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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин

цена 0,50 лв

anarchy.bg
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Социалният 
дъмпинг

Дъмпинг не се прави от хора, 
които нямат пари, а от такива, 
които имат бол.

Приказка за 
справедливия 
бирник

Неподквасените блянове на бъл
гарския левичар.

Бюлетинът на АРС

Картелни споразумения в Боро
вец • Работническо самоуправ
ление в Аржентина • Независи
мостта на Каталония

Комунизъм и 
болшевизъм

От болшевиките може да се на
учи само едно – как не се прави 
революция.

Сингулярността 
и бъдещето на 
човечеството

Възможни сценарии на робо
тронната революция.

А Б О Н А М Е Н Т  2 0 1 8

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

можете да се абонирате 
за „Свободна мисъл” от 15 октомври 
до 15 декември във всички пощенски 

клонове в страната и до 26 декември 
онлайн.

КАТАЛОЖЕН НОМЕР 649
1 година: 6,00 лв
6 месеца:  3,00 лв
3 месеца: 1,50 лв

СВОБОДНА
МИСЪЛ

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
„борсата“

Кой и защо бие лекарите?

В нашата махала мегданче-
то е място, където кибичим 
в очакване на “работодате-
ли” – това са виладжиите, 
при които винаги има нещо 
за вършене. По това време на 
годината – запасяване с дър-
ва за огрев, последни спешни 
ремонти на протекли покри-
ви и нещо, което уж е задъл-
жение на Енергото – окастря-
не на дървета, в чиито клони 
се заплитат жиците на елек-
тропреносната, с извинение, 
мрежа. Само че Енергото си 
пипа оная работа, което за 
нас, хронично безработните 
е добре, успяваме да изкараме 
по някой лев, вършейки чужда 
работа, при това предвари-
телно платена през сметки-
те за тока.

Ама тези дни времето не 
предразполага виладжиите 

да напускат градските си 
обиталища, затова мегдан-
чето изпълнява другата си 
функция – на културно-инфор-
мационен център на махала-
та. И понеже ключов обект 
на мегдана е кръчмата, по-
край културата и информа-
цията, поддържа славното 
си дело по алкохолна инток-
сикация на населението, при-
бирайки важните за държава-
та акцизи и ДДС. Повечето 
ми съселяни нямат сили да ус-
тоят на интоксикирането, 
но правят плахи опити да се 
опълчват на второто, като 
полускришом пушим контра-
банден тютюн, закупен при 
походи до тютюноносните 
региони на милата майкови-
на от производителите, и 
те като нас със съдрани гащи 
и превити от къртовска ра-
бота за насъщния. И пием до-
машна ракия. Само първата 
чашка е купешки алкохол, на-
татък си доливаме от про-
тивозаконно сварен. И псува-
ме. Аз все пак се въздържам, 
защото жената на живота 
ми, едновременно първа би-
вша съпруга и настояща тре-
та, казва: немой да почваш 
деня с лошо! Намирам това 
за разумно и гледам да не под-
хранвам лоши емоции от су-
тринта. Също така вече хем 
не ми е вкусно, хем все ме пи-
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ТЕМА НА БРОЯ: АНТИСОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА

Кой крив, кой прав?
Френският президент обика-
ляше като мома на повикване 
из Източна Европа, за да обяс-
нява на местните държавни 
лица колко лоши били поляци-
те. Хайде, не всичките, но ба-
рем правителството им.

Голям колумб. Отдавна се 
знае, че правителствата са 
врагове на народа, акционер-
ни дружества готованков-
ци и паразити, съзаклятници 
срещу свободата на хората.

Само че поредният обита-
тел на Елисейския дворец има 
друго предвид. Лоши са, заде-

то искат равен достъп до па-
зара на труда, където да пра-
вят “дъмпинг на заплатите”. 
Демек лоши са, задето рабо-
тят за по-малко пари от за-
падняците.

Със същите приказки мусю-
то се домъкна и на жълтите 
плочки в растящата и неста-
рееща София. И “нашето” пра-
вителство, колкото може да 
бъде “наша” една мутренска 
банда, която ни тормози, ама 
казва, че туй било за наше до-
бро, та господата от българ-
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ския министерски съвет вед-
нага козируваха: Тъй вярно, 
мон шер мусю льо президон, 
лоши поляци, лоши! И така се 
съгласиха с ограниченията и 
на нашенци до западноевро-
пейския трудов пазар.

Сега – кой тук е крив, кой 
е прав?

Полските държавници гле-
дат своето – за да няма без-
работица у тях, засилват 
гурбетчии навън, развиват 
си “родния” бизнес. Добро пра-
вят, аха. Да им работи иконо-
миката, да капе повече данък 
за същите държавници, да ги 
обичат после избирателите, 
когато дойде време за урни-
те. Политика.

Френските и те си гледат 
интереса – ако те, “старите 
демокрации” се съобразяват с 
източните навлеци, ако има 
това нещо Либерте егалите 
фратерните, докъде ще стиг-
не светът? Възмутително, 
нали, давали европари на по-
ляците, а те с тях, вместо 
да си купят френски или поне 
германски изтребители, ко-
раби и танкове, отиват да 
пазаруват при хамериканци-
те. Неблагодарници. Парите 
са дадени, за да се върнат, за 

да остава Франция по-бога-
та от прошляците, те да слу-
шат какво им говори Париж, а 
не обратното. Пак политика.

Българските властимащи 
обаче се изложиха, нали? Где 
са НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕ-
СИ?! Трябвало да скръцнат със 
зъби, както плахо се опита 
да стори гус’ин президентът 
наш, генерал от ВВС, върл на-
товец и тъй нататък. Да не 
се съгласят! Да си развиват 
бизнеса за сметка на евти-
ната тукашна работна ръка, 
евтината пиячка, евтината 
проституция и други природ-
ни ресурси!

Та кой излезе прав?
Правилният отговор, за 

който обаче вестникът ни не 
дава точки за участие в том-
бола за ваучер за голяма вери-
га магазини, гласи: всички са 
за бой. Голям. До сто и едно, 
и обратно.

Защото е сбъркана сама-
та “интрига”. Светът, нор-
малните хора не се нуждаят 
от “равен достъп” до “трудо-
вия пазар”. Нуждаят се до ра-
вен достъп до необходимите 
за нормален живот блага, из-
работени на всичко отгоре с 
техния труд. Което означа-
ва РАВЕНСТВО, социална спра-
ведливост. Нито им трябва 

“Европа на различни скорос-
ти” – едните привилегирова-
ни, другите с чаша студена 
чешмяна вода. Нужен е друг 

обществен строй, трудът 
да бъде удоволствие вместо 
ангария.

Виждаме как едри чорбад-
жии се бранят от по-дребни-
те, също хищни. Виждаме кав-
га кой да юрка ратаите. Виж-
даме как политиците се на-
гаждат, и то не според жела-
нията на гражданите, а съо-
бразно това кой чорбаджия е 
хем по-силен, хем предлага по-
вече шукаритетки на лоялни-
те към него.

От посочения правилен от-
говор следва: правителства, 
президенти и прочее паплач 
да си ходят, на тяхно място 
да не идват други; работода-
телите, дето им са трън в 
очите и майчински отпуски, и 
минимална заплата, също по-
дир тях – и без повече изедни-
ци!

По времето на Гражданска-
та война в САЩ, в един окръг 
на Конфедерацията се събра-
ли доста дезертьори от ар-
мията на Юга. Писнало им да 
мрат на война за рахата на 
робовладелците, писнало им, 
докато са на фронта, тило-
ваците да обират реколтата 
от семействата им и да мо-
билизират невръстните им 
синове за пушечно месо. Под-
хванали партизанска война – 

за себе си. Обявили се за не-
зависим щат, в който важат 
четири прости правила:

1) никой никому да не нарежда 
как да живее;

2) никой да не забогатява, 
осиромашавайки други;

3) всеки да жъне каквото сам 
е посял;

4) всички хора са еднакви – с 
два крака, две ръце, поняко-
га и глава на място, с една-
къв цвят кръв; а че външ-
но се различавали – туй е 
божа работа, не се бъркай-
те, уважавайте се и заслу-
жавайте уважение чрез за-
читане на предишните 
три правила.

Това е правилният отговор, 
а не президентските кахъ-
ри кой кому подбивал цената 
на работната ръка. Цена има 
само едно нещо – свободата. 
Която върви заедно с равен-
ството и солидарността. Къ-
дето има “пазар”, особено на 
труда, нещата не се разли-
чават принципно от положе-
нието в Южните щати преди 
1865 г. Трябва ли да започнат 
да ни бесят, за да се сетим 
какво е нужно да направим – 
ЗА СЕБЕ СИ?

Шаркан

ТЕМА НА БРОЯ: АНТИСОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА

Кой крив, кой прав?
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„Социален дъмпинг“
Шири се политическата дема-
гогия, няма спирачки, особено 
упорито промива мозъци на 
тема понятия, с които бора-
ви всеки човек, за да вниква в 
същността на нещата. Нароч-
но сбърканите понятия карат 
мисълта да тече не според 
здравия смисъл, да криволичи 
в начертани от измамниците 
(властници, то е едно и също) 
корита. Когато на един ум е 
внушено, например, че свобо-
дата “извън рамките на зако-
на” е “слободия”, не е нужно да 
го мамят нататък, той сам 
успешно се самозалъгва, не му 
хрумва да се бори за това, кое-
то трябва, играе по свирката 
на управниците, даже когато 
ги мрази и псува от сърце.

Последният хит, след като 
“диджеите” на житейската 
дискотека извъртяха парче-
тата “фалшиви новини” (защо 
заобиколно, защо не си казват 
направо – ЛЪЖИ!) и “паралел-
на държава” (уж имало “правил-
на”!), е “СОЦИАЛЕН ДЪМПИНГ”.

С прости думи това значи, 
че по-бедните европейци ра-
ботят за по-малко пари в по-
богатите европейски стра-
ни. Терминът ДЪМПИНГ обаче 
се използва, за да опише нещо 
малко по-различно: бизнес гру-
пировка с претенции за моно-
полист пуска своите стоки 
и услуги на по-ниска цена и по 
този начин завладява пазара, 

разорява конкурентите; на-
края пак качва цените, защо-
то е постигнала монопол.

Сравнението на този вид 
конкурентна тактика с прину-
дата на източноевропейския 
работник да продава “стока-
та” си – своя труд, практичес-
ки СЕБЕ СИ – даже не е цини-
зъм, нито безочие, а нещо още 
по-гадно.

Компания, която прави дъм-
пинг, не е притисната от не-
доимък. Тя съзнателно търпи 
временни загуби, за да си ги 
върне с бъдещите свръхпечал-
би. Компанията е достатъчно 
богата, за да си го позволи.

С какво прилича това на по-
ложението на наемния работ-
ник? Да не би да има инвести-
ции в имоти, които да прода-
де, ако му потрябват сред-
ства? Да не би да притежава 
тлъсти банкови сметки (при 
все че напоследък не е изгодно 
да спестяваш в банка, а банки-
те в България, на фона на не-
спирното обедняване, ВСЕКИ 
МЕСЕЦ печелят по 100 МИЛИ-
ОНА лева)? Или държи колекция 
от произведения на изкуство-
то? Да му капе нещо от лихви? 
От наем? От СОБСТВЕН БИЗ-
НЕС? Ако би разполагал с всич-
ки тези неща, нима работни-
кът би бил работник? Защо-
то, за да осъществи атака на 
пазара с ниска цена на “стока-
та” си, трябва да разполага 

с подобни активи. Да е в със-
тояние да преживее нарочни-
те загуби, без да пукне буквал-
но от глад.

Дъмпингът поставя конку-
рентите на колене. С какво по-
ставя в същата позиция “соци-
алният дъмпинг” работодате-
лите? Бедният гастарбайтер 

нима постига “монопол” на па-
зара на труда (модерното наз-
вание на “добрия стар” робски 
пазар)? Нима след като изтика 
местните, по-добре платени 
работници, изведнъж дикту-
ва на работодателите да вди-
гнат заплатите?

Ако изобщо може да гово-
рим за “социален дъмпинг”, то 
той не е дело на гурбетчии-
те, а на работодателите. Те 
използват мизерията в едни 
страни, за да предложат “до-
бри” заплати на мизерстващи-
те, а това “добро” е мизерия за 
местните. Резултатът е, че 
и местните накрая са прину-
дени да работят за по-малко. 
Класика в жанра.

Ситуацията става съв-
сем ясна, ако си спомним две-
три поговорки: крадецът вика 
дръжте крадеца, болен здрав 
носи, от болната глава на 
здравата.

В данданията пък на “соци-
алния дъмпинг” политически-
те партии си разиграват иг-
рите, държавната бюрокра-
ция се преструва на загриже-
на за гражданите, много шум 
за нищо, парата от котлето 
успешно отива в свирката на 
локомотива вместо в бутала-
та.

За допълнителен прах в 
очите пускат уточнението, 
че “социалният дъмпинг”, осъ-
ществяван от мигриращи 

лица, бил най-вече в областта 
на ползването на социални по-
мощи. Глупости! Първо, това 
са различни неща, несвърза-
ни с ценовата ситуация на 
т. нар. пазар на труда. Вто-
ро, социалната система даже 
у нас не е лесна за източване 
от сиромашката маса. Източ-
ват я големите играчи. Тя не е 
създадена да дава, без да взе-
ма от другия джоб. Ползите 
за държавата от социално-
то подпомагане са повече от 
тежестите: хората не се на-
дигат на бунт, бедняците се 
карат помежду си и не им ос-
тават сили да поискат смет-
ка от баш мошениците, зави-
симостта на населението от 
бюрокрацията расте. А и нека 
не забравяме – тежестта за 
държавната машина е измис-
лена, защото всеки свой про-
блем държавниците от векове 
умело стоварват върху гърба 
пак на населението. И когато 
са “щедри” към някаква група, 
било етническо, било друг вид 
малцинство, то пак им служи 
за укрепване на властта.

