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БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
борсата

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

За беля началото на истин-
ски хубавото и подходящо за 
бачкане време съвпада с ве-
ликденските празници. Почив-
ните дни предразполагат към 
друго. Още от петък – за ре-
довното лицемерно жалене 
на разпъването, а нататък – 
подготовка за ядене и пиене 
до неделя. И понеделник – за 
оригване. И тичане към Пиро-
гов поради преяждане, препи-
ване и потрошаване на пияна 
чутура.

Не обичам тия „велики” дни. 
Първо, че при все сгода и раз-
бирателство в семейството, 
по религиозните въпроси все 
още се случват търкания, от-

ношенията ни все едно скър-
цат като стъкло по ръждива 
ламарина. Второ – в махалата 
се наблюдава изблик на рели-
гиозност и атеистичните ми 
речи водят до мусене и сърде-
не, а аз не обичам да се карам с 
хората. Затова през „страст-
ната седмица” повече си мъл-
ча – и без това след някой друг 
ден съселяните ми ще се по-
чувстват платили „данък бла-
гоприличие” и пак спокойно ще 
възприемат „богохулствата” 
ми. Но по Великден и – по-сла-
бо – по Коледа, на народа нещо 
му прищраква в главата.

Та седя, слушам с половин 
ухо оредялото кръчмарско по-
стоянно присъствие, и си ми-
сля за прочетеното по вест-
ниците. Пише, че у нас в тат-
ковината, нечистата и несвя-
та ни с извинение република, 
от пет и половина милиона 
пълнолетни индивиди, над три 
милиона рекли, че са вярващи, 
а малко по-малко – че били ис-
тински религиозни. Да се чудя 
как се връзват тия цифрички 
с таблица в друг вестник – 51 
на сто религиозни, 36 на сто 
нерелигиозни, ама май вярва-
щи „по някакъв свой начин”, и 
едва 3 на сто се престрашили 
да се нарекат атеисти, без-
божници демек. Само 150 хиля-
ди безбожника. Егати двайсет 
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АПОКАЛИПСИСЪТ КАТО БЕЗМЕТЕЖНО КИБИЧЕНЕ

Сирия: усещане за трета 
световна
Сирия вече не може се нарече 
страна. Тя е полигон за пишко-
мерене на високопоставени 
психопати с фиксация върху 
устройства, правещи „бум”.

Някой ще апострофира – 
че кога Сирия и другите на-
чертани от колонизаторите 
територии са били „страна”? 
Били са. От немай-къде ста-
ват, след едно-две поколения. 
Свикват. Така както у нас при 
„социализъма” свикнаха и дори 
постигнаха нещо като „ста-
билност” и относително бла-

гополучие току преди срива-
нето на системата. Като 
сривът не настъпи заради на-
родното недоволство – шу-
шукащо, разказващо вицове 
и дебнещо сгода да се сдобие 
с нещо от „Кореком” или да се 
уреди с гурбет в Либия. На-
стъпи, защото управниците 
го бяха планирали.

Войната в Сирия, общо-
то напрежение в Близкия Из-
ток, ракетно-ядрените изяви 
на китайската кукла на кон-

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Болшевишката и 
буржоазната революция
Р А З Г О В О Р  Н А  И Л И Я  Т Р О Я Н О В 
С  Г Е О Р Г И  К О Н С Т А Н Т И Н О В
Илия Троянов: Ако „болшевиш-
ката революция е една от за-
къснелите модификации на 
буржоазните революции”, как 
да си обясним, че до 1970-те 
години служеше като пример 
и вдъхновение в цял свят, най-
вече в „Третия”? С влияние-
то на СССР, заблуждение или 
нещо друго?

Георги Константинов: 
Първо трябва да обясним как-
во разбираме под закъсняла 

модификация на буржоазна-

та революция?

Буржоазната революция е 
капиталистическа револю-
ция, тоест в резултат на нея 
се „ражда” капиталистическо 
общество – независимо от 
записаните върху знамето ґ 
СВОБОДА, РАВЕНСТВО И БРАТ-
СТВО, характерни за него са 
отношенията на експлоата-
ция на наемния труд от ка-

» » » продължава на страница 2

» » » продължава на страница 9



април 2018, брой 42

и първия век, заклевам се! А в 
световен мащаб – 62% исто-
ви боговерци, четвърт – нере-
лигиозни и 9% атеисти.

Смущава ме, че атеисти-
те ни пишат в кюп с агности-
ците, а агностицизма трудно 
го разбирам за мироглед. То е 
по-скоро моментно състоя-
ние на несигурност дали може 
се узнае нещо по принцип или 
по-добре да не береш грижи за 
туй нещо. Даже ми се чини, не 
агностикът е човек, комуто 
за нещо просто не му пука.

Още по-силно обаче ме за-
мислят тия „нерелигиозни”, 
дето не искат да ги знаят 
като безбожници. А какво му е 
лошото да си безбожник? Това 
значи, че правенето на добро 
отвътре ти идва, не е зара-
ди страх от всевишен гняв, 
нито е бакалска сметка: аз, 
дедо Боже, ще направя така 
и така, а ти ще ме уредиш 
на светипетровата митни-
ца с безсрочна виза за райския 
Шенген! Долно ми се струва.

Толкова ме мъчи тази за-
гадка, как така „нерелигиозен”, 
ама и не атеист, че решавам 
внимателно да подпитам съ-
седите.

– Абе, комшу, викам, ти май 
си от ония, дето не обичат 

поповете, нали? Религиозен ли 
си ти?

– Не, отсича запитаният, 
аз съм вярващ!

– И каква е разликата?
– Че вярвам в Бог и не вяр-

вам на попове!
Приглася му друг комшия, 

но споменава ходжата като 
обект на недоверието си.

Хубаво де, ама религията 
не стъпва ли върху вярата?

Не! – хором ми отгова-
рят. – Религията е звънкане 
на парица в канчето на попа 
или ходжата!

Ама как ще звънка парица-
та, ако даващият я не вярва?

Ами повечето не вярват 
истински, щом дават парица-
та!

Замълчавам, защото вя-

рата, че вярата няма нищо 
общо с религията, е необори-
ма – поне не и в тези мамка 
им „велики” дни. Хората имат 

нужда от самозалъгване, от 
обезболяване на болезнения 
живот, който са безсилни да 
променят, а дори ги е шубе 
да опитат да го променят. 
Твърдението, че религията е 
просто институционализи-
рана вяра, ги ядосва, оголва 
нервите и отваря очите към 
собствената им слабост, а 
тя е наистина непоносима. Те 
знаят, че животът е корав и 

суров заради „силните и бога-
тите” и се утешават, че съ-
щите силни и богати на оня 
свят ще се пържат в казани-
те, докато търпението на си-
ромасите ще бъде възнагра-
дено с вечен курорт и спа-про-
цедури.

Измамата работи безот-
казно от хиляди години.

Сърби ме езикът да им го 
кажа, но днес не бива. Няма 
да ми простят, че точно сега 
съм им отнел щастието на 
самозаблудата. През остана-
лата година приемат, че са 
нещастни.

Човеци.
Докато мълча, съселяните 

от презирането на парица-
та в църковното канче гладко 
преминават към предъвкване 
и предвкусване на „честната 
парица” – много вилни дворове 
са обрасли, снегът е строшил 
дръвчета, по самите вили има 
керемиди за пренареждане, 
скапани улуци. А и някой е ви-
дял заглавие в един от разпи-
лените за четене вестници 
по масите – че най-красивата 
банкнота в света за тази го-
дина били швейцарските 10 
франка. Или друг номинал – не 
чух добре, а и не ми пука – то-
ест за красотата на банкно-
тите съм „агностик”. Есте-
тиката им е без значение за 

мен, след като съм прозрял, че 
парите, каквито и да са, пред-
ставляват инструмент на 
злото, а злото е властта. И 
това не е вяра, а знание – до-
казуемо и логично изведено. 
Вярата пък, според самите 
свещени книги на вярващите, 
е „приемане с ума на предпола-
гаема истина”. Аз, атеистът 
обаче държа да приемам до-
казани истини. Или поне иде-
щи от източници, на които 
съм се убедил, че мога да се 
доверя. Колкото и да доверя-
вам обаче, подхождам със съм-
нение – съмнението няма да 
убие истината, ако тя е исти-
на. При вярата пък съмнение-
то е проява на лош вкус. Тук и 
там все още наказуем крими-
нално.

Слушам комшиите как сти-
гат до извода, че най-красива 
е онази банкнота, която ти е 
в джоба.

Така е. Живеем в света на 
парите. От тях зависим. С 
тях си храним челядта.

Слушам как се сещат, че у 
нас заплащането в евро на час 
е осем и кусур пъти под това 
в Дания. И току си спомнят за 
мераците на работодател-
ските ни бандити да внесат 
квалифицирани работници – 
от Молдова, от Украйна, от 
Армения...

И тръгват подигравки: абе 
вие да сте виждали арменец 
да работи? Ха-ха-ха! А знаете 
ли вица за арменеца, дето...

Слушам, слушам и накрая се 
ядосвам:

– Абе, мангали глупави! 
Нали същото приказват и за 
вас! Намерихте кому кусур да 
вържете! То в Армения сигур-
но никой не работи, работа-
та там сама се върши, а? Абе 
не ви ли е срам да повтаряте 
аслъ папагали чорбаджийски-
те мерзости! Събратя бед-
няци да одумвате! Тю! Малко 
ви остана да изтърсите, че 
„бедни са мързеливците, а ра-
ботливите са богати”! Вие! 
Дето се изкривихте да маате 
кирки и лопати, а за ядене не 
мож си позволите повече от 
филия с извара и чорба от коп-
рива!

Стихват за миг. Мърмо-
рят примирително:

– Стига де, бате Хасане, 
само смях си правим, нищо 
лошо за арменци или други 
всякакви хора не приказва-
ме! Недей се ядосва, Великден 
ще е, няма повече да говорим, 
щом те нервира. Кажи ти няк-
ва шега, дето не те дразни!

Как да им се сърдя. И как да 
не им се сърдя.

Не знам. •
Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от борсата
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ци от Северна Корея, „вятъ-
рът на промените” в Саудит-
ска Арабия, която се оказа, че 
вече си платила атомна бом-
ба и я държи на склад до по-
искване в Пакистан – всички 
тези и други събития и проце-
си провокират всред българ-
ското население очакване не-
щата да стигнат до предел-
но влошаване.

През времето на болше-
вишкия държавно-капиталис-
тически режим народът бе 
облъчван да очаква трета 
световна. Толкова облъчван, 
че бе претръпнал. Не копаеше 
противоядрени укрития, не 
търсеше начин да докопа про-
тивогаз от склада на познат 
старшина от близкото поде-
ление на „народната армия”. У 
нас нямаше спонтанна исте-
рия, както в Америка преди 
наченките на „разведряване”, 
когато строителни предпри-
емачи направиха пари от про-
дажба на частни бункери.

Ние, българите, чакахме да 
се случи каквото ще се случи – 
истински фаталисти.

Може би това обяснява, че 
днес, по инерция, всеки втори 
е убеден, че до няколко години 
ще избухне глобален въоръжен 
конфликт, в хода на който ня-
коя от ядрените сили ще на-
тисне копчето. И пак – тази 
нагласа не води ни до антиво-
енни протести, ни до мерки 

по спасяване поединично. Бъл-
гарите са изнервени и поти-
снати не от дамоклевия меч 
на атомните бомби, а от ба-
налностите на ежедневие-
то. Разискванията за възмож-
ността от скорошна тре-
та световна сякаш служат 
за отмора, за развлечение, за 
„игра на ума”.

И, както често става, иг-
рачката нерядко преминава в 
плачка – споровете за това 
кой именно ще пусне в ход яд-
рената тояга бързо еволюи-
рат до скандали с лични на-
падки.

Модната линия е да виж-
дат заплаха от Русия.

Скорошните президент-
ски избори там показаха, че 
при все натиска за гласуване, 
принудата за „правилно гла-
суване”, мощната пропаган-
да на действащия вожд, вълна 
репресии срещу леви активи-
сти и либерални правозащи-
тници, осигуриха победа от 
малко над половината изби-
ратели. При все убедеността 
на нашенските „русофоби”, за 
които управлението в Мос-
ква още е „комунистическо”, 
че всички руснаци до един са 
низша раса поклонници на са-
модържеца, тази победа е пи-
рова. Затова в руската армия 
продължава да расте дела на 
„вътрешните войски” (жан-
дармерия), а каймакът ґ, за-
едно с „частните военни ком-
пании”, демонстрира обезку-

ражаващо ниво в същата Си-
рия. Това сочи, че Путин не се 
готви да воюва навън, той се 
подготвя за „гореща” война с 
руското население, като до-
сега е водил и води „студена” 
такава – но различни степени 
на „студена” война води всяко 
правителство срещу своя на-
род.

