформи за дискусия. Тай-
ванската платформа vTaiwan 
е позволила да се постигне 
консенсус по важни елемен-
ти на обществената полити-
ка, включително политика за 
онлайн продажби на алкохол, 
регулация на споделянето на 
автомобилни пътувания и за-
кони, които управляват спо-
делената икономика и Airbnb 
[онлайн система за отдаване 
на собствени жилища на хо-
телски начала – б. ред.]. Ци-
фровизирането на проверка-
та на факти и идентифици-
рането на „тролове” [писачи 
на купища поръчкови или прос-
то тъпи коментари в интер-
нет – б. ред.] набират оборо-
ти, вече започва автомати-
зирането им.

Ясно е, че простият пазар 
на идеи, колкото и примамли-
во да звучи идеята, може да 
не е най-доброто. Ако съдър-
жанието се разпределя и сте-
пенува по важност според 

това колко цъкания предиз-
виква (и колко рекламен при-
ход носи като резултат), чес-
то истината ще бъде жерт-
вана. Ако стаята за дискусии 
е доминирана от този, който 
държи властта да филтрира, 
или онзи, който контролира 
най-агресивната армия от бо-
тове [„интернет роботи” – 
б. ред.], дискусиите ще бъдат 
изкривени в полза на тези с 
по-мощната технология, а не 
на тези с по-добрите идеи. 
Дискусионната демокрация 
има нужда от форум за задъл-
бочено обсъждане, не от па-
зар с кресливи търговци.

Както вече виждаме, в бъ-
деще тези, които контроли-
рат цифровите платформи, 
все повече ще определят сво-
бодата на словото на други-
те. Понастоящем техноло-
гичните фирми стават по-
решителни в ограничаване-
то на изказванията, очевид-
но насочени към сеене на ом-
раза. Малцина съжалиха, кога-
то Apple премахнаха от плат-
формата си няколко приложе-
ния, претендиращи, че лекува-
ли гейове от тяхната сексу-
алност. Нито пък когато ня-
колко разпространители на 
съдържание спряха да разпрос-
траняват това на крайнодес-
ни групи, сеещи омраза, след 
събитията в Шарлотсвил 
през 2017 г. [демонстрация на 

неонацисти и контрадемон-
страция на антифа, на която 
неонацист убива момиче от 
контрадемонстрацията с ко-
лата си – б. ред.].

Какво стана обаче, когато 
Facebook премахна и страни-
цата на кмета на голям кюрд-
ски град, въпреки че беше 
лайкната от повече от чети-
ристотин хиляди души? Спо-
ред Зейнеп Тюфекчи, Facebook 
са предприели това, понеже 
не са могли да различат обик-
новено съдържание, което 
просто е за кюрдите и тях-
ната култура, от пропаганда, 
публикувана от ПКК, която 
е определена като терорис-
тична организация от Дър-
жавния департамент на САЩ. 
По думите на Тюфекчи, „това 
е все едно да блокираш всяка 
страница, на която има дете-
лина или ирландско джудже, за-
щото е страница на Ирланд-
ската републиканска армия”.

Целта ми не е да критику-
вам тези отделни решения. 
По-важното е, че властта да 
се решава какво трябва да 
бъде смятано за толкова не-
приятно, отвращаващо, пла-
шещо, нараняващо или обид-
но, че не бива изобщо да бъде 
споменавано, има значителен 
ефект върху качеството на 
нашите дискусии. •

Николай Теллалов
(следва)

21 ВЕК

Изкуственият интелект като управник
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емало така, както ни го пред-
ставят.

Позата на преклонение – 
проста логика – на дело улесня-
ва палача, без значение дали за-
махва с православна сабя или 
„агарянски” ятаган. Различна е 
ситуацията, когато главата 
е високо вдигната – острие-
то по-трудно я достига. Още 
по-трудно, когато главата уп-
равлява ръка, стиснала ако не 
сабя, то поне здрава тояга, 
стегната с метални гривни.

Значи ли това, че противо-
поставям на „преклонената 
главица” яростна съпротива 
в духа на японските камикад-
зе? Значи ли мнението ми въз-
хвала на героичната всеобща 
смърт пред „позорното”, но 
все пак оцеляване? Все пак оце-
ляването дава перспектива 
някой ден да се появи възмож-
ност за освобождаване, дока-
то самоубийственият герои-
зъм слага окончателен край на 
всичко.

Не. Значи единствено, че 
„преклонената главица” има ал-
тернатива. Значи също така, 
че не отхвърлям „прекланяне-
то” в качеството му на так-
тически ход – спотайване, 
преструване, измама на про-
тивника. До момента, в кой-
то „високо вдигната глава” ще 
има шансове за успех. Тогава 
обаче и поговорката не би зву-

чала така, както звучи, би на-
меквала именно за стратегия 
на заблуда на поробителя. В 
крайна сметка, поробителят 
не е само чужденецът, другове-
рецът. За периода 1923-1925 е 
писано за кланета „както тур-
чин не е клал”. За тежестта на 
данъците на „своята” държа-
ва спрямо тази на поробителя 
също е писано неведнъж – и то 
не в полза на „своята”. Оцелели-
те в Батак са били спасени от 
свои съседи турци. В „собстве-
ната държава” съседът е дона-

сял на полицията, за да заграби 
имота на „престъпника”. Поня-
тието „поробител” не може ос-
тане в тесните рамки на „тур-
чина”, разпространява се върху 
властника изобщо, дори кога-
то говориш с него същия език и 
принадлежиш – реално или фор-
мално – към една и съща рели-
гия, самоопределяш се в една и 
съща култура. Големият родо-
любец Стамболов – и далеч не 
единствено той – не се е спрял 
да остави в ноктите на мизе-
рията и глада цели семейства, 

за да увеличи богатството си. 
Днес хората, изхвърлени от 
жилищата си, ошушкани до ко-
кал от български кредитори, 
лишени от заплати от българ-
ски работодатели очевидно са 
безкрайно повече от постра-
далите от чужда агресия.

Следователно, „преклонена-
та главица” никога не е била 
само прикриваща тактика. Тя 
е присадена върху „народния ни 
характер” именно като СТРА-
ТЕГИЯ, като НАЧИН НА ЖИВОТ. 
Ако допуснем, че е била само 
снишаване със скрити под дю-
шемето саби, то не би се на-
лагало чорбаджиите да бъдат 
изнудвани с оръжие да дават 
пари за мрежата революцион-
ни комитети. Издигащите 
се „в рамките на системата” 
хора биха подпомагали коми-
тетите без подканяне, но кла-
совото им осъзнаване неумо-
лимо ги е тласкало към интег-
риране в османските елити. 
Ако снишаването е факт, не 
би се налагало само десетиле-
тие подир т. нар. Освобожде-
ние да се пише „Епопея на заб-
равените” – как така са забра-
вени борците за свобода!? Ами 
баш така – за да не продължа-
ва освобождението до логич-
ния си завършек, до пълно про-
чистване на обществото от 
изеднически прояви и даже ам-
биции.

Вината – ако може така да 
се нарече – на народа е имен-

но тук – в примирението с 
идеологията на примирение, в 
покорството пред идеология-
та на покорството. Самоза-
лъгването, че „така сме само 
докато му дойде времето” 
сгъстява срама, не го измива. 
През годините от „падането 
на комунизма” (онова, което 
наричат „комунизъм”) „време-
то” настъпва поне три пъти, 
но главата на „народа” оста-
ва преклонена в очакване на 
сабята и тя не закъснява – не 
толкова физически, колкото 
нравствено – посича стреме-
жа към истинската, безуслов-
на свобода, мотивира прие-
мането на нейните фалшиви 
заместители.

Диша още едничката на-
дежда, че когато става дума 
за народи, а не за отделни 
хора, регенерирането на по-
сеченото не е фантастична 
приказка. Който си е чупил 
кости, знае, че зарастването 
се усеща като особен сърбеж.

Чувствате ли нещо подоб-
но, драги читатели? Дано не 
е поредният копнеж за след-
ващия „добър господар” оба-
че, защото ако е, значи сър-
бежът е измамен и не е симп-
том за оздравяване, а прос-
то фантомно усещане на все 
още липсваща част от не-
щото, което даже атеисти-
те са съгласни да го наречем 
„душа”. •

Шаркан

ДОЗА АНТИИДИОТИК

Народна мръдналост
Свещена глупост! Векове цели 
разум и совест с нея се борят; 
борци са в мъки, в неволи мрели, 
но кажи, що са могли да сторят! 
Светът, привикнал хомот да влачи, 
тиранство и зло и до днес тачи; 
тежка желязна ръка целува, 
лъжливи уста слуша с вяра 
млъчи, моли се, кога те бият 
кожата да ти одере звярът 
и кръвта да ти змии изпият....

Христо Ботев, Борба (1871)
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Професия

В анархосредите съществу-
ва мнение, че работата е роб-
ство и е по-добре да се уре-
диш да получаваш максимал-
но, като работиш малко или 
нищо. Да, съвременната ра-
бота е робство, но сама по 
себе си работата все още е 
необходима за обществото. 
Съвременната работа е роб-
ство, но по-добре ли е да си па-
разит и да живееш за сметка 
на другите? Вместо да оста-
неш на временна или безполез-
на работа, е по-добре да нау-
чиш някоя социално полезна 
професия, за да станеш висо-
коквалифициран работник или 
инженер, лекар или учител, да 
бъдеш полезен и на други хора. 
Усъвършенствайте професия-
та си. Пренебрегвайте кари-
ерния растеж, но се стреме-
те да израснете професио-
нално.

Не е изненадващо, че сред 
широките слоеве на работе-
щите хора поддръжката на 
анархистките идеи е незна-
чителна. Откъде да дойде тя, 
ако анархистите бягат от 
професионална работа, ако не 
искат да работят в производ-
ствения сектор на икономика-
та?

Ако овладеете една профе-
сия, изучете сродни с нея. Тяс-
ната специализация прави чо-
века зависим от работното 
място и от началствата. Из-
ключително важно е да сте го-
тови да напуснете работата 
си по всяко време, ако обстоя-
телствата го изискват  – на-
пример нежелание да изпълни-
те изискванията на ръковод-
ството или ситуация, в която 
началникът ви е хванал с анар-
хистка пропаганда.

Самореализация

Всеки човек от детството си 
има мечти. Те могат и тряб-
ва да бъдат реализирани. Чо-
век, който знае как да живее 
въпреки всичко, предизвиква 
симпатия. Увлеченията и хо-
битата са дейност, благода-
рение на която се придобиват 
и развиват полезни умения, 
опит и нови познанства. Мно-
го от това ще бъде полезно в 
борбата.

Активизъм

Социалният активизъм е из-
тощаващ начин на живот, из-
пълнен с трудности и жерт-
ви. Като се впуснем в този 
път, ние се съгласяваме да се 
откажем от значителна част 
от живота си заради борба-
та за по-добър живот за всич-
ки. Няколко дела на месец не са 
достатъчни. Анархизмът не 
се нуждае от подаръци. Всеки 
ден трябва да си задавате въ-
проса „Какво полезно за наше-
то движение направих днес?”. 
Анархистката дейност на ак-

тивиста трябва да бъде в съ-
ответствие с общата фило-
софия на живота. Ако това 
липсва, ако най-важното е да 
оцелееш на всяка цена, ще се 
провалиш. Активистът не 
мисли за това, че има твърде 
много врагове, че шансовете 
за победа са малки, че човек 
може да се предаде.