Изхвърли от главата си 
тези нагли внушения, Чита-
телю! Не вярвай, когато ис-
кат да те прилъжат, че сиро-
масите правят на други сиро-
маси най-голямото мръсно! Ви-
новниците за това положение 
ти го внушават. •

Васил Арапов
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тат за нещо, за което ми 
трябва бистър ум.

Та кибичим под навеса, гле-
даме ръмежа от ниските на-
мусени облаци и си приказва-
ме. Онзи ден ме подкачиха с 
халюцинации за “народна дър-
жава”, но темата не е изплу-
вала засега. Друго вълнува 
комшиите. Първо – изборите 
у Западно Имачко и Източ-
но Немачко, демек Обедине-
на Германия, която според съ-
селяните уверено върви към 
пропастта под вещото ръ-
ководство на комсомолката 
Анджи Меркел. С кратки под-
хвърляния коригирам общото 
мнение, че провалът на ФРГ 
не е в “поканването на на-
шественици”, а във вдигане-
то на пенсионната възраст 
и съкращаването на социал-
ните програми.

Току изниква въпросът за 
новите наводнения. Народът 
е склонен да обвинява приро-
дата. Вмъквам въпрос: хуба-
во де, наводнения, климатът 
виновен, ама защо не се е на-
воднила една Холандия, дето 
е цялата от канали? Значи, 
викам, белята не е в дъждове 
и бури, а в това, че някой не 
се е подготвил за дъждове и 
бури, не е построил нужното, 
не е поддържал наличното, 
така че колкото и да вали, 
колкото и да духа, отводня-
ването да върви гладко, а по-

кривите да се държат здраво 
връз къщите.

Съгласяват се неохотно, 
но пробват да ми възразят, 
споменавайки земетресения-
та. Отговарям: ако при земе-
тресението не изригва вул-
кан и не се отварят цепнати-
ни в земята, сами по себе си 
трусовете никого не убиват. 
Жертви взема калпавото 
строителство. В земетръс-
ните райони то е калпаво не 
поради некадърност и неве-
жество – щом там от векове 
живеят хора, значи неволята 
ги е научила да строят здра-
во. Калпаво е поради “иконо-
мии” – предприемачите пес-
тят от цимент, от армату-
ра, вземат първите попадна-
ли им проекти, не ги дават на 
архитекти да препроекти-
рат трусоустойчивост, за 
да не им излезе скъпо. Накрая 
продават калпавите сгради 
на цената на читави – и шап-
ка на тояга. Бизнесмените не 
живеят в калпавите сгради, 
не пращат децата си в кал-
паво построени училища. В 
потенциалните гробници от 
немай-къде живеят сирома-
сите, учат сиромашки деца. 
Знаят ли, че може да стане 
беля? Знаят, ама какво да пра-
вят, освен да се надяват, че 
ще им се размине?

И тази тема е затворе-
на. Тъкмо се нагласям за лек-
ция относно “народната дър-
жава”, когато се задават не-

колцина съселяни с унили фи-
зиономии. Късо поздравяват 
и се набутват право в кръч-
мата, откъдето след малко 
излизат с бонбони, евтини 
сладкиши и евтина ракия за 
затравка, после вадят и ту-
бите с домашната. Друсват 
това на масите – бивши ма-
кари от силови кабели – и из-
ричат:

– За вуйчата. Бог да го 
прости.

Публиката под навеса оне-
мява за миг.

– Ама умрел?! Нали ви го 
върнаха от болницата уж че 
нищо му нямало?

– Върнаха го, по пътя му 
призля, пак го закарахме, дър-
жаха го в коридора три часа, 

кандисаха да го прегледат и 
пак рекоха, че нищо му няма. 
Тръгнахме да се връщаме... и 
той почина по пътя. Те така.

Мълчание.
– Бихте ли ги?
– Този път не. Много бяхме 

капнали,... а и вуйчата така 
се мъчеше, по-добре, че се от-
ърва. А и вече не смеем... док-
торята щели да правят чер-
ни списъци на “агресивни па-
циенти”. Турят ли те у списъ-
ка, няма да идват на домашно 
повикване.

– Те па все едно много бър-
зат и при “кротки” пациенти 
да идват!

– Е, да де. Ама може и да 
дойдат. Ама ако са те писали 
“буен”, няма да тръгнат даже.

– Чакай де, ами в тоя спи-
сък може да те турят и само 
защото си направил забележ-
ка на доктора!

– Тъй де. Ха си гъкнал, ха са 
те вкарали в черния списък. 
Много сме били биели докто-
рите.

– Абе нали скоро бях при 
братовчеда в Румъния, там 
защо не бият докторите, а?

– Ами сигурно защото там 
докторите си гледат рабо-
тата и няма за какво да ги 
биеш.

– Хубаво де, щом те ще 
правят списъци за “лоши па-
циенти”, защо няма списъци с 
“лоши доктори”? Тия какво ис-
кат?! Да не си вършат рабо-
тата, ама това да им е поз-

волено, за всичко да сме ви-
новни пак ние?!

– Ами това искат я. Нали 
поискаха да се плаща и за де-
цата при преглед. И хронично 
болните да плащат за стра-
ничните болести. За хро-
ничната има намаление, за 
съпътстващите – плащай! 
И това било “справедливо”, 
щото било “равнопоставе-
но”! Егати хората!

– Не хора, търгаши. Слу-
шах го оня тартор от Лекар-
ския съюз – изобщо не се за-
срами, когато му казаха, че 
не са “спасители на живот”, 
а продавачи на “здравни услу-
ги”. Имаш пари – живееш, ня-
маш – оставят те да мреш. 
И оня вика, че ами да, ние из-
вършваме услуги срещу запла-
щане за труда ни. И после се 
оплаква, че нямали техника, 
не им организирали нещата и 
такива работи. Ами не са ли 
те виновни, че нямат? Искат 
ли си техниката и парите от 
държавата? Рипат ли срещу 
смотаната “организация”? 
Не, траят си. Искат само да 
ги пишат по закон, че всякога 
са невинни, а ако нещо лошо 
става – то било по вина на 
пациента. 

– Абе такъв идва в сер-
виза и вдига гюрултия да му 
поправя качествено колата. 
И в истерия изпада – внима-
вай да не одраскаш боята! А 
га му закараш жив човек да 
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Истинските 
доктори, ония 
със сърца и 
призвание – те 
се изнасят в 
чужбина. Или се 
пропиват. Или 
стават като 
останалите.

ТЕМА НА БРОЯ: АНТИСОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА

Приказка за справедливия бирник
В така нареклото се автен-
тично ляво пространство 
отскоро се шуми по повод 
гражданската инициатива “Да 
спрем машината за неравен-
ство!” Засега инициативата 
се бори с неравенството чрез 
петиция с две прости искания:

Въвеждане на необлагаем 
минимум за доходите на фи-
зическите лица поне до теку-
щия размер на минималната 
работна заплата – 460 лева 
месечно.

Въвеждане на намалени 
ставки на ДДС от 9% (какви-
то са за туризма) за вода, ос-
новни и детски храни, базови 
медикаменти, учебници и кни-
ги

Зад инициативата стоят 
най-различни групи от хора. И 
докато за КТ “Подкрепа”, чии-
то представители де факто 
са във властта, подобна ини-
циатива може да се опреде-
ли като “стъпка вляво”, то не 
бива да ни радва, че анархисти 
хвърлят сили, емоции и време 
след някаква петиция.

Не е трудно да се докаже, че 
подобни молби и заигравания с 
властта не водят до нищо до-
бро. Цитирането на истори-
чески документи и икономиче-
ски статистики обаче е сухо 
и досадно упражнение. Зато-
ва, вместо да натоварваме 

читателя с тях, ще му разка-
жем приказка. В нея, за разлика 
от живота, добрият юнак по-
беждава лошите тирани. Но 
дори приказките не могат да 
избягат от поуките на исто-
рията – иначе не би имало сми-
съл да ги четем.

Преди не толкова много го-
дини, в едно близко царство, 
живеел цар Тиквоний. Той не 
бил нито по-добър, нито по-
лош от другите царе. Тоест, 
скубел поданиците си, но гле-
дал да не прекалява, за да не 
му сцепят тиквата. И подани-
ците му помагали – най-бога-
тите доброволно плащали на 
царя, за да ги остави на свой 
ред да обират по-бедните и да 
богатеят.

Тиквоний не блестял с ин-
тересни идеи, но умеел добре 
да взима чуждите. Затова на-
рекъл грабежа “данъчна систе-
ма” и част от ограбеното за-
делил за поданиците – строял 
пътища за богатите и разда-
вал боб-чорба и кисело мляко 
на бедните. Нарекъл това “со-
циална функция на държавата”.

Така царството дълго вре-
ме просперирало. Тоест, наро-
дът кротувал, докато Тикво-
ний и най-доверените му бан-
дити ставали все по-богати. 
И понеже човешкото око е не-
наситно, Тиквоний и богата-

шите харчели все повече от 
награбеното за себе си, а за 
“социални функции” оставяли 
все по-малко. Докато чорба-
та и млякото станали толко-
ва кът, че нещастните пода-
ници, вместо да сцепят някоя 
тиква, за по-лесно хукнали към 
другите царства, където все 
още имало боб-чорба за всич-
ки.

Тогава се родил добрият 
юнак – Левак. И рекъл той “Да 
вдигнем данъците на богати-
те! По кофичка кисело мляко за 
всеки старец!” И направил уеб-
сайт с петиция за справедли-
во данъчно облагане. И подкре-
пили петицията 1118 човека 
(досега). И доктори, икономи-
сти, професори и евродепута-
ти казали, че да, несправедли-
во било да се взимат толкова 
малко данъци от богатите, и 
заедно се подписали срещу не-
справедливостта, неравен-
ството и бедността.

И народът се разбудил.
И уплашил се Тиквоний и си 

подал (за четвърти път) ос-
тавката.

Последвалите избори по 
случайност спечелил братов-
чедът на сестрата на пле-
менника на брата на досегаш-
ния цар, който носел името на 
татко си – Тиквоний II. И вед-
нага назначил добрия юнак Ле-
вак за Главен бирник на цар-
ството.

Под всенародни овации бир-
никът въвел необлагаем мини-
мум за доходите на физически-
те лица и намалил данъците за 
вода, храна, лекарства и книги. 
И пенсионерите, които дото-
гава изяждали по пет кисели 
млека седмично, вече изяждали 
по шест.

Само богаташите гледали 
обидено. Излиза, че бедняците 
са по-големи тарикати от нас, 
казвали, щом не плащат данъ-
ци. И скоро най-големите бога-
таши се оказали под необлага-
емия минимум.

Народът отново заспал, 
спокоен за старините си – ако 
не друго, поне кисело мляко 
имало. Трябвало само малко да 
потърпи и добрият юнак щял и 
боб да намери.

Само че юнакът толкова 
се прочул като човекоукроти-
тел, че от Европейския съюз 
го поискали, да успокои и дру-
гите народи по другите цар-
ства чрез данъчна система 
от европейски тип. И юнакът 
нарамил “Капиталът” и зами-
нал в Европейската комисия да 
се бори с ламята, която не да-
вала кисело мляко за всички. И 
повече ни се чул, ни се видял по 
нашите земи.

А в царството на тиквите 
богатите продължили да бога-
теят, а бедните – да си бро-
ят кофичките с мляко. Кофич-
ките ставали все по-малки, но 
бедните знаели да броят, а не 
да умножават. Затова бягали, 
умирали и чакали да се завърне 
юнакът Левак, за да гласуват 
отново за него – белким полу-
чат по още кофичка кисело. •

Наблюдател

„Да вдигнем 
данъците на 
богатите! По 
кофичка кисело 
мляко за всеки 
старец!“
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го ремонтира той, доктор-
чето не иска тон да му пови-
шаваш, не ще да чуе дума нап-
реки, че тътрят болния като 
чувал с картофи и не “боята 
му драскат”, а направо го мо-
рят пред очите ти! Как се 
търпи това?! Заради бумащи-
ни бавят лечения – някого да 
са скастрили за това? Само 
знаят да врещят “ние сме 
най-хуманната професия”, пък 
я вършат не хуманно, а звер-
ски, като с бездомни кучета.

– Е нали министъро рече, 
че не бивало така...

– Мани го тоя какво при-
казва, виж го какво върши. На 
думи е за нас, на дела пак ще 
направи густото на своите, 
една мафия са, поддържат се. 
И верно, все закони искат – а 
от себе си нищо не искат да 
им искат. Търговия на сергия: 
отпред доматите хубави, а 
ти сипват скапани, като не 
щеш – рупай лобода. 

– Ами лекарствата? Вна-
сят ги, ама тук не могли да ги 
продадат скъпо, затова вед-
нага ги изнасят там, където 
хората са по-дебело платени. 
За нас – бабините илачи. Сре-
щу това докторите не помня 
да са вдигали врява по теле-
визии, не са излизали да про-
тестират, не пишат черни 
списъци на търговци!

– Тогава, да развъртим съ-
щата търговия и ние – на-
месвам се аз. – Те ни прода-
ват услуги, ние им ПОДАРЯ-
ВАМЕ живота. Те ни трепят 
с немарливост, ние само ги 
бием, нещо като разликата 
между цената на живота им 
и цената на “услугите”, с кои-
то не един човек са уморили. 
От това по-пазарно – здра-
ве му кажи!

Въздишки и бълбукане на 
скоросмъртница в пластма-
сови чаши. Мисля си, че де-
нят все пак започна лошо. 
Защото не зависи от лична-
та ти ведрина как ще започ-
не, а как ще ти го сервират 
онези, от които зависиш и 
на които не ти е позволено 
да откажеш зависимост, да 
“си поискаш правата”.