Опасността от Русия 
може да дойде при две ситу-
ации: разпад на страната, по-

добен на срутването на СССР, 
и серия граждански войни, при 
които неизвестно в чии ръце 
ще попаднат атомните оръ-
жия; заплаха лично за Путин 
да изгуби властта, без гаран-
ции да го оставят намира, 
както той остави и предпа-
зи деградиралия Елцин. Възпи-
таникът на КГБ неведнъж е 
показвал, че е от типа люде 
„след нас и потоп”. И пак труд-
но би „натиснал копчето”, за-
щото обкръжението му от 
милиардери иска да си харчи с 
кеф награбеното, вместо да 
мре в мъки от радиация.

Други кандидати за подпал-
вачи на ядрена война комай 
няма сериозни – за тях важи 
същото: охолният живот не 
предразполага към авантюри, 
които да поставят под риск 
това охолство.

Значи ли това, че опасения-
та от война са лишени от ос-
нование?

Не. Войната е бизнес. До-
като се печели от него, ще го 
бъде. И при загрубяване може 
се стигне до най-лошото. Въ-
просът е друг – дали инстинк-
тът за самосъхранение на чо-
вечеството ще го провокира 
към решителни действия за 
ликвидиране на причините и 
причинителите на войни, или 
ще се остави на късмета и 
упованието, че е напълно из-
ключено някой притиснат в 
ъгъла психопат да детонира 
Апокалипсиса.

Има и нещо друго – съвре-
менните войни са последни 
изблици на „класическата вой-
на”, при която хора непосред-
ствено убиват други хора. 
Или поне механизирани части 
минават с булдозери да при-
ведат в нешокиращ вид зони-
те, обработени от ракети и 
авиация (и после немалко от 
служещите в тези части пъл-
нят психиатричните клиники 
заради гледките по време на 
„работа”). Войната постепен-
но се роботизира за по-голяма 
ефективност. Също както ци-
вилната роботизация, военна-
та ще оставя маса „излишни 
хора”, като все повече от тях 
ще са принадлежали на сред-
ния и висш ешелон на съот-
ветните структури. Какви-
то и начини да измислят „гос-
подарите на света”, олигархи-
ите на развитите страни, за 
справяне с този проблем, най-
сигурен остава сталиновият 
подход: „нет человека – нет 
проблемы”. Капитализмът не-
веднъж е доказал, че не се гну-
си от нищо, стига да печели.

Затова вторият, по-важен 
въпрос е: не ако, а когато ели-
тите се заемат с „решаване-
то на проблема”, ще ли се усе-
тим ние, нарочените за ликви-
диране, че тази война вече е 
започнала? Имаме ли нагласа-
та да се опълчим?

Тоест, връщаме се към пър-
вия зададен въпрос. •

Шаркан

АПОКАЛИПСИСЪТ КАТО БЕЗМЕТЕЖНО КИБИЧЕНЕ

Сирия: усещане за трета световна
» » » продължава от страница 1

Когато 
елитите се 
заемат с 
„решаването на 
проблема“, ще ли 
се усетим ние, 
нарочените за 
ликвидиране, че 
тази война вече 
е започнала? 
Имаме ли 
нагласата да се 
опълчим?
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КОЙ ПЛАЩА И КОЙ ПИЕ?

Канализация на недоволството
Нов закон с функциите на 
бухалка гласят от Минис-
терството на регионално-
то развитие и благоустрой-
ство: петкратно увеличе-
ние размера на санкциите 
за „незаконно присъединява-
не към мрежата на ВиК” и за 
неплащащите сметките си 
за вода. Със зле прикрито за-
доволство министърът съ-
общи, че по-суровите нака-
зания за „кражбата на вода” 
били подкрепяни от 83,5% от 
гражданите. И естествено, 
министерството с радост 
ще откликне на „желанието 
на обикновените хора”. 

Да, водата е ценен ресурс 
с голямо значение за всеки-
дневието ни – спор няма.

На фона на общото със-
тояние на водопроводите в 
страната, което в най-до-
брия случай се характеризи-
ра с определението „що-годе 
задоволително”, и то „общо 
казано”, като на места това 
състояние е меко казано „от-
чайващо”, а проблемът с ка-
нализацията по-скоро клони 
към „катастрофален”, мярка-
та е обичайният начин за ре-
агиране на политици и бюро-
крати. Накратко – затягане 
на контрола, настървен лов 
на „нарушители”. Но не и кон-
трол над самите ловци, още 
по-малко – над началниците 

им, които, пак от години, с 
делата и безделието си са до-
карали нещата до това поло-
жение.

Софийски абонати на ВиК 
често отбелязват, че пока-
занията на общия водомер не 
отговарят на сумата от по-
казанията на водомерите в 
отделните апартаменти на 
един блок – общият разход е 
по-малък. Т. е. става дума за 
надписвания. Основната при-
чина за подобни „оптимиза-
ции” е голямата загуба на 
вода по тръбите – официал-
но, с половин уста е признато 
за до 50%, което пък буди по-
дозрение, че течовете са да-
леч по-пълноводни. Ремонти-
те пък оставят след себе си 
опустошение – пак впечатле-
ние на жителите на столица-
та и другите градове. 

„Националното представи-
телно проучване” съдържа и 
други любопитни данни. Само 
17% смятат за основен про-
блем „кражбата на вода”, 22% 
изтъкват споменатите вече 
течове, 23% не са доволни от 
качеството на водата и – из-
ненадващо – 63% декларират 
задоволство от ВиК! При все 
това едва 6% смятат услуга-
та за „отлична”.

На всичко отгоре 42% не са 
съгласни с по-високи сметки, 
а 36% биха ги приели, само ако 

качеството се подобри до съ-
ответстващо на оскубване-
то.

На последното официално-
то ръководство пестеливо 
подхвърля – и народът бурно 
поема и обсъжда в зададения 
тон, – че белята била в „труд-
ната събираемост на задъл-
женията”. Намекът е разче-
тен правилно и „обществено-
то мнение” се нахвърля срещу 
дежурния виновен за всички 
беди „на държавата” – цигани-
те. Разбира се, каквото и да 
стане, все са те! В краен слу-
чай – Путин. Отговорност-
та на „отговорните лица” 
бързо бива забравена. 

Толкова ли е лесен българ-
ският избирател и данъкопла-
тец? Толкова ли е податлив 
на плитки измами?

Явно да – личи по много 
признаци, като почнеш от не-
секващите телефонни изма-
ми, при които от балконите 
в ръцете на дребните моше-
ници падат доброволно хвър-
ляни пачки пари, та свършим 
с 62% одобрение за полити-
ката на настоящето прави-
телство и специално за упра-
вляващата партия – едрите 
мошеници. Седмина от всеки 
десет българи са срещу ре-
кламата на хазарта, без да си 
дават сметка, че не реклама-
та е белята, а самата експло-

атация на надеждата и от-
чаянието; деветима от де-
сет вярват, че подетата от 
правителството и парламен-
та „борбата с корупцията” е 
нещо правилно, но не могат 
да опровергаят твърдение-
то, че източникът на коруп-
ция е самата държава, т. е. 
чиновничеството и партий-
ните лобисти на едрите му-
три, а значи умопомрачител-
но разчитат корупционната 
банда да пребори себе си...

Въпреки това всенарод-
но изтрещяване, склонност 
към истерични реакции по 
най-различни поводи, често 
незначителни, просто разду-
ти от медиите, данните от 
„представителните проуч-
вания” не вдъхват доверие – 
числата си противоречат 
даже с оглед на факта, че не-
вротизираните българи все 
по-отчетливо мислят про-
тиворечиво, чак шизофренич-
но. Навред забелязваме, даже 
без задълбаване, стъкмисти-
ки по всеки повод. Не вярва-
ме в честността на избори, 
съмняваме се в коректното 
измерване на „средни дохо-
ди” – и с право. Машината на 
властта е и машина за лъжи. 
Това го признават даже онези 
хора, които смятат явление-
то „власт” за, уви, неизбеж-
но зло, без което общество-

то би се разпаднало и загина-
ло – малко зрънце истина в на-
садена заблуда. Зрънцето, че 
властта е зло, заблудата – че 
без власт слънцето ще угас-
не.

Каквото и да говорим, за-
конът ще го има. Ще има пи-
съци и плач. Събраните глоби 
ще потънат подобно на те-
човете незнайно къде. Водо-
проводът и канализацията, с 
обща дължина повече от два 
земни екватора – над 90 хи-
ляди километра – ще продъл-
жат да овехтяват. Никакви 
оправдания с „крадци на вода” 
не ще прикрият истината, че 
проблемът не е в нас, потре-
бителите, а виси над нас – в 
„лицето” на началниците на 
водопади. Там, където сме го 
поставили, ходейки да гласу-
ваме и подчинявайки се на ал-
чни мръсници, кадърни само в 
едно – да ни обират и да ни 
налагат своето мнение, че 
„то така трябва да е” и „няма 
пари”, макар че за тях и тех-
ните благини пари винаги се 
намират – и то в астрономи-
чески количества.

Изводът от батака е пър-
во в главата – да уври, че е 
нужно решително измъкване, 
вместо преместване в друго 
тресавище, където жабите 
били крякали по-мелодично. •

Васил Арапов

АНАРХИЯ И НАУКА

Стивън Хокинг и ние
Този гениален учен склопи 
наскоро очи и неговата зна-
чимост бе призната от ко-
легите му и от мнозина дър-
жавни глави. Признанието на 
една личност влече автома-
тично със себе си, че ние спо-
деляме макар и частично ней-
ните позиции и същевремен-
но принадлежим към една и 
съща култура. В случая става 
дума за Англия и формиране-
то на Хокинг в една христи-
янска и буржоазна среда. Сти-
вън Хокинг посвещава сили-
те си на науката, а не на во-
еннопромишления комплекс, 
държавните или частните 
лаборатории. Той не печели 
много от своите открития 
и авторските права на кни-
гите си, определено много 
по-малко от Агата Кристи, 
Жорж Сименон или футболна-
та звезда Диего Марадона.

От 2010 година той не 
престава да отхвърля хипо-
тезата на верующите, че 
светът е сътворен от някак-
во божество. В книгата „Ве-
ликият замисъл”, написана за-
едно с Леонард Млодиноу, фи-
зик и автор на книги за попу-
ляризиране на тайните на на-
уката, те оповестяват свое-
то заключение:

Логично е да се задава въ-

просът кой или какво е създа-

ло вселената, но ако отгово-

рът е Бог, тогава въпросът 

просто се отклонява до това 

кой е създал Бог. Този възглед 

приема, че има нещо, кое-

то няма нужда от създател, 

и това нещо се нарича Бог. 

Това е така нареченият аргу-

мент на първопричината за 

съществуването на Бог. Ние 

твърдим обаче, че е възмож-

но на тези въпроси да се от-

говори изцяло в рамките на 

науката и без да се търсят 

божествени същества. 

Ако тази книга разтърси 
духовете на мнозина вярва-
щи, трябва да признаем, че 
Стивън Хокинг няма скрупу-
ли да влиза в диалог с папите 
(с предишния и настоящия в 
2016 година), без да промени 
нищо от това, което е публи-
кувал и декларирал публично. 
Друго мнение на Хокинг, изка-
зано пред медиите, също не 
бе оценено от буржоата: 

Ако машините произвеж-

дат всичко, от което се нуж-

даем, резултатът ще зависи 

от това как ще се разпреде-

ля продукцията. Всеки би мо-

гъл да живее в охолство, ако 

богатството, осигурено от 

машините, се разпределя по-

равно с другите, но мнозин-

ството от хората могат 

да се окажат бедни, ако соб-

ствениците на машините ус-

пеят да образуват противо-

положно лоби за преразпреде-

ление на богатството. Досе-

га изглежда тенденцията е 

склонна да следва втория ва-

риант, с една технологична 

ориентация, която само ще 

увеличи неравенството. (15 
октомври 2015 г.) 

Тази констатация на Сти-
вън Хокинг, че обикновено ка-
питалистите са печеливши-
те, може да се добави към 
това, че той не споменава 
Маркс, Бакунин и Кропоткин, 
дори в 2017 г. за стогодишни-
ната от революцията на сво-
бодните съвети. Позитивни-
ят аспект на гледната точ-
ка на Стивън Хокинг е двоен: 
има отхвърляне на капитали-
зма, защото е една хищниче-
ска икономическа и социална 
система и едновременно се 
твърди, че все още нямаме 
инструмент за победа над 
експлоататорите.