Активистът мисли по раз-
личен начин: цялата държавна 
система е зло и следователно 
трябва да бъде унищожена с 
всички налични средства, без 
компромиси. Дори ако трябва 
да умре, това не безпокои ак-
тивиста. Победата все пак 
ще бъде негова: той не се от-
казва, не трепва, не позволя-
ва да бъде унизен. Самочувст-
вието, достойнството, гор-
достта за него са по-ценни 
от живота. В същото време 
има много хора, които тър-
пят да бъдат тъпкани, тор-
мозени, най-важното за тях е 
да си спасят живота. Всичко, 
казано дотук, не е за тях.

ГЛАВА 4: „КАКВО ДА СЕ 
ПРАВИ?”

Анархизмът като 
обществен строй

Анархизмът е общество, в 
което всички хора са равни по 
отношение на потребление-
то (то ще бъде организира-
но според нуждите на всеки 
и според възможностите на 
икономиката), по отношение 
на управлението на производ-
ството и по отношение на 
управлението на целия живот. 
Анархизмът е система, в коя-
то обществото се управлява 
чрез пряка демокрация – това 
е системата от общи събра-
ния (в кварталите, в предпри-
ятията), на които са подчи-
нени координационните коми-
сии, избрани за решаване на 
различни технически задачи. 
Събранията ще бъдат свърза-
ни с федерацията, обединени 
от общи икономически, науч-
ни проекти. Хората съвмест-
но ще решават какво и как да 
произвеждат. В основата на 
икономическата дейност ще 
бъдат нуждите на човека.

Целта на анархизма е да 
създаде система без държава, 
основана на три принципа:

Самоуправление под формата 
на пряка демокрация

Цялата власт принадлежи на 
събранията на гражданите 
по местоживеене и работа. 
На регионално ниво основни-
те събрания (асамблеи) опре-
делят временно упълномоще-
ни делегати с възможност за 
незабавно отзоваване. Систе-
мата на асамблеите ще об-
хване цялото общество, от 
всеки дом до цялата планета.

Обществена икономика, про-
изводство според нуждите

Справедливият икономиче-
ски модел включва отказ 

от експлоатацията на тру-
да. Обществената собстве-
ност и колегиалното съ-
трудничество ще заместят 
частната собственост и 
наемния труд. С течение на 
времето икономиката ще се 
отдалечи от стоково-парич-
ните отношения, производ-
ството ще се основава на 
нуждите на гражданите, на 
екологичните изисквания, на 
ергономията и пестенето на 
ресурсите, трудът ще бъде 
избавен от непривлекател-
ните си характеристики.

Лична свобода, мултикултур-
но общество

Всеки човек ще бъде свободен 
да избира своите културни 
предпочитания – такива яв-
ления като масова или патри-
архална култура ще отидат 
в небитието. Обществото 
ще бъде органично съчета-
ние от най-разнообразните 
културни тенденции, предпо-
читания, стилове и вкусове.

Пътят към тази цел пре-
минава през социална рево-
люция.

Революция

Властимащите няма да си 
отидат доброволно. Напро-
тив, те ще се вкопчат във 
властта със сетни сили, без 
да се гнусят от кръв и изма-
ма.

Анархистите не могат да 
извършат своя собствена ре-
волюция само със свои сили. 
Те само показват на обще-
ството нови методи за бор-
ба, разширяват хоризонта на 
възможностите. В идеалния 
случай анархистите трябва 
да станат подбудители на 
народните въстания.

Анархистите не се стре-
мят към завземане на власт-
та.

Борбата за смяна на об-
ществото се провежда с по-
мощта на социални движе-
ния. В нашите страни засе-
га има само наченки на таки-
ва. Задачата на анархисти-
те е с агитация и с пример 
да въздействат върху тях. 
Анархистите искат преки-
те действия да станат ос-
новният метод за борба на 
социалните движения. След 
това те искат тези движе-
ния да стигнат до пълното 
разрушаване на старото об-
щество и изграждането на 
анархистко общество. Това е 
социалната революция. Рево-
люцията – това са обхвана-
тите от социалните движе-
ния работници, безработни и 
студенти, завзели фабрики-
те, територията и универ-
ситетите, борбата срещу 
държавните сили и реоргани-
зацията на обществото на 
основата на свободата и ра-
венството.

Анархистите обаче тряб-
ва да подготвят самите 
себе си за революционната 
борба.

Обхват на действията

В първата глава вече беше 
споменато, че различните 
сфери на действие не са рав-
ностойни – има приоритети, 
има по-малко важни. Има че-
тири крайъгълни камъка/на-
правления за анархизма:

- вътрешен растеж
- разпространяване на 

анархистични идеи
- пряко действие
- въстание

Вътрешен растеж

- Първо, необходимо е изу-
чаване на анархистична-
та теория. За да направите 
това, ви е необходима биб-
лиотека и видеотека. Полез-
ни са и исторически курсове 
по анархизъм за начинаещи, 
лекции и дебати по основни 
и актуални въпроси.

- Второ, членовете на дви-
жението се нуждаят от по-
лезни умения. За да ги полу-
чат, се провеждат семинари, 
обучения, брошури за инфор-
мационна сигурност, поведе-
ние при демонстрации или ар-
ести, за използването на спе-
цифични програми, изработ-
ване на шаблони, графити и 
др.

- Трето, имаме нужда от 
бойна подготовка. Освен 
индивидуалното обучение 
в секции за бойни изкуства, 
съществуват и редица спе-
цифични задачи. Да се устои 
на натиска на ченгетата 
по време на акция, да се ока-
же силна съпротива на фа-
шистите, да се неутрализи-
рат особено ревностните 
случайни граждани, желае-
щи да ви предадат в ръцете 
на „правосъдието”, да могат 
да се използват оръжия, да 
се приготовляват помощни 
средства като коктейли Мо-
лотов – всичко това е резул-
тат от предварителна ко-
лективна подготовка.

Ето списъка на специални-
те умения, които един анар-
хист е много важно да ги при-
тежава:

- битка в редиците на 
строя, борба с нож, борба с 
тояга, ефективни техники, 
причиняващи болка, стрел-
ба по цели, противопожарна 
тактика, полеви тактики, 
пиротехника и електротех-
ника.

Мнозина вероятно ще за-
дадат въпроса: защо да изуча-
ваме стрелба и пр. Защото, 
когато настъпи революция-
та, ще бъде късно за обуче-
ние – всеки анархист трябва 
да може да използва оръжие.

Разпространение на 
идеите

Защо държавата днес е мно-
го по-силна от всякога и капи-
талистическите „ценности” 
не предизвикват критики у 
повечето хора? Живеем в об-
щество, в което властите 
имат мощна информационна 

индустрия. Медиите могат 
да унищожат хилядолетната 
памет само за две-три поко-
ления или дори по-бързо.

Какво имаме като алтер-
натива? Централните нови-
нарски сайтове и блоговете 
в основните социални мрежи 
са половината от битката. 
Улиците изискват нашето 
ежедневно внимание. Графи-
ти и стикери са основният 
инструмент на уличната 
пропаганда. Ключови места 
на градовете са транспорт-
ните центрове и прилежащи-
те им територии, през тях 
преминава максималният 
брой на хората.

Да се действа само в 
транспортните центрове 
обаче е недостатъчно. Про-
блемът е, че възрастните 
поколения вече са формирани 
хора. Младостта, напротив, 
е много по-отворена към сме-
ли идеи. Затова основният 
акцент трябва да се поста-
ви върху младежта от гор-
ните класове и студентите. 
Гимназии, професионални учи-
лища, колежи, университети, 
общежития – това са основ-
ните точки за разпростра-
нение на нашата анархист-
ка пропаганда. Разкривени-
те, надраскани надве-натри 
надписи са вече отживели-
ца. Рисуването под шаблон е 
минималното, по-желателни 
са пълноценни графити. Опи-
тайте се да направите сним-
ки в цвят и композиция, екс-
периментирайте. Не забра-
вяйте да правите снимки и 
видео. Когато материалът е 
достатъчен, направете ви-
деоклип и го пуснете в мре-
жата.

Друг ефективен метод 
на пропаганда са радикални-
те действия и „незаконните” 
шествия. Радикално дейст-
вие би могло да бъде окачва-
не на банер на мост, хвърляне 
на боя върху символичен пред-
мет (например посолство), 
увреждане или унищожаване 
на обект (например унищожа-
ване с коктейл Молотов на 
открита реклама с антина-
роден характер).

Незаконното шествие е 
единственият процес, който 
може и трябва да бъде орга-
низиран от анархисти. Учас-
тието на отделен блок в де-
монстрациите на либерали 
или левичари е предимно в 
полза на последните. Освен 
това то оказва отрицател-
но въздействие върху само-
организацията на движение-
то, тъй като участието в 
разрешен акт е много по-лес-
но от извършването на неза-
конно шествие. Не забравяй-
те и за дупелизачеството на 
пасивните активисти пред 
всякакви боклуци и спецслуж-
би. Незаконната демонстра-
ция е истинският показа-
тел за мобилизационните 
способности на анархистко-
то движение. •

Анархисти от Белорусия
(следва)
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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 !

Всяка година през послед-
ните 130 години, на 1 Май, 
работниците от цял свят из-
лизаме на улицата с достой-
но вдигнати глави и развети 
знамена за да демонстрира-
ме своята колективна сила. 
Този ден носи в себе си жи-
вия спомен за толкова мно-
го победи, но и за толкова 
много жертви, които работ-
ническата класа даде в своя 
исторически поход за спра-
ведливост и свобода. Но 
по-важното е на 1 Май да 
поставим на дневен ред на-
стоящите борби, пред които 
сме изправени. 

Резултатът от смазване-
то на работническата класа 
в България е налице. Ана-
лизирали сме ситуацията 
достатъчно. Време е да по-
ставим въпросът така – или 
работниците ще се органи-
зираме или ще продължим 
да бъдем унижавани. В мо-
мента АРС е единствена-

1 май е нашият ден

та независима синдикална 
структура в България, ня-
маща нищо общо с бизнес, 
партии, фондации и чужди 
посолства. Ние сме бойната 
организация на работниче-
ската класа и въпреки огра-
ничените си ресурси и на-
пълно доброволните усилия 
на членовете си, през по-
следните години постигнах-
ме безпрецедентни успехи 
на арената на класовата 
борба в България. Спече-
лихме десетки конфликти 
срещу работодатели в раз-
лични сектори и помогнахме 
на стотици работници да се 
самоорганизират и да из-
воюват своите права. Син-
дикатът утрои членската си 
маса само за 2 години и все 
повече работници избират 
пътя на автономния синди-
кализъм, далеч от фалши-
вите, антиработнически и 
антинародни, неолиберални 
и неоколониални алтернати-

ви. На 1 Май 2019 заявяваме, 
че времето за компромиси с 
държавата и капитала отми-
на. Време е за действия. С 
увеличаването на силата на 
синдиката, през следваща-
та година възнамеряваме 
да интензифицираме борба-
та срещу работодателския 
произвол в цялата страна. 
Нашите оръжия са солидар-
ността между работниците 
и стремежа към свобода и 
социална справедливост. 
С тях се изправяме срещу 
безхаберието на държава-
та, алчността на бизнеса и 
срещу капиталистическата 
система като цяло!

