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1 Още
Внимание. •

една

навършва

-

десетата

втората

си

КНИЖI<а,

-

годишнина.

Но и досега една трета отъ абонатитъ за

се I1ръзаписали и за

II

списанието

11

1 полугодие

полугодие.

J'моляватъ се да побързат'h съ пръзапиеването си,
I~'IJ(~ 1 Ь

своевръменно

не сж.

всички

книжки

отъ втората

за да по

ГОДШliнина

на

1,11 f:(с!llието.

J'i\lО.lяватъ се и другаРИГБ настоятели да положатъ още уси
ЛИН за ПР'БЗCJписване на старlIТЪ и записване
да

ни

улеснятъ съ

ВЪЗi\lОЖНОСlь

на

I1риключването на

тази

на

нови

годишнина и

абонати,
ни

за

дадатъ

ВР'Бме да започнемъ третата годишнина СЪ ВСИ41\итt

в ЬЗ\IOЖНИ ГlО!lобреНIlЯ.

------Работнишко Д1JJIО
1

иДНI1Н

\ ..Л: 11 1 \.: lVl 1:) }лн 1

11.

~

JV-r.

----------

-------------

,-,.

--

--= -

,

з ItОБ~ "'ИТ1) rOCTn

на

царnзма.

Картина отъ В. J/е.МПНО.

Пазач'Ьm'Ь:
идат1.'

!

Ваше имперагореко

величество,

Tt

не искатъ да

Рускить социалисти и войната.'")
Това, КОСТО сега става въ далечния Изтакъ,

п.ж.ть,

колко

конгресъ

нравъ

бtше нашиятъ

ВЪ Брюксель

прtзъ

ДОl(а~ша (33 лише

международенъ социаJllfсгиче~

1891 г., като твърдtше, че "всич

опити, коиго иматъ за нtЛh унищожаването на монархизма и ВЪдЕ

ряването на Milpa между народитt, ще си останатъ УТОIIИ11l1И и О(

силни, докато не засtгатъ икономическигв ПрИЧИШf на злото. ДO~
гато ПРИ1lинитt, които кош'реLЪТЪ виждаше въ режима

цията

на човtкl:. отъ

сл1;дствие,

експлощ

lIa

IIOвъкъ и въ класовата борба като неИIIО fI

до когато тия

утопи'!Но да се надъваме,

причини

СiКществуватъ,

ще бiКДС 113ИС'II1,

че ще настiКПИ всеобщиятъ миръ.

}{аIIИ1

Jlиститt отъ различнигв страни, въ б'всната си борба за УГОJl1;М5Iнг
на с80ит1;

пазари,

сж

принудени

да нарушаватъ

миръ. докато И"fаме капитализъмъ,
жения

миръ,

който

ще имаме

13ъ края на крайщата

и войната

не костува,

Това и така вече лошо положение се е влошило
години

и причината

въпрtки

всички

се I<рие въ обстоятелството,

лъжи разпрострю-швани

Tq

сеГИЗЪ-ТОI'ИЗЪ

ИЛИ вЪОр,

по ефтино.

въ послtдш

че царизмътъ, коl

върху миролюбивигf;

ст]

межи на Александра III и на Николая 1I, никога не е желалъ ми
бt принуденъ да приб-Бгне до войната, благодарение вжтрtшн<
lIоложение на ,Русия. Правителството
въ С. Петербургь се Шl)
ваше,

че

1\10ЖНОСТЬ

едюгь

конфликтъ

да

поправи

си

съ нtкоя

малко

чужда

сила ще му даде в

ПОПУЛ5lрностьта

и да се

повди/

прtдъ очитt на "вtрнитt
КЛОIIНИ да се възхищаватъ

руски поданици", отъ ~taлко малко
отъ хубоститt нз деспотическия режи

Политическото

винаги

равновtсие,

неПОСТ05lНО

режимъ, ставаше още по-непостояно

IIOJlИтика

на царизма.

Това,

при ЮllIиталистичес

благодарение

което тр'I>6аше

аваНТЮРИСI ическ

да се случи,

стана:

I

имаме война.

Интересно

които ВО,.51ТЪ за

е само да се знае, доколко прtСl\гl>танията lIа

lIoca

нещастния

манекинъ

1'1

отъ 3ИМНИ51 дворенъ,

били в'Врни. За да може царизмътъ да се възползува отъ войн:
тя тр-i>ба да е побtдоносна. Но... досега само на я :Оl-lцит-Б въr
Нашата ескадра о l'Ъ Тихин Оl{еанъ е почти унищожена до тоя чс
а

нри

НИЩО
113

товз,

въ

началото

на японската

корабитt.

lIаl1lит-Б

мини

AI{O

флота,

на

войната,

1'51 не отстжпваUlС

както по въоржжение,

така

I/ОIIТИ

и по ЧИСJl

ний сме търп'вли поражение СJl'hдъ Jlоражение,

сж хвърлили на въздуха само собственитt наши кора

ако нашитt торпильори

сж снолучили да ПОТОШlТъ само IIСПЪОрЖЖ

rJараходи, когато, напротивъ, японцитt сж разрушили четире крайнС:

,) Тази С"l аТЮI съставлнва ~ДHO писмо ДО р~дакцинта на френското
.. Социалистическо Движение, датирано отъ 29 априлъ.

ри

кроз:н)ора

и

~1IIожество

контръ-торrшльори,

това

се

длъжи

на

~8'I>РОЯТIIата небр I;ЖIIОСТl, и изумитсюrа Hccrroc0611oc 11, на 1131J1И 1t,
'lчаJlIIИЦИ. Това, което с станало в 1:> l Iop гъ-Артуръ, IIа;tl\1ИIIШ33 ('ра
щигl>

на в1;р05lтностьта.

Можете

IтеНТИlJl10

да сждите

rrисмо,

арт ь-Артур ь,
,Ш -

по

за това отъ

извадки

изъ

еДIIО

B'I;pOHTIIOCTI> I/а еДИIIЪ офицеръ or 1.
0pl'alla IIа IIашата либерална буржуа

Bc-J;f(a

IIапечатсшо

Н'!>КОЛl(О

в 1)

"ОсвобожrL(~lIие", КОЙ 1'0 излиза въ lЦутгартъ

(l'ермаllИЯ):

- Нашитt наtlJЛЮЩИ [IOСI'OШIO НИ говоръха, че войната нъма да c~ обнrш.
държаха ПО-ГО,l~,маl,1 Ч:lСТI, о[ь корабитt въ р~з~рва, КОГ310 японщ[[I,
таваха BC~ lIовече прiщшrзlll<dl~JIНИ и сс готвяха aKTIIBHo 3d войната.
ILkCH, Mtc~lla IIо,рано ТБ бъха в~че мобилизирали флотага СИ, бъха

'"t

IJЗl1РJВII.'1I1 С~РИОЗIlИ маНСВРII И

1(

УIlИЛИ I<райurри отъ СТрШ-IСl во. Нашитt lJфl1

I~~'РИ Зllа~ха B(II'II<O roва и го "OBoptxa, но Ш~фОI3~ll) H~ зна~ха нищо [11111 IН:

IICIOlXd да знаЯ·IЪ.

Hd 23

О!<fОМIJРИЙ

СУlрИIII>та JlрИСПlгна еДIНlЪ IIУЖQЪ lIара

Iюдъ и c~ С!1рЪ до нашаГJ ~(Kaдpa, 110нежс бi'>Хd му зсшръщли да влt:1\.: в h
5аС~Йtlа на IIристанищtго. Той IJрi;СlОЯ 4-5 Чdса, Ct'TH !) дигна котва н (110o

койно сн замина, бсзъ н1>кой да IIOМlfСЛИ да 1'0 б~зrJOI<ОИ.
Ув1>ряв31 ъ тукъ, че на този параходъ сс НdМИРi1JIIf IIрtобл1>чсни LIItфо
веТБ 11.1 торrlИльоритt, КОИТО по-сетнъ ни Н31J<lднаха. Естествено с, че TI.. СА\.
раз~'л~дали

ВСИЧКО

и

сж

си

снеЛl1

с НИI\IКИ.

На 25 юлий и 26 aBГYcТl~ общо наПУЩJНС на ШJOнцитt Портъ-АРJУIН 11
ВJIЗДI1ВОСIОI<Ъ. ЯIIOНСКОIО праВИТСJIСТВО имъ И31lраП1 СI1~циални IJаралоди, 110 11
юва даже не накара
()ЧIII't:..

0

наШИ1 В на!!злниuи

да се позамислять

и H~ I)Ml> 01 BOpl!

На 26 августъ офиuеритi'>, шегуваЙКII се, .хващаха се на бdСЪ в ьрху на
по койl'О ще се об~IВИ войната. Тъ каЗ13аха, Чt НlIOIЩlПt ще бждаГJ>

qина,
глупци, ако

ие

ни

нападнатъ

още сжщата нощь, като ни IIЗllратнrъ

10-20

ГОр'IИЛЬОрИ.

На

fle Зl-Iан
риныа.

цtла

27

ССlIтемврий

наша га ескадра трtБJШС да дигне котва и да замине

заКЖJ.t, и ББше дaД~Ha
Тъй че на 26 всчерыа

ОСВ'Бтена

~ДHO lIаllадане

и

безъ

зановtДIJ да б,.у,ДСМI, 1'01013И 3,1 Ь часа СУТ
ний не бl~хм~ ощ~ ГО'lOви. Ескадрата б'lшн::

да IIСI«lШЪ

на неllринтеJlскитt

I<огато това прtдвиждане

идваше

ти

на

ума

I3ЪЗМОЖlIостьта

011,

10рПИЛЬОрИ.