Ето защо този инстру-
мент трябва да се изгради, 
като вземем предвид про-
валите на така наречените 
научни социалисти с пира-
мидална структура, подоб-
на на тази на капиталисти-
те (която води до същото 
социално потисничество); и 
като помним  приоритета 
на проблемите, които тряб-
ва да бъдат решени, напри-
мер смъртността на децата 
или умствената и физическа 
проституция на индивиди-
те (потъпкване на другите, 
за да се засили йерархията, 
като се пренебрегва солидар-
ността; съюзяването с по-
тисниците срещу другите и 
пр.). •

Франк Минц

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Произход на властта
Следващите писания са прос-

то опит за „генеалогия” на 

властта и авторът на есето 

по никакъв начин не твърди 

че това е абсолютната и не-

оспорима истина, напротив – 

всеки, който има критики или 

смята нещо от написаното 

за невярно е напълно свободен 

да го опровергае.

Философът Жан-Жак Русо е 
на мнение, че цивилизацията е 
започнала, когато някой е ка-
зал: „Това е мое”. От там циви-
лизационният процес е разде-
лил хората, които в естест-
вената си природна среда не 
се самоосъзнават като раз-
лични един от друг и нямат 
чувство за суета, чрез което 
да се обособяват като по-до-
бри или по-лоши. Тези разделе-
ния на първо време са били по-
незначителни, докато с те-
чение на времето се стига 
до загуба на съзнателна иден-
тификация със себеподобни-
те на вида, към който всяко 
човешко същество неоспори-
мо принадлежи. Исторически-
те примери за това са без-
бройни, хладната пресметли-
вост, с която военни и поли-
тици пресмятат жертвите 
на едно полесражение спрямо 
жертвите на противниковия 
лагер, и икономическите об-
лаги или загуби, които могат 
да последват от него, са по-
казателни за това до каква 
степен хората са отчуждени 
един от друг. В много случаи 

властови лица просто завя-
ват „Те не са хора, затова ги 
избийте”.

В днешната културна сре-
да можем да отбележим мно-
го фактори за отчуждение и 
изграждане на неравенства 
между представителите на 
човешкия род: Институции, 
пари, класово разделение, раз-
лично образование с различни 
цели, бюрокрация, национална 
принадлежност и т. н. В Днеш-
ната „капиталистическа” иде-
ология също с плашеща аку-
ратност се пресмятат колко 
точно пари могат да се от-
пуснат на дадено съсловие, 
така че да живее в мизерия, 
но да не се бунтува и негодува 
за лошото си състояние. Пре-
смятат се колко хора ще ум-
рат в следствие на недоимък 
и оскъдица и ако сметките из-
лязат рентабилни за власти-
мащите, те биват оставяни 
на жестокостта на собстве-
ната им съдба. Пресмята се и 
колко ще струва дадена вой-
на и колко могат да бъдат пе-
чалбите от започването на 
една такава, какви ще са раз-
ходите и приходите съобраз-
но рисковете и се започва, 
ако печалбите за властта са 
налице. Естествено, самата 
„капиталистическа” идеоло-
гия в сегашния си вид винаги 
избира парите пред хората, 
като хората са само ресурс 
за набавянето на парите, в 
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икономиката биват назова-
вани „човешки ресурс”, пра-
вейки сегашния капитализъм 
нехуманен по дефиниция. Сле-
дователно можем да се запи-
таме защо човешките съще-
ства пораждат този антиху-
манизъм и сами навреждат на 
себе си и собствения си вид? 
Отговорът на този въпрос е: 
защото хората все още се ръ-
ководят от властта! Власт-
та се явява сляпа и самоцелна 
сила, ирационална в същност-
та си, навярно подобна, но ан-
тагонистична на любовта. 
Ако за любовта се твърди че 
е сляпа, то властта е в пъти 
по-сляпа и води към тотален 
и безусловен егоизъм (само-
виждане за божественост и 
вселенска значимост). Зато-
ва не бива да се учудваме на 
факта че когато Галилей бил 
накаран да признае лъжата и 
да отрече истината за кръг-
лата форма на планетата 
Земя и нейното въртене, па-
пата не само не взел истина-
та предвид и не се подчинил 
на морала, които принуждава 
останалите да изповядват – 
тоест християнския морал: 
винаги казвай истината, – 
ами изобщо не се притеснил, 
че като първи наместник на 
Бога най-първи ще бъде нака-
зан от „свещения му гняв” или 
ще бъде пратен в ада, където 
да се мъчи до края на вечност-
та, нямало е и да се посрами 

и от това да изгори Галилей 
на кладата, ако Галилей не се 
бе отрекъл от истината. Тук, 
разбира се, забелязваме друга 
характеристика на властта, 
тя винаги поражда културна-
та среда и оттам морала на 
обществото, защото мора-
лът е отражение на културна-
та среда, в която индивидът 
или индивидите живеят, за-
това и хората, живеещи под 
дадена власт, не осъзнават 
репресиите и ограниченията 
наложени им от властта. Те 
на практика стават съучаст-
ници на властта по същия на-
чин, по който може да бъдеш 
съучастник на престъпление, 
без да бъдеш физическият му 
извършител. Затова масите 
винаги биват улавяни в мре-
жите на властта и спома-
гат за поддържането ґ. Не е 
трудно да забележим как ста-
ва това – огледайте се около 
себе си, някакъв надпис на мо-
нитора обособяващ корпора-
тивната му принадлежност, 
странна реклама в червено 
на бутилката пълна с кафя-
ва газирана течност, на то-
алетна хартия някакъв над-
пис и нарисувано животно, в 
коридора обувки с издълбана 
емблема. По улиците нався-
къде билбордове с голи жени, 
рекламиращи от климатици 
до хапчета за потентност, 
пана залепени на почти всяка 
сграда, разни корпоративни 
символи по витрините и т. 
н. Всяка власт пречупва кул-

турната среда през собст-
вената си призма и става до-
минираща култура, като вся-
чески се опитва да се покаже 
най-прекрасна вечна и неот-
менима. Всички сме виждали 
как малкото дете в магазина 
взима нарочно ярко нарисува-
ното пликче, стратегически 
поставено на касата, и реша-
ва да си го сложи в джоба или 
да го отвори, тогава майка-
та или бащата го взимат и 
му казват: „това трябва да 
се плати”, „не го взимай”, „не 
може” „не е твое” и т. н. Ето 
от къде децата развиват чув-
ството за собственост. То 
бива изкуствено създадено 
и стимулирано от там насе-
тне чрез „образователните” 
и други институции, както и 
родителските напътствия. 
Тук правя вметката че анар-
хизмът би следвало да е огле-
далцето, в което злата кра-
лица (властта) се оглежда и 
питайки го: „огледалце, огле-
далце от стената, коя е най-
красива на земята?”, получава 
отговора „по-грозна си и от 
смъртта”, при което кралица-
та винаги в изблик на суетен 
гняв и ярост чупи огледалце-
то. Досега такава е и истори-
ята на свободомислещите – 
били те самоопределящи се 
като анархисти, или други.

Описахме на две на три как 
функционира властта, а сега 
да се върнем на заглавието – 
откъде идва? Това действи-
телно се явява най-важният 

и съществен въпрос, отгово-
рът на който би ни дал пред-
става може или не да се пре-
махне властта или ако не дру-
го, в какви рамки може да ґ се 
противодейства. Могат да 
се посочат много форми или 
субекти на властта: монар-
хът, патриархът или матри-
архът в семейството, лихва-
рят или мафиотът в града, 
президентът в републиката, 
държавата, корпоративният 
директор, папата, патриар-
хът, партията и т. н. Те оба-
че винаги са само външен из-
раз на някаква вътрешна сила. 
Та въпросът може да бъде пре-
образуван в „какво поражда 
властта в човека?” Отгово-
рът на този въпрос авторът 
смята, че се крие в следното: 
властта е някакво господ-
ство на неразумното или ин-
стинктивното (несъзнател-
ното може би) в човека над 
разумното, което се съче-
тава с липса на идентифика-
ция на човека с неговия себе-
подобен. При това биологиче-
ската връзка изгубва смисъла 
си и човекът воден от власт 
изгубва осезанието за равно-
правие между хората. Всич-
ки сме продукти на човешкия 
род, а човешкият род е нищо 
повече от сбора на съставя-
щите го човешки същества. 
Следователно, на чисто раз-
умен принцип, няма никак-
ва причина някой да получава 
повече от друг или да смята 
себе си за нещо повече от ос-

таналите. Вярно е, че разлика-
та между родения патологи-
чен идиот (броят на които се 
увеличава заради влошената 
среда на живот) и родения ге-
ний е повече от очевидна, но 
и двамата са просто продукт 
на човешкия род и имат общи 
прародители, това, което са 
получили от природата, по ни-
какъв начин не им принадлежи 
или не е резултат от някак-
ви техни метафизични, тран-
сцедентни действия, тоест 
е абсурдно дори да мислим 
за по-голямата значимост на 
един човек пред друг. Заслепе-
ният от властта човек обаче 
смята за собствено право да 
получава всичко чрез експлоа-
тация, крадене, лъжа, измама 
и всякакви средства без огра-
ничение. Властта е резултат 
от несъвършенства в човеш-
ката природа. Власт се наблю-
дава и при други висши бозай-
ници. Най-крайната форма на 
любов например е идентифи-
кацията на човека с обекта на 
любовта му, при което се съз-
дава емпатична връзка, която 
разрушава всичко отчуждава-
що двата субекта един от 
друг. В заключение любовта 
стапя силата на Аза в хората 
докато властта я подсилва 
и подхранва. Освен че всички 
структури на властта тряб-
ва да бъдат унищожени, тряб-
ва внимаваме за проявления-
та на властта, ако първото 
изобщо се случи. •

Nihilismo o muerte

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Произход на властта
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ОТГОВОР НА ВЪПРОСА ЗА ДИСКУСИЯ

Патологията на властта
Какво могат да „спечелят” 
висшите класи от запазва-
нето на собствеността и 
властта си, при затваряне 
на кръга на роботизацията, 
освен ако не са обитатели 
на Карлуково или Бяла?

Богаташите и властници-
те са като обитателите на 
Карлуково и Бяла. Поне в оп-
ределен смисъл.

Произходът на желанието 
за власт не е в разделението 
на труда или възникването 
на обществените йерархии. 
Затова няма причина да си 
мислим, че той ще отпадне с 
евентуалното изчезване на 
платения труд. Напротив, 
има доста сериозни причини 
да очакваме, че властници-
те ще търсят всякакви на-
чини да увековечат позици-
ите си.

Властта е универсална 
биологично детерминирана 
човешка потребност. Тя не 
служи на някаква цел, тя е цел 
сама по себе си. Не се стре-
мим към власт, за да имаме 
повече пари, за да спим с по-
вече жени, за да осигурим бъ-
дещето си и т. н., а защото 
имаме инстинкт за контрол 
над други хора. В еволюцио-
нен аспект стремежът към 

и разпознаването на сигнали 
за доминация над себеподоб-
ни е доста древен и базов фе-
номен. Ние не сме способни 
да се отърсим от желание-
то за власт, когато тя ста-
не ирелевантна по отноше-
ние на първопричинилите го 
биологични фактори.

Както и останалите би-
ологични характеристики, 
тази е нормално разпреде-
лена (в математически сми-
съл) в човешкото общество. 
Винаги ще има хора с много 
високо в сравнителен план 
желание за власт и по един 
или друг начин те ще я пре-
следват. Въпросът е дали 
обществото предлага въз-
можност този стремеж да 
се удовлетворява по неде-
структивен начин. Спорт, 
изкуство, научна работа и 
всякакви форми на творче-
ска дейност – всичко това 
може да послужи за удовлет-
ворение на въпросния ин-
стинкт. Малцина са тези, 
за които върховната власт 
е единственият начин да го 
удовлетворят. Според из-
следванията на психолозите 
точно такива хора, а не най-
умните или най-полезните, 
са по върховете на социална-
та йерархия.

Можем да илюстрираме 
стремежа към власт и соб-
ственост чрез стремежа 
към секс. Обществото е на-
мерило начини, по които да 
канализира, да свежда тази 
потребност до социално 
приемливи форми на общува-
не и да „принуждава” хората 
да отлагат непосредстве-
ните си импулси, при което 
трансформират част от ли-
бидото в творческа енергия. 
Разбира се, при някои хора им-
пулсът понякога става твър-
де силен, твърде неконтро-
лируем и се случват непри-
ятности. Обществото има 
начини да се справя с такива 
хора, без да превръща всяко 
общуване в сексуална оргия.