Ще победим!

Автономен 
Работнически 
Синдикат

Социална борба 
без компромиси!

Тази пролет. медицинските 
сестри в цялата страна из-
лязоха с остра декларация и 
започнаха масови протести из 
цялата страна. 

На първо място в своите 
искания, те поставят: “Без 
търговски дружества в здра-
веопазването!” 

Сред останалите им иска-
ния са “равни заплати за ме-
дицинските сестри, незави-
симо от това в кой град и коя 
болница работят”, “връщане 
на здравните стандарти” и 
увеличение на заплатите. 

Ние, работниците от Ав-
тономен Работнически Син-
дикат изразяваме нашата 
подкрепа за медицинските 
сестри и техните справедливи 
искания. Призоваваме всички 
наши членове и симпатизан-
ти да се солидаризират със 
стачката и да изразят своята 
подкрепа. Крайно време е да 
осъзнаем, че пазарните ре-
форми в здравеопазването са 
пагубни не само за медицин-

Работници от АРС подкрепиха протестите на медицинските сестри 
в София и Варна. Протести на медицински работници се проведоха 
в десетки градове в цялата страна. 

„Работим за жълти стотинки. Само че трудът ни не стру-
ва жълти стотинки. Това са нощни дежурства, това са праз-
ници, в които сме далече от нашите близки. За кого и защо? 
За 500 лв. заплата ли? Днес сме тука, утре сме тука, вдруги-
ден пак сме тука! Докато не ни чуят и разберат, че без нас 
не могат, няма да им се получат нещата. Мен пациенти са 
ме питали: "На вас нали ви увеличиха заплатите?" Не, не ми е 
увеличена заплатата! Основната ми заплата е 660 лв.” – мед. 
сестра от протеста във Варна. 

Позиция на АРС 
относно стачката на 

медицинските сестри
ските работници, които стра-
дат от тях всеки ден, но и за 
всички нас, работещите хора 
и нашите семейства, които 
трябва да живеем с последи-
ците от унищоженото здраве-
опазване.

Затова, ние от АРС по-
твърждаваме твърдата си по-
зиция, която сме изразявали 
неведнъж:

Болниците не трябва да 
бъдат търговски дружества – 
здравето на хората трябва 
да спре да бъде подчинено 
на пазара. Крайно време е да 
прекратим неолибералните 
експерименти в здравеопаз-
ването, които костват живота 
и здравето на милиони бълга-
ри вече близо 20 години.

За достойно заплащане 
и условия на труд 
за работещите в 
здравеопазването!

За свободно и достъпно 
здравеопазване за всички!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС! 
СИНДИКАЛИЗИРАЙТЕ СЕ!

arsindikat@gmail.com / arsindikat.org
0893474743 / 0887847156
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Новини от секциите

На 6 април в клуба на Авто-
номен Работнически Синдикат 
във Варна се проведе синди-
кално обучение на тема “Пра-
вата ни на работното място”. 
Обучението бе отворено както 
за членове на синдиката, така 
и за всички работници и безра-
ботни от Варна, които дойдоха 
да научат повече за трудовите 
си права и ефективното спра-
вяне с проблемите на работ-
ното място. На събитието бе 
представена и новата книжка 
на АРС – "Правата ни на работ-
ното място".

По време на събитието 
обърнахме внимание на общо-
то положение на работещите 
и повсеместното погазване на 
трудовото законодателство. 
Ние не просто работим за най-
ниските заплати и в най-лошите 
условия в целия ЕС. Укриване-
то на осигуровки, незаплатения 
извънреден труд и нерегла-
ментираното работно време 
са се превърнали в ежедневие 
за стотици хиляди работници 
в страната. Една от причините 
за това положение е, че самите 
ние не познаваме добре нашите 
права. 

Какво трябва да 
знаем при  

започване на  
работа

Задължително да изисква-
ме трудов договор (по възмож-
ност безсрочен и съответстващ 
на реалната ни длъжност)

Осигуровки ( за нас е важно 
да ни бъдат изплащани пълните 
осигуровки върху заплатата, за 
която сме се договорили.  Оси-
гуровките са важни не само за-
ради размера на пенсията, но и 
заради конкретни придобивки, 
които ни касаят в момента  – 
обезщетенията при безработи-
ца, лихвения процент, който ще 
получим при теглене на кредит, 
майчинските и т.н.)

Длъжностна характерис-
тика (задължително има така-
ва, да искаме копие от нея, не 
просто да я разпишем. Тя е по-
лезна за нас, за да знаем как-
во може и какво не може да ни 
заповядват да правим нашите 
ръководители докато сме на 
работа.)

НА РАБОТНОТО 
МЯСТО

Работно време

Стандартното е 5 дни в сед-
мицата по 8 часа на ден + 30 
мин обедна. 

При сумирано работно вре-
ме – работната смяна не следва 
да надвишава 12 часа, а про-
дължителността на работната 
седмица 56 часа 

Извънреден труд

Годишно  – не повече от 
150 ч

На седмица  – 6 ч. дневен 
или 4 ч. нощен труд;

На месец – 30 ч. дневен или 
20 ч. нощен труд;

За два последователни 
дни  – 3 ч. дневен или 2 ч. но-
щен труд.  

Заплащането на извън-
редния труд подлежи на до-
говаряне между служителя 
и работодателя, но законово 
не може да бъде по-малко от: 
50% за работа през работни-
те дни; 75% за работа през 
почивните дни; 100% за рабо-
та през дните на официални-
те празници;

Почивки и отпуски

Обедна почивка  – не по-
малко от 30 минути.

При сумирано работно вре-
ме, има задължителна допъл-
нителна почивка от поне 15 
минути след края на регламен-
тираното работното време.

Междудневна почивка – 12 
часа. 

Седмична почивка 

- При петдневна работна 
седмица – два последователни 
дни, от които единият е в неделя. 

- При сумирано работно 
време – 36 часа.

Режим за труд и почивка. 
Наредбата за физиологичните 
режими задължава на практи-
ка почти всеки работодател да 
има разработен заедно с ра-
ботниците и службата по тру-
дова медицина т.нар. физиоло-
гичен режим на труд и почивка 
по време на работа. Чрез него 
се определят множество крат-
ки почивки през работния ден.

 
Глоби

Работодателят няма право 
да ни налага парични глоби 
при каквито и да било обстоя-
телства. 

Заплахи 

Често работодателите ни 
заплашват с дисциплинарно 
уволнение. Много често, тези 
заплахи са празни, тъй като 
дисциплинарното уволнение е 
изключително трудна проце-
дура, добре урегулирана в тру-
довото законодателство, която 
не позволява никакви своево-
лия от страна на работодателя. 
То може да бъде предприето 
само при наличие на тежки 

нарушения на трудовата дис-
циплина, като например нея-
вяване 2 поредни дни на ра-
бота без уважителна причина, 
като тези нарушения трябва да 
бъдат подробно доказани от 
страна на работодателя. Дис-
циплинарното уволнение може 
да бъде обжалвано, като прак-
тиката показва, че повечето та-
кива жалби се удовлетворяват 
от съда и работниците, станали 
жертва на неправомерно дис-
циплинарно уволнение са въз-
становени на работа и получа-
ват съответните обезщетения 
от работодателя. 

Бонусите

Бонусите не са добре за ра-
ботника, защото дават повече 
власт на работодателя. Освен 
да ни притискат да работим 
по-интензивно, работодатели-
те използват бонусните схеми 
и за да заобикалят трудовото 
законодателство по отношение 
на глобите. Те ни санкциони-
рат, като намаляват тази част 
от нашето заплащане, която 
е под формата на бонус. Така 
шефовете могат да ни “глобя-
ват” заобикаляйки закона, спо-
ред който налагането на парич-
ни глоби е забранено.

Анекс към договора (нов 
изпитателен срок, смяна 

на длъжността)

Трябва да сме особено 
внимателни ако работодате-
ля смени длъжността ни и се 
опита да ни вкара в нов изпи-
тателен срок (това се прави с 
анекс към договора), тъй като 
често това е схема на работо-
дателя, чрез която той просто 
се опитва да ни съкрати без 
обезщетение.  Не подписвайте 
анекси към договора без да сте 
запознати подробно с тяхното 
съдържание. Не се доверявай-
те на работодателя относно 
последствията от подписване-
то на анекса. Консултирайте се 
със синдикалист или със спе-
циалист по трудово право.

Забавяне на заплатите

 Работодателят няма право 
да бави заплатите. Забавянето 
на изплащането на трудово-
то ни възнаграждение, дори и 
само с един ден, се счита за на-
рушение на договора от страна 
на работодателя. Ако сезираме 
инспекцията по труда, той ще 

бъде санкциониран. Забавяне-
то на заплатата също така ни 
дава основание да напуснем 
работа без предизвестие. Това 
не пречи да търсите забавена-
та си заплата по съдебен ред, 
към която следва да получите и 
определената от закона лихва.

НАПУСКАНЕ НА 
РАБОТА

Независимо от формата 
на прекратяване, служителят 
винаги имам право да получи 
следното:

- трудово възнаграждение 
за всеки отработен ден;

- парично обезщетение за 
неизползвания платен годишен 
отпуск, пропорционално на из-
теклия от годината период;

- трудовата книжка с вписа-
но вярно и коректно основание 
за прекратяване на трудовото 
правоотношение.

Прекратяване по желание на 
служителя

Взаимно съгласие без пре-
дизвестие и без обезщетения. 
чл. 325. Няма обезщетение. 
Няма пълна борса.

Прекратяване от служител 
с предизвестие чл. 326 Предиз-
вестието се уговаря в трудовия 
договор. Обичайно то е 30 дни, 
като страните могат да угово-
рят и по-дълго, но не повече от 
три месеца. Няма пълна борса, 
няма обезщетение.

Прекратяване по желание 
на работодателя

Прекратяване в изпита-
телния срок (чл. 71) 

Работодателят може да 
прекрати без предизвестие 
трудовия договор в срока на 
изпитване. Няма обезщетение. 
Има пълна борса.

Прекратяване, иниции-
рано от работодателя, 

срещу уговорено обезще-
тение (чл. 331)

- минимум 4 брутни запла-
ти. Обезщетението се изчисля-
ва на база последната запла-
та + допълнителните трудови 
възнаграждения, добавки за 
прослужено време и други до-
бавки с постоянен характер, 
получени през последния ме-
сец. 

Синдикално обучение: “Правата ни на работното място”
Съкращаване на щата – 

две заплати обезщетение. 
чл. 328.  

Една заплата за предизвес-
тието и една заплата ако работ-
никът не си намери работа. Ако 
си намери работа но е по-ниско 
платена – плаща се разликата. 