се осжществи,

НГlонцитt

си изиграха

~обрt ролята.
Като ВЪJЩИ

въ кошарага,-i)аЗllравн

ГОрIIИЛЬОрИ се вмъкнаха

ё:lIПОрЪТЬ на Ш1СМОТО,-ЯПОНСКИ1'h

между на'ната ескадра

и ИЗIIЪоНlиха

задачата си. ВЪ

гова връме ТОЗИ, който бtше I1ри'шната за нсщастнсго, който Ы,шс д~мораЛII
Н1ралъ И съсипал ь нашата ескадра, този, КОI1ГО командуваше ф.r10гата от ...

<абинета на своята кжща на Вlщс-краль, гой си спъше спокойно, и когато
'0 събудиха, за да му изв Бетн гъ за нtщ() ненормално в ь tCI<JJlpa ['а, той от
'ОБОРИ: "Зная, ТБ се упражннватъ въ СТРЪJlба" о

Можеше

да

се

Пр'Бдполага

едно

прtдатслс пю, ако

не бtlllС

~СНа Чистата и проста глупост!>. НаlIаJIеонъ е казалъ за френскитt
{уртизани, КОИТО бtха настанени начело на френската армия въ

~едеМГОДl1lUната война [[О единъ капризъ на l\IаJШl\IЪ Помпадуръ, че
~СИ4КИ, генерали ! лаВНОКО"lандуващи, генерали на отдtлни части,
3СИ4КИ еж били аБСО:IIOГНО неспособни. Това е, което грtба да се

l(аЖе за рускитt военни началници, които ЯllOнциТ'1; биятъ съ такава

неВЪрОЯТllа леснота. Гlоставени на постоветt) имъ НС nJlш'одаРСIIИС

l' БХllllгt)

ДОСТОЙlIства,

а съ силата

IIOШIТИ~ отъ собствената
Макаровъ
и

талаllТЪ,

но

какво

ц'влата систе\1а
вtстникъ
и единъ

Аз

ИЗКJ1Iочеllие,

т1;

но той 3Ш'Шl3 блаl'олаРСllие

направи

само единъ

не CTpyB::J. нищо, абсолютно нищо!

BO~CKa,

пръди

нъколко

тръгвайки

ковчегъ,

lI'h:\laTIJ Illшаl

И I{уропаткинъ може би притежава характс]
може да

разправяше

на нашата

ИlIтригит1~,

си работа.

пранtше

общата дезоргаНrlзаuия.

на

ув j)ренъ,

дни,

чов'l;къ,

I<OI'a

Един 1) IIIRейцарс

че главнокомандуващия'

за далечния

ИЗТОКЪ,

взелъ съ себе

че нъма да се върне живъ.

h не казвамъ, че нашето окончатеЛIIО поражение е съв(t~

сигурно. Въ ВОЙН1та IIИI<ога не може да се fIрtдказва съ IIOJIOЖНТС

ност!>. Но ТВЪрХI> в I;роятно е, че HHV1 се на:'vlИраме въ прtдвечерие
на единъ Седан ь (там ь е билъ поразен h НаполеОI/Ъ 111 въ фреlIСI<

пруската ВОЙН3

-6.

р.). и въ всtки случай в ы{ Ь ОТЪ всъко СЪ1\1111;щ
е, че НИЙ ще пр втърпимъ още много неЩ1СТИЯ и че lt't;m;I'a 113 та:
I<амарила,
кога

която е виновницата на нашитъ безредия,

постигната.

Тя разчиташе,

Вь

сж.щность,

авторитетъ

че войната

царизмътъ

ще се

u помогне

ще

ще

бж.де

намали в;ктр В,

дос га

не ще бжде н

да закрtпи

царизм

обезсиnеllЪ и неl'ОВИЯ

както и вънъ отъ Русин. И ТО

ще бжде печалба за руския народъ.
каата чете

ВНИ~1ателно френскитt

в'l;сТlIИЦИ, той с 1\10жа.fJ

~!аб Бл вжи, че петербургското правителство е вече

ОIIИТ Б на френската
б'вдимъ

и на

буржуазия. Голиатътъ,

когото

се надъваха

1)

I

паднало МIIОI о f

когото Сl\Iътаха за lIеп,

за уреждане

на смtтки I,t си

(

I'ср~taнин, се оказа съ една извънредна слаБОСТh. Буржуата не мога1
ла се

I/ачудятъ,

а въ с;кщнос rl)

I/'Бма нищо по-естествено отъ ТОЕ

Е;tинЪ воененъ френски писатель l<a3Ba съ право, че "обществено'

(: I)стояние
върху

въ всъка

воеllllИИ

историческа

оргаIllIЗЪ~11>

на

епоха
една

В.гIИ5lе твърд:h

нааин,

но

още

силно
и

IIC сап

върху

хара:

тера, Сllосо6110сп>та И С гремежи ГБ на lIеИllИгt воеllНИ хора". А н
III~TO обществено състояние може само да ни ослабва въ военно О'
lIошен ие.

Рускиятъ войникъ е прочутъ по свои куражъ н устойчивост
110 Русия Jt 1ъже1llе т1>зи качества на войницитt си I1р'~)ЛИ ВСИЧКО t
САоето

Быll

И[(ОIlО~1Ическо

състояние.

докато

lIейната

ВЪНШllа

т ьр,'О81

слабо развита и износътъ на хранитt ставаше въ твърдъ слас

ра'змtри, дотогава селенинътъ,

кuл/{ото и да 6tше бtденъ и пот»'

IlaT Ь, се на~1Ираше още далечъ от ь ИКОlю\шческата и физиолuгичес.

ми ~ерЮI,

която го прави

днесъ едно изгладнtло

сж.щество, удоб~

пл·J.;чка за болести. Единъ войникъ, КОЙТО ВЪ своето дtтинстно рtДf

е 51ЛЪ до насищане, не може да бжде устоЙчивъ. П~:)Ибав'l;те KЪ~

това, че този войникъ

вече не прtнасн тъй спокойно ВСИЧI<итt ~

справедливости и варварства на своитt началници, l<аl<ТО нъ добр~

,('таро връме,

а

заПО1:ва

да негодува, да се замислюва и да протестира.

"'лкото пыъъ за нача:IНИЦИТЪ, ний ВИД'БХ:Vlе, че въ

.1>

сж образни на неспособность

б/Кдатъ инакъ

и неопитность.

понечето сл) чан

И не биха МОГJlИ ла

I

Въ воеННИГБ училища, както и въ гражданскит't;, ВСЪКИ епосо
бенъ

и

с

()

енергиченъ

характеръ

~(лалежъ

става

полозрителенъ

:1<1

lIеl'овитl> lIача ЛНИ IL И , лаже благодарение на способностиг\) си. Той нс
може да разчита на б'Орзъ напрtдъкъ и п~ърдt често, възмутенъ
ОТ'О ВСИЧКО това,

което вижда около себе си, напуща

служба и миюша I<ЪМЪ страната

движение

въ Русия

на революционеритt.

СiКществува

вече

отъ

Jеминта

КОЛКО тала.lТ.lИВИ

на крtпоститt

Талантливитt

И'Бма
които

нищо

офицери

въ

ако

lIа

години

11

кой би 1\101' bll'!. Jta

()

на б-БСIfJIката,

въ нод

на Сибирь?

революционери

и опозинионери.

И

твърдъ малко такива оставатъ между тl,зн,

правителството

сухопжтната

СОЦИaJlИстичеСI{ОТО

IIOгинаJIИ

или въ леднитъ пустини

хора ставатъ

чудно,

служатъ

хора сж

идея за

РеволюItионното

много десепш

межлу неи;{БРOJ1\1И 1ъ жертви на имперския Молох
,ви каже,

вс1)ка

като

граждански

чиновници

ИJIII

и морска армия. докато въ Япония, лъто

движение

едва

рОДЪ сж едно и СЖЩО нъщо,

се

заражда,

правителстно

и

на

У насъ Be'le сжществуна една пропасТl,

между Уllравницит1; и ВСИЧI{И по-добри елементи между управляванит

\,.

Руското вранитеJIСТВО въ силата на това е вече изолирано и демора
лизирано. И то не може да бжде по-силно въ войната.
Гlатриоrическитt
повдигна

толкова

цtЛl) раздвижва
ници. Самото

манифестации,

шумъ,

сж

само

игра

най-подозрителнитt

правителство

манифестании, които

около
на

всичко

полицията,

чуждата
която

преса
за

1'а311

личности до осжденитt прtстжп

трtба да се е наситило He(le на ПОJюбll\(

ставатъ все по-рtдки и по-рtдки. Въ сжщото

РР'Бме движението противъ войната расте.
прави

които

възможно,

за

да

Социалната де\ЮКрat1ЮI

освtтли народа

върху ИСТИНСКОlо

вначение lIа войната. Комитетитt разпръскатъ революционни ПрОКJIа
мации и тtХНИ5lТЪ гласъ иаl\lира ОТКJlИкъ j-Iежду раБОТlIицитl>.

Ето,

за

ПРИМ'БРЪ, ДВ'Б

резолюции, взети

вървата въ Тверъ,

втората въ Ростовъ-на-Донъ въ тайни събрания на организирани ра

ботници. IIървата гласи:

ТВСРСЮJТ1> ОрГ;lНlВирани работници, ка го едннъ отр<::,дъ о гь руска 1'.1
социаЛД~l\lOl{ра IllчеСI<а армин, про rестиратъ единодушно IIlЮТlIВ ь PYCI<O-ЯlЮН·
Ската lЮЙllа, Ilрtдприста ОJЪ абсолютическото IIравителство бсзъ съгласието

Ifa народа.

Ний занвнвам~, че тази война е BptAHa за интереситt на народ:], за

kЦОТО ТН ЩНI H,ICH на и тъй обезнаслtдената маса само см ьртьrа на

llCC\:ll{l!

илиди рабоrниuи, I<OIJТO издържат/> сtмейства, несгюсобllOС1Ь'lа да раt'50IЯII.
~O-Ha'l<1ты< \, за МllOЗllна отъ ОС1<шаВIIIIIТt живи и най-сетнt увеличаванс) о li~

~~НЪЦИI'Ь 11 раЗОРСНlISпа. Нш1 занвнвамс,
t~ОJ\ЮНlЗма II ()уржуаЗIISI1';l,-IIЪРВШI, за

'IC

A;l

таЗll война става въ ин\ерсса li:1
IIOTY"IH 131) /IIYM а lIa B()t:IIIIIII}.