Обществото обаче не 
умее да се справя с властолю-
бците. Ако то се отнасяше 
към сексуалното желание по 
същия начин, както към жела-
нието за власт, би настани-
ло серийните изнасилвачи на 
ключови позиции в отдела за 
борба със сексуални престъ-
пления. Социалните, полити-
ческите и икономическите 
взаимоотношения в момен-
та се регулират от най-ал-
чните за контрол сред нас. 
Това съвсем не е случайно. Ви-
наги, когато конструираме 

социална йерархия на базата 
на някаква характеристи-
ка, ще имаме по върховете 
на йерархията хора с висо-
ки стойности на тази харак-
теристика. При всички огра-
ничения в модерното обще-
ство, най-много секс правят 
хората, които най-много го 
желаят. Съответно най-мно-
го власт притежават хора-
та, които най-много я жела-
ят. Има обаче съществена 
разлика – властта върху об-
ществото дава възможност 
то да бъде моделирано, така 
че да бъде овладяна още по-
голяма част от него.

Нещо повече, патологич-
ното властолюбие не е не-
зависима характеристика. 
То корелира с висок психоти-
зъм, намалена способност за 
емпатия, повишен риск от 
антисоциално поведение, по-
егоистични социални ценнос-
ти и т. н. – данните са крас-
норечиви. И понеже имат 
власт да се разпореждат с 
останалите, властолюбци-
те са превърнали цялото 
общество в отражение на 
собствената си психопатна 
личностна структура.

В едно изследване върху 
корелацията между високи-
те нива на психотизъм и ви-

соките корпоративни длъж-
ности се казва „Общество, 
което не може да разпознава 
психопатите, е завинаги об-
речено да бъде тяхна жерт-
ва. Психопатите имат въз-
можност да успеят в кор-
порациите основно защо-
то техните колеги не осъз-
нават, че такива безсъзна-
телни хора съществуват в 
действителност”. Същото 
важи и в мащаба на държави-
те или на модерното глобал-
но общество.

Решението очевидно не се 
корени в създаването на ня-
каква алтернативна йерар-
хия от „добри” или „заслужи-
ли” управници – тъй като е 
йерархия, по върховете от-
ново ще се наместят най-го-
лемите властолюбци, били 
те „добри” или „заслужили”. 
Решението може да дойде 
само по пътя на нейерархич-
на организация на общество-
то. При такава организа-
ция хората със стремеж към 
власт пак ще са си там. Тех-
ните особености ще имат 
пряко въздействие само вър-
ху тях самите и евентуално 
върху непосредственото им 
обкръжение. Но не и върху об-
ществото като цяло. •

С & З



Брой 3(13), 2018 година   ●   разпространява се безплатно

С този документ, работниците от Автономен ра-
ботнически синдикат (АРС) и работниците от Син-
дикален Съюз “АХА”(Асоциация на химическите 
апаратчици), сключват споразумение за сътруд-
ничество. 

Меморандумът се базира на принципите на соли-
дарността, взаимопомощта и безкомпромисния, 
независим синдикализъм. 

Изхождайки от тези идеи, двете организации заявя-
ват своята готовност да си помагат в синдикалните 
борби, с цел да осигурят по-добра защита на своите 
членове и за да дадат пример на несиндикализира-
ните работници за силата на солидарните отноше-
ния. 

Споразумението се сключва за неопределен пери-
од. То може да бъде преустановено по всяко време, 
с решение на която и да е от двете организации. 

РАБОТНИЧЕСКА  СОЛИДАРНОСТ :РАБОТНИЧЕСКА  СОЛИДАРНОСТ :
Меморандум за сътрудничество и взаимопомощ между АРС и АХА

На 1 май 2018 г. Автономен работнически синди-
кат (АРС) и Асоциация на химическите апаратчи-
ци (АХА) ще подпишат меморандум за сътрудничество. 
АХА е независима синдикална организация на работниците от 
„НЕОХИМ“.

Връзката между двете организации започна по време на нацио-
налните протести срещу работодателския произвол през 2017 г., 
в които се обединиха работници от различни сектори, фирми и 
градове на страната. 

По покана на АХА, АРС участва в синдикален семинар в Дими-
тровград през декември 2017 г. и ги подкрепи в техен конфликт с 
ръководството на „НЕОХИМ“. 

На 24-25 март 2018 г. АХА участва в националната среща на АРС, 
където се реши подписването на този меморандум. 

Приканваме други независими работнически синдикати да се 
присъединят към нашата солидарна мрежа за взаимопомощ.

СИНДИКАЛИЗИРАЙ СЕ!СИНДИКАЛИЗИРАЙ СЕ!

0878 609 886 
0878 795 023

www.arsindikat.org
arsindikat@gmail.com

Свържи се с нас:

t.org
mail.com

Активисти от АРС и АХА на синдикален 
семинар в Димитровград, 12.2017 г.

С о ци а л н а  б о р б а  б е з  к омп р оми си !С о ци а л н а  б о р б а  б е з  к омп р оми си !

Ние сме Автономен Работни-
чески Синдикат, организация 
направена от работници за 
работници. 

Уморихме се от лъжите на по-
литиците, шефовете и казион-
ните синдикати, осъзнахме, че 
ако сами не си помогнем, не се 
организираме и не се противо-
поставим заедно на чудовищ-
ната експлоатация в Бълга-
рия, никой няма да го направи 
вместо нас. 

Обединихме се и направихме 
организация, независима от 
партии, НПО-та, бизнесмени, 
фондации и пр., управлявана 
от самите нас – всеки член има 
равен глас във всичко. 

Борим се срещу лошите ус-
ловия на труд, ниските за-
плати, неплащането на пълни 
осигуровки, неплащането на 
извънреден труд. Помагаме 

Заедно срещу работодателския произвол!
Писнало ти е да те лъжат на работното място? 

Бавят ти заплатата? 

Kарат те да работиш повече от договореното, 
а не ти го плащат? 

Условията на труд са лоши, а изискванията 
към теб постоянно се покачват? 

И на нас ни писна и решихме да променим 
нещата! 

на трудещите се да се орга-
низират и да отстояват пра-
вата си. 

Солидарни сме с борбите на 
всички работещи. 
Смятаме, че единствено чест-
ни хора, водени от осъзнато 
желание за борба, могат да се 

самоорганизират и да проме-
нят положението на трудещите 
се в България. 

За разлика от казионните син-
дикати, които са се превър-
нали в армия от чиновници на 
заплата без един час трудов 
стаж, ние сме организация, в 

която никой не получава пари 
за дейността си, а членският 
внос е доброволен. 

Уповаваме се на принципа на 
работническата солидарност и 
сме убедени, че ако не се обе-
диним, никога няма да успеем 
да постигнем нашите цели. 

Ако имаш проблем и 
желание да се бориш, 

свържи се с нас!

На 1 Май във Варна, работници 
от различни сектори, синдикал-
ни организации и работнически 
сдружения излизаме заедно на 
общо шествие във Варна.
 Към шествието на варненски-
те работници се присъединяват 
и работници от секциите на ав-

тономния синдикат в София и 
Видин, работници от Неохим  - 
Димитровград, бивши служи-
тели на “Макс телеком” и “Пи-
кадили”, както и работници от 
Велико Търново и Стара Загора, 
солидарни с борбата срещу ра-
ботодателския произвол.

През изминалата година, в бор-
бата се включиха и миньорите 
от Бобов дол и Оброчище, ши-
вачките от Дупница и Ветрен и 
много други. Благодарение на 
солидарността помежду ни и 
това, че бяхме заедно, успяхме 
да принудим властта да напра-
ви редица отстъпки и законови 
промени, които са в полза на 
всички работещи хора в стра-
ната.
 Борбата продължава, а за да 
надвием произвола и да спрем 
гаврата с труда ни е необходима 
вашата подкрепа. Присъединете 
се към нас!

СОЛИДАРНОСТТА Е     
НАШЕТО ОРЪЖИЕ!

1 МАЙ 2018
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Солидарността е нашето оръжие срещу властта!

1 май e денят на работници-
те - ден на борба, започнала 
преди повече от 120 години и 
чийто край още не се вижда. 
На този ден, през 1886 г., сто-
тици хиляди работници заливат 
улиците на Чикаго с „утопич-
ното“ за онова време искане 
за 8 часов работен ден. Много 
от тях са убити или хвърлени 
в затвора. Но работниците не 
капитулират пред репресиите 
и в крайна сметка успяват да 
спечелят, защото са обеди-
нени. Работническите борби 
продължават повече от сто го-
дини и успяха да извоюват на 
практика всяка една социална 
придобивка на която се радва-
ме днес – пет дневната работна 
седмица, осем часовия работен 
ден, обезщетенията при увол-
нение, социалните помощи за 
безработица, заплащането на 
извънреден труд, забраната на 
детския труд и т. н.

Днес тази борба продължа-
ва. По улиците на Франция, 
стотици хиляди работници  се 
противопоставят на политика-
та на съкращения и социален 
геноцид водена от новото пра-
вителство на страната. Само 
преди няколко седмици, мили-
они работнички организираха 
най-мащабната женска стачка 
в историята на Испания с иска-
ния за справедливо заплащане 
и уважение. Същото е в Ита-
лия, във Франция, в Германия, 
Аржентина, Бразилия, Турция, 
където на 1 Май милиони ра-
ботници ще излязат с достойн-
ство на улицата и ще накарат 
властта да затрепери. По малко 
по-различен начин стоят неща-
та в бившите социалистически 
страни, като България. Тук ра-
ботническото движение беше 
абсорбирано от болшевишката 
партия преди промените, а след 
тях беше поставено в услуга на 
новите силни на деня – които се 
оказаха старите, но този път в 
ролята на капиталисти и приле-
жащата към тях държавна бю-
рокрация.

Смяната на идеологията сред 
икономическия и политическия 
елит в страната, промени цяла-
та парадигма на обществото ни 
и отношенията между неговите 
членове. Партийната върхушка 
бе заменена от олигархична. 
Всъщност, основните действа-
щи лица си останаха същите, 
но от привилегировани полз-
ватели на държавна собстве-
ност, те се превърнаха в частни 
собственици на същата тази 
собственост. Новата парадиг-
ма създаде новите понятия и ни 
натрапи приемането на новото 
положение в обществото.

Днес на почит е предприемаче-
ството. Държавата и капитали-
стите в продължение на близо 
30 години ни убеждават в но-
вата идеология, според която 
обществото е разделено на 
предприемчиви и непредпри-
емчиви хора. На работодатели, 
собственици и бизнесмени от 
една страна и работници, без-
работни и пенсионери от друга. 
Те ни обясняват това положе-
ние с личните качества, които 
са в изобилие у предприемачи-
те, но липсват у работниците. 

По този начин, от една страна 
легитимират съсредоточаване-
то на огромни средства в част-
ни ръце, а от друга, внушават 
на работниците, че сами са си 
виновни за подчиненото поло-
жение и ниските си заплати.

Но кои са тези качества, които 
правят предприемача това кое-
то е? Те присъстват във всеки 
учебник, във всеки наръчник и 
всяка лекция по предприема-
чество и ние всички ги знаем. 
Това са алчност, пробивност, 
безскрупулност. Но това е само 
теорията. На практика, тези не-
обходими за предприемача ка-
чества достигат още по-големи 
низини. Навсякъде около нас 
виждаме примери за хора, кои-
то се издигат в обществената 
йерархия чрез анти-обществе-
ни действия. На практика, все-
ки голям собственик, олигарх 
или обикновен милионер е ре-

цидивист. Най-големите пред-
приемачи са бившите лидери 
на силовите групировки – свод-
ници, наркобарони, доносници, 
убийци и всякакви други от-
репки, които стъпвайки върху 
главите на останалите са се до-
копали до парче власт и море 
от пари. Но това важи и за го-
ляма част от по-дребните пред-
приемачи, както и за висшия 
мениджмънт, добрал се до по-
зиция във фирмената йерархия 
чрез лизане на задниците на 
шефовете, предателства срещу 
колегите и доноси. Тук можем 

да споменем и всички управи-
тели и мениджъри, назначени 
не заради личните си качества, 
а заради роднинските си връз-
ки със собствениците.
Да, ние работниците не се 
вписваме в тази пъстра пали-
тра, забъркана от власт, пари 
и човешка мръсотия. В това 
разложено общество, в което 
алчността и безскрупулността 
са издигнати на пиедестал, ние 
се водим от съвсем различен 
морал. 