Задължение на работода-
теля е да извърши подбора на 
база оценка за знанията и уме-
нията на служителите. Ако ра-
ботодателят не успее да докаже 
пред съда, че е извършил под-
бора правилно, съкращаването 
може да бъде отменено. Срокът 
за съдебно оспорване е два ме-
сеца.

Закрила при уволнение 

Майки на деца до тригодиш-
на възраст и работници страда-
щи от определени заболявания 
са защитени от уволнение. Те не 
могат да бъдат съкратени, нито 
дисциплинарно уволнени без 
разрешение на Инспекцията по 
труда.

Обезщетения за безработи-
ца от държавата

Обезщетенията при безра-
ботица са изключително важни 
за нас, като работници, защото 
те ни дават свободата и времето 
да търсим и да изберем работа 
за нас при по-изгодни условия. 
Без тях, ние бихме били прину-
дени да приемем първата офер-
та за работа, независимо колко 
неизгодна е тя за нас.

За да получаваме тези обез-
щетения, ние трябва да сме ра-
ботили поне 9 от последните 15 
месеца. Обезщетението, на кое-
то имаме право е 60% от запла-
тата (брутната) от последните 2 
г, като можем да ги получаваме 
за срок между 4 и 12 месеца в 
зависимост от стажа. Минимал-
ния размер на обезщетенията е 
7 лв/ден за 4 месеца.
 

   СИНДИКАЛИЗЪМ
Да знаем правата си на 

работното място е важно, но 
съвсем не е достатъчно. Инди-
видуалния работник винаги е в 
неизгодна позиция спрямо ра-
ботодателя, колкото и добре да 
знае правата си, тъй като рабо-
тодателят има властта да ни на-
значи или освободи от работа, 
както и да диктува условията, 
при които работим.

Единственият начин да 
имаме достатъчно сила да 
преговаряме с нашия работо-
дател при равни условия е да 
се обединим с нашите колеги. 
Това обединение с колегите ни, 
в защита на общия ни интерес, 
се нарича синдикализъм. Когато 
действаме заедно, той не може 
да нарочи някого и да го прити-
сне. Не може да си позволи и да 
уволни всички, без това да на-
несе тежки материални щети на 
неговия бизнес. Така че той вече 
няма силата да се разпорежда, 
а е длъжен да се съобразява с 
нас и нашите условия. 

Свържете се с Автономен 
Работнически Синдикат и ние 

ще ви помогнем да органи-
зирате синдикат с вашите 

колеги!
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Синдикални новини

История

31 март 2009 г., около 40 ра-
ботници в завода на Caterpillar 
в Гренобъл, Франция нахлуха 
в кабинетите на шефовете си 
и задържаха четирима от тях 
като заложници, като насто-
яха за по-добри обезщетения 
за съкращаваните работници. 
Това се случи в контекста на 
масови съкращения в предпри-
ятието, при които 700 френски 
работници загубиха работата 
си. 

Действието на работниците 
се увенча с успех – компанията 
увеличи стойността на обезще-
тенията за съкратените с 1,5 
милиона евро, което доведе 
до изплащането на средно по  
80 000 евро на работник.

Алдо Милани е несправед-
ливо обвинен в "изнудване" под 
формата на организиране на 
серия от стачки заедно с работ-
ниците в кланиците в провин-
ция Модена. Делото приключи 
в края на март, като присъдата 
трябва да бъде обявена през 
следващите дни. Подобни ре-
пресии за участието си в стач-
ките връхлетяха и други син-
дикалисти и активисти, които 
днес се борят със съдебни про-
цеси или санкции за участието 
или подкрепата си за работни-
ческите борби в сектора.

Логистичният сектор в Ита-
лия – една от ключовите обла-
сти на икономиката в Европа 
и в света  – е арена на почти 
ежедневни стачки и работни-
чески борби през последните 
10 години. В момента това ав-
тономно работническо движе-
ние вече се е разпространило 
отвъд логистиката към други 
отрасли като агробизнеса, тър-
говията, керамиката и металур-
гията.

През изминалия век по-го-
лямата част от работническите 
движения се борят за по-бла-
гоприятни права и договори 
Днес борбата е предизвикана 
от новия трудов ред, основан 
на системно нарушение на на-
ционалните колективни трудо-
ви договори и най-основните 
предпазни мерки по отношение 
на заплатите, здравето и безо-
пасността и работното време. 
Това работническо движение 
възстанови правата и достойн-

ството на хиляди работници 
(предимно имигранти), кои-
то преди това бяха смачкани, 
сведени до полу-роби: мизер-
но платени, изнудвани, прину-
дени да работят в нечовешки 
условия. Движението извади 
на светло гъсто изплетената 
мрежа от беззаконие, данъчни 
измами и участие на мафията в 
експлоатацията на работници-
те. Полицията и прокуратурата 
обаче застават срещу стачки-
те и тревогите на работниците, 
разглеждайки ги като "наруша-
ване на обществения ред". Сле-
дователно правата на работни-
ците в много логистични вериги 
за доставки са извоювани само 
чрез форми на борба, които се 
считат за незаконни, като бло-
кади на складовете и логистич-
ните мрежи и самоорганизи-
рани стачки. Извоюването на 
тези права доведе до стотици 
наказателни дела срещу дви-
жението. Освен това, наскоро 
одобрен от министър-предсе-
дателя Салвини, Декретът за 
сигурността предвижда присъ-
ди до 12 години за "престъпно 
блокиране на пътя" и незабав-
но депортиране на работници – 
имигранти, участвали в такива 
блокади.

Наказателният процес сре-
щу националния координатор 
на Си Кобас (Si Cobas) Алдо 
Милани показва, че яростно-
то потискане на движението 
на работниците в логистиката 
е част от по-широка кампа-
ния на репресии срещу син-
дикалните права, социалните 

Национален координатор на автономния синдикат Си Кобас в Италия, кой-
то е заплашен с 2 години и 4 месеца присъда. В защита на другите синдика-
листи, заплашени от репресии.

С нас се свързаха работни-
ците от ресторант Ларго, който 
доскоро приемаше клиенти в 
хотел Черно Море на центъра 
на град Варна. 

Ресторантът затвори вра-
ти края на миналата година, 
при което повече от 20 души 
от персонала не са получили 
дължимите си възнаграждения. 
Някои от тях имат да получават 
заплати за месеци назад, като 
сумите варират от 400 до 1500 
лв на човек. Малко преди рес-
торантът да прекрати дейност 
окончателно, работниците са 
принудени да подпишат молби 
за напускане. В същото време, 
те не само не получават запла-
тите, които са изработили, но 
се оказва, че фирмата е прех-
върлила собствеността си вър-
ху социално-слабо лице за да 
избяга от изпълнение на задъл-
женията си.

След разговор и с други 
бивши работници от ресторант 
Ларго, установихме, че краж-
бата на заплати и погазването 
на трудовото законодателство 
отдавна са били норма в рес-
торанта. Трудовите възнаграж-
дения на работниците са регу-
лярно забавяни със седмици и 
месеци, изплащани са на парче, 
по 20 или по 50 лв, и работни-
ците са поставени в пълна не-
сигурност относно това кога и 
колко ще получат за труда си. 
Работодателите укриват осигу-
ровки, като осигуряват по-го-
лямата част от работниците на 
минимална заплата, а остатъка 

от заплащането им е давано 
под масата, когато изобщо е 
давано. Някои от работниците 
пък изобщо нямат трудови до-
говори.

Гневните работници бяха 
твърдо решени да не оставят 
нещата така, затова, заедно 
с тях започнахме кампания 
срещу некоректните работо-
датели от ресторант Ларго, 
чрез която ги накарахме да 
понесат отговорност за делата 
си и да изпълнят своите задъл-
жения към работниците. След 
като разобличихме престъпни-
те им практики, като публику-
вахме статия в местните медии, 
работодателите веднага се оба-
диха и се съгласиха да се срещ-
нат с работниците и да изплатят 
дължимото. Само три дни след 
началото на кампанията, работ-
ниците получиха своите неиз-
платени заплати. 

Това стана благодарение 
най-вече на самите тях, защо-
то те решиха да не оставят не-
щата така, отказаха "да пият 
студената вода" както правят 
хиляди други, свързаха се 
с Автономен Работнически 
Синдикат и заедно успяхме 
да принудим работодателя да 
изпълни задълженията си.

Не пийте студената 
вода!

Синдикализирайте се!
Прякото действие  
винаги се отплаща!

Преки действия:  
Работници във Варна си върнаха 

откраднатите заплати

Тази година, ежегодното на-
ционално събрание на Автоно-
мен Работнически Синдикат ще 
се проведе на 18-ти и 19-ти Май 
край Варна. 

Поканени са всички членове 
и симпатизанти на синдиката, 
като по време на конгреса ще 
бъдат проведени няколко дис-
кусионни панела , в които орга-
низирани работници от различ-
ни сектори и предприятия ще 
споделят опит в синдикализа-
цията, провеждането на стачки 

Годишен конгрес на АРС
и справянето с репресиите на 
работодателите.

 Ще ни гостуват и синди-
калисти от чужбина, които ще 
споделят своя опит в органи-
зацията в културния сектор и 
транснационалните стачки.

 За повече информация и 
заявление за участие, пишете 
на arsindikat@gmail.com или се 
свържете с някои от коорди-
наторите на АРС: 0893474743, 
0887847156

движения и съпротивата на 
научната общност срещу насто-
ящата ситуация в държавата. 
Първоначално Алдо бе арес-
туван и задържан в продъл-
жение на три дни, по време на 
последния етап от преговори 
за колективен трудов договор. 
Срещу него бяха повдигнати 
обвинения за "изнудване" в ущ-
ърб на месопреработвателна 
компания, управлявана от се-
мейство, постоянно замесено в 
корупционни скандали. Проце-
сът срещу Алдо Милани показа 
тесни връзки между частния 
бизнес и държавните органи. 
Невинността на синдикалиста 
беше толкова очевидна, че про-
курорът неотдавна смекчи об-
винението, което вече не е, че 
Алдо е поискал пари за себе си, 
а за уволнените работници. Той 
поиска наказание от 2 години и 
4 месеца затвор. Твърденията, 
направени по този начин обаче, 
не отговарят на определението 
за изнудване. Алдо се опита да 
предотврати уволнението на 55 
служители и да гарантира, че 
те ще бъдат надлежно платени 
заедно с плащането на данъци 
и осигуровки. Това са изисква-
ния, нормални за всеки серио-
зен синдикалист. Прокуратура-
та се опитва да инкриминира 
трудовия спор изобщо и създа-
ва опасен прецедент. Ако всяко 
икономическо търсене в полза 
на служител може да се счита 
за „изнудване“, то подкопава 
самите основи на синдикалната 
дейност.

Затова призоваваме всички 
сили, които подкрепят наше-
то движение, да поискат Алдо 
Милани да бъде освободен от 
обвинения.

В change.org можете да под-
пишете писмо за подкрепа на 
Алдо Милани тук.

Също така призоваваме за 
подкрепа в кампанията срещу 
криминализирането на улич-
ните блокади като форма на 
социални и синдикални проте-
сти и срещу използването на 
полицейски сили при трудови 
спорове пред портите на работ-
ното място.