Поискаш ли си ги, даже 
културно, без бой – влизаш в 
черен списък. Дори бюрокра-
тите от кумова срама да 
не одобрят официално та-
кива списъци, търговците 
с бели престилки си ги пра-
вят вече неофициално. Ис-
тинските доктори, ония със 
сърца и призвание – те се из-
насят в чужбина. Или се про-
пиват. Или стават като ос-
таналите.

Какво правим при това 
положение, драги ми наро-
де? •

Хасан Девринджи
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ВИЖ

„Сноудън“ на Оливър Стоун
Когато служителят по сигур-
ността на САЩ Едуард Сно-
удън изнесе данни за глобално-
то следене, повечето хора си 
казаха: Какво толкова!? САЩ 
следели хората по света. Го-
ляма работа! Все едно не си го 
знаем…

Три години по-късно фил-
мът “Сноудън” отговори на въ-
проса “Какво толкова!?”

Филмът започва с опита 
на младия патриот да служи 
в специалните части на САЩ. 
След неуспеха се ориенти-
ра към държавна работа, по-
подходяща за способностите 
му – хакер в шпионските служ-
би. Малко по-късно се запозна-
ва с Линдзи, с която, сякаш на 
шега, идват и първите съмне-
ния в почтеността на служби-
те по сигурността… Докато 
стига до стаята в Хонконг и 
тримата журналисти, жадно 
поглъщащи разкритията за 
огромната шпионска мрежа, 
обгръщаща целия свят.

Личната драма на Сно-
удън служи като въведение 
към общочовешките въпро-
си. Безжалостно точно е де-
монстрирана ролята на пра-
вителството. Прикриване-
то на всяко престъпление 
зад опасността от терори-
зма или руските хакери. Не-
хайството на обикновените 
хора, които нямат какво да 
крият. Размерът и мощта на 
огромната машина за инфор-
мационно… обслужване, с коя-
то разполага правителство-

то на САЩ. Ефектът върху 
останалите правителства, 
върху хората по света и вър-
ху добре платените служите-
ли, продаващи уменията и съ-
вестта си, за да успеят в жи-
вота. Несъмнено най-силният 
момент във филма е превръ-
щането на беззащитни хора 
в купчина месо и чакъл само с 
клавиатурата на компютъра. 
Минути по-късно компютър-
ните специалисти обсъждат 
убийствата на деца на парти 
под хавайските звезди.

Не са подминати и аргу-
ментите на защитниците 
на властта. “Повечето аме-
риканци не искат свобода. Те 
искат сигурност.” Врагът не 
бива да научава за следене-
то, да разкрива позицията ни. 
Така става ясно и кой е истин-
ският враг – не аматьорите 
терористи или чуждите пра-
вителства, които знаят за 
следенето и дори се опитват 
да конкурират САЩ, а обикно-
вените хора, които са следе-
ни ежедневно, без да подози-
рат, а когато трябва – изнуд-
вани или дори разстрелвани 
безмилостно.

Не е чудно, че зрителят 
стига до подобни изводи. 
Филмът е откровена пропа-
ганда в защита на Сноудън. 
Човек би се учудил, че в САЩ 
може да излезе подобен филм 
за един национален предател, 
ако пропусне да забележи нем-
ското финансиране на филма 
и неудобния режисьор Оливър 

Стоун. Според самия Стоун, 
“можеш да снимаш филми за 
мъртвите борци за човеш-
ки права, но не и за живите”. 
Може би това обяснява защо 
героите във филма се шоки-
рат предимно от следенето 
на американските граждани, 
а не от терора върху остана-
лия свят.

Филмът неизбежно води 
към сравнение с “Гражданин 
4”, който дори не стигна до 
българските кина. “Гражданин 
4” е по същество документа-
лен филм. Съдържа кадри от 
действителните разговори 
на разследващите журнали-
сти с Едуард Сноудън, часове 
преди да публикуват секрет-
ната информация и да започ-
не преследването му от пра-
вителството на САЩ. Доку-
менталният филм няма да на-
прегне зрителя така, както 
сцената (вероятно изкустве-
но драматизирана) на копи-
ране на файлове зад гърба на 
най-големите правителстве-
ни хакери. Той обаче би бил 
по-вълнуващ за един опреде-
лен вид хора, които знаят, че 
глобалното следене означава 
преди всичко невъзможност 
за съпротива. Хората, които 
могат да кажат, като Едуард 
Сноудън: “най-голямата сво-
бода, която получих е, че вече 
не трябва да се притеснявам 
какво ще се случи утре. За-
щото съм щастлив от това, 
което направих днес.” •

Наблюдател

IN MEMORIAM

В памет на Серго Залесов
Преди една година, на 20 ок-
томври почина Сергей За-
лесов. Анархист, художник, 
поет, много свестен човек. 
Повечето другари в Украйна 
и Русия, както и разбиращи-
те руски посетители на Един-
ния форум на анархистите 
(anarhia.org), го познават като 
Серго Житомирски – псевдо-
ним по името на родния му 
град. Отиде си на малко пове-
че от 50.

Завършва физико-матема-
тически факултет в Киев и 
допълнително два курса в Бе-
лоруската академия на изку-
ствата. Работи като стро-
ител, дърводелец, учител по 
математика в гимназия. От 
поколението на последните 
хипита в СССР, сам призна-
ва, че до анархизма стигнал 
през наивната хипарска фило-
софия. Запитан, Серго се за-
труднява да каже кога точно 
се е осъзнал като анархист, 
но първото му принудител-
но събеседване с КГБ се е със-
тояло през 1985 г. – именно 
по повод на негови публични 
анархически изказвания.

Серго е сред основатели-
те на Анархическия съюз в 
град Житомир, Украйна, под-
разделение на Конфедераци-
ята на анархосиндикалисти-
те – първата такава органи-
зация в залеза на съветската 

империя. Оратор по митинги, 
разпространител на листов-
ки и печатни издания с анар-
хична тематика. Вестникът 
“Предтеча” на Житомирския 
анархически съюз е почти из-
цяло оформян и списван от 
двама души – професионал-
ният журналист Юрий Ани-
симов и художникът Сергей 
Залесов, чиито картини още 
тогава започват да се тър-
сят, а по късно се появява и 
терминът “залесовски стил”. 

Разпространението на 
вестника често води до ар-
ести, дълги разпити, сплаш-
вания. За тези времена Сер-
гей пестеливо казва: “Много 
се стараеха, но не ни пречупи-
ха”. Също толкова лаконичен 
е за периода на “Перестрой-
ката” и анархичното движе-
ние тогава. Веднъж, когато 
го попитахме по-настоятел-
но защо не обича да си спомня 
този къс от миналото, той 
отвърна: “КАС още с появата 
си през 1988 г. и официално-
то основаване в началото на 
1989 г. тръгна накриво. Бяхме 
хаосисти, антикомунисти, 
агитатори на “свободния па-
зар”. Планини от литература 
и години размисли бяха нужни, 
за да осъзнаем, че правим глу-
пости, съвместяваме несъв-
местимото – анархията с ка-
питализма, организираност-

та с безредието. Онези от 
нас, на които им дойде акъ-
лът в главата – а те малко ос-
танаха “в строя”, – сега са на 
левия фланг на анарходвиже-
нието, което е естествено 
и показателно. Така тече про-
цесът на идеологическо съзря-
ване, така се преодолява мла-
дежката инфантилност”.

КГБ така и не успява да 
пречупи КАС, но сривът ста-
ва “отвътре” – активистите 
напускат конфедерацията, за 
да се гмурнат в бизнеса или 
легалната политика, някои 
затъват в “окопите на еже-
дневието”, личните семейни 
проблеми ги засмукват като 
тресавище. Сергей също се 
оттегля за известно време, 
през което се утвърждава 
като търсен художник. “Бях в 
нещо като вътрешна емигра-
ция” – споделя за тези години.

През 2004 г. умира него-
вият другар и съратник Ани-
симов. Сергей получава архи-

вите му, подготвя посмърт-
ни стихосбирки за печат. 
“Вътрешната емиграция” му 
става тясна, задушаваща, 
отново се включва в анар-
ходвижението. Веднъж в ин-
тервю му задават въпрос: 
“Ти, успешен художник, с до-
бър независим доход, защо 
пак се притури към тия анар-
хисти?” На което Серго отго-
варя с отворено писмо: “Имам 
син, имам вече и внуци. Не ми 
е все едно как и в какъв свят 
ще живеят. Не всичко е пари, 
не всичко е “материализъм”. 
Свобода на словото, свобода 
на самоизява, а в същото вре-
ме – трябва да спазваш не-
чии дебилни закони. Това не е 
достатъчно, това не е добър 
свят. Аз не живея на пусти-
нен остров”.

През зимата на 2010-
2011 г. Серго се присъединя-
ва към Революционната кон-
федерация на анархосиндика-
листите. Успява да създаде в 
родния си град здрава местна 
секция, която провежда мно-
жество акции, дейността ґ 
редовно кара градските ме-
дии да коментират идеите 
на Бакунин и Кропоткин, де-
лата на Нестор Махно, волно 
или неволно съдействайки на 
пропагандата на анархизма.

Кризата на РКАС, предиз-
викана от събитията на Май-

дана и след него, свалянето 
на Янукович, нахлуването на 
руски войски в Крим, войната 
в Донбас, завършва със само-
разпускане на Конфедераци-
ята през април 2014 г. Сер-
го тежко и лично реагира на 
това. Не приема капитулаци-
ята, организира първомайска 
демонстрация, старае се да 
запази Житомирската сек-
ция. Не успява, все по-само-
тен, да се пребори с поредна-
та криза, поразила анархиче-
ското движение в Украйна.

Серго се оттегля, отно-
во става даскал – в селско-
то основно училище. Рядко 
се свързва с другарите, ряд-
ко пише във форума, а когато 
е на линия, в лични съобщения 
споделя опасенията си от ръ-
ста на национализма, избуял 
не само в Украйна, но и в дру-
ги страни. 

Една от последните му 
публикации в Единния форум 
на анархистите цитира Ок-
тавио Алберола: “Най-добри-
ят начин да почитаме памет-
та на загиналите е да продъл-
жаваме същата борба срещу 
системата на потисничест-
во. Не жални панихиди, а бор-
ба – още по-сплотена и яр-
остна”.

Няма какво да добавим към 
това. Ще те помним, Серго. •

Николай Теллалов
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БОРБАТА НА РАБОТЕЩИТЕ 
ХОРА В БЪЛГАРИЯ

 „В нашия синдикат всички 
сме работници. Нямаме син-
дикален елит или ръковод-
ство, синдикатът е обединение 
на работници от различни гра-
дове, фирми и сектори, които си 
помагат и си защитават интере-
сите, правата и по-големи каузи. 
 
 Автономният синдика-
лизъм е коренно различна 
идея. 

 Това е една солидарна 
мрежа, организирана от 
долу на горе, без бюрокра-
тични структури и ръко-
водства, и без договорки 
с работодателите и дър-
жавата. Колективи от раз-
лични фирми и градове се 
обединяваме и си помага-
ме. 
Борбени сме и сме активни.

 Само за последните 6-7 ме-
сеца сме участвали в органи-
зацията на няколко стачки, на 
няколко протеста, включител-
но и на национално ниво. Като 
се започне от стачките на миньо-
рите в Бобов дол, в Оброчище 
край Варна, където стачкуваха. 
Участваме в организацията на 
протестите на работниците от 
“Пикадили”.“

 За да бъде спрян работода-
телският произвол в сектора, 
работещите могат да предпри-
емат няколко стъпки. 
 Първо, и най-лесно е това, 
което всеки работник би трябва-
ло да направи, когато установи 
нередност – да пусне сигнал в 
най-близката Инспекция по Тру-
да. Тези сигнали могат да бъдат 
анонимни, а от инспекцията са 
длъжни да проведат проверка и 
при установяване на нарушения 
да наложат глоби. 

 Естествено, голяма част от 
тези нарушения са трудно дока-
зуеми чрез този тип проверки, а 
и не рядко инспекцията „жали“ 
по-влиятелните работодатели, 
които често се явяват нещо като 
местни сатрапи. 

 За да се постигне траен ре-
зултат в борбата за достоен 

СИГНАЛ: Картелни споразумения в 
курорта Боровец ограбват работниците

 Въпреки, че е под постоянна 
заплаха за затваряне от   дър-
жавата, възстановеният хотел 
Бауен в Буенос Айрес остава 
блестящ пример за място под 
работническо самоуправле-
ние.

 Едно от най-емблематични-
те от над 350 възстановени под 
работнически контрол работ-
ни места в Аржентина е хотел 
Бауен. Разположен на улицата 
на парламента на Аржентина  и 
в близост до Розовата къща, хо-
тел Бауен се вижда от всички и 
е посещаван от десетки хиляди 
души годишно. 

 Както на повечето от работни-
те места в Аржентина, от печат-
ниците, железариите и магази-
ните за  керамика до училищата, 
ресторантите и здравните за-
ведения, работещите в хотел 
Бауен започнаха да обсъж-

дат връщането на източника 
си на работа, след като не са 
получавали заплатите си от 
месеци, виждайки бъдещето 
си като безработни, остана-
ли без работа извън напълно 
функционално, но затворено и 
празно работно място, те взе-
ха и осъществиха логичното 
решение:

Върнаха се вътре.
 
 Взаимствайки лозунга на дви-
жението  Landless в Бразилия 
(MST) - “Завладяване, Съпро-
тива, Производство!” - хиляди 
работници в Аржентина въз-
становяват източниците си на 
работа. Това обаче не е просто 
окупация или формиране на ко-
операция, тъй като работниците 
оспорват самата основа на част-
ната собственост, като виждат 
мястото, където са работили 
през всичките тези години като 

Хотел Бауен и възстановяването на 
работните места в Аржентина

свое – затова думата е възста-
новяване. 