Дори много от нас да не го ос-
ъзнават, да вадиш хляба си 
със собствени сили е въпрос 
на избор. Ние, съзнателно или 
не, сме направили този избор 
на базата на нашите ценности, 
които са в пълна противопо-
ложност с тези на капитала и 
олигархията. Ние работници-
те, сме носители на този мо-
рал, който не ни позволява да 
се възползваме от останалите, 
не ни позволява да печелим на 
гърба на по-слабите, и който ни 
носи удовлетворението от по-
стигнатото със собствени сили.

Ние имаме доблестта да живе-
ем честно, в един свят на алч-
ност и корупция. Но това не е 
достатъчно. Време е да проя-
вим смелост, и да се борим за 
правата си.

Тези, които ще подобрят наши-
те условия на труд и ще пови-
шат заплатите ни, няма да са 
правителствата или работода-
телите. Това ще го свършим 
сами, както сме го правели 
винаги в историята. Въпреки 
жълтите скандали и разправии 
между политическите партии, 
те са обединени в стремежа си 
да ни управляват и ограбват. 

Ние виждаме, как политиците 
обръщат палачинката, сменят 
вижданията си, сменят парла-
ментарните си групи и покро-
вителите си, всеки път когато 
това е в техен интерес. Нещо 
повече. Нашите работодатели 
също са обединени. Българ-
ската икономика представлява 
една мрежа от картелни спо-

разумения. Гласни и неглас-
ни, официални и тайни, всички 
големи работодатели работят 
заедно срещу работниците. 
Това са съюза на индустриал-
ния капитал, работодателската 
асоциация, масонските ложи и 
т.н. Обединявайки усилия, те 
лобират в парламента, купуват 
и продават политици, дори съз-
дават свои частни партии, кои-
то да обслужват интересите им.

В същото време, те работят за 
разединението на работници-
те. Знаем, че в повечето част-
ни предприятия синдикалната 
дейност е забранена от соб-
ствениците, а държавата мълчи 
пред това явно нарушение на 

закона. Освен това, работо-
дателите са в съюз с казион-
ните синдикати, които играят 
ролята на медиатор и служат 
за легитимация на действията 
на капитала и правителството. 
Така наречената „тристранка“ 
е просто един инструмент за 
легализация на подчиняването 
и ограбването на работниците.

Поставени в тази враждебна 
среда, ние работниците сме 
длъжни да се обединим, за да 
защитим правата си. Ние тряб-
ва да осъзнаем общата си цел 
и да заработим заедно за ней-
ното осъществяване. За това 
призоваваме всички работни-
ци, всички професионалисти от 
различни сфери, както и наем-
ните работници в сферата на 

услугите – синдикализирайте 
се.

Влезте в Автономния Работни-
чески Синдикат или създайте 
собствена независима синди-
кална организация. Ние ще ви 
подкрепим. 

Заедно, ще можем да се опъл-
чим на всеки един некоректен 
работодател. 

Заедно, ще можем да спрем 
престъпната приватизация и 
унищожаването на българска-
та икономика. 

Заедно, ние ще променим това 
общество изградено върху на-

шия честен труд, но служещо в 
полза на най- алчната и корум-
пирана част от него. Няма да 
се примирим с господстващо-
то положение на деградирали 
типове наричащи се политици 
и бизнесмени. 

Въоръжени с морал и желязна 
воля, ние ще разклатим усто-
ите на това гнило общество и 
ще поставим България на све-
товната карта в борбата за по-
справедливо бъдеще!

Обединени, ще поставим на 
колене работодателите, поли-
тиците и мафията и ще изво-
юваме това което ни се полага 
по право!“

Никола Петканов, 
АРС-Варна

Протест срещу увеличението на цената на билетите за градски транспорт в София, организиран от АРС 2016 г.

БОРБАТА ПРОДЪЛЖАВА!БОРБАТА ПРОДЪЛЖАВА!
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Паричка кървава в ръката,
Боси, с черни личица,
Гладни влизат в столовата,
Да дирят някаква храна.

О, днес е празник всеки 
знае,
Зората ярка в тоя час,
Изгрява дръзко и пред нас 
сияе!
О, днес е, днес е Първи Май!

О, всички близки и роднини,
Приятели, във този час,
Знамена развяват, сите са 
щастливи,
В навечерието на първи Май!

Сърцето бурно бие,
Тълпа искряща, ни зове
Работници ще бъдем ние,
О, тупай бурно ти сърце!

Че ден е днеска, много 
светъл,
Пламнал в робска пот е це-
лият народ,
И нашата работническа 
песен,
Осмисля целия дотук живот.

Контра Култура

Завинаги в мислите ни!
Завинаги в спомените ни!

Завинаги в сърцата ни!
Завинаги с нас!

1 МАЙ

Две години 
без Мишо

АРС: годишна национална срещаАнархо-синдикализъм: Теория

На 24 и 25 март 2018 се проведе 
годишната национална среща на 
Автономен работнически синди-
кат. На нея присъстваха членове 
на синдиката от София, Варна, 
Видин и Стара Загора и гости на 
срещата бяха членове на Асоци-
ация на химическите апаратчици 
(АХА) от  Димитровград. 

Дневният ред на срещата включ-
ваше годишен отчет на дейност-
та на секциите, анализ на ситуа-
цията в страната и набелязване 
на стратегия за 2018 година. 

АРС взе единодушно решение 
да продължи борбата срещу ра-
ботодателския произвол, която 
поде през 2017 година. 

Взето бе решение, че непосред-
ствената цел на АРС е да про-
дължи разширяването на Со-
лидарната мрежа от работници 
в страната. В този дух, АРС и 
АХА подписаха Меморандум за 
сътрудничество, който да бъде 
пример за останалите работни-
ци, че силата ни е в обединение-
то и солидарността помежду ни. 

Разгледаха се различни практич-
ни аспекти на синдикалистката 
дейност - как да се подобри ко-
ординацията между секциите и 
групите, проблемите, които сре-
щаме в борбите си, ефективни и 
достъпни методи на съпротива.  

На националната среща бяха 
представени инициативи на АРС 
като Автономния работнически 
колектив, Автономната органи-
зация на работещите майки и 
идеята да се възстанови земе-
делският кооператив на АРС. 

АРС: национална среща 2018

Синдикалисти от АРС на 1 май 2017 г.

История на работническите борби

1 Май е за всички, които про-
дължават да бъдат грабени и 
бити и едвам да свързват два-
та края в началото на поред-
ното хилядолетие. Денят да 
кажем, че не сме забравили, 
не сме забравени, не сме сами 
и няма да търпим повече.

1 Май е дата с огромно значе-
ние за работническото движе-
ние. Това е ден на Световната 
солидарност. Това е време, 
през което си припомняме 
борбите на трудещите се в 
миналото и заявяваме нашата 
надежда за по-добро бъдеще. 

Време през което трябва да 
си припомним, че несправед-

ливостта спрямо един човек 
е несправедливост към всеки 
един от нас. Защо 1 Май, все 
пак? Каква е неговата исто-
рия?

Преди повече от сто години, 
Американската Федерация на 
Трудещите се приема истори-
ческа резолюция, която гласи: 
“нормалният работен ден да 
бъде осем часов, считано от и 
след 1 Май, 1886 г”.

В месеците предшествали това 
решение, в цяла Америка хиля-
ди работници започват борба 
за по-малка работна седмица. 
Квалифицирани или не, мъже 
и жени, черни и бели, мигран-

ти и местни, всички те се борят 
рамо до рамо.

Чикаго е основният център на 
кампанията. Повече от 300 000 
работници излизат да протести-
рат на 1 Май. Това е “раждане-
то” на този ден-символ.

На 1 Май, в Чикаго, половината 
от работниците на „МакКормик 
Харвестър Къмпани” обявяват 
стачка. Два дни по-късно поли-
цията открива огън по стачните 
постове, убивайки един и раня-
вайки няколко от стачниците. 
Възмутени от това престъпле-
ние, анархистите обявяват за 5 
Май протестен митинг на пло-
щад „Хеймаркет”. 

Протестът е мирен, а дъждът 
скоро прогонва голяма част от 
участниците. Когато остават 
около 200 човека, колона от 180 
полицаи се придвижва до ми-
тинга, те заповядват хората да 
се разпръснат незабавно, в про-
тивен случай, според началника 
на полицията, “ нищо няма да 
спре полицията да се намеси”. 

В този момент е хвърлена бомба 
пред редицата от полицаи, един 
е убит, около 70 са ранените. 
Полицията открива огън по при-
състващите, убитите и ранените 
са много.

1 МАЙ  НЕ  Е  ПРАЗНИК ,  А  ДЕН  ЗА  БОРБА !1 МАЙ  НЕ  Е  ПРАЗНИК ,  А  ДЕН  ЗА  БОРБА !

Тази пролет, Автономен Ра-
ботнически Синдикат орга-
низира свободни уроци по 
английски във Варна, с про-
фесионален преподавател от 
Великобритания. 

АРС-Варна провежда свободни уроци по английски езикАРС-Варна провежда свободни уроци по английски език
Новини от секциите

Всички знаем, че частните 
уроци по английски, особено 
тези, водени от учител с роден 
английски, са изключително 
скъпи и на практика недостъп-
ни за много хора. 

Затова, курсовете, които орга-
низираме, ще бъдат свободно 
достъпни не само за членове 

на синдиката, но и за работ-
нически семейства, които не 
могат да си позволят скъпите 
частни уроци, както и за без-
работни и хора със социални 
затруднения. 

Безплатните уроци ще се про-
веждат всяка седмица, в клу-
ба на Автономен Работниче-

Вълна от терор помита Чикаго. 
Зали за събрания, офиси на 
съюзи, печатници и частни до-
мове са атакувани (обикновено 
без съдебна заповед). Проце-
сът. Осем мъже, анархистите 
Парсънс, Линг, Фишер, Енгел, 
Шпис, Филден, Нееб и Шваб, 
са обвинени в убийство. 

Никакво доказателство не 
е представено от страна на 
щата, че някой от осемте има 
нещо общо с бомбата. Факти-
чески, трима не са присъства-
ли изобщо на митинга, а други 
трима са били със семействата 
си. 

Въпреки световните протести, 
четирима от тях са обесени, 
един се самоубива в затвора, 
а останалите трима са осъдени 
на 20-годишна каторга. 

През 1889 г., американска-
та делегация присъстваща на 
конгреса на Социалистическия 
Интернационал в Париж прави 
предложение 1 Май да бъде 
обявен за ден на работниците. 

Този ден да бъде в памет и на 
“Мъченичеството на Чикагска-
та осморка”. От тогава 1  Май 
се чества като ден за Между-
народна солидарност с борби-
те на трудещите се.

ски Синдикат във Варна (бул. 
Христо Ботев 3, ет. 2). 

* * *
Можете да се запишете като 
пишете на лично съобщение до 
страницата на синдиката във 
Фейсбук или като ни изпратите 
имейл на arsindikat@gmail.
com.

СТАЧКАТА И ЗНАЧЕНИЕТО 
Ѝ ЗА РАБОТНИЦИТЕ

Сред техниките на пряка борба 
стачката, т.е. организираният 
отказ да се работи, е най-из-
ползвана. В индустриална-
та  ера стачката играе същата 
роля за работниците като чес-
тите селски въстания през фе-
одализма. 

В най-простата си форма, стач-
ката е необходим начин за 
защита на постигнати приви-
легии срещу организираните 
методи на работодателите. 
Тя е продължителна школовка 
на съпротивителните им сили, 
като всеки ден им показва, че и 
най-малкото тяхно право тряб-
ва да бъде спечелено в неспир-
ната борба със съществуваща-
та система. 

КУЛТУРАТА

Икономическото обединение 
на работниците се превръща от 

оръжие за налагане на по-до-
бри условия на труд в практи-
ческо училище, университет на 
опита, от който получават про-
светление в най-висша степен. 

Практическият опит и случките 
от ежедневните работнически 
борби кристализират в проце-
сите на интелектуалното им ос-
мисляне вътре в организации-
те, задълбочават разбиранията 
на трудещите се и разширяват 
културния им кръгозор. Ин-
телектуалните стремежи на 
работниците са най-опасни в 
очите на работодателите, на 
които не са им нужни мисле-
щи хора.  

СОЛИДАРНОСТТА

Един от най-важните резултати 
от ежедневните икономически 
борби е развитието на солидар-
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Анархо-синдикализъм: Теория

ност между работниците и това 
за тях има доста по-различ-
но значение от политическото 
коалиране на партиите, чиито 
последователи принадлежат 
на всички социални класи. Чув-
ство на взаимопомощ, чиято 
сила се подновява в ежеднев-
ната борба за насъщния, ра-
боти много по-различно от аб-
страктните партийни принципи. 

Работническата солидарност 
пониква в колективното съзна-
ние на работническата общност 
и това постепенно прераства в 
ново чувство за право и се пре-
връща в основната етична нор-
ма във всеки опит за освобож-
дение на потиснатите класи. 