~'Ь СТВНН УI.!~JlllчаваЩt:f() се наРОДflО IIСДОI.!ОЛС'llЮ, а 13ТОр:lI;1, за да IIридоuие,
СЛучай на щаСТЛIIНЪ I1ЗХUДЪ на войн:на, HOBII пазари за своитt сто/(и.

Като

фракция

на

международната

социаЛдt:мокрация,

ний

прогtгаме

братската СII ржка къмъ Нi.1llIит·l~ другари, японски социалдеМОI<рати, и се при~
съединяваме

lUитt
и

къмъ

правителств(!

тtхнигt

IIротести против ь войната, полезна само за на·

и вр1;дна

за раБОТНИUlката класа

безъ разлика на език 1)

народность.

Ний кап~горично

се об~lВяваме

противъ международнитt войни въобще

и "ротивъ руско-японската
1/(1[(1 противъ аБСGлюгизма

часгно и не "ризнаВ(1ме друга война осн ~,HЪ вой
и буржуазията.
Долу аБСОJlЮНfЗМ(1 I Долу война га! Да живtй международна I а (О!tиал.
демокрацин! Ла Жl1П \)(1 рускага СОUИЗJlдемокрания!

Ето и втората

реЗОJllОUИЯ:

Като взема пр't,дъ

uидъ

1) Че войната 01 Ъ една с грана е 1I0С,'1 J;дствие на завоювателната llO.Т\JI.
TIIKa, слtдвана тъ нарското Ilравип.'.1JСТВО в ь далечния Изroкъ, въ ШIТ<.'Рсса
на буржуазията, конто сс стреми да HaMtpll външни пазари, и в 1> ИIII среса
на IIOдържанt'10

Че
води слtдъ
увеличаване
3) Че
и селенитt,
върху 1tхъ
4) Че

2)

Щ1l'С11fжа

на правителството

вжтрt,

както и навънъ.

войнаlа налага на народа огромни жертви въ хора И нъ "ари и
Сtбе си, даже и да бжде побtдоносна, разорение на сеJJенитt,
на икономическото 1I0тисничеств() и безработица;
всичкюпъ 10варъ на войната naJl.'l върху работнишката КJlaca
тъй ка10 армията се образува отъ тtзи класи и правителстuото
ТРУllа ВСИЧIШЯ данъченъ товаръ;
войната, ,{ато възбужда умразата между нароД!!тъ, отвлича ВI1И.

манието на народа 01 ъ вж грtшнитt работи на странаТ(1 и прtчи за раЗВl-f1 ието

lIa

класовоro

съзнание

Събранието

на

пролетарllата;

"рон~сгира

нротивъ

[юйната

и

К(1НII

всички другар!! на

1!()!'IHa ПрOlивъ аБСОЛlOтизма, който беЗСIlИРНО издава инт~реситt на СКСIIJIO:1та·

1ор 111 t

и тия

на сноето самозапазване.

Сжщевр Бr.:ено с ьбранието, признавайки, че въ международната соuиаJlНЗ
Дрмокраuия е единствената надежда за

всесвtтския МliрЪ и бра1 С гво, ИЗllраща

своя поздравъ на ШlОнскитt работници, КОИТО СЖ 11 рОТ ест ираJIИ 11110 I ивъ вой·

11;11(1,
въ
ви

И изказва

IlЪJlнага си

yBl)peHoclb,

МСtI{дународната []олитика,
на

!'IICTO

соuиалнаlа

че ниго тази война, нито УСJIOЖIН~lшята

които тя

може

да

създаде, не ще с"рат 1> раз·

демокрация.

Да живtй братсгвото между народитt! Долу войната! Долу аБСОJllOlИЗМЗ'

Виждате, другари, че нашитt организирани работнини CiК въоду
шевсни отъ единъ прtвъзхоленъ дух'!.>. Тъ упорно ще ПРОД'Ыlжаватi
CBmIТa

IIропаганда

и

aI'ИТ~ЩИЯ,

за

ла

lIанесатъ

тежЪ!<ъ

удар'" н"

И:ЩI)ХВaIЦИН абсолютиз'ып,. И lIe сс СЪМШlВайте, СОНИaJIИСТИ, то;ш

II(~

бжде

И:НI'f)лни

I1знесеllЪ,
(,nОН

тъй

YJtap'1i

l<aTO РУСI<ИНТЪ IIролетариаТ'l, ще съум1,е да

ДЪJ1ГЪ.

ЦаризмнГI>,

lIaДШlЛЪ

или

ПЪК 1>

ослабеlП"

още

IIC ОЭllачаВi

междунаРОДIIИЯ миръ, 1<0111'0 не ще IЩСТЖIIИ вр \;ди Уllищожаванетt
lIa капитализма, но поне ще бжде прtСУIIIеllЪ единъ отъ най-главi

нит-h източни/tи на ВОЙllата, ще се наlJрави една огромна крачка l<ъм1
ОI<ОlfllзтеJ1lЮТО

опюБОЖДСIfIIС.

Ний

l\Iожем 1,

само

да се

радваме H~

тона, "ИЙ, рус ЮН 1, СО/tllашtсти 11 :~(\eJJlIO С", насъ соltиаJlllата демокра
IlШI

от

1, двпта сu·!>'га.

ПгtвеJl1> А. Сабеmаевь.

Георги Плехановъ.

ПЛОВДИ8СКИЯТЪ конгресъ.
ТазгодиШНИЯТЪ партиенъ конгрес ь заС'\;дава слълъ една ГОДИllа
13 усилеllа

(ОItИЗJJистическа

дtЙ/ЮСТlJ.

Ако по-рано

социалдемокра

'ическата партии се с" /Jваше отъ ОГРОМIIИЯ
баластъ на дърпащи я
IЗЗЗД 1) елементи,
изтеl(лэта
година тя 6-1; сама 110 се6е еи, тя мо
I<еше

да

нокаже,

какво

е

ВЪ

състояние

да

нзправи

една

недвусмн

:лена социалистичес/(а партия. И тя доказа, че въ случаи чаСТhта
rvззцtllеllатз и партия ИЗЛ-Бзе по-силна отъ цtлото "неразд1;JJ
fатз" партия. Н БКОИ организации направо заявиха, че за една 1'0lииа сж успl~ли

да направят ь повече

~ИЛ'l;тие Jlo-раflО.
~~. \~

НаИСТИllа,

МИliаJIOТО,

r6лкова

110

уб-Бждение,

~a се образунаГf)
членове.

ОКОЛО

)ва

20

разклатенитt

ВСИЧКО

солидни,

разбиращи

десе

което не

стоеше

при

на nбщодtлцитt,

голtма

ВЪНЪ отъ това,

онова,

финанси на всички

отмъкванията

да се развие

прtзъ Itt rlO

още имаше да се ЛИКНИ

колкото по симпатии

вслtдствие

~ глаВlifJ тр'[;баше
гиПни

и тази година

тр I;баШt да се разчисти

грtбаше да се 1l0правятъ
vчрtжденин

отколкото

просвtтителна
добр'\;

партийни
най-сеТII'I;

дtЙНОСТh,

нашитi;

теории

тръбаше да се ВОДИ

с гачки, които партията съ енергичната си

нас 11,

"ар

б()рбата

HaMtca

за

113

изпол

(" еКСПJюатира", биха казали общодtлцитt) за развиване класо

вото СЪЗflание на рабо I'IIИllитt, и

въ тъхъ, но на всички.

Още

lIе само на тия, които участвуваха

повече:

трtбаше да се

КОВИ работнишки кадри, които да се обединяватъ въ

ПрИВJlекаlЪ
всеВЪЗМОЖШf

Ьрганизации. И всичКО това биде изпълнено съ колеКТИВJlа еllергия
~ ентусиазъмъ, I(ОИТО еж гараНJЩН за бждащи успtхи чакъ до l/'bll-

1i3Ta

побt,да.

~3l<рtпване

Партията

вь

ВСЪКО

гледа въ бждащето,

направи

ГОЛ'Бма

отношение,

стжпка

напрtдъ

и сега съ увъреНОС1Ъ

Нейната пропон-I;дь

отговаря

за своето

Мf)же

да

вече "а нейна I а

~tйствитеЛlIOСТЬ: ') я е вече "е само по теория, но И на IIраl<ТИI<а
~ДHa

социалдемократическа

МОЖе я изм't;сти

lIa

прtДИШIIитt

и ПРОJlетарска

отъ нейното

а имено:

Нищо

Вече

lIe

"еетео вено корито и, както се l{азвarlН.~

КОllгреси.

Тя усп't; да организира
t\i:tMe,

партия.

1198

рупи и дружества,

около

партийни

2431

4000 работника подъ своето

членове,

въ СИlIдикати,

221

смtсени

въ

ПРОСВ'БтитеJII/II

синдикати и гим

аСТичеСI<И дружества на брой 66. Къмъ тия цифри, събрани ДО 1

)JlИЙ, ВЪ които не влизатъ зо души отъ старозагорския TIOTIOIIЖиски Синдикатъ, Tpt6a да се прибавятъ сега новоосновани въ

офия: CM't;ceHlJ СИlIдикатъ съ 25 ЧJlена, керемидчиски 25, бръснар~ 30, сладкарски 15, "СОКОЛЪ М2 2" - 40; ceTHt общи раб.
Ружества-въ Свищов [) съ ] 2 члеllа, Карнобатъ 25, Попово 11, и лр.
ПартиtillИ opr аНИЗ;ЩIlIf е имаJlО :-36 If 11 IIроевi;титеJlliИ групи,
,ОИ10, макаръ у насъ да сж едно само ПОДГОl'вително СГЖllало за

организания,

но стоятъ по-горъ отъ сръдната общод'l;лска

"партиИ"

организания " . Като оставимъ групитt на страна, само OpraHt:13.;
11ИИТЪ сж имали такъвъ съставъ' по полъ 1152 мжже и 46 жl.~'

323 женени и 875 неженени; по въс
835, надъ 30 години 363; по образс
вание неграмотни 5, съ първоначално 720, сръдно 445, више 2~
по народность българи 1157, евреи 23, гърци 7, цигани 4, ар
менци 3, по 1 турчинъ, сърбинъ,
куцовлах ь, и финланде1t ъ ; n
заШlТие наемни 613, самостойни 261, разни 324 (чиновници 89
учители 146, студенти 38, свободни професии 51).
по гражданско състояние расть -- отъ 20 ДО 30 години

Интересни заключения могат ь да се извадятъ

в I} сравнение съ миналигl; години, особно
ние.