Международна солидарност в защита 
на Алдо Милани: 

На 1 април 1916 г., е родена 
испанската героиня от граж-
данската война – Юлия Хермо-
сила Сагредо. Съвсем млада, 
тя става член на анархисткия 
синдикат CNT и при избухва-
нето на гражданската война 
се присъединява към сража-
ващите се анархистки колони 
на фронта в Очиандо. След 
победата на фашистите, тя ус-
пява да избяга и се включва в 
нелегалната анти-франкистка 
съпротива, като участва в ня-
колко опита за убийство на ге-
нерала. 

Тя остава активна в работ-
ническите борби до смъртта си 
през 2009 г.
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За международните шофьори

1. Получаваме достойно и 
равно европейско заплащане 
(включително и социалните 
придобивки) за командирова-
ните шофьори, които извърш-
ват саботажи и трансгранични 
курсове, още от ПЪРВИЯ ден. 
В случая под „трансгранични“ 
разбирайте например: това-
риш в Испания и минаваш за 
Белгия транзит през Франция.

2. Колегите на правите кур-
сове станаха жертва на по-
стигнатия компромис !Те няма 
да могат да се възползват от 
директивата за командирова-
не, защото българските поли-
тици бяха против шофьорите 
да получават равно европей-
ско заплащане! Само да на-
помня, че Макрон настояваше 
всички шофьори да бъдат част 
от тази директива.

пример: Тръгваш от Бълга-
рия, разтоварваш във Белгия 
и товариш обратно за Бълга-
рия  – заплащане по старому( 
няма европейска заплата), а 
може би по-малко! Защо ли? 
Започна внос на работници от 
Молдова, Украйна, Армения 
и други. Тези работници ще 
се използват за прави курсо-
ве, защото ще им плащат, по 
усмотрение, а вие колеги на 
правите курсове, ще се прину-

дите да работите вътрешно в 
Европа.

„Благодарете“ на нашите 
политици !

3. За прибирането на все-
ки 4 седмици на камионите, а 
не на шофьорите ,,благода-
рете "пак на нашите полити-
ци, защото те настояваха, че 
прибирането на шофьорите 
противоречи на основни евро-
пейски закони. Ами сега, кой 
ще понесе отговорност, че ка-
мионите се разкарват по 5000 
км на всеки 4 седмици? Явно 
пак Макрон им е виновен. Не 
беше ли по-добре превозвачи-
те да плащат по 80€ на някой 
бус да кара шофьорите? Ами 
загубите, защото камионите 
стоят във България по време 
на почивката на водачите?

4. За каботажите получиха 
незадоволителна сделка, ще 
има ограничение от 3 дни, а 
реално можеше да договорят 
5 дни, но евродепутатите ни 
решиха да водят война с ос-
нователите на ЕС, като много 
добре знаеха, че ще загубят. 
Защо? Много просто  – искат 
още един мандат, но високата 
цена ще я платят превозвачите 
и колегите на правите курсо-
ве.

5. Договорено е още, че 
страните членки на ЕС тряб-
ва да изградят на всеки 100 км 
паркинги с осигурени условия за 
водачите.

6. Шофьорите на микробуси, 
които въртят по 1000 км и наго-
ре на ден, ще бъдат ограничени 
на до 10 часа шофиране.

7. Въвеждат се интелигентни 
Тахографи с цел :

- да се вижда всяко премина-
ване на държавна граница ;

- броят изработени часове на 
водачите и държавите, където 
са били;

- контролните органи да из-
вършат проверки в офисите на 
фирмите, а не на пътя;

- европейската инспекция по 
труда да извършва ефективен 
контрол.

Безжичният пренос на данни 
ще даде възможност на власти-
те да проверяват дистанционно 
превозните средства, без да се 
налага да ги спират.

Нали все се оплакваме, че 
Инспекцията по труда и ИААА не 
си вършат работата ето сега ще 
имаме възможност европейски 
трудов орган да проверява фир-
мите!

8. Поне на всеки четири сед-
мици водачите, ще се прибират у 
дома за сметка на работодателя.

Това ще осигури по-пълно-
ценна почивка на шофьорите у 
дома.

9. 45 часовата редовна сед-
мична почивка, ще се прекарва 
извън кабината .Превозвачите 
са длъжни да плануват почивки-
те на водачите.

От групата: Международни 
шофьори

Пакет "Мобилност", срещу 
който българските транспортни 
босове протестират, предвиж-
да серия от мерки за подобря-
ване на условията на труд на 
работниците в сектора, сред 
които най-важните са три:

1. Гарантиране на правото 
на шофьорите, да се връщат 
при семействата си в България 
веднъж на три седмици.

2. Прекратяване на практи-
ката, шефовете на транспорт-
ните компании да принуждават 
шофьорите да спят в кабинки-
те на камионите, за да спестят 
разходи за настаняване, както 
и с цел да им пазят стоката, 
като по този начин шефовете 
спестяват и от застраховка.

3. Гарантиране на заплаща-
нето на командировъчни спо-
ред правилата на страната, в 
която шофьорите извършват 
дейност. При извършване на 
дейност в дадена страна за по-
вече от 72 часа (т.е. когато не се 
касае просто за преминаване 
през нея), шофьорите да полу-
чават командировъчни според 
правилата в съответната стра-
на.

 
До отпадането на голяма 

част от придобивките за работ-
ниците се стигна след серия 
от циркови протести органи-
зирани от собствениците на 
компании, агресивен лобизъм, 
медийна кампания с фалшиви 
новини и пълна мобилизация 
на управляващи и опозиция в 
защита на интереса на транс-
портните босове.

 
На всички е ясно, че пред-

ложения нов регламент не е 

резултат от някаква общоевро-
пейска солидарност с правата 
на българските работници, а 
от тънките сметки на правител-
ството на Макрон и компания, 
които защитават интересите и 
„конкурентоспособността“ на 
западноевропейските превоз-
вачи. Същото се отнася и до 
медийната истерия всявана от 
собствениците на транспортни 
фирми в България, които чрез 
страх и спекулации относно за-
губа на работни места, опитват 
да мобилизират работниците 
и обществеността в защита на 
техните частни интереси.

 
Новият общоевропейски ре-

гламент, макар и произлязъл от 
сблъсъка между интересите на 
частниците, е изцяло в полза на 
българските работници, на кои-
то не би трябвало да им пука 
за печалбите на френските или 
българските капиталисти, а за 
собствените им интереси! 

Така че победите за ше-
фовете, извоювани в Брюк-
сел миналата есен, когато те 
успяха да премахнат част от 
социалните клаузи в новия 
регламент, представляват 
загуба за работещите в сек-
тора – както за българските 
работници, които, ако не бъ-
дат върнати социалните кла-
узи в пакета „Мобилност“, 
ще продължат да работят 
при най-лошите условия на 
труд в ЕС, така и за техни-
те колеги от другите стра-
ни, които ще усетят натиск 
върху собствените си пра-
ва, заради социалния дъм-
пинг налаган от българските 
транспортни компании.

Позиция на АРС относно 
пакет „Мобилност“ за 

международните шофьори

Какво печелим и какво губим 
с пакет „Мобилност“?

В началото на март месец, 
работници и служители на хи-
мическия завод “Агрополихим” 
в Девня излязоха на спонтанен 
протест пред портала на пред-
приятието.

Протестът бе срещу ниското 
заплащане и лошите условия на 
труд в белгийската компания, 
която управлява приватизира-
ния завод, като работниците 
заявиха категорично, че ако 
исканията им за по-високи за-

Работнически борби

плати не бъдат удовлетворени, 
ще преминат към ефективни 
стачни действия и ще блокират 
работата на “Агрополихим.

Работници разказаха още, 
че шлосери и електротехници 
в завода получават средно по 
700 лева месечна заплата, а 
други са на минимална. В съ-
щото време печалбата на част-
ното дружество надхвърля 33 
млн. лева. 

Докато работещите едва 
покриват сметките си, съпруга-
та на изпълнителния директор 
Филип Ромбаут, носи ботуши от 
крокодилска кожа, чиято цена 
се равнява на едногодишната 
заплата на работник, ежеднев-
но работещ в нездравословни и 
животозастрашаващи условия 
на труд.

Протест в завод „Агрополихим“

не желая да виждам
вече хора с наведени глави
и дори, животът ти 
да не върви, помисли
за теб ще има по щастливи 
дни, ако ти успееш да се 
изправиш на крака да
вземеш своята съдба
в собствените си ръце и 
колкото 
и да е трудно да заровиш
всичките си страхове
да ги поставиш на колене

Контра Култура

Минаха 3 години без нашият любим прия-
тел и другар Мишо. Той имаше много какво 
да ни каже. Талантливо, хубаво момче.

да ги заровиш в земята
тогава ще ти се усмихне 
и -(сатаната)- съдбата

да разбереш че този живот 
не гасне като свещ
той се разпалва като
клада която ти самия
кладеш. 

безспорно е че 
няма справедливост на 
земята ти самия решаваш 

дали да крадеш и какво
получаваш в разплата

гладът е най-лошия 
съветник като гаврошите
си клетник и слугуваш 
на страната, знаме герб
и химн за 10 часа 200
лева заплата вместо хляб
ходиш със знаме в 
ръката
да се кланяш на 
някого не мисля че е за 
мен, цялата идея за 
държавния суверенитет
представлява проблем
 
демократичност  с изродени 
идеали щом те издигнат 
партийно всяка подлога те
хвали

мисля че нямам 
вече нужда от полиция до
мен, искам да зная че няма 
държава която да ме мачка 
всеки
мой ден
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Критика на историческия разум
» » » продължава от миналия брой

Исторически властта е „деми-
ург” на собствеността, макар 
че последната е цел на власт-
ниците. Затова за обектив-
ност можем да добавим забе-
лежката на американския со-
циолог Перло за Конгреса на 
САЩ:

„Много конгресмени стана-
ха богаташи, но не е малък и 
броят на богаташите, които 
станаха конгресмени”.

В света на „реалния социа-
лизъм” частните собствени-
ци са експроприирани от дър-
жавата (спорадично появява-
щите се и изчезващи по воля-
та ґ „частници” са изключе-
ние, което само потвърждава 
правилото за определящата 
роля на политическата власт 
в създаването и мутации-
те на имуществените отно-
шения). „Експроприацията на 
експроприаторите” се оказ-
ва най-банално поглъщане на 
множеството едри и дребни 
собственици, върху които до-
тогава е била децентрализи-
рана властта, от един-един-
ствен – „народният” Левиа-
тан.

Изчезването на частните 
собственици обаче ни най-мал-
ко не изменя същността на 
имуществените отношения, 
ако под това разбираме съхра-

нение на господството, екс-
плоатацията и зависимост-
та. Историята само е сме-
нила тяхната кожа. Собстве-
ността е станала държавна, 
т. е. на властващата класа, 
която баламосва тези, които 
изстисква в „общонародните” 
заводи, мини, аграрно-промиш-
лени комплекси, услуги и пр., 
чрез диалектическа софисти-
ка.