СОЛИДАРНАТА СТАЧКА

За да съхранят и подсилят тази 
естествена работническа соли-
дарност и да придадат на вся-
ко стачно действие по-дълбоко 
социален характер, анархо-
синдикалистите предпочитат 
солидарната стачка, която 
спомага за осъзнаването на ра-
ботниците като класа. 

Солидарната стачка предста-
влява сътрудничество между 
сходни, но също и несвърза-
ни категории труд, с цел да се 
подкрепи битката на конкретен 
сектор до победа като се раз-
прострат стачните действия и в 
други отрасли.  За да направят 
ефективни исканията си, ра-
ботниците спъват цели ико-
номически отрасли и спират 
икономическия живот.

Както работодателите в свои-
те картели и организации из-
граждат все по-широка основа 
за защита на собствените си 
интереси, така и работниците 
трябва да насочат вниманието 
си към създаването на все по-
широки обединения на своите 
национални и интернационал-
ни икономически организации, 
за да съградят нужната основа 
за солидарно масово движе-
ние адекватно на съвременните 
нужди. 

ОБЩАТА СТАЧКА

Общата стачка - преустановя-
ването на работа във всички 
производствени сфери в знак 
на организирана съпротива с 

всички произтичащи то това 
последствия - е най-мощното 
оръжие на работниците, което 
най-всеобхватно изразява си-
лата им като социален фактор. 

Политическите работнически 
партии в Германия и други 
страни я отхвърлят като “уто-
пична”, но голямото стачно 
движение през началото на 20-
ти век показва, че тази „утопия“ 
е напълно в сферата на въз-
можното.

Обща стачка не се организира 
току така. Необходими са опре-
делени социални нагласи, за да 
придобие тя морална сила и да 
даде израз на волята на широ-
ките маси. 

Общата стачка може да има 
различни цели: да е последна-
та фаза на солидарна стачка, 
да е организирано средство за 
общо искане. Може да има и 
политически цели, за освобож-
даване на политически затвор-
ници, за универсално право на 
глас, за конституционни права, 
както показват редица примери 
от историята на работнически-
те борби по света.

В Испания протестното зад-
вижване на работниците и се-
ляните след фашисткия метеж 
през юли 1936 г. се разраства в 
“социална обща стачка” и води 
до военна съпротива, отхвър-
ляне на капиталистическия 
ред и реорганизиране на ико-
номиката от работниците.

Най-важната роля на общата 
стачка е с един удар да обез-
движи цялата икономическа 
система в основата ѝ. Подоб-
но действие далеч не изисква 
практическата подготвеност на 
всички работници. Достатъчно 
е най-добре организираните 
работници в ключовите секто-
ри да преустановят работа, за 
да се спре притока на енергий-
ни ресурси и основни суровини. 

Когато управляващите кла-
си се сблъскат с енергична, 
организирана работническа 
класа, обучена в ежедневни 
конфликти, и осъзнаят с как-
во си имат работа, те много 
по-лесно отстъпват, защото 
се страхуват от катастрофал-
ните за тях последствия от 
крайното изостряне на класо-
вия конфликт.

За работниците общата стач-
ка е барикадата на политиче-
ското въстание. Тя е логичен 
изход от индустриалната сис-
тема, на която са жертва днес, 
а същевременно е най-силното 
оръжие в борбата им за свобо-
да, стига да осъзнаят собстве-
ната си сила и да се научат да 
използват оръжието си правил-
но.

Днес навсякъде по света става 
все по-ясно колко безполезно 
е участието на работниците в 
парламентарната власт, кое-
то ги кара да търсят нови ме-
тоди за ефективна защита на 
интересите си и бъдещото си 
освобождение от игото на за-
платата.

БОЙКОТЪТ

Важен способ на пряката съ-
протива с широко приложение 
е бойкотът. Ползва се от ра-
ботниците като производители 
и като потребители. 

Организираният системати-
чен отказ на потребителите 
да купуват от фирми, които 
произвеждат в разрез с изис-
кванията на синдикатите може 
да окаже решаващ натиск, 
особено в производството на 
стоки за масово потребление. 
С подходящата пропаганда, 
бойкотът успешно повлиява на 
общественото мнение в полза 
на работниците. Логото на син-
диката е ефективен начин да се 
улесни един бойкот, тъй като 
дава разпознаваем знак, по 
който потребителят да различи 
кои стоки да купува. 

Като производители работни-
ците могат да ползват бойко-
та за налагане на ембарго на 
отделни предприятия, чиито 
управници не зачитат синди-
катите.

Бойкотът се оказва едно от 
най-ефективните средства за 
борба в ръцете на работниче-
ската класа и колкото по-ясен 
е този факт на работниците, 
толкова по-обширни и успешни 
ще бъдат ежедневните им бор-
би. 

САБОТАЖЪТ

В арсенала на анархо-синди-
кализма той най-много плаши 
работодателите, които го ос-
ъждат като „незаконен“ метод. 
В действителност става дума 
за метод на дребна икономиче-
ска война, стар колкото самата 
система на експлоатация и по-
литически репресии. 

При саботаж работниците 
създават всевъзможни преч-
ки за обичайното протичане 
на работните процеси. В по-
вечето случаи се стига до са-
ботаж, когато работодателите 
се опитат да се възползват от 
лоша икономическа ситуация 
или друг изгоден за тях повод 
и да занижат нормалните ус-
ловия на труд като намалят за-
платите или удължат работно-
то време. 

Икономическият смисъл на 
саботажа може да се обобщи 
с мотото „за калпаво запла-

СТАЧКАТА И ЗНАЧЕНИЕТО Ѝ ЗА РАБОТНИЦИТЕ
щане, калпав труд“. Работо-
дателите действат на същия 
принцип, когато калкулират це-
ните на стоките въз основа на 
качеството им. По тази логика, 
за производителите стоката е 
способността им да се трудят и 
е правилно и редно да се стара-
ят да я продава при възможно 
най-добрите условия. 

Най-ефективна форма на са-
ботаж е „карай бавно“. За 
целта е необходимо работници-
те единствено да се придържат 
дословно към съществуващите 
текстове на закон и трудовия 
правилник, което неизбежно 
забавя многократно работния 
процес и производителността. 

Саботажът принуждава рабо-
тодателите да осъзнаят, че и 
в най-неблагоприятните усло-
вия работниците пак разпола-
гат със средства за самоза-
щита. Тогава може да ги осени 
и мисълта, че не си струва да се 
влошават условията на труд в 
своя изгода. 

„Седящата стачка“, която учуд-
ващо бързо се пренася от Ев-
ропа в Америка и се състои в 
това работниците да останат на 
работното си място денонощ-
но, без помръднат пръст и така 
да предотвратят вкарването на 
стачкоизменници, спада към 
категорията на саботажа. Мно-
го често в този случай преди 
стачка работниците повреждат 
машините, за да затруднят или 
осуетят за известно време ра-
ботата на евентуални стачкоиз-
менници. 

Саботажът  винаги е насочен 
срещу работодателите и никога 
срещу потребителите. От стра-
на на работодателите,  умиш-
леното занижаване на качест-
вото на храните, изграждане на 
мизерни бедняшки квартали и 
мръсни работнически квартири 
от най-долно качество матери-
али, унищожаването на големи 
количества храна с цел поддър-
жане на високи цени, докато 
милиони хора гладуват, посто-
янните опити на работодатели-
те да докарат работниците до 
просешка тояга, за да заграбят 
за себе си възможно най-голе-
ми печалби, безсрамната прак-
тика на оръжейните индустрии 
да доставят пълно бойно сна-
ряжение на други държави, 
което при подходящи условия 
би могло да унищожи страна-
та производител, всичко това и 
много повече са само отделни 
примери в безкраен списък от 
видовете саботаж, които капи-
талистите организират срещу 
сънародниците си. 

СОЦИАЛНАТА СТАЧКА

Занимава се не толкова с не-
посредствените интереси на 

производителите, колкото 
със защитата на общността 
от най-вредните проявления 
на днешната система. Тя цели 
да наложи на работодателите 
отговорност пред общество-
то. На първо място се визира 
защитата на потребителите, от 
които производителите съста-
вляват голямо мнозинство. 

Задачите на синдикалните ор-
ганизации досега са се ограни-
чавали почти изцяло до защита 
на работниците като произво-
дители на благата. Ако рабо-
тодателите спазват договоре-
ното работно време и плащат 
уговорените заплати, задачата 
е изпълнена. С други думи син-
дикалните организации се ин-
тересуват от условията на труд 
на своите членове, а не от вида 
работа, която извършват. 

На теория е вярно, че взаимо-
отношенията между работода-
тел и работник се основават 
на договор за постигане на 
определена цел. Целта в този 
случай е обществено произ-
водство. Но един договор има 
смисъл само когато и двете 
страни наравно участват в цел-
та му. 

Работникът днес няма глас 
във вземането на решения 
относно производството, 
контролът е изцяло в ръцете 
на работодателите. В резул-
тат позицията на работниците 
е принизена до това да из-
вършват хиляди неща, с които 
постоянно вредят на цялата 
общност на трудещите се в 
полза на работодателите. При-
нудени са да ползват материа-
ли с по-ниско качество, а дори 
и реално вредни материали в 
производството на стоки, да 
изграждат долнопробни жили-
ща, да излагат по щандовете 
развалени стоки и да извърш-
ват множество други действия, 
чиято цел е да измамят потре-
бителя. 
 
По мнение на анархо-синди-
калистите именно тук трябва 
да се намесят синдикалните 
организации в бъдеще. Постъ-
пления в тази посока съще-
временно ще издигнат социал-
ната позиция на работниците 
в очите на обществеността. 
Вече много неща са направени 
в тази посока, за което свиде-
телстват, например, стачките 
в различни големи ресторанти 
в Париж, когато кухненския 
персонал отказва да пригот-
вя храни от евтино застояло 
месо през 1906 г., както и дъ-
лъг списък примери от по-нови 
времена, които доказват, че 
разбирането на работниците 
за отговорността им в обще-
ството се развива. 

Рудолф Рокер

>>>продължава от 3 стр.
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питала. Ембрионът на това 
общество се развива в утро-
бата на докапиталистическо-
то – обикновено вариация на 
феодалното общество. В кла-
сическия случай на Великата 
френска революция капита-
лът е частна собственост, а 
в политиката, на „плурализма” 
на собствениците съответ-
ства многопартийна парла-
ментарна система.

Когато „раждането” закъс-
нее и на него акушира една 
маркс-ленинска партия, капи-
талът бива одържавен и на 
единствения монопол – дър-
жавния – в политиката корес-
пондира диктатурата. Закъс-
нението се дължи на факта, 
че самодържавието се е съхра-
нило по-дълго от френския аб-
солютизъм през 18-ти век и в 
развиващия се в утробата му 
капиталистически ембрион 
доминираща е станала тен-

денцията на концентрация и 

централизация на капитали-

те. Вследствие на нея се из-
вършва уедряването им, т. е. 
поглъщане на дребните и сред-
ните от едрите капитали. 
Така се създават монополите. 
Логическият развой на този 
процес е все по-малко на брой 
най-едри капитали. Финалът 
е поглъщането им от Левиа-
тан – държавата.

Това е характерно за стра-
ните от Третия свят, където, 

вместо самодръжци, управля-
ват диктатори, а нивото на 
социаликономическото и поли-
тическото им развитие е око-
ло руското от 1917 г. Сходни-
те условия в Китай, Куба, Ви-
етнам и редица други стра-
ни от Третия свят пораждат 
сходни последици.

За „победата” и влиянието 
на Руската държавнокапита-
листическа революция роля 
изиграват и ред допълнителни 
условия:

- „Манифестът” на Маркс и 
Енгелс с неговите 10 точки е 
най-точната и адекватна про-
грама на „строителството на 
държавния капитализъм”. Тя е 
прегърната от много партии 
в Третият свят, колонизиран 
от Западните частнокапита-
листически империи, срещу 
които масите водят своята 
антиколониална или национал-
но-”освободителна” борба.

- СССР е страна във възела 
от империалистически проти-
воречия – и понеже враговете 
на моите врагове са мои при-
ятели, Москва става естест-
вен съюзник на някои колонии и 
полуколонии от Третия свят. 
(По време на Втората светов-
на война, в много от британ-
ските и френските колонии 
са гледали на Хитлер като на 
освободител. Апропо – нацио-
нал-”социализмът” е преход от 
частния към държавния капи-
тализъм.) СССР ги подкрепя, за 
да ги колонизира под друга фор-

ма, за да разполага със сурови-
ните им, да ги ползва като во-
енни бази и за да отслаби по 
този начин големите си съпер-
ници от Запада…

- За отбелязване е, че в мно-
го от „соц”-страните (не само 
в Източна Европа) се разгръ-
щат антиколониални и класо-
ви борби срещу Москва и режи-
мите вдъхновени от „съвет-
ския” пример.