НИI(ога

пролетарски,

сьставътъ

както

по

01 ъ

този състав'

заннтие и образова

на партията нс е БИJIЪ въ такава

11рtзъ

изтеклата

година.

докато

степен
t.

по-рано

Hat1

Jlитъ работници не еж надминавали 400/0' сега тъ съставятъ повеч
отъ 51 О/О отъ цtлия съставъ на партия'!'а. Тенденцията
да спал
броятъ

на самостойнитъ

се заБЪЛ'l;зва

едновръмено

още ПР'l;зъ

Г., когато се усили

1902

МОI<ритика; но особно ее прояви тя

миналата година е имало
Jlаемни
Ci'y"

е имало

сжщо

1~() 1

1'.,

съ увеличаването на наемнит;
отъ

n

разцtплеllието"

392 --

самостойни, сега сж паднали до

295

само

,<ато

телетво

възкачили сж се на 61~. "Разшпt професии'
г!; систематично
еж спадаJlИ:
6]::3 Ir
въ 1902 г., :397 мин, Гад. и 324 сега. От 1) rtx'

и

273, 204, 97

характерни

на едно много

за

развитието

важно

общество се яви да

обществени

елементи;

110

Т-I;зи

89.

"а

се

оше

при

"лутат ()").

става още f!O-ЯСВО, ка го се

IIСИllа

248,

все

еж

298,

бит

190

еп\.

интересни Ii

IIартията,

но

и като доказа

явление -

ренегиране11

Социализмътъ

въ

повика къмъ животъ, да
по-ясното

вс I;I(И тр !;uaIHe да си намtри M'I,C1 ото д'I.ЛItИ 1'"1,

Ill}рвит1;

цифри

обществено

"а интелигенцията отъ социаJIизма.
lIаше

261

ИlIтересни,

OCOr;HO интересни сж ЧИfIOВJlИIlИТЪ и учителнтi;:
пр-I,зъ II0ел'l;днитt 4 години въ такъвъ браН вторигl;:

насам'}

480,

много

146,

партийната са

нераЗВИТО!1

разбуди ВСИЧ.IO

раЗIтаllИ1lение 11а I{Л3С1

И го lIаМ'hри

(само

общв

ОТСТЖflJlИ1lесгното IIа ИlIтеJIНI'еIЩИ~

вземе пр );дъ видъ, че все

'I(]C II~t конто С била организираllа

lIal< 1)

в 1) пар гинта, а

cel"a

онЗЗJ

е рене

гираЛl1, "е е била ШIИ-страХJlивата и часТl~; ГOJI '.мото IIс~ilЮ МIIOЗНЬ
ство и Ho-pallo ни е давала само голо съчувствие, а сега ни 0'11

11 него, отъ което, разбира се, на раБОТНИllшата клася не стана nв
с гу JLeIlO, даже, може да се каже, стана \.. малко по-леко, тъй ка!
се отърва 01''1> мнимъ прин геJIЬ. За забtJI'I,зване е, че тази рене"
раlЩl ИlIтеЛИГСIIНИН още отъ самото начало на "спора", а ощо ~
fje'l~ слi,д" "ра31 ..сI;IInеllието", hp-I;ХНЪрJIИ симпатиигl; си върху об~
JL'I,Jщигl, ; даже имеllО отъ "ен наи-гръмко се раздаваха еЪЖ::lЛlIтелНUI
вопли з(] раза 1;I1НЗПС "0 на ., хубаuата "ЭрТИЙI<а
Тр I,баше на 6JN1
1( •

човi,к ь въ "I;коя

IIРОВИНЩlаЛllа,

заСJI()Ла

поради

своя

еснафски

став Ь, организация веднага слъдъ "раЗН'Бllлението , за да припадне
U

отъ удивление пръдъ нахалностьта на безброи лелички, кумичкн
"RекърВИ,

а сега се

които

никога

по-рано

не

явиха да нареждатъ

сж

на

помирисвали

чужди

и

организацията,

гробъ. На много

общодълсюпъ "организации и се длъжатъ имено на тия

мъста

хора.

От

стжпницитъ се Jlодушиха и съортачиха.

При този съставъ на нарrията всъки ще разбере, има ли
I<зкъвъ смисълъ

обвинението,

което

обичатъ

да

ни

Hi,·

подхвърляГl)

общодълци гъ, че нашата партия се състояла отъ чиновници. Циф
ригl> 0\\ достатъчно сладкодумни, за да се опитвамь да оборвам 1)
такова неCV1Ислено тв ьрдение. Би могло само да имъ се ПОВЪРllе
това обвинение съ ДУМИТЪ на ГоголеRИЯ героИ: ,<акво се хилите,
ами че вии на себе Сlf се см"1,ете!
Сега за образованието на членовет 1;. Пръз ь 1902 г. сме имали
17 неграматни, миналата ГОдина 7, сега 5. Mal<ap ь нашата партия
да е партия на най-долнитъ обществени слоеве,

се похвалимъ, че въ

нея

липсватъ

хора

неграмо гни.

усилената просвtтител на дtйность, поде'\ а

ще RМЪКllемъ

въ партията

тъкмо цвъта,

ничество.

Броятъ

на

порасълъ

отъ

миналата

6:38

-ботнишкият1, елементъ
образование
негаТС1 вото

у

'/леновеl Ъ

съ

година до

можем 1~ да

Особно

съ

01 ъ годи на насамъ, ниИ

I<аймака

на нашето

rrървоначзлно

720

въ индустрията.

нас ь СJlадатъ

но нии

работ

образование

е

сега. Това е тъкмо ра

Хорага

съ

СРЪДIIO

Н

ПИНlе

и тона е обяснено но-гор'\; с ь ре

-

на Иflтелигенцю/ J а.

Такова

едно

Сflадание

не

е

при

ЗНЗI{Ъ Ila у"адък Ь, а на заздраВЯllе. Защото "образоваllието" е снър
зано С 1.

СОlщаЛlIOI'()

llOJlожение,

и

IIИИ

не

можем ь

Jla

искаме

отъ

най·" обраJовани 1'\;", тъкмо за щото има'/ 1) въ джеба си дипломи, да

бждаТl) СОllиаJIИСТИ.

ШКОJlата

ГОР\ШЯТ'I. курсъ,

СOIщаЛИСТИ'IССЮН!г

а

на

еОlLиаJlизма

1)

Ite

клубъ,

Изгеюнна rrаргиина година е заrlO'\lIалз съ

с

ср'\>дниятъ или

борба,

шпература.

38 ор' аШlзанни, 0/1,

КОИТО С;К !lJ)'I>станаJ1И да сжществуваг 1, б, аимсно: брЮI<ееЛСI<{}, ,(арно

банка, xaeCIICI... a, КЮСтСtlдl1Лска, JlоБРИlIIка и мМillаrJlиi1СI<а, ВСИЧКО С '~
69 члена. l:CI а вече оБЩОJlI;лци1t могат ь да се YC/lOI<OH I ъ: 111;;\13 да ! 11
дразни

JJ

реl:ЮЛЮНИОtша', а майнаСJlийска ОРI'а/шзаниSl и, ПI IIИ б 1;llle заR't.

щава 01 I~ минало го и

HCI'O OTJle ГБ. Оставаме оБЩОД'\;ЛIЩ'1 '1> да C~ у 1'"1;lIJанат!) съ "ОР\'allИзании
В 1, J{ОЗIIУК 1., Р ЖЖИll3, ОВОIllНИ\<Ъ и др.
I(

I,М

1)

«(

Прtзъ 1'0JIинага еж C~ IIрисъеДИНИJIИ 4 ()рганизации: IЮ/ЮЗ31'орска,
бургаска, I\сщерск~ и берковска, съ 53 члена. Тзка че в ь края 1-t3
~ниИ "ар гията е имала оргаllизаrtии

въ

БеРКОI3Иllа,

ьорисовграДl"

Бургасъ, Б'I;Jlа-с.латина, BapHd, Видин'h, Врана, I'аброво,
~~Ita, дупница,

Г.-Ор'l;хо

ЕIIИIl3, Е.-Джумая, Jlомъ, Н.-Загора, 0.-1 \азаръ,
С ещера, Пловдивъ, 1IJl1;Belll~, РазграJt 1>, Русе, Самоков 1., Снищов 1.,
с~нлиево, Силистра, Сливен 1., Софин, СОфУJlаре, Станимака, Стр I;JPla,
:1t r a, 'opa, Т.-I IазаРДЖllК h, Тронн /), Търново, ХармаllJIИИ, ЧиrrРОНIlИ

u7

уменъ. А I'РУIIИ е имало, освtнъ

студенгската въ София,

по

една въ 11ерущица, Рахово, Панагюрище, Ловечъ, Фердинандъ, Чир
IlаlЛ" ПОfIOВО, Ямболъ, Карнобатъ и Пещера. Почти въ всички гра
дове партията е имала, значи, организирани дЪЙци. Въ селага Съв-j
СБМЪ слабо, но това е и съвс!>мъ естествено. СоциаJIИЗМЪТЪ не се I
възприема безразборно ОТЪ всtкиго, който чуе за него. Той Tpi;:
да си създаде крtпки огнища въ индустриаЛНИТ'Б центрова и

да разширява

СВО51

oTTar,

обхватъ.