 Бях щастлива, че живеех в Ар-
жентина по време на възвръ-
щането на хотел "Бауен" през 
2003 г., когато закованите дъски 
бяха отстранени от прозорците 
и влязохме вътре. Това без съм-
нение беше един от най-вдъхно-
вяващите моменти в живота ми. 
Имаше работници от най-малко 
дузина възстановени работни 
места, много участници от то-
гавашните стотици квартални 
асамблеи, безработни от дви-
женията, както и много хора от 
новосъздадените автономни 
медийни колективи - готови да 
запишат процеса. И, разбира 
се, най-важните - ядрото на ра-
ботниците от хотел "Бауен", 
които се образуваха заедно в 
продължение на месеци хори-
зонтални събрания, понякога 

Работническо самоуправление: 

Целият разговор четете на стр. 2

труд и заплащане, работещите 
в сектора трябва да се обеди-
нят в свой синдикат. Както ше-
фовете се обединяват в тайни 
картелни споразумения срещу 
работещите, така и работни-
ците трябва да се обединят и 
колективно да защитават пра-
вата си. 

 Веднъж създали своя син-
дикална организация, те ще 
могат да предоговорят ниво-
то на заплатите, работните 
часове и условията на труд.  
 
 Ние от Автономен Работни-
чески Синдикат ще подкрепим 
всяка подобна инициатива 
в сектора като предоставим 
нужната експертиза и ще по-
могнем на работниците да 
преминат през целия процес 
на учредяване на тяхната ор-
ганизация.

 Работник от региона ни изпрати сигнал за нередностите, на които 
стават жертва стотици работници всяка година в Боровец и Само-
ков. Повечето от нещата, описани в сигнала, са известни на всеки, 
имал „шанса“ да работи в курорта и продължават от години. 
 Публикуваме текста, който ни беше изпратен без редакция:

„Реших да ви пиша, заради многото нередности, които се случват в 
курорта Боровец и град Самоков. И на двете места си има картелни 
споразумения за заплати. 

 Във всички хотели заплатите са едни и същи. Няма 5 звезди, 
няма, 4. На ти тая заплата от 540 лв! Навсякъде има двойни графи-
ци – един за пред проверяващи и един с поне 16 часови смени, които, 
разбира, се не се заплащат. Често няма и регламентирани почивки. 

 Всичко това е обществена тайна от години, но никой не смее да 
си рискува мизерната заплата, като си отвори устата. И така хората 
търпят, а работодателите издевателстват. Силно се надявам нещо да 
се промени и да се спре това престъпно отношение към работниците. 
Силно се надявам на проверки и преосмисляне на заплати. Надявам 
се, но надали?!“
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Екип АРС: Интервю

 Мавракис: На който и бъл-
гарин да кажеш “синдикат” или 
“синдикализъм” това води до 
негативни асоциации. С какво 
се различава АРС от другите 
синдикати?
 
 Евгени: Автономният синди-
кализъм е коренно различна 
идея. 

 Първата голяма разлика 
между нашия синдикат и ка-
зионните е, че при нас всички 
сме работници. 

 Нямаме синдикален 
елит или ръководство, 
синдикатът е обеди-
нение на работници от 
различни градове, фир-
ми и сектори, които си 
помагат и си защитават 
интересите, правата на 
работното място, както 
и по-общи каузи. 

 Това е една солидар-
на мрежа, организирана 
от долу на горе, без бю-
рократични структури и 
ръководства, и без дого-
ворки с работодателите 
и държавата.  Макар и 
не-голям, ние сме най-
активния и най-борбения 
синдикат в момента. 
 
 Само за последните 6-7 ме-
сеца сме участвали в организа-
цията на няколко стачки, на ня-
колко протеста, включително и 
на национално ниво. Като се за-
почне от стачките на миньорите 
в Бобов дол, в Оброчище край 
Варна, където стачкуваха, Макс 
Телеком и ред други. Участваме 
и в организацията на протестите 
на работниците от “Пикадили”. 

 М: Какво се случва в “Пикади-
ли”?

 Е: Казусът там е много сло-
жен. Шефовете на “Пикадили” 
избягаха, оставиха компанията 
да фалира и откраднаха запла-
тите на 700 души. Малко пре-
ди да фалира, управата отдава 
работниците под наем на друга 
фирма - офшорката “Селект 
трейд”.

 Оказва се, че това отдаване 
под наем на работници е масо-
ва практика, която води до го-
ляма неяснота кой е собственик 
и кой носи отговорност за пла-
щането.  Така, преди 9 
месеца, по средата на зимата, 
съвсем безнаказано 700 семей-
ства бяха оставени без доходи.

 М: Според законът, когато 
една фирма фалира, собстве-
ниците не носят лична отговор-
ност. Оттам нататък те могат да 
живеят луксозен живот, без да 
отговарят, че работниците са 
останали на улицата. 

 Това е добре измислен от ка-
питализма начин, за да може 
някои хора да грабят безочли-
во. Интересно ми е неолибе-
ралите как го обясняват това 
нещо.  

 Е: По доста примитивен на-
чин!  
 Приоритетите на всяко след-
ващо правителство са “при-
вличане на чуждестранни 
инвеститори”,  създаване на 
“благоприятна бизнес среда” и 
т. н. 
 
 Това означава отстъпки пред 
частниците, пред шефовете, 
като им осигуряват всякакви 
привилегии - да не отговарят 
лично за дейността на друже-
ството си, да могат през врати-
чки да се измъкват от задълже-
ния. Неолибералите и изобщо 
защитниците на капитализма 
оправдават шефовете като каз-
ват “те поемат риск, затова 
имат право на печалба”. 
 
 Но когато погледнем на прак-
тика какво се случва, се оказ-
ва точно обратното - шефът не 
отговаря за дейността на дру-
жеството си - когато изпадне в 
несъстоятелност, той не дължи 
нищо, в същото време всичко 
се стоварва на гърба на работ-
ниците, защото те отговарят 
със своите заплати. 
 
 Те изгарят, докато той не 
носи отговорност, излиза чист 
и е свободен да се захване със 
следващ бизнес. Има риск, да, 
но за работниците.

 Това са великите инвестито-
ри в България, а и не само тук. 
Така изглежда капитализмът.

 М: Като се чуе терминът “кла-
сова борба”, някои хора реаги-
рат лошо. Но според мен той съ-
ществува.

 Е: Съществува и го виждаме 
съвсем нагледно - в контекста 
на “Пикадили”, стачките на ми-
ньорите, проблемите на шивач-
ките в Дупница и Ветрен.

 Когато започнаха тези про-
тести преди 6-7 месеца, хората 
започнаха да се свързват по-
между си, да са солидарни с 
борбите на другите. По време 
на блокадата на мина Оброчи-
ще, там отидоха работници от 
“Пикадили”, за да ги подкре-
пят и да им помогнат. Работни-
ци от Димитровград пък оти-
доха да подкрепят протеста на 
“Пикадили” в София.

 По този начин, чрез тази 
практика виждаме какво оз-
начава класовата борба, кла-
совият интерес на тези хора, 
които си помагат защото имат 
общи проблеми и общи враго-
ве. Най-естественото нещо е 
да се обединят и да действат 
заедно срещу тях. Идеята на 
класовата борба е да осъзна-
еш кои са хората, с които има-
те общи проблеми и да седне-
те заедно да помислите какво 
ще правите. 

 М: Общият враг не е цигани-
нът май?

 Е: Аз не съм чул скоро някой 
циганин да е завлякъл стотици 
или хиляди хора и да ги е оста-
вил на улицата. 

 Всъщност общият враг са 
така възхваляваните бизнес-
мени и инвеститори, които 
гледаме по телевизията как 
политиците ги благославят 
и им се мазнят, и ги наричат 
“двигател на българската ико-
номика”. Не ми се мисли как 
на една шивачка от Дупница, 
експлоатирана и ограбена от 
своя шеф, оставена в лапите на 
кредитните институции, ѝ обяс-
няват, че шефът ѝ всъщност е 
двигател на икономиката.

 М: Разкажи ми за успеха на 
тези борби.

 Е: Много е важно да се раз-
бере, че протестите имат реа-
лен ефект. Конкретно за “Пи-
кадили” - за няколко месеца, в 
които организирахме 4-5 проте-

ста в София и Варна, успяхме 
да извоюваме много неща. 

 Работниците успяха да си 
възстановят здравните пра-
ва, които шефовете им бяха 
отнели заедно със заплати-
те. Успяхме да спрем изнуд-
ването - шефовете на “Селект 
трейд” бяха започнали да ор-
ганизират тайни срещи, на 
които да привикват работници 
и да ги карат да напуснат “до-
броволно” компанията и така 
да загубят всичките си права. 

 Дадохме гласност на тези 
практики и успяхме да ги пре-
кратим. Успяхме да докараме 
нещата до искане на генерал-
ни законодателни промени 
във връзка с няколко закона, 
регулиращи фонда за гаран-

тирани вземания, работата 
на инспекцията по труда, все 
неща касаещи контрола над 
некоректните работодатели. 
С протести успяхме да вкара-
ме тези теми в парламента и 
очакваме скоро позитивно ре-
шение от там.

 Тези закони не само ще 
разрешат случая на хората от 
“Пикадили”, но ще са от полза 
за всеки от нас като работник, 
защото това са придобивки, 
които се отразяват на всички. 

 М: По това, което говориш, 
разбирам, че вие се борите да 
накарате някой да спазва за-
коните? 

 Е: В случая говорим за едно 
грубо погазване на законите, 
за кражба в особено големи 
размери. Говорим за проблем 
не от частно естество, както 
някои политици го изкарват 
“това са една група работни-
ци, които се разправят със 
своя шеф”. Не е така. 

 Само “Пикадили” да взе-
мем това са 700 души, като 
броим и техните семейства 
стават 2000 души засегнати. 
Това е обществен проблем.
 
 Като добавим и шивачки-
те, и миньорите, и всички 
засегнати от неплащане на 
заплати разбираме измере-
нията на проблема.
 
 Законодателните проблеми 
са важни, защото те ще по-
могнат на всички в бъдеще. 

 Но не става дума само за за-
кони. По-важното е изгражда-
нето на солидарност между 
работниците. Връзките между 
хората от различните градо-
ве и сектори не се изчерпват 
само с този конфликт. Те ще 
продължат, ще се развият и 
ще са много полезни за бъде-
щите борби и за осъзнаването 
на работещите хора в Бълга-
рия като сила. 
 
 Ние реално произвеждаме 
всичко в тази държава - всич-
ки стоки и услуги са произ-
ведени от нас. Ние сме тези, 
благодарение на които иконо-
миката работи. А от друга стра-
на не присъстваме в програмите 
на политиците - там присъства 
бизнесът, инвеститорите, а пра-
вата на работниците не присъст-
ват изобщо, освен ако ни сбутат 
някъде накрая, за да оправдаят, 
че се наричат “социалисти”  или 
каквито там се наричат…

 Ние трябва да се осъзнаем 
като сила, да разберем централ-
ната си роля в обществото и да 
си извоюваме позицията, която 
отговаря на нашия принос. 

 М: Политиците твърдят, че 
с тези ваши стачки и протести 
спъвате икономиката и произ-
водството на държавата. 

 Е: Да започнем от това какво 
представлява една стачка. Спи-
ране на производството за оп-
ределен период от време - час, 
ден, седмица, месец. Блокиране 
на производството с цел работ-
ниците, които имат някакви ис-
кания, да бъдат в по-добра по-
зиция по време на преговорите 
с работодателя. Именно в това 
е същината на стачката. Тя не 
е самоцелно блокиране на про-
изводството, тя е инструмент в 
ръцете на работниците. 

 При капитализма работодате-
лят е в привилегирована пози-
ция, той коли и беси във фирма-
та, уволнява, заплашва - всички 
инструменти са в него. 

 Единственият инструмент и 
сила на работниците е стачката, 
контролът над производстве-
ния процес. Когато прекъснат 
този процес, те могат да по-
ставят своите искания. Смеш-
но е да се говори, че стачка-
та е в ущърб на икономиката.  

 Какво целят работниците?  
Освен подобряване на услови-
ята на труд, най-често се касае 
за увеличение на заплащането. 

Борбата на работещите хора в България 
Публикуваме с малки съкращения разговор от седмичното предаване „Блогът на Мавракис“ по Телевизия Стара Загора 

с участието на Евгени Никитин, активист и анархо-синдикалист от АРС-Варна, от 04.10.2017.
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Какво означава едно такова уве-
личение? 

 Да вземем за пример някоя 
фабрика в Стара Загора, където 
работят хора от Стара Загора и 
околностите. Когато тези хора 
успеят да си увеличат запла-
щането чрез стачки и протести, 
това увеличение на техните за-
плати директно се отразява на 
местната икономика. Те не ги 
харчат в Дубай или да ги трупат 
в някоя швейцарска банка, както 
шефовете, а ги вливат директно 
в икономиката.

 Всяка една борба на 
работниците за по-добри 
заплати оказва добро 
влияние върху цялата 
общност. 
 Трябва да гледаме на 
това като път за съжи-
вяване на цели райони, 
особено във вътреш-
ността на страната.  
 Този аспект няма да го 
чуете от разни експер-
ти, институти за пазарна 
икономика и т. н., защото 
не е изгоден за шефове-
те.  
 Те обичат да се изкар-
ват двигатели на иконо-
миката, “ние ви даваме 
работа” и т. н., а реално 
те са едни паразити вър-
ху производствения про-
цес, който се движи от 
нас, а парите, които те 
печелят изтичат навън и 
не се вливат в икономи-
ката. 

 Именно за това разпределе-
нието на печалбата е важно - ра-
ботниците трябва да получават 
справедлива част от това, което 
са произвели. 