Особено показателен е ки-
тайският случай. Първоначал-
но Пекин иска „равнопоставе-
ност”, а по-късно предявява 
имперски аспирации. Когато 
СССР „слиза със скимтене” от 
световната арена, всичките 
така наречени „съветски” „со-
циалистически” републики се 
разбягват от прегръдките на 
Русия.

ИТ: Има хора, които твър-
дят, че сегашната система на 
глобална и всеобхватна пазар-
на икономика е по-тотална, 
отколкото диктатурата до 
1989 г. Че техниката на дре-
сиране на населението и кон-
трол над комуникациите и ми-
сленето са достигнали уто-
пичната визия на Джордж Ору-
ел. Как го виждаш това?

ГК: Който сравнява болше-
вишката или нацистката дик-
татура с днешната пазарна 
демокрация е или невежа, или 
мошеник, който иска да оневи-
ни диктатурите. Освен това, 
сравненията и аналогиите са 
признак на леност на ума или 

мозъчна недостатъчност. На-
пример, когато в английски-
те затвори 11 стачкуващи до 
смърт бойци на ИРА искат да 
им се признае статут на по-
литически затворници, „желяз-
ната лейди” Тачър ги оставя да 
умрат от глад. Тогава мнози-
на, включително и наши, я оп-
риличават на Хитлер. Спом-
няш си, че сравняваха и Садам 
Хюсеин с фюрера. Подобни „ин-
телектуални” манипулации 
пречат на разбирането на но-
вите факти, личности, съби-
тия и същността на еволюи-
ралата капиталистическа сис-
тема, която се различава от 
вчерашната, но не е болшеви-
зъм, нито фашизъм. Неразби-
рането затруднява борбата 
с нея.

Унищожените от „соц”-дик-
татурите са десетки мили-
они, а вербуваните от тай-
ната полиция и превърнати в 
доносници са стотици мили-
они. При Оруел единиците, кои-
то не обичат „Големия брат”, 
ги подлагат на древнокитай-
ски инквизиции, за да предизви-
кат любовта им към него, пре-
ди да забият куршума в тила 
им. Пазарните демокрации 
днес си служат с други, кади-
фени методи и средства. Въ-
тре в собствените си страни 
те не действат срещу свои-
те „сънародници”, както сре-
щу талибаните, Осама бин Ла-
ден или Кадафи. Това не означа-
ва, че утре, ако недоволство-

то стане гръмко и заплаши-
телно и се революционизира, 
господа „демократите” няма 
да действат по-жестоко, бру-
тално и мащабно срещу недо-
волниците. Днес обаче сме да-
лече от това и сравненията и 
аналогиите само съдействат 
за сплашване на страхливци-
те, за смазване на волята за 
съпротива и пречат на създа-
ването на макар и ембрионал-
ни групи и организации от ре-
волюционери, които в момен-
та на бифуркация ще могат да 
въздействат много по-мощно 
от „полъха на крилцата на пе-
перудата, която предизвик-
ва разразяването на урагана в 
другия край на Тихия океан”.

Следователно, неизползва-
нето на днешните възмож-
ности от „революционери” на 
думи е преувеличен страх за 
кожата, опортюнизъм и преда-
телство.

Поради тези причини мисля, 
че приравняването на сталин-
ския „социализъм” с глобална-
та стоково-пазарна икономи-
ка или с „1984” на Оруел е несъс-
тоятелно и вредно. Така гле-
дам на мненията на цитирани-
те от тебе „хора”…

Прочее, ти знаеш, че аз съм 
волунтарист, който смята 
съпротивата и борбата дори 
срещу най-суровите диктату-
ри за възможна и задължител-
на, както и победата над тях, 
когато кризите им достигнат 
кулминационната си точка. •

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Болшевишката и буржоазната революция
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За децата на въдворените
Баща ни, Георги Костадинов 
Зяпков, беше смел, корав и 
честен човек, с анархисти-
чески убеждения. Точно този 
тип анархисти бяха въдворе-
ни в болшевишките концлаге-
ри след 9.09.1944 г., наречени 
безсрамно Трудово възпита-
телни общежития. В концла-
герите са въдворявани и земе-
делци, легионери, бивши поли-
цаи, служители, офицери, чле-
нове на всички партии.

Въдвореният е без присъ-
да, той не знае за колко вре-
ме е въдворен, внушено му е, 
че може да бъде освободен, 
ако се откаже от идеите си 
и се съгласи да сътрудничи на 
ДС. „Възпитанието” на въдво-
рения се извършва с бой, глад, 
студ, убийство на човек от 
групата му…

Както е написано в пред-
говора на книгата „Концлаге-
рът „Белене”” (автор Борислав 
Скочев), моделът на комунис-
тическия концлагер е жесто-
костта.

Отдавна исках да напиша 
за отношението на болше-
вишката власт към децата 
на въдворените. Изпитвах 
неудобство, защото жесто-
костта към нас не беше физи-
ческа. Ние обаче усещахме по-
стоянното предупреждение 
на властта, че тя постоянно 
ни наблюдава.

Преди да посоча примери, 
искам да кажа, че освен пред-
ставителите на властта, ви-
наги е имало помияри и влечу-
ги, които, нагаждайки се към 
нея, се държаха лошо към деца-
та на въдворените, но е има-
ло и такива, които са се дър-
жали добре, независимо от 
партийната им принадлеж-
ност или непринадлежност.

Примерите, които посоч-
вам, са за мен и брат ми, но 
съм сигурен, че подобни при-
мери могат да посочат деца-
та на всички въдворявани.

Благодарен съм на баща ни, 
че ни беше внушил, че колко-
то повече се плашиш, колко-
то си по-слаб, толкова повече 
натискат. Че на действията 
на властта е добре да отго-
варяш твърдо, а на помияри-
те да отвръщаш със съот-
ветна реакция.

И така, на 16.12.1948 г., 
татко го въдвориха. Аз бях 
навършил 7 години, а брат ми 
Милош беше на 8 и половина. 
По това време в Ракитово ня-
маше работа за жени. Нямах-
ме никакви ниви, защото дядо 
е бежанец. Оставиха ни да гла-
дуваме. Добре че родителите 
на майка ми имаха ниви, овце 
и волове. Преселихме се у тях, 
в Дорково, за да оцелеем. През 
лятото на 1949 г. пасях дядо-
вите волове, а Милош, заед-

но с друго дете, наш братов-
чед – овцете. (Като наблюда-
вам сега внучката ни, която е 
на 7 години и половина, чак не 
ми се вярва, че на същата въз-
раст съм пасял воловете).

В училището имаше учите-
ли, които, оглеждайки се, ни 
погалваха.

След година татко се вър-
на. Получи инфаркт. Не тряб-
ваше да става от леглото. 
Дядо ни купи две магарета, за 
да помагаме на семейството.

Един ден сме натоварили 
някакви сухи клони и клечки. 
Спря ни местният горски – 
Митьо Благоев. Знаейки чии 
деца сме, показа отношение – 
взе ни топора и ни накара да 
разтоварим клоните. Върнах-
ме се вкъщи като попарени.

– Мръсник – сподели татко 
с мама, – вместо да им помог-
не, той ги наказва.

Станал (д-р Насков катего-
рично му забраняваше да ста-
ва), взел кутия с газ и кибрит, 
отишъл до плевнята на гор-
ския, сложил ги до вратата, 
после казал на брата на гор-
ския, че е оставил някакъв ха-
бер, но друг път ще свърши 
работата. Вечерта горският 
дойде, донесе ни два топора и 
гузен поиска някакво извине-
ние.

Следващите години брат 
ми и аз по цяло лято работе-

хме – пасяхме чужди волове, 
работехме с магарета при 
други хора, пасяхме прасета…

Бяхме отличници. В начал-
ното училище имахме добри 
по душа учители. В първия 
клас от прогимназията (сега 
пети клас) класна ми беше ня-
каква Иванова, дошла не знам 
откъде. Разбрала чие дете 
съм. В махалата ни имаше 
едно циганче, Ахмед. Той дой-
де две седмици по-късно, за-
щото работили в гората с 
баща си. Седяхме на един чин. 
Класната Иванова започна да 
му се кара и го заплаши, че ще 
ги глобят. Ахмед заплака и 
аз, за да го успокоя, му казах 
тихо: „Не бой се, тя те лъже”. 
Другарката ме чула, нищо не 
ми каза, но на края на срока ме 
извадиха пред целия учениче-
ски състав и ме мъмриха за 
противоречие на учителя. (Тя 
лъжеше, мен наказваха.)

Директорката Кица 
Кръстева се държеше гузно, 
но не е посмяла да отмени 
мъмренето ми. Брат ми, оба-
че, с две години по-голям от 
мен, го върна на Иванова, като 
ґ счупи прозорците с прашка.

В седми клас бях един от 
първите в класа. Имаше уж 
някаква демокрация – деца-
та избираха секретаря на 
класа. Избраха мен. Директо-
рът Грозданов смъмрил клас-

ната Терзиева и ґ наредил да 
ме подмени. Тя плесна по бу-
зите Гошо Зарев, който ме 
беше предложил, и каза на 
стреснатите ученици да из-
берат Кръстинка Тупарова. 
Почувствах някаква обида и 
омерзение, но понеже избра-
ното момиче беше отличнич-
ка, по-подходяща от мен за се-
кретар, а и семействата ни 
бяха близки, се успокоих.

В края на годината у нас до-
шла класната ми Лиляна Тер-
зиева. Тя беше комунистка, 
но ме обичаше. Казала, че ха-
рактеристиката ми, въпре-
ки нейното неодобрение, не е 
хубава. Там пишело, че съм ре-
лигиозен и непокорен. Първо-
то беше голяма тъпотия, за-
щото семейството ни беше 
едно от малкото истински 
атеистични семейства в се-
лото. Второто, за непокор-
ството, ми изглеждаше като 
похвала, която ще ми пречи 
по-нататък.

По традиция, в Ракитово 
дипломите ги раздаваха в чи-
талището. За да ме успокои, 
татко ми каза да „ударя една 
майна на ръководството” на 
училището. Това го направих 
мислено, но когато дадоха 
8 грамоти, а на мен не дадо-
ха, ми дойде много. Погледнах 
тройката директор, парти-
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ен секретар и дружинен ръко-
водител, взех си дипломата, 
обърнах се към публиката и 
казах непохвални думи за тях, 
които съм забравил. Помня 
само завършека: „Непокорен 
съм, драги ракитовци, и непо-
корен ще остана до края на 
живота си пред такива, като 
тези тримата”.

Настъпи голямо оживление 
в читалището, а след това и в 
селото. Всъщност, това е бил 
първият публичен протест 
срещу „народната” власт.

Във велинградската гимна-
зия се справях добре. По успех 
бях в първата десетка, свирех 
на цигулка в училищния оркес-
тър, участвах в театрални 
постановки. Свирех и в град-
ския оркестър на Велинград, 
чийто диригент беше Ангел 
Герин, интелигентен човек и 
умерен комунист.

Класната ни – Лиза Милади-
нова, строга математичка и 
добра преподавателка, се за-
познала с характеристиката 
ми и често, грижовно, ми каз-
ваше да не говоря много. За 
беля, и учителят ни по пеене 
и диригент на училищния ор-
кестър Петър Кожухаров (Пе-
ньо Нотата) също прочел ха-
рактеристиката ми. Той ре-
шил да си вдигне фасона пред 

директора, като ме накаже. 
Намали ми поведението, за-
щото на концерт пред уче-
ниците съм направил някаква 
грешка, свирейки. По този по-
вод класната попитала тихо 
мама: – Защо сте белязано се-
мейство?

Върнах му на Кожухаров. За-
почнах да ходя на репетиция 
без цигулката. Казах, че щом 
заради нея ме наказват, баща 
ми я насякъл с брадвата. На 
репетиции, на концерти, на 
фестивали той носеше него-
вата цигулка.

В 10-и клас пак ми намали 
поведението, по някакъв из-
мислен от него повод. Този 
път татко отишъл при Ангел 
Герин, с когото се познавали 
от преди 9 септември като 
антифашисти. Герин обещал 
да смъмри Пеньо, но аз, за все-
ки случай, му казах насаме, че 
татко ще му отреже главата 
със същата брадва, с която 
наряза цигулката.

Завърших с 5,99, пети по 
успех.