По членове партията не е порастнала чувствит~лно. Напуснали i
сж Я 89 и изключени 68, всичко 157. По-рано казахъ, че имаll'еfi
да ликвидираме миналото, затова и броятъ, на откжснаТИГБ е Зlfа.!

чителенъ. Но все пакъ той е билъ наваксанъ и
пр1щишната

година

е завършила

Това въ всtки случай

] 198.
говори

за

всичко

ни

изгубена
говори,

че

почва,

съ

надминатъ съ

члена,

1174

а

незначително

нарастване

нзпротивъ

всичко,

партията

е

-

разширила

кржга

отчетната

с ~';'

съвсъмъ

IIb.

ама
на

281_

аБСОЛIOI но.

своето

влия."

lJие, че тя е спечелила почва. А тази малка цифра се обяснява caMOt"
сь

голъмата

се най-малко

строгость

1О

при

основаването

души паргийни членове

на организации,

да

м I;CTHOCTIJ, за да се основе организация,

-

lIа нови

съ

членове

искаха

-

се

5

души

сж

събрани

най-малко

безразборното

тоягата

на

друга

страна:

тя

eJlI!~:'

приемане

Но

заприщи входа

на

MtpKa се}'

пра!{ТИI{а се из-.,
на

когато партйята се б'Бше обърнала въ ханъ съ отворени
извtстна пр'l;града.

въ

ТРИГОДИIIJНОl

членство въ партията за гаранти. Не ще съмнtние, послtдната

трtбаше да се тури

ис!{[..ч:

както и при приемаlJеТОПI

>ши една необходимость, когато опортюнизмътъ на
разяваше между другото въ

-

тази

ЧJIеНОRе,t,

вра га, T~

мърка

партия.та

и

пр'l;гыla
я огради

lIe само за ЗJ!оврtДIIИ елементи, но и за пр'l;сиитъ струи отъ прt·
лани "а социализма работници, които особно въ

flO-маЛКИТБ ор,'а·

lIизации не можеха да нам'l;рятъ достатъчно гаранти за нриемането

им 1) въ паРТИ5lта.

Отъ друга

страна,

rIрtзъ изтеклата

година се ра

бт и TOJII{( ва много и така се подготвиха толкози добри социали

сти, 11[01 о тр');баше да им ь се даде възможносТl) да развия "Ъ своит'в
сили

1

Шl

става

A'I)

самата

JJартия.

По тази

Ilричина

конгресътъ

праВИЛlIика въ този смисълъ, че "риемането
по прt)поржката на трима

членство.

IIартийни

Нека се надъваме, че текущата

изм1;ни

на нови

член'Ь

члеllове

членове съ еШIOГОДИlJIlIО

година

партията

ще

се

СJLооие съ много нови и добри сили.

Партийната дъйность е била много напрегната. Освънъ ржко·

Rодепето на стачкитъ и вземаliетu участие въ допълнителнит'!;
избори, партията е разпространила "Чернения Народен 1) Календарь".
13'1.

25

(ер 1;IllУ

ХИJlSIдИ еl{зеМllляра, свикала е

421

оргаllизационни събраниЦ

:397 по-минаJJата година), комитетски 477 (ср1JЩУ ;)58), "y~
БЛJl1IШI 215 (ер 1,IIlУ 1;14» пе!JСРИIIКИ 9б (ср-hщу (-;2), сказки ;,2Щ
(cpi;lIly ] 91), бес1;jtJ1 2()1 (Cp1)fHy JlСIIЗВ l;cТlIO, 110 въ ВС 1)I{I1 (' Jlуча~
не много), пръдставлеНI1Я 32 (срtщу 29). Отворени еж били 6 Be~

r"РНИ учt1m1ща съ 327 ученика, отъ които 48 партийни членове.
Работнически Вtстникъ" сключва годината с ь 2080 абоната, "Ново
,ъме" съ около 900, "Работнишко Д'БЛО" съ 650 (първо полуго
е достигнало 1020 абоната). Организациитt сж имали общъ при
. 11160 Л., отъ които 3533 л. само отъ членски нносъ, а разл.
Бюджетътъ на Uенгралния Комитетъ е билъ сключенъ така:
приходъ прtдвидени 7 735 л., а постжrIИЛИ 13857 л. Този из-

, 8908

шекъ се длъжи главно на новото учръждение

-

партийната кни

lНица. Понеже е поставена на здрави основи, тя ще има добро бж

{е. За нейното водене конгресътъ натовари Иентр. Ком. да на
чи специаленъ човъкъ, като се отД'БЛИ нейниятъ бюджетъ. Нека
JMeHa тука,

че поради нарастващитъ нужди на партиsпа

конгре

тъ натовари Ц. К. да се погрижи за доставянето и на партийна

Jатница. За разходъ сж били пръдвидени сжщо 7 735 л., а сж
Jхарчени 13 512, т. е. съ 345 л. по-малко отъ прихода. Извън
джетнитъ прихода-разходи сж тия: за агитационенъ фОНдЪ

съ

!ни 128'20 JJ., за изборенъ фондъ 29'80; за фондъ "Раб. Бъс'r
'къ" 24'95; за стаченъ фондъ 1303'53 л., отъ които похарчени
. подпомзгане на стачки 698'45 Л., значи наличность 605'08 JI.
~добори

е имало

къмъ края

дено да постжпятъ

1500,

на по-минаJlата година

5515 JI.,

а постжпили само 62д л. ЯВIIО

)зи недобори не могатъ да rюстжпя r ь, освънъ белки

ПР'БД

е,

че

като затруд

тъ дъйностыа на организнциитЪ. Тъ ни сж единственото наслъд-

гво отъ общодълцитt,

-

и конгресътъ рtши

и отъ

него

да се

,иши, като ги ОГIРОСТИ. Така се даде възможность на организациит
18 развия l' ь

своята Д'Бйноеть необрtменени съ

дългове,

даде

1;

имъ

~e сжщо ВЪЗМОЖНОСlьта да бждатъ редовни въ своитt заДЪJlжеllИЯ
;(ЪМЪ цеНl ралната каса. Занапрtдъ юшакви недобори не ще се

'ущатъ. Конгресътъ рtши, че Jlишава отъ "раво "а
:Т80 всички организации, които до

1

декемврий т.

до-

пр'I;дС'/звител
г. не си раЗ111I

~1ТИТЪ неJtoборитъ от /~ русенския KOнr рее ь насамъ.

По СЪСТ05I/1ие'/ о и д'ЫiНОС/I>та на rlартия га конгрес ,)тъ взе но
~обна резолюция, която ще приведа безъ комеJIтарии, IIOJlеже тя
се нуждае отъ такива.

I{Оlll'ресътъ, като взе

пр'lщ 1) видъ:

1) Че ЦентраJ1НИЯТЪ КОМl1теть с IIЗI]ЪЛIiИJlI) ДОСlOйно зад,Jllаl<l, вило

ена нему Ol'" Х парlllенъ I{OHI'P~C 1" като с ИЗI:!l>РШИЛЪ BCIJlIКO ВЪЗJ\ЮЖIIO ]:1
илването дt5lтелносгыа на lIаргшпз въ духа на 1l0ложен,lI'З отъ тоя кон
есъ директива;

2) Че мtстнитt пар I'Иl1ни организации изобщо еж lIРОЯВIIJlIf дt,и геЛIfОСТl.J

,Ого по-голtма и но-ползотворна ОТКОЛКО10 Мl1налага година, Ю\lО е,у, 06pl,.
али главного C~I ВНl1М;:НШС в ьрху I-IУЖЩIl1; 11 Уllжтвансго lIа ра60ГНIIlIJКОl ()
а~жение, IIроявено IIрtЗI> I'одината вь редъ СIJЧКИ, If 81, създаВ<lIlСГО на МНОI ()
t» 01,НИШКИ СИНдикати и дружеСlва, 110 че за BI) 6жцащс жслзгt'JlНО е, Щ()!(I

Д,I обьрнап, сднакво ШlИмаlllll'

11

IJ I,pxy

IlрИВJНI'I;ШСIО в 1. !Н.'ДОВt'lt

113

ь~rияrа на 1I0дгогвеНI1тt, за парlllЙl1l1 IIJlt.'lюне раnОIНИЦИ, КJI<Ю 11 върху за
жането на досега I1ривлеченитt, чрtзъ ПЛJномtрна ПРОlJаганда на парrий-

нитi> принципи и начини за борба, чрtзъ повдигането на TtxHaTa умствена
култура и чрtзъ създаването на ония пролетарски учрtждения, които тъй
много С1l0магагъ за духовного сближение на lIартийнигt членове и за повди.
гането на тtхния ентусиазъмъ, каквито сж вечернигt училища, групит1> за
взаимно четене, работнишкитt хорове, увеселителнитt комисии и и др.;

3) Че агитацията

и

пропагандата

въ

срtдата на женитt-работнички

е

била досега почти съвсtмъ занемарена;

4) Че много отъ цартийнитt организации, макаръ и
IIравни, отколкото досега, въ сношенията и задълженията
II<1Т<1 каса и партийния вtстникъ, все пакъ остава да се
много въ това отношение, че чрtзъ своята неизправность

да сж били ПО-из
си CllptMO партий
желае още твърдt
сж СПЪ!1али прtзъ

I'одината работиа на Централния Комитетъ и на партийния вtстникъ;

5) Че мtстнитt партиtlни комитети въ Варна, Видинъ, Враца и Раз
градъ, било поради своитt вжтрtшни ежби, било 1I0ради недостатьчна заин
тересуваность к ьмъ партийното дtло, не сж могли да проявятъ оня минимумъ

отъ дttlность, който биха могли да проявяrъ при сравнително благоприя гни

условия, при които сж посгавени да работятъ;