 М: Прави ми впечатление, 
че според официалните данни, 
безработицата в страната е ни-
ска. Заплатите, обаче, също са 
ниски. Много често съм чувал 
работодатели да се оплакват, че 
не могат да намерят работници. 
Скоро попаднах на строителна 
фирма, която дава по 25 лв на 
ден за общ работник, няма ра-
ботници и се оплакват. Като да-
ваш 25 лв какво се чудиш, кое не 
му е ясно?

 Е: Да, цялата икономика на 
България е основана на схема за 
социален дъмпинг. Всичките ни 
прехвалени производства и ус-
луги са базирани на това, че ние 
плащаме по-ниски заплати от 
западните и по този начин при-
вличаме инвеститори. Цялата 
ни икономика е стъпила на тази 
схема - поддържане на изкуст-
вено ниски заплати в България. 
Това има дългосрочни ефекти.

 Например, не може да се на-
мери работна ръка, заради мо-
билността на труда хората си 
заминават да търсят работа на 
по-добри условия, разни ра-
ботодателски организации за-
почват да алармират, че няма 
работна ръка и ще внасят работ-
ници от Украйна, което е абсурд.

 В същото време продължават 
да поддържат изкуствено ниски 
заплати.

 Най-често разни десни екс-
перти обясняват ниските ра-
ботни заплати с ниската произ-
водителност. Ние имаме ниска 
производителност, а германе-
цът взима висока заплата, защо-
то работел повече, по-усърден е 
и произвежда повече. 
 
 Ако вземем статистиката 
ще видим, че в производител-
ността изоставаме два пъти, 
но в заплатите три пъти. Това 
означава, че ако наистина се 
водим от принципа “произво-
дителност-заплата”, спокойно 
можем да имаме почти двойно 
по-високи заплати, а шефове-
те да продължат да получават 
прилични печалби. Просто в 
момента ние сме в една си-
туация, в която българските 
работещи са зверски експло-
атирани, а огромната част от 
печалбата отива при работо-
дателя. 

 М: Какво може да направи 
един работещ човек, за да си из-
воюва правата?

 Е: Има един проблем в цяла-
та страна и той е, че синдикати 
не съществуват. Казионните 
синдикати съществуват само в 
държавните и вече приватизи-
раните предприятия. В частния 
сектор синдикати няма. Ние 
сме единственият синдикат, 
който е активен в частния 
сектор - ние сме работници 
в туризма, услугите, в малки 
частни фирми… но като цяло в 
частния сектор няма синдикати. 
 Това трябва да се промени. 

 Всеки първо трябва да 
се запознае с правата си, 
да започне да ги защита-
ва, да спре това мислене, 
че шефът може да прави 
каквото си иска, незави-
симо в коя сфера рабо-
ти. Най-важното е да за-
почне да говори за тези 
неща с колегите си. Това 
е базата на синдикали-
зма - да се обединим с 
колегите си, да обсъдим 
проблемите, които има-
ме и да отговорим колек-
тивно на предизвикател-
ствата, които ни отправя 
управата. 
 Проблемите са едни и същи 
навсякъде - ниско заплащане, 

неизрядни договори, непъл-
ни осигуровки, незаплатен 
извънреден труд, глоби. По-
вечето хора не знаят, че ра-
ботодателят няма право да на-
лага глоби. Това е една масова 
практика, толкова масова, че 
самите работодатели не знаят 
че правят нещо крайно неза-
конно. Безобразие, което ако 
хората се обединят, може да 
бъде прекратено много лесно. 

 М: Лесно ли се прави синди-
кат?

 Е: Законът е много либерален 
в това отношение. Не благода-
рение на управляващите, а за-
щото работниците преди нас са 
извоювали правото да се обеди-
няват в синдикати и поради това 
да направиш синдикат, чисто ад-
министративно е елементарно. 
Трябват ти двама колеги, с кои-
то сядате на една маса, вадите 
лист и пишете “Учредително съ-
брание на…”, избирате си име, 
и вече имате учреден пълнопра-
вен синдикат само с този лист, 
който сте попълнили. Можете да 
участвате в колективни трудови 
договори, да организирате стач-
ки. Работодателят може да ви 
оказва неформален натиск, но 
по закон той е длъжен да не ви 
пречи 
 М: Предполагам, че има и об-
ратна страна - синдикати орга-
низирани от работодателите. 

 Е: Да си говорим направо. Как 
се организира казионен син-
дикат (под казионен разбирам 
това, което всички наричаме 
“големите синдикати”). Те оти-
ват направо при работодателите 
и с тях уговарят създаването на 
синдиката, изобщо не се срещат 
с работниците. Точно обратното 
на това, което е синдикализмът.

 Истинският синдикализъм е 
да седнем аз, ти и колегата от 
същото хале, подписваме един 
документ и вече имаме синди-

кат, чрез който можем да се бо-
рим за правата си.  

 М: А законът защитава това 
нещо?

 Е: Законът ни защитава, да.  

 Когато си член на син-
дикат имаш защита от 
уволнение, имаш дос-
тъп до конфиденциална 
информация на фирма-
та като финансовите ѝ 
отчети, за да можеш да 
изградиш по-информи-
рано своите искания за 
увеличения на заплатата, 
вътрешният правилник 
на фирмата трябва да е 
съгласуван с теб и коле-
гите и т. н. Създаването 
на синдикат в една фир-
ма дава огромна власт 
на работниците. А позна-
тите неща, които гово-
рих по-рано идват след 
това  - стачки, блокади, 
протести.

 Синдикализмът в базовата му 
форма е овластяване на работ-
ниците във фирмата. 

 М: За да направиш синдикат 
няма ли минимум от хора, които 
трябва да има в него?

 Е: Трима души. Нашият син-
дикат във Варна го започнах-
ме с трима души. 

 М: Сега къде имате структу-
ри?

 Е: Най-големите ни структури 
са във Варна и София, но имаме 
в много други градове - Видин, 
Бургас, в по-малки населени 
места, от Димитровград сега се 
присъединиха хора към общата 
солидарна мрежа. 

 Преди всичко синдикатът 
е една солидарна мрежа. Ко-
лективи от различни фирми и 
градове се обединяваме и си 
помагаме. 

 М: Ако работниците имат нуж-
да от юридическа помощ вашият 
синдикат може ли да им помог-
не?

 Е: Както в другите синдикати, 
така и в нашия, имаме адвокати. 
 
 За разлика от другите син-
дикати, където адвокатите са 
платени, нашите са доброволци, 
които вярват в каузата, която 
сме поели. 

 В нашия синдикат нямаме 
професия синдикалист. Аз, 
например, си работя нормална 

работа и участвам в синдиката 
като странично занимание, без 
да имам каквато и да било об-
лага. Както и всички останали в 
синдиката. 

 В синдиката нямаме 
наемни работници, ня-
маме платен персонал, 
нямаме професионал-
ни синдикалисти и това 
не е, защото сме малък 
синдикат, а защото така 
искаме да бъде. Така ще 
продължаваме да разви-
ваме организацията. 
 
 Същото важи и за адвокатите, 
които ни помагат. Смея да кажа 
едни от най-добрите специали-
сти по трудово право и във Ва-
рна, и в София, с които водим в 
момента няколко дела. 
 Имаме спечелени няколко 
дела, дават безплатни консул-
тации на всички членове на син-
диката постоянно, вършат стра-
хотна работа. 

 Това е пътят - борба, юриди-
ческа помощ и образование на 
работниците, образование на 
нас самите като членове на син-
диката и борба срещу шефове-
те.  

 М: Историята не познава мо-
мент, в който властващите и бо-
гатите да ти дадат нещо, без да 
го поискаш. 

 Е: Много хора забравят, че 
всички права, на които се рад-
ваме днес - 8-часов работен 
ден, заплащане за извънре-
ден труд, майчински, пенсии, 
обезщетения при безработи-
ца - всичко това е извоювано 
от синдикатите, от работници 
като мен  и теб. 

 Никое правителство не е 
седнало просто така да ги на-
пише тези неща. Всички тези 
придобивки са резултат от 
дългогодишна борба, буквал-
но хора са умирали по барика-
дите за тях. 
 А ние в момента оставяме с 
лека ръка някакви измекяри да 

ни ги отнемат без никаква съ-
протива. Това е абсурдно, тряб-
ва да спре и вече започна този 
процес и в България, и в Европа, 
навсякъде. 

 Хората започват да осъзна-
ват класовия си интерес и да се 
противопоставят на тези неоли-
берални политики.
 
 Без натиск от улицата, 
от синдикати и социални 
движения, никоя партия 
няма да въведе социал-
ни промени. 
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Работническо самоуправление Работническите борби по света

заедно с работници от други 
възстановени работни места 
като например печатницата 
Chilavert и металният магазин 
IMPA, както и мрежа от въз-

становени работни места, като 
всички подкрепяха процеса. 

 От 2003 г. насам хотелът 
Бауен се управлява пряко де-
мократично от работниците, 
които сега наброяват над 150 
души. Хотелът е известен сред 
участниците в движението по 
целия свят като ключово съби-
рателно пространство. Заседа-
телните зали и аудиторията по-
стоянно се използват за всичко 
- от културни и литературни съ-
бития, до движения за събиране 
на помощи за политически за-
творници, кооперативни мрежи, 
алтернативни медийни събра-
ния и панаири на книги.

 Поради това, че се използва 
като хотел и централно прос-
транство за срещи, Бауен става 
още по-важна цел на политиче-
ската система. Почти всички 
възстановени работни места 
са принудени да се защитават, 
често многократно, въпреки 
че съществува закон, за който 
се твърди, че защитава въз-
становяването. Работниците в 
Бауен трябваше да отделят го-
ляма част от времето и енер-

гията си, за да защитят своето 
работно място.

 Понастоящем има нов опит 
да бъде затворен хотел Бауен и, 
разбира се, мащабна междуна-
родна кампания в негова защи-
та.

 В първата нощ на окупацията 
на Бауен, тъй като напрежение-
то се засилваше,  и тези от нас, 
които бяхме вътре, чудейки се 

кога полицията ще се появи и 
дали ще можем да се защитим, 
Гилермо, сега работник в Ба-
уен, седна на голямото пиано 
във фоайето и започна да свири 
мелодия, композирана от него. 
Това е песен, която сега се пре-
връща в химн на възстановени-
те работни места. Ето част от 
нея:

„Ние сме настоящето 
и бъдещето

Съпротивлявай се и завземай,

Фабриката няма да бъде 
затворена

Ще я възстановим заедно

Фабриката няма да бъде 
затворена

Ще я възстановим заедно,

За да се съпротивляваме 
и да оцелеем,

И да завземаме

За да се съпротивляваме 
и да оцелеем,

И да произвеждаме.“

Превод на статията  
на Марина Ситрин от сайта 

http://www.workerscontrol.net

Хотел Бауен и възстановяването  
на работните места в Аржентина

>>> продължава от 1 стр.

Борбата за независимост на Каталония:
Работниците се обединиха в социална борба 

срещу монархо-фашисткия режим

 Интересно развитие сред со-
циалните движения и синдика-
тите в Каталония. 

 Станахме свидетели на без-
прецедентно обединение на 
най-големите анархистки и ли-
бертарни сили в региона.  
 
 Анархо-синдикатите CNT, 
CGT и Solidaridad Obrera, за-
едно с многочислените анар-
хистки организации EMBAT, 
Oca Negra и др. обявиха Гене-
рална Стачка за 3 Октомври и 
сформираха общ стачен коми-
тет. 

 Голямата изненада дойде, ко-
гато от казионните синдикати 
CCOO и UGT обявиха, че искат 
да се присъединят към призива 
на анархо-синдикатите и че се 
включват в стачката.   
  

ГЕНЕРАЛНАТА СТАЧКА на 3.10:
 Около 2 000 души окупираха 
входовете на седалището на НП 
("Народна Партия" -консерва-
тивната партия на Рахой) в Ката-
лония, търсейки отговорност от 
представителите на партията за 
полицейските действия на 1-ви 
Октомври.

 На 03.10 започна масова-
та мобилизация, организирана 
от CNT зад лозунга "Да спрем 
държавата", срещу "виновни-
ците за трудовата реформа, 
милитаризацията на региона и 

мизерията на жените работни-
ци".

 Протестиращите обединиха 
исканията за независимост в 
Каталония и извикаха "Ние гла-
сувахме" заедно с прокламации 
за обща стачка и работнически 
права.

 Говорителите на CNT проче-
тоха изявление, в което обяви-
ха отхвърляне на "трудовите 
реформи и продължаващата 
загуба на права на работни-
ческата класа”, като също 
така се обявиха твърдо срещу 
действията на различните ре-
пресивни органи на държава-
та.

 Те също така защитиха право-
то на самоопределение в Ката-
лония и обвиниха управляваща-
та в Мадрид "Народна Партия" 
във фашизъм заради тяхната 
трудова политика и полицейско-
то насилие на 1.10.

 На улицата излязоха и де-
сетки пожарникари, които бяха 
приветствани за действията си 
по време на репресиите, докато 
течеше референдума.

 Местните секции на CNT (На-
ционална Конфедерация на Тру-
да) от Каталония и Балеарските 
острови публично заявяват своя-
та подкрепа за самоопределе-
нието на каталонския народ.

 Като анархо-синдикалисти ние 
не мислим, че политическите ре-
форми в рамките на капиталис-
тическата рамка могат да отра-
зят нашето желание за социална 
трансформация, която поставя 
производството и потреблението 
в ръцете на работниците. Поради 
това ежедневните ни борби не се 
съсредоточават върху създава-
нето на нови държави или върху 
подкрепата на парламентарните 
инициативи.

 Въпреки това, не можем да 
гледаме на другата страна, до-
когато обикновените хора се 
атакувани и мачкани от която и 
да е държава. Държава, която 
в този случай е махнала своята 
маска и се е разкрила като ав-
торитарно управление, истински 
наследник на режима на Фран-
ко. 