Влязох в казармата. Бутах 
я криво-ляво. Само веднъж, 
през първата година, майо-
рът от спецслужбата ме по-
пита дали баща ми работи 
още в Батак, т. е. да знам, че 
ме наблюдава.

Започна втората войниш-
ка година. Исках да следвам 

медицина и започнах да чета. 
Точно тогава от партийния 
комитет на Ракитово не да-
доха право на брат ми да кан-
дидатства. Отказах се от 
медицината и реших да кан-
дидатствам математика, 
която плашеше децата на 
активните борци и на номен-
клатурата.

Като се върнах от прием-
ния изпит, съм казал нещо 
срещу привилегиите. До мен 
спеше момче от близките 
карнобатски села, на когото 
ротният му бил поставил за-
дача да следи какво аз говоря. 
Един войник, родом от Пата-

леница, Георги Бакалски, член 
на ръководството на комсо-
мола на казармата, ме преду-
преди, че са ги събирали и са 
им казали, че аз говоря про-
тив политиката на парти-
ята и затова комсомолът 
трябва да подкрепи изпра-
щането ми в дисциплинарна 
рота (войнишки затвор).

След няколко дни ме изви-
каха в някаква зала, пълна 
с офицери. Имаше около 20 
полковници и подполковници 
от ръководството на армия-
та в Сливен и от нашия щаб. 
Партийният секретар на 
полка, майор Стоилов, който 
водеше разговора (разпит, 
следствие…) ме запита наис-
тина ли съм се изказал сре-
щу привилегиите. Катего-
рично заявих, че съм против 
привилегиите. Дадох им при-
мер с убит партизанин от 
Ракитово, към който хората 
имат симпатии, а синовете 
му, благодарение на привиле-
гиите, са неприятни на всич-
ки. Партизаните и ятаците, 
казах, не са имали привиле-
гии, но са се борили за нещо 
добро.

Накрая дивизионният ко-
мандир заяви:

– Знайте, ефрейтор Зя-
пков, че и при комунизма за 
децата на активните борци 
ще има привилегии!

– Сигурно, другарю подпол-
ковник – отвърнах аз, – но 
предполагам, че при комуни-
зма привилегия ще бъде голя-
мата лопата, а не голямата 
лъжица.

Освободиха ме. След два 
часа един лейтенант ме заве-
де в някакъв склад. Помислих, 
че ще ме души, а той ме пре-
гърна и каза: – Ти ги направи на 
нищо.

Разминах се с дисциплинар-
ната рота, а с Георги Бакал-
ски станахме добри прияте-
ли.

Започна следването. След-
вах Висша математика в 
Пловдив. В първи курс по всич-
ки предмети имах 5 или 6. 
Във втори курс Георги Паска-
лев, един прекрасен препода-
вател, по-късно професор, ми 
предложи да водя упражнения 
на първокурсници. Започнах, 
но след няколко дни ме елими-
нираха, той беше смутен. По-
късно разбрах, че са го мъмри-
ли. Завеждащ личен състав на 
института беше една гръцка 
болшевичка.

Втори курс завърших с ус-
пех 5,75. По закон, и като со-
циално слаб, и като отличник 
имах право на стипендия. Не 
ми отпуснаха. Влязох при рек-
тора, проф. Живко Ламбрев, 
за обяснение. Той нещо измън-
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Другарю 
полковник, 
предполагам, че 
при комунизма 
привилегия ще 
бъде голямата 
лопата, а не 
голямата 
лъжица

ОТГОВОР НА ВЪПРОСА ЗА ДИСКУСИЯ

Ще ни изместят ли роботите?
Възможно ли е затваряне-
то на кръга на роботизация-
та, така че всякакъв човеш-
ки труд в областта на про-
изводството да стане нену-
жен? Ако отговорът на този 
въпрос е положителен, той 
неизменно би поставил въпро-
са за радикална промяна на съ-
ществуващото глобално об-
щество.

Хипотетичният момент, 
в който възможностите на 
„изкуствения интелект” ще 
надминат възможностите на 
„естествения” (човешкия) раз-
ум, често е наричан „техноло-
гична сингулярност”. Ако това 
се случи, машините биха мог-
ли да проектират по-сложни и 
по-съвършени машини, откол-
кото хората. Тогава никой не 
би могъл да предскаже в каква 
посока биха се развили техно-
логиите и докъде биха стигна-
ли, но няма причина да мислим, 
че техният „интелект” би бил 
ограничен от нещо. И че дори 
да съществува ограничение, 
самите ние бихме го осъзна-
ли. Оттук и думата „сингуляр-
ност” – нещо непознаваемо, 
но със сигурност различно от 
всичко, което познаваме.

Машините отдавна пре-
възхождат човека в редица 
отношения – бързина на из-
численията, отсъствие на би-
ологични и психически ограни-
чения и др. Доскоро те можеха 
да решават предимно тясно 

специализирани задачи чрез 
алгоритми, създадени от спе-
циалисти в съответната об-
ласт. Компютърът Deep Blue, 
който преди две десетиле-
тия победи Гари Каспаров на 
шахмат, не е нищо повече от 
изчислителна машина, в коя-
то други шахматисти са за-
ложили стратегия за успеш-
на игра.

Едва в последните годи-
ни, с натрупването на огро-
мни количества данни и с на-
растването на наличната из-
числителна мощ, програми-
стите получиха възможност 
да „обучават” алгоритми в 
много по-широки области от 
задачи, доскоро запазени за 
хората. Превод на текстове, 
шофиране в градски условия, 
общуване с клиенти на род-
ния им език и други, доскоро 
запазени за хората дейности, 
вече се изпълняват от маши-
ните на достатъчно високо 
ниво, за да носят печалби на 
собствениците им.

Възможностите на човеш-
кия разум обаче далеч не са 
надхвърлени. Все още алгори-
тмите се създават, усъвър-
шенстват и интегрират от 
хора – предимно специалисти 
в информационните или други 
науки. Засега не може да бъде 
елиминиран човешкия еле-
мент от производствения 
процес, поне в определени об-
ласти и в усъвършенстване-

то на съществуващите тех-
нологии. Deep Blue не би мо-
гъл да премести и пешка, без 
специалистите да заложат в 
него съответната програма. 
Никоя машина не би могла да 
изиграе ролята на такъв спе-
циалист.

Сред специалистите няма 
единно мнение за евентуал-
ната технологична сингуляр-
ност в близките десетиле-
тия. Прогресът в последните 
години дава надежди, че е въз-
можно човешкият интелект 
в производството да бъде за-
менен напълно от машинен. 
Но има и сериозни скептици. 
Ноам Чомски, добре познат 
на нашите читатели като по-
литически активист, изкарва 
прехраната си с лингвистич-
ни разработки в MIT. Той оп-
ределя идеята за технологич-
на сингулярност като „научна 
фантастика”.

Според него, когато гово-
рим за „машините”, ние гово-
рим за програмите, заложе-
ни в тях. „Сами по себе си ма-
шините не могат да правят 
нищо друго, освен да изпълня-
ват заложените програми. А 
програмите са теория, опи-
сана по свой сложен начин. За 
такава теория можем да за-
дадем същият въпрос, като 
за останалите – дава ли обяс-
нение и разбиране? Програми-
те не дават. Те не са създаде-
ни за това. Можем ли да съз-

дадем теория за това да сме 
умни? Епохи ни делят от тази 
цел”.

Чомски често цитира Алън 
Тюринг, един от „бащите” на 
модерната информатика, из-
вестен с теста си за това 
„дали машината мисли”. Спо-
ред Чомски тестът всъщ-
ност цели да демонстрира 
безсмислието на самия въ-
прос. Все още нямаме добро 
определение за „мисленето” 
като предмет – няма как да 
определим дали една машина 
„мисли” по-добре от човека.

Не е нужно обаче да позна-
ваме нещо, за да съществу-
ва. Днешната изчислителна 
мощ е дотолкова огромна, че 
позволява използването на 
донейде концептуални моде-
ли като дълбоките невронни 
мрежи. В последните няколко 
години такива мрежи навли-
зат като подобрения в добре 
изучени области като разпоз-
наването на образи и на чо-
вешка реч. Една от критики-
те към такива модели е, че не 
разбираме как работят или 
„мислят” те. Може да се ока-
же, че „мислят” по неразбран 
от нас начин, който води към 
технологичната сингуляр-
ност.

За да може един алгори-
тъм да създаде нов, който да 
решава определен проблем, 
не е непременно нужно да раз-
бираме как работи той. Ако 

опитаме обаче да го създа-
дем чрез познатите техно-
логии, съвременната изчис-
лителна мощ би била съвсем 
недостатъчна. Разработки-
те по създаване на същин-
ски интелект (специалисти-
те го наричат „общ”, за да го 
разграничат от „специализи-
рания”) получават неимовер-
но по-малко финансиране от 
тясно специализираните раз-
работки, които предстои да 
изхвърлят от пазара на тру-
да много шофьори и превода-
чи.

Вече е болезнено очевид-
но, че истински ИИ няма да 
възникне като просто пра-
вим отделни програми, кои-
то надминават хората в от-
делни строго ограничени об-
ласти. Няма кой да плаща за 
разработване на технология, 
която да преобърне света, в 
който е забогатял.

Не знаем дали кръгът на 
роботизацията ще бъде за-
творен. Знаем, че това няма 
да се случи в идните десети-
летия. И тясно специализира-
ните роботи обаче заплаш-
ват работните места на 
стотици милиони или дори 
милиарди хора по света. От-
рицателният отговор на въ-
проса за близката техноло-
гична сингулярност не прави 
въпросът за социалната ре-
волюция по-малко актуален. •

З & С
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1. Илия Троянов 300 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 01.04.1966 г. В Букурещ уми-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2018 СВОБОДНА  МИСЪЛССВО ММИССЪСССВО МММИСССЪССССВО ММММИСИСИСИСЪ

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

За децата на 
въдворените
ка. Казах му, че и като учен, и 
като човек вече не го ценя. До 
края на следването, при сре-
ща, той ме поздравяваше, ма-
кар че аз не му отговарях.

Завърших с много добър ус-
пех. Предложиха ми да се явя 
на конкурс за асистент. На 
три конкурса се явих. Ако има-
ше едно место, аз бях втори, 
ако имаше две, аз съм трети. 
Третият път личният със-
тав на ВИХВП ме погледна с 
добри очи и ми каза: „Пази си 
нервите, момче. С такава ха-
рактеристика от партийния 
комитет на Ракитово, никъ-
де няма да те приемат.” Пока-
за ми характеристиката. За-
помнил съм само подчертано-
то с червено изречение: „Баща 
му е бил в ТВО”.

Есента на 1965 г. с жена ми 
бяхме назначени като учите-
ли по математика в гимнази-
ята в Ракитово. Там се роди-

ха децата ни. Общувахме с ко-
легите, радвахме се на живо-
та. Често се събирахме у нас. 
Един от колегите, Мишо Кири-
лов, бил доносник на ДС и имал 
задача да ни следи и докладва. 
Много често гостуваха, бяха 
на софрата ни с жена му. Срам 
ме е да кажа, че нищо особено 
не е видял и чул, освен някакъв 
виц за Тодор Живков. Три дни, 
през 1970 г., ме разкарваха в 
ДС – Велинград и заплашваха, 
че за клевета на висш парти-
ен и държавен служител ще 
ме осъдят на 5 години.

Много по-късно разбрах, че 
през 1956 г., може би заради 
унгарските събития, за тат-
ко пак е открито оператив-
но дело с окраска „анархист”. 
Може би него са предупреж-
давали с по-голямата актив-
ност срещу мен в казармата 
през 1961 г. и срещу Милош 
през 1962 г., когато го увол-
ниха и се опитаха да го въвле-
кат в някаква конспирация.

През 1968 г. станаха чеш-
ките събития, същата годи-
на във Велинград умря видни-
ят анархист Петър Лозанов, 
чието погребение беше вну-
шително. Следващата 1969 
година умря друг забележите-
лен анархист от Чепино – Бо-
рис Попов. И на двете погре-
бения присъстваха анархисти 
от страната, минали през 
ТВО-тата, и на двете пирами-
ди пишеше „Без бог, без госпо-
дар”. Имаше арести, татко го 
разпитваха в ДС – Пазарджик.

Наблюденията и преду-
прежденията, кога по-леко, 
кога по-грубо продължаваха. 
След 1985 г. помислихме, че 
нещата се променят към по-
добро. През 1989 г. Милош ог-
лави Клуб Демокрация в Раки-
тово. Тогава ни показаха, че 
могат не само да наблюдават 
и да предупреждават, а и да 
приложат болшевишката си 
жестокост. •

Костадин Зяпков
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