1'_

6) Че MtcTHaTa партиtlна организация въ Русе, съ своитt неСкончаеми
вжтрtшни раздори и почти пълно бездtйствие, какl'О и съ голtмата СИ не·
IIЗllравность къмъ партийната каса и партиtlния вtстникъ, че тя, въ наСIОЯ
ЩИ)I си съставъ, е не само безполезна за партията, но се явява uрtдна въ
Русе градъ, който прtдставлява всички налични условия за една СИJ1На
С()Цvlалисгическа ЩЮllзrdнда и lIартийнз ОрГdнизации;

7) Че партийниятъ в БСТНИКЪ, въпрtки недосгатъчнла му материална оси ..
гурен()с гь и ограничен ь разм БРЪ, се е списвал ь изобщо добрt и въ духа на;
Д<1Д~HaTa му от ь Х партиенъ кон гресъ насока; но че би било желателно з~
въ бждаще да се огбtJltзвать въ него по-пълно и по CBoeBptMeHo всички 110важни общесгвеНО-1l0литически събития въ страната, както и тия изъ живота
на другитt социалисгически

партии,

а

така

сжщо и да се изнасятъ въ Heг~

и всички IIО-КРУПНИ конфликти между труда и каlIитала у насъ, безъ това Д~
става въ ущъбъ Hd общо теоришческин
огдtлъ, касаещъ IIрИНЦИllалнитt Иi
тзктически въпроси на СОЦdализма и на рабогниruкото движение;
рtши: 1) И JкаЗl3а своята благодарность къмъ ЦеН1'ралния Комитетъ и':

редакцията на парТИЙНIIЯ вtстникъ за извършеното отъ тtхъ црtз ь изтекла~
година;

2) Задължава мtстнитt партиt1ни организации да IIродължаваl'Ъ ~
уДво~ни сили своята работа за организирането на наеМН010 работничество в:_
икономически организации и за IIравилното УНЖI ване на тия послi>днитt, ка

-въ СЖЩОI'O връме обърнатъ но-гол БМО внимание върху партийната ПРОll3ГЗН '
И върху

kYJITypHOTO новдигане

на

свои Г'Б

членове чр F.зъ вечерни училищ'

групи за взаимно четене и бесtди, работнишки
нии

и

~КСКУРЗИII

3)

И

хорове,

работнишки забаВJl

др.;

Прtпоржчва на

м Бстнитt

организации

да

проучатъ

УСJIOВИЯ, въ които еж поставени женигв-раБОТНIIЧКИ и въ

условия да IIрtдприематъ нужни

СllециаЛНИТ1:

съгласие съ

тlft

rt мtрки за социалистическа IIpocBtTa на Т81

.i

значигелна и най-онеправдана часть отъ нашия IIролетариатъ;

4) Задължава мtстнитt организаци, които за изтеклата година не C~
изплатили дълговетt си къмъ централната каса и партийния Вi>СI'НИКЪ'~

сгорятъ това най-късно до

НIIЯ гь Комитетъ е длъженъ

Ilартийния

IIравилникъ.

1

декемврий т. г,; въ противен ь случай Центра

веднага

да

Сжщеврtмено

приспособи спрt.мо

напомня

на

тъхъ чл.

18 :

Централния Комитет .

нартийнитt организации р'F.шението на Х партиенъ ,<овгресъ, което зад ЬЛЖj
партийнитi> членове да lI()лучаватъ Ilаргийния вtСПIl1КЪ, и да бдЯ1'Ъ за не.
вото изпълнение, като се IIростре силага на това рtшение 11 върху оrдtлн
партийни организации и просвtтиrелни кржжоци;

f"

JVD,ц..-JD\..I\Vll1

f\Vl11 Г L\.. и.

I D

5} НаrlOМЮI

на

U~U

партийнитt

организации

'азградъ да сс I1lюникна'lЪ огъ върховнигJ)

въ

Варна, Видинъ, Враца и

ингерсси на паргията И, Kalo сс

\оrрижатъ въ най-скоро BptMe да изгладятъ вжтрtшнитt си нсдоразумtния,
~ се прtдадать на истинска и плодотворна социалистическа работа;
6) Обявява русенската партийна организация за несжществуваща, бсзъ
{3 се считатъ сегаш нитt й членове за ИЗКJlючени изъ партия га съ това рtше
Iие на конгреса, и задължава Uентралния Комитетъ да вземе мtрки за съ
;тавяне въ най-късо BptMe на нова партийна организация въ сжщия градъ,
като нареДI1 така, щото новосъставената организация да се задължи съ съби
рането

на

всички

и партийния

дългове

на досегашната

Едно отъ най-важнитt

тийния вtстникъ.
нарастнали

iОЛSlва.

вече,

Нуждитt
че

рtшения

седмиченъ

Маса текущъ материалъ
могатъ

пропаганда

да

се

на

I(aca

къмъ централната

конгреса

на работнишкото

единъ

датъ много 11 важни

((UИl о

организация

вtстникъ.

обществени

използватъ

и

даижение

органъ

пропада,

не

може

не могатъ

партийни

за

е това

пар

сж толкова
да

ги

да се

събития

пропаганда,

за

и

задо

разгле
явлеНИЯ J

професионзлната

чрtзъ него не може да бжде систематична и обширна,

-

докато вtстникътъ ИЗJlиза веднъжъ. Всички делегати съзнаваха това,
и ако имаше нtколцина, прочемъ съвсtмъ малко, които искаха да
~ остане вtст.никът ь седмиченъ, Tt го правtха само отъ прtдпаз
.'ЩвОСТЬJ да не би да не може да се издържа, и то само за още

~яна година. Но конгресътъ имаше прtдъ видъ общото съзнание
н;it партията, че надъ всичко друго стои дългътъ да се ззкрtпи
rrартийниятъ органъ, и че

за тази

цtль ще

се

положатъ

всички

'у~лия; той имаше прi;дъ видъ още, щото "Раб. В1;стн. и да стане
t[ органъ на

синдикалния съюзъ и

като такъвъ

ще

намира

по-ши

рвкъ кржгъ на разпространение; най-сетнt, имаше се прtдъ видъ и
T~.вa, че разходитt на вtстника

HtMa .па се увеличатъ двойно съ
Мойното му излизане и че съ 2500 абонати ще може да си по
1ф~8атъ разноскитt при една субсидия отъ партийната каса отъ 1745
II~ и затова рtши: VIII-Ta си годишнина "Р. В. l' да излиза два
~ти на седмица.
ресътъ р-Вши,

За да се огради

че неговото

отъ недобори

разпространение

става

въстникътъ,

кон

изключително въ

II.viщплата. Слtдъ конгреса ми се случи да мина прtзъ нtкои градове,
~TO ме увtряваха

другари,

~вече абонати отколкото

че тззи

година

ще

запишатъ

двойно

Дано това навсtКЖД'1> е
1fЙ. И MeHt ми се струва, че винаги малко повече енеРI'ИЯ за 81;JJrnка не врtди и че при още малко повече ний можемъ да до
Dгнемъ и до

3000

прtзъ миналата.

абонати.

Отъ другит-В работи на

конгреса, освtнъ съставяне на бюд

мъ за идната година, прtизбиране на сж.щия Ц. К., приемане въ

10,Нчателенъ видъ

минималната програма, устава и правилника,

.'ГО и рtшението да се свика до година конгресътъ въ

София,

ш СПОмена още за рефератитъ и разнитt резолюции. държаха се

... реферата ~~JfЗказа

единътъ върху пропагандата и агитацията, за който
желание да се отпечата въ "Н. Вр. и; другиятъ върху

lJJI',Ju,и.rlU\"'J\I'JIJJ

И'-'V

и

отношението на партията къчъ СИНJlИI(аююто ДВlfЖСlНfС
ната

J\VIlJ 1

-

С

L~17,

IJ СJ1t,Д.

РС:.ЮJ1ЮНI1Н:

КОНI'р~СЪ1Ъ. l<аJO 11 H~Ma Iltyt,)! (, в 1111 1" че раБUТlllfllJКОГО СШIДl1I<МНIO дви
l' само сд!!,\ 01 Ь С 1 ра 11 111 1, lIа О(}Щ::II а 1{!laCUBa борП.\ 11 <1 11 рОЛl' 1,1 РIIi\l;
В ь сы3tм~ноru ка I1IнаЛlI с Ill"~CKO общсс IllO, чl' това ДВН,I(l'ННС само то! rlЗ,
ИЗIIЪJlва свонта историчсска МИСI1>I, когаТl, СЬ'Нlагслно се CIPCI\fIi къмь с ж" t;H,
крайна lttЛl" конто I1рtслt,два и общо 10 ОСlЗоБОДИТ('!IIЮ Д1НIЖ('IiIl(' f/d раБОГfIlН/J
ката класа - УIIIIЩОЖ('IiИl' на lIаеМflИ I IССI13010; ч(' СIIIIДИI<tIfJlfаlС1 борбJ на (jIJJ/
JaprJ<ll1t, рабогници сс J3РО!lИ И JClIЮllНа вь 13КЪВЬ tIIОМСН1Ъ, l<огаlU 1)I.Jlr
Соuиалщ~мокр, flap1l1H бt, вече 11O.1('ла и ВОД'ВШl' l' I)Xll<lTa обlна борба 8i
IIMCГO на СОl1иаЛИСП1Ч('СЮfН
ИЦl'алъ 11 че CdMOTO т(нза СIНIД'I/{J.lIНО ДПИtКСIfИС С
HBII въ 1 върдt I'олtма с r~rICHl> като IIЛОДЪ от Ь УСIIЛlIН I J HJ lIартшнз, че, сл1
ДОВ31~ЩIO, 01"1> саМО10 CI1 наLJdЛО 10 сс paJBIIBJ IIрИ най-бl1(lГОlfРИНТНlfГF, з
Ж~НII~

него

УСЛОВШI,

IlOнежс

с

1,13 hPIII('HO

ССI (!Сl ВСНО

И

с х,дбd С 1, С.r\\дбата 11<1 СОf1l1dЛН,1I а !J.lМОКР;ЩШ/,

видъ, рtlllИ.