 Това е една тенденция на цен-
тралното правителство, която 
може да се проследи назад в 
неговите реформи в трудовото 
законодателство, спасяване-
то на банките, съкращенията в 
здравеопазването и образова-
нието, масовото изселване на 
безработни семейства и . … като 

Официална позиция на Каталонските секции 
на анархо-синдиката CNT относно референдума

много от тези мерки бяха при-
ложени и от самата каталонска 
държава.
 
Ние от CNT Каталония и Бале-
арските острови, приветстваме 
този дух на неподчинение сре-
щу диктаторската, дискримина-
ционна и фашистка държава и 
заявяваме най-твърдото осъж-
дане на репресиите срещу ра-
ботниците.

 Мъжете и жените в CNT ще 
застанат като един, за да за-
щитят съседите и градовете 
си, както може да се очаква 
от една анархо-синдикалист-
ка и революционна организа-
ция.
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Комунизъм и болшевизъм
Когато облаците на Първата 
световна война надвисват 
над Европа, социалдемократи-
ческите партии от II Интер-
национал се събират на своя 
извънреден IX конгрес на 24–25 
ноември 1912 година в швей-
царския град Базел. Главният 
въпрос в дневния ред e за от-
ношението на социалдемокра-
тите към предстоящата им-
периалистическа война. Кон-
гресът издава “Манифест”, с 
който призовава всички марк-
систи да приложат бакунино-
вата стратегия от време-
то на френско-пруската вой-
на: да отговорят на вътреш-
ния враг – капиталът и него-
вата държава – с гражданска 
война с цел превръщането на 
империалистическата вой-
на в Социална революция. Но 
тъй като липсва единство и 
синхрон между стратегията 
и програмата, когато война-
та става факт, те избират 
класическата позиция на два-
мата “класици” – Маркс, кой-
то е за победата на Кайзера и 
Бисмарк над Наполеон III през 
1870/71 г., за да бъдело “побе-
дено и влиянието на Прудон 
върху френския пролетариат”, 
и Енгелс, който в края на своя 
живот през 1891 г. декларира, 
че “въпреки възрастта си, ще 

препаше сабята, за да се бие 
на страната на германското 
“отечество” в бъдещата вой-
на”.

Само малки групички в со-
циалдемократическите пар-
тии от т. нар. “Цимервалдска 
левица”, сред които са и лени-
новите болшевики, остават 
верни, макар и само словесно, 
на “Манифеста” и провеждат 
антиимпериалистическа и ан-
тимилитаристична пропаган-
да, обвиняват вождовете на 
Интернационала в измяна и 
предателство спрямо инте-
ресите на пролетариата. Роза 
Люксембург нарича довчераш-
ните си другари “вонящи поли-
тически трупове”. Тази пози-
ция обаче не е последвана от 
никакви революционни дейст-
вия. Известно е, че и самият 
Ленин обвинява своя учител 
Карл Кауцки в ренегатство и 
не вярва в близката револю-
ция – само месец преди избух-
ването на руската февруарска 
революция през 1917 г. в реч 
пред млади социалисти в Цю-
рих той заявява, че “ние, ста-
рците от нашето поколение 
няма да доживеем революция-
та”, но апелира към младите 
да се готвят за нея. Както зна-
ем, историята си прави една 
“хегелианска шега” с малкия 

червенобрад пръч, който про-
дължава да лежи балсамиран в 
мавзолея…

Осем месеца по-късно, в ре-
зултат на октомврийския пре-
врат, Ленин и компания се озо-
вават в министерските кре-
сла в Петроград и заедно със 
своите болшевики на Втория 
конгрес на Съветите, той обя-
вява от трибуната ни повече, 
ни по-малко началото на све-
товната социалистическа ре-
волюция.

На следващата година, на VII 
извънреден конгрес на РСДРП 
Ленин предлага и конгресът 
приема прекръстването на со-
циалдемократическата пар-
тия в Руска комунистическа 
партия (болшевики). На възра-
женията на своите партий-
ни другари, че ще ги бъркат с 
анархокомунистите (които по 

това време единствени имат 
за свое верую комунизма) и че 
ще улеснят европейските со-
цпартии и руските меншеви-
ки, които открито обвиняват 
Ленин в анархизъм и в това, че 
“се е кандидатирал за овакан-
тения трон на Бакунин”, той 
отговаря, че е крайно време да 
смъкнат от гърбовете си из-
каляната и окървавена социал-
демократическа риза и да се 
изтипосат в нова премяна…

По-нататъшната история 
е известна и в нашия вестник 
тя е разгледана обстойно в 
няколко серии от статии: ре-
волюцията се оказва държав-
нокапиталистическа модифи-
кация на старите класически 
буржоазни революции: устано-
вяването на диктатурата на 
партийната номенклатура с 
помощта на ЧК и Червената 
армия и етатизацията на по-
луфеодалната икономика до-
веждат до експлоатацията и 
потискането на пролетари-
ата от “тържествуващия дър-
жавен капитал”, точно както 
преди половин век предсказва 
Бакунин в идейната си борба 
с Маркс и Енгелс в I Интерна-
ционал. Болшевишкият опит 
се оказва най-дългият (75-го-
дишен) път към частно-моно-
полистическия капитализъм, а 

болшевиките показват и прак-
тически доказват КАК НЕ СЕ 
ПРАВИ СОЦИАЛНА РЕВОЛЮ-
ЦИЯ.

Що се отнася до Ленин и 
компания, със смяната на име-
то на партията те очевидно 
са мислили, “подобно папуня-
ка”, че старото гнездо мири-
ше и че като го сменят всич-
ко ще бъде “окей”. Той и ученици-
те му обаче овоняват света, 
а пролятата кръв върху ста-
рата социалдемократическа 
риза се оказва нищожно петно 
в сравнение с океана от кръв 
от болшевишките екзекуции, 
затвори и концлагери. Нито 
либералната буржоазия, нито 
нацизмът са унищожавали 
толкова революционери и ни-
кой не е нанасял по-голямо по-
ражение на комунистическия 
идеал, отколкото Ленин, Троц-
ки, Сталин и епигоните им. Не 
е сигурно дали нови 75 години 
ще бъдат достатъчни, за да 
се проветри атмосферата и 
борбата за СВОБОДА и ХЛЯБ 
да започне да набира скорост 
отново… Единствено голямо-
то ускорение на историята, 
вследствие роботронната ре-
волюция, може да бъде източ-
ник на исторически оптими-
зъм… •

Феранте Пала

болшевиките 
показват как 
не се прави 
социална 
революция

100 ГОДИНИ ОТ РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

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

Със създаването на Военно-
революционния комитет към 
Петросъвета болшевиките 
получават инструмент за 
завземане на властта. ВРК 
е практически под пряк кон-
трол на ЦК на партията, коя-
то на 10 октомври приема 
резолюция за подготовка на 
въоръжено въстание. На про-
вежданите под председател-
ството на Петросъвета съ-
брания на представители на 
полковите комитети – т. 
нар. Гарнизонни съвещания – 
болшевиките имат абсо-
лютно надмощие, те подби-
рат комисарите за идеологи-
ческа обработка на фронто-
вите части и войските от 
Петроградския военен окръг. 
Окръгът е оглавяван от ре-
акционни офицери, участва-
ли в заговора на Корнилов и 
Керенски, но “минали между 
капките” след провала на ме-
тежа. Именно те отказват 
да приемат пратените от 
ВРК комисари, основателно 
подозирайки, че по този на-
чин щабът на военния окръг 
ще бъде подчинен на Петро-
съвета. Подхванати са пре-
говори, в които ВРК и “ща-
бистите” ту си разменят за-
плахи, ту успяват да водят 
почти дипломатични разго-
вори.

В разгара на напрегнати-
те пазарлъци доколко щабът 
ще запази поне някакви пъл-
номощия да командва сто-

личния военен окръг, Керен-
ски излиза от вцепенението 
си – на 23 октомври той по-
ставя на заседание на Вре-
менното правителство въ-
проса за обявяване на ВРК 
за “незаконна организация”, 
която подлежи на разслед-
ване и съд. Заседанието се 
проточва до малките часо-
ве на 24 октомври. Решено 
е затваряне на всички бол-
шевишки вестници, извиква-
не на верни части от фрон-
та и арест на ВРК. Закъс-
няло и много грешно реше-
ние – Комитетът трудно 
минава за “незаконен”, след 
като действа под шапката 
на признатия за легитимен 
Петросъвет. Всякакви ре-
пресии срещу него биха дали 
повод за обвинения в контра-
революционност срещу Вре-
менното правителство. В 
същото време, официална-
та власт все още разполага 
с известни сили за нападение 
срещу печатниците и члено-
вете на ВРК, което поста-
вя болшевиките пред избора 
дали да проточват още “под-
готовката за въоръжено въс-
тание”, или наистина да въс-
тават.

Към онзи момент в ЦК 
продължават колебания и 
единствено Троцки не се ко-
лебае: от няколко дни групи 
въоръжени войници, моряци и 
работници партийци са раз-
пратени по ключови места 
на столицата – електроцен-
трали, телеграфно-телефон-

ни възли, пощенски клонове, 
мостове, гари, важни пред-
приятия и портали на казар-
ми. Представяйки се като 
“охрана”, тези групи буквал-
но се сприятеляват със съ-
ответните служители и па-
зачи.

По пладне на 23 октом-
ври Керенски прави изявле-
ние в Мариинския дворец, къ-
дето заседава т. нар. Пред-
парламент – институция за 
имитиране на “демокрация”, 
която уж подготвя Учреди-
телното събрание, отла-
гано вече доста време. Ке-
ренски не знае, че юнкерите 
от военните училища не са 
успели да затворят нито 
един болшевишки вестник, 
нито да блокират ВРК зара-
ди оказаната им съпротива. 
Той смело заявява, че преса-
та на болшевиките призова-
ва към сваляне на Временно-
то правителство и че има 
доказателства, че се под-
готвя ново издание на юл-
ските събития. Керенски 
иска от Предпарламента да 
узакони действията на пра-
вителството. Без да доча-
ка гласуването, заминава в 
Зимния дворец, седалището 
на Временното правител-
ство. Едва там научава, че 
не контролира положение-
то – вестниците излизат, 
мостовете са в ръцете на 
ВРК, “верните” части не са 
напуснали казармите, а оне-
зи, които се придвижват, се 
командват от болшевиките. 

В очите на общественост-
та Временното правител-
ство отново заиграва с кон-
трареволюционни елементи, 
докато ВРК получава ореола 
на “пазител на революцията”.

Въпреки че всички козове 
се намират в ръцете на бол-
шевиките, до края на след-
ващия ден, 24 октомври, в 
ЦК още преобладава нереши-
телността, партийните ли-
дери искат да свикат Втори 
всеруски конгрес на Съвети-
те, за да действат от него-
во име.

Троцки и Ленин настоя-
ват, че не бива да се изпус-
ка моментът, като през съ-
щия 24 октомври само Ле-
нин е този, който продължа-
ва да смята, че трябва да се 
действа “сега или никога”. Ар-
гументът му е, че на Конгре-
са болшевиките ще разпо-
лагат с малко повече от по-
ловината гласове, но и сред 
тях има немалко противни-
ци на незабавното въстание.

Вечерта на 24-ти е кри-
тична. Предпарламентът 
обсъжда искането на Керен-
ски да получи пълномощия за 
предотвратяване на болше-
вишки метеж. Десните пар-
тии са сигурни, но за Керен-
ски е важно да убеди десни-
те есери и меншевиките, 
без одобрението на които 
не ще може да получи военни 
части. “Левите” в Предпарла-
мента заемат парадоксална-
та позиция, че ще подкрепят 
правителството срещу бол-

шевиките само при положе-
ние, че правителството за-
почне да изпълнява... болше-
вишката програма: сключва-
не на мир, предаване на зе-
мята на селяните, работни-
чески контрол в заводите, 
политическа система на уп-
равление на страната на ба-
зата на Съветите. Гласува-
нето одобрява тъкмо тази 
резолюция със 123 гласа “за”, 
102 “против” при 26 “въздър-
жали се”. Керенски е лишен 
от извънредни пълномощия, 
макар че е съмнително дали, 
дори да ги е получил, е щял 
да успее да се възползва от 
тях. Крайно недоволен, рано 
сутринта на следващия ден 
(25 октомври) Керенски за-
минава на фронта, за да по-
веде избрани части към раз-
мирната столица.

Преди обед на 25-ти Ле-
нин пуска възвание от име-
то на Петроградския ВРК 
“Към гражданите на Русия”, в 
което обявява, че Временно-
то правителство е свалено 
(всъщност то още си заседа-
ва в Зимния дворец). По обед 
в Предпарламента пристига 
отряд на ВРК, който учтиво 
приканва депутатите да на-
пуснат сградата. Предпар-
ламентаристите се подчи-
няват, никой не само не е за-
държан, но дори не е обиждан 
с думи или действия.

Малко преди полунощ е 
открит Конгресът на Съ-
ветите. На предишния, от 
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Между стихийния анархизъм и болшевишката контрареволюция
800-те делегати 600 са мен-
шевики и есери. На Втория 
конгрес, четири месеца по 
късно, от 650-те делегати 
390 са болшевики. Записки на 
участници свидетелстват: 
“на този конгрес преобладава 
сивият цвят на износените 
дрехи и уморените от вой-
ната лица... плебеите са на 
върха... те имат малък, едва 
8-месечен политически опит, 
но малкото, което знаят, го 
знаят твърдо... революцията 
за тях е всичко”.