В лицето на държавно-капи-
талистическата класа власт-
та и собствеността се сли-
ват окончателно. Стават 
тъждествени. Тя е обладател 
на политическата диктатура 
и икономическата мощ. Мас-
ките са свалени и „опосред-
стванията” елиминирани, за 
да стане ясно и за слепите, 
че зад юридическите понятия 
власт и собственост се крие 
един и същи, по-общ социален 
феномен: господството на 
човек над човека. В този сми-
съл ние твърдим, че собстве-
ността е само една от проя-
вите на властта. Тя е власт в 
икономическите отношения, 
чиято главна характеристика 
е експлоатацията.

Организацията на грабежа 
и начините на разпределение 
на награбеното между парази-
тите определят формите на 
собственост. Класификация-
та на обирите и бандитски-

те методи са обект на спе-
циални изследвания. Интере-
суващите се отпращаме към 
ненаписаната наша книга „На-
ръчник на политическия ганг-
стер” и капиталния труд на 
Курцио Малапарте „Техника на 
държавния преврат” (1931 г.). 
Тук приковаваме вниманието 
на читателя върху двете въ-
плъщения на собствеността: 
частна и държавна.

Тези две форми се срещат 
на всяко стъпало в световна-
та история – от люлката на 
цивилизациите до днес.

В Елада: в Атина собстве-
ността е частна, в Спарта – 
държавна. В Египет и Месопо-
тамия държавната собстве-
ност е преобладаваща, ако не 
изключителна. Прототипът 
на платоновия социализъм се 
намира в „идеалната държава” 
на фараоните! При феодали-
зма икономиката е „смесена”. В 
градовете съществуват „сво-
бодни” занаятчии. Над селата, 
в които през средновековие-
то живеят повече от 90% от 
поданиците, властват „бла-
городници” – независими или 
включени в йерархическата 
система според степента на 
централизация на властта 
във феодалното общество. 
В „най-висшата му фаза” – аб-
солютизма, земята принад-
лежи на краля, който я преда-

ва за „доживотно ползване” на 
заобикалящите го куртиза-
ни и метреси, военноначални-
ци и чиновници. Двете форми 
на собственост си поделят и 
днешния свят на капитала, с 
неговите „Изток” и „Запад”.

По-точните изследвания 
във времето и пространство-
то биха доказали, че държавна-
та форма на собственост е 
доминираща в човешката ис-
тория. Този факт, както вече 
посочихме, с нищо не променя 
експлоататорската същност 
на собствеността. Етати-
зацията само служи като аку-
шер на нейната концентрация 
и централизация. Тя ускорява 
превръщането на отделните 
парцели частна собственост 
в единна, тотална, държавна.

При етатизацията впре-
гатният добитък се премест-
ва и настанява от частните в 
държавни обори, които далеч 
невинаги са по-чисти и хигие-
нични. Този акт троцкистите 
наричат „завоеванията на Ок-
томври” или „придобивките на 
пролетариата”.

В частни или държавни обо-
ри правото на собственост 
се свежда до впрягането на 
двукракия добитък. До право-
то да се разполага с чуждото 
работно време и с резултати-
те от неговия труд. До моно-
пола да се организира или запо-

вядва организирането на тру-
довия процес. Класата на гос-
подарите надзирава и дирижи-
ра неговия ритъм, планиране и 
цели. Тя присвоява и плодове-
те.

Юридическото многосло-
вие маскира господството, 
което експлоататорите уп-
ражняват върху останалата 
част от „народа”. То изисква 
цяла система от институ-
ции, въоръжени корпуси, закони 
и морал, с които се поддържа 
страхът от глада и несигур-
ността.

Правният характер на иму-
ществените отношения озна-
чава само, че те са подчинени 
на дадено законодателство. 
Последното е израз на волята 
и интересите на господари-
те. През кризите, които пред-
шестват и съпътстват смя-
ната на собствениците, то 
може да бъде компромис меж-
ду борещите се.

В световната история бор-
бата на класите, които оли-
цетворяват двете форми на 
собственост, по-често е за-
вършвала с победа на държав-
ната собственост. Ръководе-
ни от противни съображения, 
либерали и марксисти заобика-
лят този факт, а той е пряко 
следствие от историческата 
функция на държавата: ограб-
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Престъпници или борци за 
свобода, анархистите актив-
но спомагат за ескалацията 
на кръвопролитията в Русия 
и за пълното обезценяване 
на човешкия живот в атмос-
ферата на бушуващото на-
силие. [Г-жа Гейфман не казва 
нищо за хилядократно по-го-
лямото обезценяване на жи-
вота във войните на госпо-
дарите! – б. пр.) Екатеринос-
лавският анархист Феодосий 
Зубар напада работник, член 
на местната социалдемокра-
тическа партия, и едва не го 
убива, защото се опитвал да 
разкъса разлепената по сте-
ните анархистическа прокла-
мация.

Насилието, към което 
анархистите прибягват, 
е обяснено в некролога на 
Моши Шпиндлер, написан от 
неговите другари. Неговата 
дейност се „отличава с уди-
вително разнообразие”. Той 
не само разпространява по-
зиви и нелегална литерату-
ра сред фабричните работ-
ници и помага в нелегалната 
печатница, но и доставя оръ-
жие и участва в една експро-
приация и няколко терорис-
тични акции. Заедно с двама 
другари, при изпълнение на 
план за убийство на начални-
ка на тюрмата в град Гродно, 
освобождава другар и ранява 
няколко войници от затвор-

ническия конвой. Той хвър-
ля бомба в каляската на ге-
нерал-губернатора на Белос-
ток – Богаевский. Даже след 
като е принуден да избяга от 
Белосток, при всяко свое за-
връщане убивал по някой друг 
шпионин. Загива от послед-
ния свой куршум в стълкнове-
ние с полицията при обиск на 
квартирата му.

Разбира се, има и анархи-
сти от съвсем други слоеве 
на обществото, с друго ми-
нало и интелектуални инте-
реси [като чуя за интелекту-
ални, посягам към кобура си! – 
б. пр.], техните етични поня-
тия се отличават от поняти-
ята на Шпиндлер и подобните 
му. Източниците, в това чис-
ло мемоарите на някои рево-
люционери, свидетелстват, 
че сред анархистите има и 
много принципни хора с твър-
ди идеологически убеждения, 
но те странят от организа-
циите на анархокомунисти-
те, предпочитат да се обеди-
нят със синдикалистите, по-
малко склонни към системен 
тероризъм. Даже полицейски-
те чиновници, често вижда-
щи във всички екстремисти 
закоравели престъпници, при-
знават дълбоката вяра на 
отделни анархисти в револю-
ционната утопия, беззавет-
ната им преданост към дело-
то, която ги кара да проявя-
ват безпримерна храброст и 
безкористен стремеж да жи-

веят в съответствие с анар-
хистическия идеал. Офице-
рът от Охранката, ротмис-
тър Пьотър Заварзин, човек, 
когото никой не би заподо-
зрял в симпатии към екстре-
мистите, признава, че през 
времето на службата си е 
виждал много такива „анархи-
сти – фанатици и аскети”, об-
лечени в дрипи, ядат, колкото 
да не умрат и не си разреша-
ват никакви удоволствия и 
развлечения, дори само намек-
ващи за някакъв разкош.

ЕКСПРОПРИАЦИИ

Някои анархистически, мал-
ко известни революционни 
организации, се опитват ис-
крено да изработят убеди-
телна теоретична обоснов-
ка на своята експроприатор-
ска дейност. Вместо да се 
унижават пред либералите и 
да просят за парична помощ 
или да зависят от пожерт-
вованията на и без това ми-
зерстващите пролетарии, 
те смятат, че революционе-
рите трябва да живеят за 
сметка на капиталистите – 
богати индустриалци, тър-
говци, земевладелци и други 
буржоа-експлоататори. Екс-
проприирайки парите и иму-
ществото им, те са длъж-
ни да се самоиздържат като 
професионални революционе-
ри и да се снабдяват с оръжие 
и експлозиви, необходими за 

борбата с държавата и бур-
жоазията.

Сред анархистите липсва 
общо разбиране за това кол-
ко настойчиви трябва да бъ-
дат в начините за провеж-
дането на програмата си за 
икономически терор. Докато 
чернознаменците твърдят, 
че работниците са длъжни да 
продължат да работят и да 
се борят във фабриките и ра-
ботилниците, независимо от 
експлоатацията и несправед-
ливостта, привържениците 
на „Безначалие” заявяват, че 
действителният анархист 
не е длъжен да взима участие 
в капиталистическото про-
изводство, защото с това се 
засилва буржоазията, която 
подлежи на безжалостно уни-
щожение. Нещо повече, те на-
стояват, че последовател-
ният революционер не тряб-
ва да поддържа съществува-
щата икономическа систе-
ма дори с покупката на необ-
ходимите му стоки; вместо 
това той е длъжен да придо-
бива средствата за същест-
вуване чрез експроприацията 
на частната собственост на 
експлоататори и угнетите-
ли. Подобни мнения същест-
вуват и в други групи анархо-
комунисти, а също и в малко 
известни, близки до тях екс-
тремистки групировки като 
„Непримиримите” в Одеса. 
Когато изтъкват необходи-
мостта от обирите, те зая-

вяват, че „грабежът… е само 
продукт на съществуващия 
политически ред [и затова] 
не е престъпление”. Не е въз-
можно да се каже точно как-
ви суми са експроприирани 
от анархистите в цяла Ру-
сия през първото десетиле-
тие на XX век, защото мно-
го малко от групите, които 
се занимават с експроприац-
ии, считат за нужно да во-
дят отчет за приходите и 
разходите. Можем все пак да 
съдим за размерите на ще-
тите, причинени от анар-
хистическите експроприац-
ии, по многочислените вест-
никарски съобщения за круп-
ните грабежи като обира на 
почти 80 000 рубли от по-
щенския вагон в бесарабския 
град Хотин в Украйна на 17 
октомври 1908 година от 
анархосиндикалисти. При по-
добен случай група анархоко-
мунисти задига 60 000 руб-
ли държавни средства от Гор-
ноднепровската железопът-
на гара. Трябва да се вземат 
под внимание и сериозните 
парични загуби на държава-
та, вследствие нападения-
та над казионни винени ма-
газини, а също и в резултат 
на разграбването на оръжия 
и експлозиви от оръжейни-
те складове и военните ар-
сенали. Загубите, причинени 
от нападенията на анархи-
сти срещу държавната соб-
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ване на поданиците и „чужде-
нците”. В тази функция част-
ните собственици са само не-
канени посредници. Конкубина-
тът им с властниците се дъл-
жи по-скоро на взаимния страх 
от хидрата на народния бунт. 
Последният обаче не може да 
премахне вековната конкурен-
ция между двете форми на гос-
подство, нито естествения 
стремеж на властниците да 
останат единствени прите-
жатели на награбеното. Дру-
гата форма на собственост, 
при която държавата прехвър-
ля правото за владеене, упо-
треба и злоупотреба, върху 
частни лица, е аномалия. Роля-
та на „нощен пазач на буржоа-
зията” не е по вкуса на държав-
ния мъж. Достатъчно е да при-
помним, че мини, банки, пощи, 
железници, гори, пътища и пр. 
са собственост на държава-
та. Към това трябва да доба-
вим целия държавен бюджет, 
чрез който властниците из-
вършват преразпределение на 
награбеното от чакалите на 
частната инициатива. Без да 
забравяме армията, полиция-
та и администрацията, към 
които модерната демокрация 
прибавя партийната и синди-
кална бюрокрация. Всички вку-
пом образуват гръбнака на 

държавата, който статисти-
ката се опитва да скрие сред 
така наречения трети сектор 
или „услугите”.