CIIOH I аllНО

като Ю~М.!

1'0

свързва

BOI'II<O

свою

TUBd "ръд
-

1, - QnЯВЯВ(1 C~ IIPOTIIBl> огкжсв,Н1~!'О ~ДH(] OII, ДРУ(';! на Il,зи Д8
palJIIl'lIfIf 110 сжщеСIВО, но СДН"l(Im 110 «РdilшlГCl с" UF,Лh форми на Ilr)()л~rаl
СКО10 класоrзо
ДI3ИЖl'lIiIС,
l<oeTO 01 '<ЖСВdll~ 1'11 Вl,ШМНО IIсуграJll1Зира и "Иk
СIШДИЮl1Иlt 131) IIЖТЯ на ПРОФССИОНaJIНаТd Оl'раНИLJСНОСТЬ и IЮДЪ ВЛlIIIIIIIСIО I
буржуазнитt фракuии ;

2. - Конгресътъ за5lвява, че Бьлг. Рdб. Социалдем. Партии ще Ilf)ЛОЖ
какго с полагала и д()ссга. ВСИЧКlfТt си усилии, за да ги сближи ОIll~ IIОГlСЧ
ка I о сис I емаl'изира тtхнитt доссгаlJlНl1 огношсния;

3. - KoHгp<,cыъ вмtнява пъ наложигелна ДЛЬЖНОС1', "а Il.lPlllflll1il
членове да рабогятъ за създаването на трайни и прtЮf ОрГJнизаL1JЮНIIИ ВрЪЗI
между Пар гиита, отъ една страна, и прое/{тирании общъ С ЬЮ11, lIа б ),Лl'арСI<Иi
синдикати, отъ друга, като се запазва Гlълната негова вжтрf;шна (l13TOlfOMI1
При

най-пълно

дисименти

внимание

реЗОЛЮЦИ5lта,

руско-японската

война

конто
и

се изслуша
опрtД'J;ли

конто

и

прие съ бурни

нашето

отношснис

аГlЛI

'( ы

гласи:

Конгресътъ прокламира отново, 110 поводъ руско-японска га война, свое
рi,зко отрицателно отнасине към ь мили гаризма, КОЙ го, KalO раздухва и 81
IlIпава звtрскитt и антикулrурни инстинкти въ пролетарсюп 1:, маси на раЗЛI
liИгt страни, дава въз:vюжность за взаимноизтрtбван~то на десетки истоти
хиляди

човtшки

сжщества

за защига

на капи галистическага

еКС!IJlOатация.

Конгресътъ особено енергично протестира противъ
РУСКИЯ царизы1
КОЙТО съ авачтюрис гичната си IЮЛИ IИка на Далсчния Изток ь най-главИ

нсrюсрtдствена причина 3сЗ днешното въоржжено стълкновение между 01
аиална Русия и офиuиална Япония отъ редъ I"ОДИНlI се мжчи да си с
даде блаГОПрИЯIНИ условия за запазване 110ложението на международенъ JI(

llЗрМЪ 11 най-страшен D врагъ на социализма както ВЪ utлия CBtTb 113061

1 ы1 11 въ Русия частно.

Конгрес ьтъ изказва СВОН1 а Ilълна братска (олидарнос 11> съ рускитl!

ЯIIонскитt соuиалдомократи,

които не l)ptcTaBdTl> да се борнтъ ЩЮТНВЪ ~

КИ) В ВИНОВНИЩ1 на настоящата война, и Karo Ilоздравлява особено рускИЯ

волюционенъ щюлетариатъ, кОЙ10 тъй доблеСI но води борбата за ПО.'lи1l
(кого освобождение на цtлия руски народъ. Конгресътъ заявнва, че oTIJ'
lелнn днешната война той е в ь Il ьлно съгласис на мисли и ЧУВСШJ С Ь 14
дународната

СОltиална

демокраuии

и

очаква

рускин абсолютизъмъ cel'a в 1, ДалеlJНИН
МОШlсванс

въ самата Русин.

заедно съ

Изтокъ и

нея

110р<Jжени е,

IЮ-СI{()рОIIIIЮГО

му с11

Тази резолюция

ще се изпрати съ

органитt на руската и lIа Я1lОнската

поздравителни

писма

социалдеМОI{Р;)Тl111~СКИ

Наи-сетнt, КОllгресътъ не можеше да мине IIсзаб-hJJ-\:.заlllf

нитt ~lВления на българската д-t;йствитеJIIIОСТЬ; той

"рие

люции, които опрtдtлнтъ отношението на партия га

ята. Първата, която разглежда
ство,

политиката

на

до

Щlр-IIШ.

1PO~$

ди-\:. ре]о

KI,I\II) реЗI<ILИ

днешното

rJраВI1ТСЛ

гласи:

Конгресътъ, като uзе прtдъ видъ: 1) РС31ЩIЮННlllt замисли на ДН~1I111U10
стзмбуловис 1ко !If)ЗIЗИТСЛС 1ВО относи Г~ЛIIO СУСП3НДl1рансто IIа КОНСГИТУНИОIIШII t
свободи, което прlщи всичко застрашава IlраВИЛНОIО разlЗlЛИ~ на работнишкого

ДIШЖ~~IИС и на социаЛl1Зма в 1) България; 2) неговата вжтрtшна 11
ПОJlИтика" , която се стреми да обърн~ страната в ь арена на явно

"социална
ограбване

и най-цинична сксплоат JЦИЯ на бълг. работнишки и близо до тъхъ CTOII!IL/III)
народни маси отъ страна на една ненаситна за П~4алби буржуазич; 3) ~llTU
'nата измамническа политика къмъ сдруженого учителство, чрtз ь /{ШI1 о 1О сс

стреми да разврати послtдното и да поврtди най-сериозно на "ародната "ро
н~говитt приказки :н неугра.JIИЗllране на раБОТflИШКОТО движ~ние,
по които е СЪГJlасно съ общодtлцитt. и резултатъ на които би могло да бжщ:
едно затъмняване класовото съзнание на бълг. пролетариатъ; -

CBi)'l'a; 4)

Заявява, че Бълг. Раб.

Социалдем.

Партия е твърдо

рtшена да води

постояна и отчаена борба съ пнешното правителство, както изобщо и съ ВСИЧI<И
реакционни правителства, като разкрива навсtКЖll1', и всъкога негuвитt реак

ционни нам1',рения
което,

наредено

въ

и

като

МОIЦНlf

IIРИВJlИча

подъ CBOI..'TO знаме

СОl{иаЛflстичеСКI1

КОiIOНИ,

бълг. раБОТНl1чество,

единствено

сс

явява

ис

тински и рtщителенъ врагъ на всъка политическа реакция. Обръща внима
нието на партийнитt организации и изобщо на организиранитt раБОГНШllf въ
Българин върху грамадната опасность, I<ОЯТО ги заплашва
отъ с грана на
днесъ

гос/юдствуващата

«лика,

и

ги

приканва

да

не

изпущан)

ни

eДlIНЪ у до

бенъ случай, за да аГИТllратъ и дtйствуватъ въ тоя смисълъ.

другата се отнася до антисемитизма
Конгресът Ь, като констатира

и поповщината:

че съ развитиетn и усилването на раnот

нишкото движение и на социализма въ С1 раната, българската буржуа.:зин .iilгазва все 11О-р1',шително ПЪ блатото на 11О!Iитическата и духовна реIЩИН; че
както антисемитизмъгъ, чийто груби прояви бtха ломскитъ и др. гонеНШI 11,1

евреитt, тъй и появилото
намира своя циниченъ

се

изразъ

напослtдък ь

движение

въ прtслtдванията

на поповщината,

на наРОДНИ1t

уtJИТСЛИ

KOCl о
11 въ

усилената борба и въ усилената агитация устна и печатна въ полза на
едно "религиозно-нравствено" възпитание на народа, еж са1\l0 продукти
отъ това политическо и морално обанкрутванL' и израждане на бълг. буржуа1ИSl;

че и двътъ т1',зи движения въ бълг. общественъ животъ еж насочени най
главно пропlВЪ работнишката класа 11 дtлото на нейното свtсгяване и само

,-

съзнаване'

б

Обявява се ftaLi-енерlU1lНО ПрОТИ8Ъ експлоатацията

на

българската

Уржуазия съ широкитt нарОllНИ маси, rзслtдствие на която, каlО се раздух

ватъ въ тъхъ расовитt и религиозни страСl'И. тласкатъ се в ь едно ДВИЖСНlfС,
отиващо изключително въ полза на реакцията и въ Вр-Бда на напрtдъкз и Hd

работнишката класа; поздравлява онъзи партийни другар" учители и друп!,

1<ОИТО съ доблесть се опълчиха срtщу стремежи 1t и золумлуцитt на [IOIIOBiината и антисеМИТИlма, и наnо_мня на партийнитt организации и членове

т хнин дъл гъ, навс1',кждt и I1рИ всtки случай да водитъ УПОрlll а борба съ

~;з~ращаващето влияние на израждането на буржуазинта върху работнишката
с a~a, като разкриватъ прtд ь народнитt маси ПОДl<ладката

3 I<итt

на антисемитиче

и на I10повскитt въжделения и като ги IJривикватъ да се СIlЛОГЯ гъ IЮДЪ
намето на свободата и мисълыа и Hd llOлитическия и моралснъ Hallp Rдъкъ.

ИJО()ЩО за конгреса тр-t-.ба да се каже, че бtшс много оживеllЪ

МfЮI о I асти отвыIъ и ШЮВДИВСЮf съчувственици ВИШIГИ изпълшlх;
оGе~НlСТИН театъръ n Люксембургъ It да сл ъдятъ разискваJlията Н;
KOIJl реса. Отварянето му стана съ МНОI'ОJlIOДIIО шес I вие отъ I<Jlуб,
ДО

театъра.