Конгресът започва с реч на 
представител на меншевики-
те, който протестира сре-
щу обстрелването на Зимния 
дворец, но дебатите бързо 
се връщат към по-принципни 
въпроси: войната, хляба, сво-
бодата. Болшевишкото мно-
зинство е разделено на две 
крила, но радикалното успява 
да изнерви меншевиките до-
толкова, че те напускат за-
лата и така умереното кри-
ло престава да се чувства 
сигурно да отстоява позици-
ята си. В два часа през нощта 
е обявена почивка, датата 
вече е 26 октомври 1917 г.

Когато работата е подно-
вена, пристига съобщение за 
превземането на Зимния дво-
рец.

Прокламираният от по-
късната пропаганда щурм е 
измислен. Юнкерите и жен-
ският батальон в двореца 
още от следобед се опит-

ват да преговарят да се пре-
дадат. Страх ги е както от 
отрядите на ВРК, така и 
от собствените им офице-
ри. Преговорите вървят хао-
тично, разпокъсано. Когато 
накрая болшевишките сили 
влизат, възникналите прес-
трелки се дължат на недора-
зумения. Арестът на мини-
стрите (мнозина от които 
отсъстват, пленени са тех-
ните заместници) става поч-
ти случайно, болшевиките 
щурмуват предимно вещите 
из дворцовите зали и най-ве-
че избите с алкохол. Петрог-
рад осъмва в пиянски стрел-
ба и погроми. В шест часа су-
тринта Конгресът приключ-
ва първото заседание.

Второто е открито в де-
вет вечерта. Присъства Ле-
нин, който обявява “Декре-
та за мира” – с това нова-
та власт се обезопасява от 
фронтоваците, които от-
давна желаят войната да 
свърши. Веднага след първия 
декрет е огласен вторият – 
за даване на земята на селя-
ните, които я обработват, 
с което веднага е спечеле-
на симпатията на огромна-
та селска маса. В речта на 
Ленин се мяркат и следните 
думи: “...длъжни сме да пре-
доставим пълна свобода за 
творчество на народните 
маси...”

С тях болшевиките успя-
ват да заблудят левите есе-

ри и анархистите, че са рево-
люционери.

Следващите няколко месе-
ца ще убедят и най-наивните, 
че Октомврийският преврат 
е началото на Руската кон-
трареволюция, която успя-
ва не само да погуби Руската 
революция, но и да върне най-
лошото от царския режим в 
концентриран вид.

Сутринта на 27 октомври 
вестник “Правда” пише: “...взе-
маме властта, за да се спра-
вим със страшните затруд-
нения, пред които е изправе-
на страната... и ще приложим 
спрямо враговете на револю-
цията, към саботьорите и 
предателите, желязна ръка-
вица. Те (буржоазията) блену-

ваха за диктатура на Корни-
лов? Ще получат диктатура – 
тази на пролетариата!”

През следващите няколко 
дни на подстъпите на Петро-
град избухват сражения меж-
ду отрядите на ВРК и остана-
лите верни на Керенски час-
ти – предимно юнкери и до-
броволци. Тежки боеве се во-
дят и в Москва. Този път, за 
разлика от “щурма на Зимния 
дворец”, жертвите са много-
бройни, а пленниците са раз-
стрелвани от двете страни.

Половин месец по-късно за-
творените корниловски ге-
нерали, лидерите на Бялото 
движение, почти безпрепят-
ствено напускат “затвора” 
си в градчето Бъйхов и тръг-
ват към Украйна, където раз-
читат на подкрепа в казашки-
те райони. 

Болшевиките ги изпускат, 
защото са заети да укреп-
ват властта си, да баламос-
ват “съюзниците вляво от 
партията” и да подготвят 
разправата с тях. Белогвар-
дейците не са на дневен ред, 
докато не бъдат смазани оне-
зи сили, които настояват ре-
волюцията да не спира, дока-
то не постигне свободно об-
щество на свободни хора, без 
“междинни спирки” по този 
път. За партията на Ленин 
и Троцки обаче именно “меж-
динната” спирка, “диктатура 
на пролетариата” (всъщност 
НАД пролетариата), е реална-
та им цел. •

(следва)
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В речта на Ленин се мяркат и следните 
думи: „...длъжни сме да предоставим 
пълна свобода за творчество на 
народните маси...“
С тях болшевиките успяват да 

заблудят левите есери и анархистите, 
че са революционери.

ОТ АРХИВИТЕ ЗА АНАРХИСТИТЕ В РУСИЯ – 1

Убийството на министъра Фон Плеве
ИЗБРАНИ ИСТОРИЧЕСКИ 
ДОКУМЕНТИ от архивите 
за АНАРХИСТИТЕ в Русия за пери-
ода 1883–1935 г. В сборника от два 
тома не са включени множество 
документи или в публикуваните са 
изрязани фрази и цели параграфи, за 
които съставителите или тези, 
които ги финансират, са заключили, 
че могат и днес да бъдат опасни за 
“конституционния ред, национална-
та сигурност и териториалната 
цялост на отечеството”.

Позив № 1

ПО ПОВОД УБИЙСТВОТО НА 
МИНИСТЪРА ФОН ПЛЕВЕ

Не е време нито за плач, нито 
за смях, а за разбиране! Да, 
именно сега трябва “да раз-
берем”, когато чувствата на 
дълбока тревога и радост от 
успеха биха могли да отхвър-
лят трезвия анализ на поли-
тическото събитие, когато 
може да ни се прииска изцяло 
да се отдадем на радостно-
то чувство поради гибелта 
на тирана. Именно сега, всеки 
стоящ на стража на класовия 
интерес на работниците не 
трябва да се поддава само на 
чувството за удовлетворе-
ност, а е длъжен да се запита:

Как трудещите се и екс-
плоатирани маси трябва да 

се отнасят към събитието? 
Сред бял ден, на улицата в Пе-
тербург, бомба, хвърлена с ръ-
ката на революционер, разкъ-
са министъра на вътрешни-
те работи Плеве… Тиранът е 
убит! Този, който гордо уверя-
ваше, че революцията е смаза-
на, който имаше самочувст-
вието на спасител на капи-
талистическа-самодържавна 
Русия, надменно мечтаещ да 
заглуши клокоченето на рево-
люционната лава, е убит: Ре-
волюцията произнесе своята 
смъртна присъда, тя въплъти 
светлото и велико дело…

“А по нататък – какво?” 
Този въпрос стои пред всич-
ки, особено пред нас анархоко-
мунистите, защото ние ми-
слим, че задачата на угнете-
ните не е реформирането на 
държавата, а нейното унищо-
жение, тъй като тя охранява 
винаги ЧАСТНАТА СОБСТВЕ-
НОСТ, участва в нейния гнет, 
гнета на ВЛАСТНИЦИТЕ.

Като анархисти, стоящи 
на позициите на КЛАСАТА, чи-
ето освобождение е възмож-
но само в резултат на насил-
ствената и планомерна бор-
ба с държавата и с частната 
собственост, ние твърдим, 
че ПРОЛЕТАРИАТЪТ не може 
да защитава т. нар. НАЦИО-
НАЛНИ ИНТЕРЕСИ, тоест и 

интересите на угнетяващи-
те го класи; че прехвалените 
конституция и “демокрация” 
са стожери на властта на 
буржоазията, че зад фиктив-
ните “права” и “свободи” тру-
дещите се маси не могат да 
видят нейното класово гос-
подство и да реагират като 
класа, враждебна на цялото 
днешно общество.

За нас, които се стремим с 
всяко свое действие пролета-
риатът да покаже, че се раз-
граничава от “нацията”, е от 
особена важност, как КЛАСА-
ТА на трудещите се ще отго-

вори на великото събитие – 
убийството на м-р фон Пле-
ве? Дали живеещите под иго-
то на собствениците ще се 
хвърлят на бой с капитала, 
ще започнат гневно да раз-
късват капиталистическите 
вериги? Или тяхната мисъл е 
до такава степен объркана, 
че ще викнат “долу самодър-
жавието” вместо “долу част-
ната собственост и държа-
вата”?

Работници, селяни и безра-
ботни, нима пред вас не ще 
се изправят “ужасните бле-
ди сенки на пролетариите”, 
убити по заповед на “демо-
кратичните министри”? Ог-
ледайте се наоколо и ще ви-
дите битите, гладни, унижа-
вани селяни… Кой ги е заро-
бил? – Помешчикът и държа-
вата, заграбили земята. Но и 
градският работник – оско-
тял и затъпен от механичния 
труд – е роб, жена му е робиня, 
робството е засмукало и за-
шеметило децата им. Кои са 
техните врагове? – Капита-
листите и държавата. И сега 
изведнъж помешчици и капи-
талисти ви протягат ръце 
за съюз против самодържави-
ето. Те казват: терористиче-
ският акт против министър 
Плеве е важно и велико съби-
тие, да го използваме, ние, гос-

подарите, и вие, нашите роби, 
за да извоюваме демокраци-
ята. Нима е мислим такъв 
съюз? Разбира се, убийството 
на Плеве, както и всеки подо-
бен акт, има колосално поли-
тическо значение. Този акт 
заставя милиони да се замис-
лят над въпроса: “За какво за-
гина тиранът?” Той е едно от 
средствата да се укроти бе-
сът на властниците и потис-
ниците. Той е гръмогласният 
вик за масово движение, вик 
за революция. Такова е и значе-
нието на акта против Плеве: 
той призовава към въстание, 
зове за революция експлоати-
раните и безимотните.

Към революция – но каква? 
Знаете ли, вие работници, 
що значи “демокрация” и кон-
ституция, в чието име искат 
да се обединят с вас? Това са 
тези, които желаят с цена-
та на чисто формални пра-
ва и дребни отстъпки, да на-
мерят най-добрата държавна 
форма за по-съвършено гос-
подство над нас… Ще ви раз-
решат законно да се събира-
те, да обсъждате, но затова 
ще ви задължат да бъдете оп-
итомени, за да не се лишите 
от “свободата”. Тази свобода 
обаче е лъжа, защото тя не 
съществува там, където има 

» » » продължава на страница 11

Нека излязат 
на улицата 
за борба с 
всяка власт, 
с всеки гнет 
за създаване 
на свободно 
общество от 
свободни хора!
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Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не 
е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова 
не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани 
грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда 
на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки 
автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 
Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

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

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

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

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

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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

1. Данаил Рангелов 120 лв
2. Петьо Зафиров 10 лв
3. Александър Наков, Перник 20 лв
4. Иван Д. Иванов, Стара Загора 100 лв
5. Методи Хранов, Кюстендил, 

в памет на Стефан Домусчиев 20 лв
6. Емил Проданов, Пловдив 60 лв
7. Симпатизант, София 100 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

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

38. Статии – Александър Наков според възможностите

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

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
•  На 01.10.1931 г. в гр. Хасково под 

редакцията на Делчо Василев 
(Игнес) излиза анархисткият ли-
тературен вестник „Идеи”.

•  На 07.10.1900 г. в с. Горски извор, 
Хасковско е роден Митю Ганев 
Атанасов (Орманов), сформирал 
през 1921 г. първата анархистка 
чета в България (Първа хасков-
ска анархистка чета) и втора-
та Хасковска анархистка чета 
„Христо Ботев”.

•  На 07.10.1971 г. в гр. Перник почи-
ва анархистът Димитър Васи-
лев Стоянов, прекарал дълги го-
дини във фашистките и болше-
вишките концлагери и затвори.

•  На 09.10.1875 г. умира френски-
ят социалист-утопист Шарл 
Фурие.

•  На 10.10.1989 г. е създаден Че-
хословашкият анархистки съюз 
(ЧАС), продължител на ЧАФ.

•  На 11.10.1864 г. в Лондон е създа-
ден Първият Интернационал. 

•  На 12.10.1996 г. в гр. София уми-
ра известният анархист Георги 
Хаджиев, емигрант във Фран-
ция, участник в Испанската ре-
волюция 1936-1939 г., автор на 
много книги върху анархистки-
те идеи.

•  На 12.10.2003 г. в гр. Копривщи-
ца почива анархистката Мария 
Лукова Желязкова, преминала 
през болшевишките концлагери 
„Ножарево” и „Белене”.

•  На 13.10.1909 г. е убит от йе-
зуитите испанският педагог 
и безвластник Франциско Фе-
рер – основателят на модерно-
то училище в Барселона.

•  На 15.10.1919 г. в гр. София под 
редакцията на Петър Урумов 
излиза ученическото анархист-
ко списание „Ученическа пробу-
да”.

•  На 17.10.1897 г. в гр. Хасково е 
роден анархистът Жеко Георги-
ев.

•  На 17.10.1901 г. в гр. Ловеч е ро-
ден известният анархосиндика-
лист Пано Василев.

•  На 20.10.1934 г. в гр. София под 
редакцията на Георги Жечев за-
почва да излиза последната го-
дина на анархоиндивидуалист-
кия вестник „Мисъл и воля”.

•  На 24.10.1897 г. е роден Петър 
Кандев Букурещлиев, четник в 
анархистката чета „Братя Бъл-
хови” и редактор на речника за 
свободно устройство на живо-
та. 

•  На 25.10.1925 г. в с. Крайници, 
Дупнишко е роден анархистът 
Димитър Петров Биволев, пре-
карал дълги години в болшевиш-
ките затвори в Шумен, Ловеч и 
Плевен.

•  На 26.10.1894 г. в с. Косарка, Га-
бровско е роден анархистът 
Гено Пенев Даскалов, преминал 
през фашистките и болшевиш-
ките душегубки.