При държавния капитали-
зъм обществото се оказва 
окончателно замразено в две 
класи. Едната господства (има 
властта и собствеността 
съобразно йерархията и демо-
кратическия централизъм), а 
другата се подчинява (работи 
като вол и мълчи като риба).

Наличието на двете фор-
ми на собственост по проте-
жение на цялата история, във 
всички „социалноикономиче-
ски формации” само доказва, 
че одържавяването не изменя 
същността на цивилизацията.

Това твърдение е вярно не 
само за българското среднове-
ковно общество. През езиче-
ския му период борбата меж-
ду двете тенденции довежда 
до замяна на боилите собстве-
ници от един-единствен гос-
подар и заграждащите го чи-
новници. Новата класа, която 
се конституира чрез и в апа-
рата на държавата, употребя-
ва и злоупотребява колектив-
но „общонародната” собстве-
ност на ханството, спазвайки 
чинопочитанието.

Ако от социологическа глед-
на точка двете форми на фео-
дална собственост са нераз-
личими, тогава защо дворцо-

вите сфери са разтърсвани от 
непрекъснати комплоти, обез-
главявания, невидими удушва-
ния, спуквания на черепи и „са-
моубийства”? Защо са всички-
те тези персонални пенсиони-
рания в манастирите, ослепя-
вания в тъмниците или „изби-
ране на свободата” в позлате-
ните кафези на византийския 
двор? Защото да имаш и да 
нямаш, да си кесар или просяк, 
не е едно и също! Стремящите 
се към властта и богатства-
та не се интересуват от тън-
костите на социологическите 
анализи, нито от зрителния 
ъгъл на впрегатното стадо.

Казахме стадо и неизмен-
но пред нас застанаха исто-
рическите фигури на народни-
те пастири. В букварите обик-
новено говорят за скотовъд-
ство, земеделие, занаяти, ин-
дустрия и тям подобни, за да 
ни обяснят как „поминувал” да-
ден народ в дадена епоха. И от-
минават с мълчание поминува-
нето на властниците.

Видяхме, че техният осно-
вен поминък е грабежът и вой-
ната. (В понятието грабеж 
влизат – освен експроприаци-
ите на цели слоеве от населе-
нието – всички повинности и 
данъци, „принадени” продукти 
и стойности, платено и без-
платно слугуване – от ангари-
ята до бригадите и „ленински-

те” съботници). Практикува-
нето на грабежа вътре в гос-
подарството предполага един 
бранш от скотовъдството, 
за който в учебниците по зо-
отехника не обелват ни дума – 
човековъдството. История-
та изобилства с примери на 
екстензивно и интензивно чо-
вековъдство.

Освен над размножението 
на поданиците, властниците 
бдят за рационалното използ-
ване на човешките стада. Така 
например Елизабет превръща 
обработваемите английски 
земи в пасбища, а „народната” 
власт обезземлява селяните 
чрез ТКЗС-тата, за да „освобо-
ди” работните им ръце от зе-
меделието и ги насочи към ин-
дустрията, където грабене-
то се оказва по-доходоносно. 
Изобщо, властникът постъп-
ва с управляваните така, как-
то едрият скотовъдец – със 
стадата от овце, говеда или 
свине: развъжда ги в „общест-
вените” паши, ливади, прерии, 
планини или градски боксове, 
за да ги остриже, издои, впрег-
не в ралото, ползва за товар и 
превоз, изпрати на пазара или 
в кланицата.

Това човековъдство, под 
скиптъра на държавния зад-
ник, се величае от патриоти-
те като родолюбие. На много-
детните дават медали и над-

бавки, а затъпяваната в шко-
лото публика още от млеко-
питаеща възраст изгубва спо-
собността да тегли паралели 
с овцевъдството, говедовъд-
ството или свиневъдството. 
При добра воля паралелизмът 
може да бъде удължен: в поли-
цейските школи и казарми се 
обучават преториански песо-
ве за охрана на пастирите от 
стадата и на стадата от раз-
пръскване.

Така се създава самозадово-
ляваща се и затворена ското-
въдна система, в която чове-
ковъдството се оказва сто-
тици пъти по-рентабилно от 
останалите отрасли на жи-
вотновъдството.

В живия живот политиче-
ската, икономическата и ре-
лигиозната власт са солидно 
оплетени една в друга и лик-
видирането само на една от 
тях е абсолютно невъзмож-
но при съхранение на остана-
лите. Подобно на християн-
ски бог властта има три лица. 
Собствеността е едното от 
тях! Затова с унищожението 
на държавната власт ще бъ-
дат ликвидирани както соб-
ствеността, така и безпо-
мощността на човешкия дух, 
която ражда вярата в богове 
и чудеса! •

Феранте Пала
(със съкращения)

ТЕОРИЯ

Критика на историческия разум
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ственост, са особено значи-
телни в покрайнините, къде-
то сред създадения след 1905 
година хаос анархистите из-
вършват системни експро-
приации на средства от вся-
какви учреждения. За мнозина 
екстремисти всяко образова-
телно, културно или благот-
ворително заведение е част 
от ненавистния социално-по-
литически строй. В писмо до 
другарите си един грузински 
анархист пише с гордост, че 
„грабежите вървят по-старо-
му. На 20 септември в Тифлис 
ограбихме маса учреждения, 
в това число и… гимназията”. 
Болшинството анархистиче-
ски експроприации обаче са 
резултат от нападения сре-
щу частни лица и частна соб-
ственост, които не се охра-
няват толкова строго, кол-
кото финансовите учрежде-
ния, и рискът от провал не е 
голям. В същото време и пе-
чалбите от такива експро-
приации на буржоазни имуще-
ства са значително по-мал-
ки, отколкото при нападени-
ята на държавни банки и по-
щенски митници. Разбира се, 
терористите понякога полу-
чават значителни суми от 
нападения на крупни частни 
предприятия като захарния 
завод в Киевска губерния, от-
където отнасят десетки хи-
ляди рубли.

Анархистите насочват 
своите усилия основно сре-
щу представителите на бур-
жоазното общество, които 
считат за виновни за явна-
та експлоатация. На 21 март 
1908 година във Варшава на-
пример анархокомунистиче-
ската група „Интернацио-
нал” поставя взрив пред вра-
тата на жилището на тър-
говеца Люцер Царкес и взима 
от него 2800 рубли. В същия 
град анархисти осъществя-
ват подобно нападение сре-
щу кантората на банкера 
Бернщайн, когото под дула-
та на два пистолета заста-
вят да им даде 12 000 руб-
ли. В Централна Русия анар-
хистите действат по същия 
начин. Сред многобройни-
те постижения на избягалия 
матрос Филипов е нахлуване-
то с взлом в дома на възраст-
на богата вдовица от Калуга, 
от която взима крупна парич-
на сума и много скъпоценно-
сти.

Може до безкрайност да 
се продължи списъка с експро-
приации на пари и имущества 
от лица, които анархистите 
считат за угнетители на на-
рода. В други случаи те даже 
не се затрудняват с фор-
мални писма, просто заста-
ват на прага на домовете на 
своите жертви, размахват 
револвери и крещят: „Пари-
те или живота!” Не е удиви-
телно, че гражданите, счи-

тащи себе си за потенциал-
ни жертви на „ексовете”, бър-
зо съобразяват, че е по-безо-
пасно да съхраняват парите 
си в банките и да държат в 
себе си само необходимите 
суми за ежедневни разходи. 
Затова на експроприатори-
те рядко се удава да получат 
много пари при първа визита, 
но те предявяват своите ис-
кания, като се договарят за 
повторно посещение. В об-
щия случай жертвите пред-
почитат да приемат искани-
ята на екстремистите, тъй 
като отказът означава неза-
бавно възмездие, често във 
вид на бомба, хвърлена в дома 
или в кантората на упори-
тия богаташ за наказание и 
назидание. Анархистите при-
бягват към шантаж не само 
спрямо експлоататорите на 
бедните, но и спрямо инте-
лектуалци и специалисти.

Макар руските анархисти 
да представляват „разноли-
ко множество от независими 
групи, без ясна програма или 
система за ефективна коор-
динация на действията”, тях-
ната роля в разгара на поли-
тическото насилие през ре-
волюционното десетилетие 
е много по-значителна от 
тази на всяка организирана 
антиправителствена групи-
ровка в империята.

Из книгата на Анна Гейфман 
„Революционният терор в Русия 

(1894–1917 г.)”

Послеслов

Ако сме врагове на властта 
и то по принцип, а не такти-
чески, ние сме врагове на вче-
рашната, днешната и особе-
но на утрешната власт. За-
щото, в условията на револю-
ционна ситуация, се подгот-
вя смяната на властниците, 
за да се съхрани „редът”. При 
това, най-големите враго-
ве, срещу които трябва да се 
действа безпощадно, включи-
телно с превантивни теро-
ристични удари, са „револю-
ционните” хамелеони, способ-
ни да приемат черно-черве-
ните цветове, за да излъжат 
революционната стихия и да 
приспят тези, чийто дълг е 
да я организират. (Спомнете 
си Държавата и революцията 
на Ленин.)

Както казва Бакунин в 
своята Програма на Интерна-
ционалното братство: 

Истинската, единствено 
легитимна революция е тази, 
чиято цел е ПЪЛНОТО СОЦИ-
АЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ НА 
МАСИТЕ И ВСЯКА ДРУГА РЕВО-
ЛЮЦИЯ, ЕВОЛЮЦИЯ, РЕФОР-
МА ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ћ СА АБСОЛЮТНО ВРАЖДЕБ-
НИ… ЗАТОВА, ВСЕКИ МЕЖДУ 
НАС, КОЙТО ЩЕ ПОДАДЕ РЪКА 
НА ЕДНА ДРУГА РЕВОЛЮЦИЯ, 
ЩЕ БЪДЕ СЧИТАН ЗА ПРЕДА-
ТЕЛ СПРЯМО СОЦИАЛНАТА РЕ-
ВОЛЮЦИЯ.

Изводът, който се налага, 
е очевиден: в момента, в кой-
то на сцената излязат канди-
дат-заместниците на пова-
леното самодържавие, както 
и да се предрешват, трябва 
да се практикува твърдо, сис-
темно, педантично, последо-
вателно и безотказно наша-
та теория за разрушаване 
на държавата и на ембриони-
те ґ. Особено в случай като 
руския (и не само), когато сме 
разполагали с бойци, имащи 
практическия опит, които са 
били в състояние да проме-
нят хода не само на руската 
история…

За жалост, поради различ-
ни причини, сред които най-
важни са опортюнизмът, де-
зорганизацията и пренебрег-
ването или неразбирането 
на бакуниновите препоръки, 
руските анархисти (и не само 
те) изневеряват на анархис-
тическата теория. В каска-
дата от точки на бифуркация 
те започват да се колебаят, 
тяхното око примигва, ръка-
та, държаща револвера или 
бомбата, трепва и те спи-
рат на… полупът, за което 
плащат най-високата цена, 
която могат да заплатят не-
последователните револю-
ционери.