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2017 СВОБОДНА  МИСЪЛ

ОТ АРХИВИТЕ ЗА АНАРХИСТИТЕ В РУСИЯ – 1

Убийството на 
министъра Фон Плеве
частна собственост и държа-
ва, – вашите “съюзници” ще 
поискат да не се бунтувате 
срещу “демокрацията”, да не 
убивате “демократични мини-
стри”. Тогава тази легалност 
и законност ще се превърне в 
скала, към която ще ви прико-
ват, за да кълве вашите тела 
хищната птица на капитала и 
ако се разбунтувате, “народ-
ната държава” ще ви отгово-
ри с щикове и куршуми. Ето 
защо, вие работници трябва 
да отговорите на убийство-
то на Плеве така, както по-
добава на КЛАСАТА, разделила 
се с НАЦИЯТА, трябва да пре-
върнете това събитие в из-
ходна точка на вашето про-
летарско въстание. Затова 
сте длъжни да отговорите 
така на всички предложения 
да се обедините, макар и вре-
менно с буржоазията, откъде-
то и да идват те: за нас Пле-
ве е министърът, по чиято 
заповед стреляха по работ-
ниците от Обуховския завод, 

в нашите очи той е защит-
никът на собствеността по 
време на летните стачки… 
Същият Плеве посичаше селя-
ните и стреляше по работни-
ците заради посегателства 
над частната собственост, 
както това правят френски-
те и немските демократич-
ни министри; за нас руското 
правителство, както и ан-
глийското, в интерес на заво-
юването на пазари за буржо-
азията и за себе си, изпраща 
пролетарските синове в ужа-
сите и кръвопролитията на 
войната.

Не стига, че в мирно вре-
ме буржоазията смуче наша-
та кръв, но и по време на ре-
волюцията трябва да ґ пома-
гаме в организирането на ней-
ната диктатура над нас. – Не, 
не с буржоазията против са-
модържавието, а против ДЪР-
ЖАВАТА И КАПИТАЛА. Може 
първият ни опит да ги ата-
куваме да бъде неуспешен, 
но ние ще продължим своя-
та борба отделно като КЛА-
СА – както при самодържавие-

то, така и при демокрацията 
нашият девиз ще бъде: ДОЛУ 
ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И 
ДЪРЖАВАТА! Ето какъв тряб-
ва да бъде отговорът на иска-
нето да се свика Земски събор 
според анархокомунистите.

Да бъде благословена ръка-
та, вдигнала меч над тирана! 
Чест и слава на храбрия боец – 
предвестник на бурята, на ве-
ликата буря, в която вие, тру-
дещи се, превръщайки неговия 
акт в изходна точка на ваши-
те действия, ще пометете 
властта на капитала и дър-
жавата. “Нека по-скоро гръм-
не бурята!” Но нека не отмине 
частната собственост! Нека 
трудещите се откликнат на 
великия подвиг и нека излязат 
на улицата за борба с всяка 
власт, с всеки гнет за създа-
ване на свободно общество 
от свободни хора! Долу част-
ната собственост! Долу дър-
жавата! Да живее Социална-
та Революция! Да живее Анар-
хията! •

юли 1904 г.
ГРУПА РУСКИ АНАРХИСТИ
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ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ СРЕЩУ ЕСТЕСТВЕНАТА ЛИПСА НА ТАКЪВ

Сингулярността и бъдещето на човечеството

Япония e страна на роботи-
те. Доскоро обаче те можеха 
да “работят” само на конвей-
ерите в заводите на Toyota 
и Honda, да завиват гайки и 
сглобяват части на автомо-
били. В началото на миналата 
учебна година обаче се случи 
нещо, приличащо на револю-
ция (или на спектакъл): човеко-
подобният робот Сая, изпъл-
нявал досега ролята на секре-
тарка, манекенка или гледачка 
на старци, преподаде своя пър-
ви урок в едно от токийските 
училища. Децата останаха 
предоволни от демонстраци-
ята и поискаха Сая да замес-
ти учителката им. Случаят 
създаде повод да се заговори 
отново за СИНГУЛЯРНОСТТА – 
точката, в която изкуствени-
ят интелект започва да пре-
възхожда разума на човека.

Може да звучи като научна 
фантастика, но много специа-
листи в областта на компю-
трите и роботите твърдят, 
че сингулярността ще настъ-
пи през нашия 21-ви век и то 
преди средата му. По-малко са 
тези, които имат общо виж-
дане за това бъдеще време на 
разцвет на роботите.

По-долу предлагаме няколко 
потенциални сценария за бъде-
щето след пресичане на лини-
ята на сингулярността, кога-
то хората ще трябва да съжи-
телстват със свръхумните 
роботи.

1. Деградация или 
дегенерация на човешкия 
род

Започваме с най-ужасния от 
тези сценарии, когато почти 
всички задачи са предоставе-
ни на изкуствения интелект 
(ИИ) и хората постепенно са 
изгубили своите способно-
сти, които някога са превър-
нали човека в Homo Sapiens. 
Някои, като Джоан Слончев-
ски, микробиолог и автор на 
научнофантастични романи, 
даже казват, че човечество-
то вече живее в условията 
на сингулярност: хората са се 
отказали от способностите 
си за навигация, запаметяване 
или изчисления. Създадени са 
дори роботи, които вършат 
най-хуманните човешки зада-
чи – грижите за болни и ста-
ри хора.

В крайна сметка хората мо-
гат да изпаднат в положение-
то на митохондрии – енергий-
ни станции от живи клетки. 
Някога те са били независи-
ми организми, но погълнати 
отдавна от бактериите, по-
степенно са им предали всич-

ки свои функции с изключение 
на получаването на енергия 
от глюкоза с помощта на из-
обилните белтъци, разполо-
жени по вътрешните им мем-
брани. Ние също можем да из-
губим всички свои способно-
сти, регресирайки до точка-
та, в която ще сме се превър-
нали в доставчици на енергия 
за роботите.

2. Война с роботите

Този кошмар е сюжет на фил-
ма “Терминатор” – възмож-
ността един ден роботите 
да влязат в битка с хората 
за господство. Инженерите 
вече са разработили роботи-
мулета и роботи-войници, а 
дроновете са станали мощен 
инструмент във “войната с 
тероризма”. Други пророци на 
апокалипсиса предсказват, че 
в настоящия век свръхинте-
лигентните роботи ще тръг-
нат на война срещу своите 
създатели.

3. Разрушаване на 
околната среда

Доколкото роботите не се 
нуждаят от въздух, вода или 
храна, те, за разлика от хора-
та, няма да изпитват страх 
пред унищожението на своя-
та среда. Съответно същест-
вува голям риск свръхинтели-
гентните машини да изто-
щят всички природни ресур-
си на Земята, казва икономис-
тът Робин Хансън от Универ-
ситета Джордж Мейсън, ав-
тор на книга за сингулярност-
та. Роботронната революция 
в условията на днешното об-
щество може да задълбочи не-
обратимо съществуващите 
вече екологични проблеми.

4. Масова безработица

Хората няма да могат да из-
държат в конкуренцията със 
ставащите все по-умни ро-
боти, които ги заместват в 
различните трудови процеси. 
Макар първоначално да им са 
се предоставяли сравнител-
но елементарни задачи, към 
2045 година те ще бъдат хи-
ляди пъти по-умни от нас, 
предсказва американският из-
обретател Реймънд Кърцуайл, 
известен с едни от най-широ-
ко използваните и до днес сис-
теми за разпознаване на тек-
стове, речеви и музикални син-
тезатори.

Роботите вече са заменили 
голямата част от индустри-
алните работници и появата 
на самоуправляващи се маши-

ни е на дневен ред, но техно-
логиите, както и по-рано, про-
дължават да се развиват, без 
да се държи сметка за това 
как могат да навредят на хо-
рата или да ги оставят без ра-
бота – казва ученият Бил Хъ-
бард от университета в Ма-
дисън, Уисконсин.

5. Икономически взрив

Когато машините станат 
сравними с хората по инте-
лект, ще бъде достатъчно да 
се копират само съответни-
те интелигентни програми с 
помощта на различните ком-
пютри, за да се създават нови 
“работници”, от които се нуж-
дае икономиката. На селско-
стопанската революция са 
били необходими хиляда годи-
ни, за да удвои нивото на ико-
номиката на човечеството, 
индустриалната революция го 
постига за 15 години, а “пост-
сингулярната” икономика ще 
удвоява производството все-
ки месец, ако ли не всяка сед-
мица, казват някои експерти. 
Невероятният ръст на иконо-
миката може да протече тол-
кова бързо, че привърженици-
те на държавността и “пазар-
ната икономика” изобщо няма 
да могат да реагират и да 
следват такова темпо.

6. Усъвършенстване на 
човечеството

Кибернетичните импланти 
могат да означават също и по-
явата на по-умни хора, надаре-
ни със свръхчовешки възмож-
ности. Реймънд Кърцуайл, кой-
то понастоящем ръководи ре-
дица научноизследователски 
дейности, свързани със само-
обучаващите се машини и об-
работката на естествения 
език в Google, предвижда свят, 
в който хората използват ки-
беримпланти, за да станат 
по-умни, да виждат по-далече 
и да бъдат по-силни. Това ще ги 
превърне в киборги, но то не 
е чак толкова висока цена за 
придобиването на нови “свръх-
човешки” способности.

7. Безсмъртие

Мнозина, подобно на спомена-
вания неколкократно Реймънд 
Кърцуайл, считат, че след дос-
тигането на сингулярността 
хората ще престанат да уми-
рат. Някои футуристи пред-
сказват бъдеще, в което ще 
зареждаме компютрите със 
своя разум, преселвайки се фак-
тически в тях. Други си пред-
ставят кибернетични имплан-
ти за замяна на изгубени край-
ници и остаряващи органи. Във 

всеки случай, смъртта ще се 
трансформира от неизбежен 
финал на живота в съвсем ряд-
ко явление.

8. Роботите и Социалната 
революция

Ние анархистите считаме, че 
застрашаващите ни аспекти 
на Роботронната революция и 
Изкуствения интелект могат 
и трябва да бъдат отстране-
ни чрез световната Социал-
на революция, разгръщаща се 
в ширина и дълбочина, т. е. по-
средством унищожение на дър-
жавите и капитала и създава-
не на анархокомунистическо-
то общество. При това, ако 
сингулярната точка настъпи 
преди средата на ХХI век и ро-
ботите наистина са свръхум-
ни, те трябва да участват и 
ще участват в Социалната ре-
волюция с нас срещу сегашна-
та политическа и икономиче-
ска организация, станала днес 
много по-лесна за отстранява-
не бариера за развитието. Ако 
пък Социалната революция из-
превари настъпването на син-
гулярния момент, те ще ни по-
магат в усъвършенстването 
и разширяването на обхвата 
на анархокомунизма в плане-
тарни мащаби. •

Феранте Пала

IN  MEMORIAM

В памет на Стефан Попов
Две години след смъртта 
на леля Латка, на 92-годиш-
на възраст, ни напусна и бай 
Стефан Попов.

Бях близък на тази пре-
красна семейна двойка. Пре-
гърнали идеите на безвлас-
тието още от младежките 
си години, те ги носеха дос-
толепно до последно.

Имах възможност срав-
нително често да ги посе-
щавам. Бай Стефан ми раз-
казваше спомени, даваше ми 
снимки на анархисти, бесе-
двахме, а леля Латка пригот-
вяше вкусен обяд.

Стефан Попов е роден в 
село Конуш, Хасковско на 
10.06.1925 г. Учи в строи-
телен техникум в Ксанти, 
но заради септемврийски-
те събития от 1944 г. се 
премества в София. Ходи 
по митинги и симпатизи-
ра на РМС. На 12 септември 
1944 г.  на митинга в Хаско-
во вижда и се възхищава на 
действията на Манол Васев. 
През есента на 1945 г. слу-
чайно попада на вестник “Ра-
ботническа мисъл”. Там про-
чита за Елизе Реклю. От бро-
шура разбира, че в Русия се-
ляните не могат да отидат 
до друго село без разреше-
ние. Вестникът пише за ис-
тински безвластен комуни-
зъм. Харесва се на него и на 
другарите му. Срещат се с 
Манол Васев и тръгват по 
стръмния път на анархизма. 
Сближават се и с Делчо Васи-
лев.

В казармата го арестуват, 
когато чете “Хляб и свобода” 
на Кропоткин. Скалъпват про-
цес. Неговото обвинение е, че 
е говорил срещу народната 
власт. Съдията го пита дали 
е анархист. Отговаря: “Аз се 
стремя да бъда анархист, но 
доколко съм такъв ще кажат 
ония, които по-добре позна-
ват анархизма.” Осъждат го 
на 16 месеца.

Известно време е в лагера 
Богданов дол, за малко в Ха-
сковския затвор, после в Цен-
тралния затвор заедно с Ма-
нол Васев, Васил Народа, Же-
лязко Петков, Тренчо, Стоян 
Цолов, Стоян Доколянков, д-р 
Балев. Лежи от 27.06.1949 г. 
до 1.03.1950 г.

През 1953 г. се оженва за 
Латка Велкова. Тя също е от 
Конуш и симпатизира на анар-
хизма. Работят известно 
време в Хасково. Тя като сче-
товодител, той като строи-
телен техник. След време се 
преместват в Пловдив. Имат 
една дъщеря – Марияна.

В Пловдив бай Стефан под-
държа активно връзка с прия-
тели като Таньо Катъров от 
Ст. Загора, Христо Колев от 
Карлово, Ганчо Дамянов от 
Казанлък, Илия Петканов от 
Стамболийски, Христо Ко-
лев – Големия, Александър На-
ков от Перник, Георги Попов 
от Велинград, Стоян Цолов 
от София. Апартаментът им 
служеше за клуб на анархисти-
те. Беше основният организа-
тор на срещите, събранията 
и конференциите на ФАБ, кои-
то се провеждаха в Пловдив.

В последните години аз го 
посещавах често. Преди две 
години му гостувахме с Лъ-
чезар. Разговаряхме за исто-
рията на движението ни. Бай 
Стефан се мобилизира и напи-
са автобиографични бележки 
от 50 страници, които, след 
редактиране, може да се пуб-
ликуват.

Леля Латка почина на 
12.06.2015 г., а бай Стефан на 
10.08.2017 г. •

Костадин Зяпков