Нека тяхната трагична 
съдба служи занапред като 
урок на всички, които се стре-
мят към най-великия идеал. •

Георги Константинов

» » » продължава от страница 9
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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

1. 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 10 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	 01.04.1966	 г.	 В	 Букурещ	 уми-

ра	авторът	на	„Осъдени	души”	и	
„Поручик	Бенц”	–	Димитър	Тодо-
ров	Димов.

• 	На	05.04.1928	г.	край	Троян	се	са-
моубива	легендарният	анархист	
Васил	Стоянов	Попов	(Героя).

• 	На	06.04.1885	г.	в	Испания	излиза	
първият	нелегален	вестник	„Со-
циална	революция”.

• 	На	 07.04.1897	 г.	 в	 Хасково	 е	 ро-
ден	Георги	Жечев	Текелиев,	анар-
хист,	 писател	 и	 редактор	 на	
анархистки	издания.

• 	На	 08.04.2004	 г.	 в	 гр.	 Казанлък	
умира	 анархистът	 и	 есперан-
тист	 Ганчо	 Лазаров	 Дамянов,	
прекарал	 дълги	 години	 в	 бол-
шевишките	 душегубки,	 акти-
вен	 сътрудник	 на	 в.	 „Свободна	
мисъл”и	 член	 на	 федеративния	
секретариат	на	ФАБ.

• 	На	 08.04.1951	 г.	 в	 Ихтиманския	
балкан	 са	 убити	 от	 болшевиш-
ката	милиция	анархистите		Въл-
чо	Генев	Пантулов	и	Ангел	Тенев	
от	с.	Бяло	поле,	Старозагорско.

• 	На	 08.04.1978	 г.	 в	 Париж	 умира	
френско-испанският	анархист	и	
теоретик	Гастон	Левал.

• 	На	14.04.1993	г.	в	гр.	Кюстендил	
умира	 анархистът	 Борислав	
Мянков,	 участвал	в	испанската	
революция	и	прекарал	след	това	
дълги	 години	 в	 болшевишките	
концлагери.

• 	На	16.04.1925	г.	е	извършен	атен-
татът	 в	 катедралата	 „Света	
Неделя”	в	София,	дело	на	болше-
виките.

• 	На	 17.04.1925	 г.	 в	 местността	
„Градище”	 край	 Габрово	 са	 уби-
ти	анархистите	четници	Милю	
Станев	 Мишев	 и	 Тотю	 Иванов	
Попов.

• 	На	20.04.1899	 г.	в	 гр.	Ески	Фочи,	
Смирна	 (Турция)	 е	роден	анархи-
стът	Тодор	Михалчев	Бакларов	
(д-р	Михалчев).

• 	На	21.04.1841	г.	в	гр.	Толедо	е	ро-
ден	испанският	теоретик	и	ис-
торик	на	анархизма	Анселмо	Ло-
ренцо.

• 	На	26.04.1931	г.	в	София	излиза	ху-
манитарният	 анархистически	
вестник	„Дармадан”.

• 	На	 27.04.1925	 г.	 в	 махала	 Богда-
новци	 до	 Габрово	 е	 убит	 осно-
вателят	 на	 Габровската	 анар-
хистка	чета	Илия	Николов	Шаха-
нов	(Шанов).

• 	На	28.04.1903	г.	Павел	Поцев	Ша-
тев	 взривява	 парахода	 „Гвадал-
кивир”	 на	 френската	 компания	
„Месажери	Маритим”	на	път	от	
Солун	за	Цариград.

• 	На	 29.04.1903	 г.	 Йордан	 Попйор-
данов	 (Орцето)	 взривява	 „Банк	
Отоман”	в	Солун.

• 	На	30.04.1903	г.	при	опит	да	вле-
зе	 в	 телеграфната	 станция	 на	
ул.	„Сабри	Паша”	в	Солун	е	убит	
анархистът	Коста	Кирков.

• 	През	 април	 1925	 г.	 са	 убити	от	
полицията	анархистките	Рахила	
Ангелова	и	Иванка	Симеонова.

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 2019 СВОБОДНА  МИСЪЛ

ЗАБЕЛЯЗАНИ ГРЕШКИ

Две корекции
Във февруарския брой, в статията Те-
орията и практиката на анархизма на 
стр. 12 липсва част от текста между 
последните две колони. Поместваме 
целия текст и се извиняваме за допус-
натата техническа грешка:

Има малобройни участни-
ци в Международната асоциа-
ция на трудещите се – анар-
хосиндикалисткият интерна-
ционал, привърженици на кано-
ните на анархокомунизма от 
първата половина на ХХ век; 
в анархично движение участ-
ват известни учени – докто-
рът на историческите науки 
Вадим Дамие, както и филосо-
фът Пьотр Рябов. Има и мла-
дежи, за които анархизмът е 

по-скоро стил на живот, от-
колкото идейно течение. По 
време на подема на общест-
веното движение през 2012 г. 
анархистите в Москва набро-
яват няколко десетки младе-
жи. Съдейки по уличната ак-
тивност и състава на анар-
хистките групи, днес това 
течение е малобройно и – как-
то обикновено – разделено на 
множество секти.

Групичките по региони на-
брояват единици, максимум 
по десетина члена.

В мартенския брой, на стр. 11, ру-
бриката НОВО ИЗДАНИЕ да се чете ОТ 
ПОЛЕЗНИТЕ КНИГИ •

Редколегия на СМ

ОТ ПОЛЕЗНИТЕ КНИГИ

4. История на безвластническото движение 
в България от Георги Хаджиев

Годините минават всред не-
проницаем мрак, легнал над 
страната ни. Развитието на 
движението e задушено, спря-
но. Разпространението на 
безвластническите идеи е на-
правено невъзможно. Близо 40 
години вече не се публикува 
книга, брошурка, вестниче и 
дори малък позив. Нещо пове-
че, изданията от преди пове-
че от почти век се изземат, 
скриват или унищожават, а 
запазените в библиотеките 
са заключват и остават не-
достъпни за интересуващи-
те се.

Старите дейци, които още 
„помнят” – посредници меж-

ду миналото, настоящето 
и бъдещето, вътре и вън от 
страната, си „заминават”, 
един след друг, осъдени на без-
действие и мълчание. Млади-
те, на които се пада прием-
ствеността, са лишени от 
документи и преки свидетел-

ства. Те с непреодолима мъка 
ще трябва да размиват мъгла-
та, която покрива миналото и 
се простира над настоящето, 
за да черпят път към бъдеще-
то. А историята, с поуките, 
които могат да са извлекат 
от нея, е незаменим учител. •
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*  *  *

Отново сами и в жега и в студ

претръпнали, боси, бездомни и тук

съдбата отредила е техния трон 

да можеше да зърне онзи патрон

на университети училища и ясли

от тая “свобода” докъде сме дорасли 

как славните битки пропити в главите 

повтаряме сляпо с хъс в гърдите

докато умело с чашата в ръката

изсипваме вино да лумнат сърцата.

И мигом до час всичко вече е помен

тъй бързо отмина и този отровен,

припалвайки снощната пура,

момент на разцвет и култура!

В гърлена кашлица глътка живот в гърдите

на тоя изстрадал народ

всяка капчица честност убиват

тъй както войните чиляка затриват

Че всяка държава те притъпява!

Работете за ЧЕСТНОСТ и СЛАВА!?!?

Че там ли достоен живот се ражда?

когато на чужди идеи угажда 

великий човешки възход?

ДЕМОКРАТИЧЕН МОДЕРЕН ЖИВОТ

И как тъй в безвластието намирате хаоса?

Това не разбирам, това ме отказва,

да вярвам в невярна по себе си кауза,

за бил той достоен живот.

По време, в което човекът не спазва,

най-малката, човешката клауза,

която гарантира, че ще опазва

свободната воля на всеки народ!

История, знаете, мъдро показва,

справедливостта се оказва,

често наказвана с тежък закон!

измамникът вечно се подмазва

на онзи у когото властта се оказва!

А тъй не олеква ли общата пазва?

Ето това е морален погром!!!

За двеста години човекът израсна:

властта на монарха, войната ужасна,

депресии тежки и купа злини!

Но ето човешки, от всичките грешки,

 човекът се учи!

Нали?

3 ГОДИНИ БЕЗ МИШО

Завинаги в мислите ни, завинаги в сърцата ни
На 10.04.2019 се навършват 3 годи-
ни без нашия приятел и другар Ми-
хаил Тончев. 

Не можем да прежалим липсата 
му. Добър, красив, борбен, талант-
лив и остроумен, Мишо остава за-
винаги един от нас.

СОЛИДАРНОСТ

Солидарност с арестуваните анархисти в Русия
През март в редица страни 
се провеждат акции – част 
от „Балканска седмица на со-
лидарност с арестуваните 
анархисти в Русия”. В Бъл-
гария е избрана датата 15 
март – Международният ден 
срещу полицейската брутал-
ност. По време на протест 
пред Руското посолство са 
издигнати банери „ФСБ – 
главният терорист”, „Нито 
един другар в ръцете на дър-
жавата”, „Не на мъченията 
и полицейските репресии”, 
„Свобода за задържаните 
анархисти”. Няколко дни по-
късно е прожектиран и доку-
ментален филм, свързан със 
случая. През 2018 г. акции за 
солидарност с арестувани-
те анархисти се провеждат 
и на други места в Европа.

Накратко за случая 
„Сеть”:

През октомври 2017 г. руски-
те специални служби (ФСБ) из-
фабрикуват широкомащабно 
наказателно дело срещу поли-
тически активисти (анархи-
сти и антифашисти), които 
обявяват за членове на теро-
ристичната организация, на-
речена „Сеть” (The Network, 
„Мрежата”). Руските власти 
твърдят, че обвиняемите са 
планирали и подготвили те-

рористични актове, които 
трябвало да се проведат по 
време на предстоящите пре-
зидентски избори през март 
2018 г. и Световното първен-
ство по футбол през лятото 
на същата година.

В гр. Пенза са задържани 
Егор Зорин, Иля Шакурски, Ва-
силий Куксов, Дмитрий Пче-
линцев, Арман Сагинбаев и 
Андрей Чернов. В Санкт Пе-
тербург ФСБ арестува Вик-
тор Филинков и Игор Шиш-

кин. В момента Иля Капустин 
е свидетел, но списъкът 
със задържани за момента 
включва над 10 имена. Родни-
ните на арестуваните съоб-
щават, че техните близки са 
измъчвани, за да се изтръг-

нат от тях изфабрикувани 
признания. Всички задържа-
ни в този случай са в тежко 
положение и силно се нужда-
ят от подкрепа и солидар-
ност. •

К. Молотов