Цtлъ

КУПЪ

lIоздравления,

около

350,

се получиха ~

lIъма връме да се прочетатъ всички. Ос06на раДОСТЬ възбуди поздраrз.
лснието отъ Международното Со/tиа.'1истическо Бюро. ВъодушеВЛСIIЩ
н:шълваше делегатитt,

въ lIеговата

lIобtда.

H~ се бои нито
с ь хладенъ

увъренос IЪ

въ правотата на нашето дtЛQ J1

Една партии, която смtло гледа на сеl'аШIIОТО J1

отъ неприятели,

раЗСli'\.ДЪКЪ

изличва

111'11'0 отъ вжтр'~шни неджзи, КОнте
организацията

си въ

такън ь работ.

ШfШКИ НСIIТЪрЪ като Русе, вм ',СТО да се стреми отъ кальта хора Щ
нрави, каlПО вършат ь оБЩОfсl;;щи гl"
само и само да се каже, Ч~
m1аm.

JI

доказъ

OPI'ahh:-{аЦИ5I '(,

за

Сlюята

-

Ta!\al!a lIapTIIH

дава

съ

това

IШЙ-Сlfl'УРIlНЯ

серноз/юсТl).

CpaBllt.TC съ

ПЛОВДИВСКЮf

КОIII pl:C 1. ОШI

lIa оБЩОJt'~ЛНlfт1, ВЪ

Ctapa-3аl'ора. Нито С'Бнка от ь JlРИJIИI<а I/0\lсжJtу им Ь! Хората "с се
с .. брали работа да вършатъ, а р ~'IИ Л3 Д /.ржа гь нротивъ l-гl,каКВ!f
си "сектаНСI<и социалисти". Докато 13-(. Пловдивъ не сс СГЮ\lсна ни~
ЧIfС 06щодl;ЛСI<О И\f~, въ Стара-Заl'ора Юfl/lюститl; на наllJlпl, IЮ-IШjtltl1
ДРУI'ари сж БИ,'IИ из юже/ш 113 IIОРУI'аIlИС. Ill;лиитъ тtхеllЪ I<OНl'PCC1J
е БИJlЪ една ла \1ен l'ации (1l:la'l'" Ере\1иевъ) IIрОТИВЪ "ttCl-lИ'1'1>" И тлъста
IIОI1РЪЖIlЯ.- пакъ "РО ГИI3Ъ ,," ),снит 1>". Събрали сс да ИЗJl'~НТ ь L-ноитt
чувсгва,

ПрО'lемъ

вавилионско

защото

и безъ това достатъчно

стълпо l'вореШfе,

06щодtлството

сдушвало

имъ

и скрtпянало:

изв Бстни.

Д 1,'1'0 дисхармонията

06ъркало

ГБХlfата

езици гl>,

умраза

къмъ

То е било НТОрО
е

I'ОСllOдстнуналз,

и само

I'И

eJlIIO

е

социалдс~юкратитt,.

TtXIIOTO ренегатство.
ТI; претендираха,
IШЩО наоколо

че били хора на Д'i,йствитеЛIIОСТlла,

сн не видtJlИ

и с /J I-Iикаква

рсзолюция

своето отношение къмъ ТОJIКОЗИ ваЖIIИ общсствени
и въ странство. ТЪ сtкашъ сж гръмнати отъ

не

а С);I..:аШ1

Ollp Бд1>;IЯ11

събития у

блtсъка на

lIас1

"т1>СШIlJJ

ката секта", и нищо вече не виждатъ и не чуватъ. даже единсmве,
ната резолюция,

която тъ сж взели по

отношението на

паРТИ5lТ!

'(МЪ къ мъ синдикалното движение, даже тя изключва въпроса за 'IOBi
Оlnношенuе:

тя говори само за dЛ7JжносmllтlЬ

на тъхнитt членов~

ла основаватъ СИНДИI<ати и да проповtдватъ там ь социализъмъ (o6~
щодълски, т. е. на дребно); наистина, 1'51 още задължава" партийни'l1

ЧJlенове, участвуващи

въ управлението на съюза на раб.

нъ Българии, да ра60ТЯТЪ,

бжде въ хармонии"

щото

СОlOзътъ въ своята

съ тъхната lIартия;

какви отношения ще се намира,

какъ ще

дtятелность JJJ

но това, което

-

важното, това, което собствено трtбаlllе

синдикат~

да

се изтъкне,

се държи

то

е

Ha~

е,

партюпа

~

и~

като цъло къмъ СИНДИl<аJШОТО движение, въпросъ свързанъ иа
ос06ното имъ разбиране сжщностьта и задачитъ на послtдно~

[1О това нищо си не казва въ ре'юmоцията. Тамъ даже липсва и

-

съобразителната часть, така че не знаешъ, защо собствено, на I<аюю
основание КОJ-lгресътъ е рtшилъ тъй, а не Иllакъ,

огъ

какво

р~ководилъ, какво е И'1Злъ ПР'БДЪ видъ? дРУГИГБ имъ дв'!:;
,ЮЦИII" не заслужватъ даже това И:\lе. Прtлставtте си: по
Ia централнюr И\I

комитетъ

()

взели сж само

се

е

"резоотчета

буквално таквази

"ре

ЮЛIOЦИЯ": "КОllгресътъ, като взема актъ отъ отчета за положението
на партиятЗ и нейната дtятелность, ВМ'Бшша въ обязаность на нере
ДОI3I1О изпълнявалитt
довни

задълженията

си организации да бждатъ

по-ре

и минава на дневенъ редъ". Много адвокатски скроено! Не

-

ca~O IГБ:\1атъ смtлостьта ла осждятъ организация или да не и прие
матъ делегати ГБ; реЗО.'Jюцията не СМБе

даже

занапрtдъ да заплаши

СЪ нtкЗlШО наказание нередовнитt организации, тя даже не поканва

:rt\кива организации ла бждатъ редовни, а само
една разлика
миналата
I

въ степеНI),

година

юже да

,'онгресътъ не

която може да бжде минимална.

"организащштt"

се сжди

по това,

е

че

приелъ

изправность

произвола

резолюцията

отчети,

искате

на сждбата,

понеже

отъ

който

не получава

прtпоржчва

не

fiгажиратъ
а

съ издаването

направят h

това

може

такива

въ

на

отъ

одържка на Ilартия га".

сж внасяли.

"да

е

се

да

даде

комитетъ,

и послъдна

подобно

изоставенъ

коиго

а

като

НО

той

просто

съ-

ужъ-резолюция

биха

(популярно

срокъ,

на

трим Бсечни

"организациитt"),

другари,

наИ-к ьс ь

редовни,

Георгиевъ

който

напр.

на цен гр.

партийни

Ст.

А доколко

били

нито пари

само

комитетъ да бжде най-изправенъ ,(

Най-сетнt, третата

на ония

сж

на

комитетъ,

~e е и одобрил ь дъятеJIностыа

ашъ я игнорирзлъ

имъ

нито отчети,

.itни в ь обязаность и на цен гр.
lкзква

"по-редовни ((,

могли
раб.

разчитатъ

да

се

списание),
на

пълната

"Пр БПОрЖ'Jва" на ония, "I:ОИТО биха могли

а се ангажиратъ"1 Сигурно не на ония, които не биха могли. Пла

оническа резолюция. Защо просто
оето собствено не е и

а което навърно сж

обявявало,

събрани

не

се

възкреси

че пръстава

нъкой

и

другъ

да

сп.

"Трудъ" ,

сжществува, и

абонаментъ?

Какъ

еко поглеждат ь на една тъй сериозна работаl А прочемъ, за ТБХЪ

'kMa НИЩО мЖчно. Какво lIапр. костува
ленове,

"вмъс го да

ругъ масалъ

уляризация

Уl<алчета

си

човърка

и да го поднася

на социализма

"?

носа и, да

нtl{ОЙ

третиратъ

простаци,

ОТЪ

понадрасква

на работницитt

Хората

или като непроходими

~I<Ъ Маже да се продава,

на

като

г!:;хнитt
нtкой

и

най-чиста" по

работницитъ

като

на които само лаладжи

вмъсто да ИМ ь се дава сериозна

храна.

;'ьлгарското работничество отдавна се нуждае отъ наука, а не отъ
евзекликъ. На срtдно-развития нашъ раБОТНИI<Ъ сж се втръснали
Niалноститъ на общодълсlOНЪ "популяризатори", и той съ съжа
. гелна усмивка би "р'влиетнлъ такива "популярно-работнишки ((
',rисания, каквото 6tше едно връме "Трудъ U , а по-скопосно не
IМЪ е по Силитъ.

Интересна е непълнотата на отчета имъ (само устенъ,

"РЭфlfранъ не счели за

НУЖIIО), обърканостыа на цифритi;

IlOдава"е едни цифри пръдъ самия конгресъ, други

МУ, пълното

лито,

имъ I

въ 0"'1caIfHeT~

замълчаване за отмъкнатигt фондове

и

най-сетнъ

_

тайното събрание по къра на делегатитt слtдъ закриването на КОа
греса. Кажете си просто, че не върви, и веръ-селямъ; какво се ту

лите отъ свtтлината, хората не сж.

слtпи. Какво

каква подигравка на "социалистически"
трижди право да си вземемъ сбогома

жалко

конгресъ! Ний
съ

тия

сме

хора. Ний

да ги прtдоставимъ сами на себе си, за да ги разбере
ството, колко тъ сж

тtхъ. Тъ не напразно се

"бориха"

цъла

улеснява

дадемъ

на

реВОJ1ЮЦИvННОТО
констатира

Така

съзнание

значително

Пролетариатътъ

раЗI'раничени

всегдашна

страна даде потикъ

раБОГНиче

и

едни

неотклонна
въ

по-голtмо

ни чака.

отъ сами1'
обраЗ'

отъ

други,

работат

сили да

работа:

се

пр]

развиване

~

въ пролетариата. Пловдивскиятъ конгрес

засилване

за

-

разбулваме, сега 'l'

Ний ще можемъ съ по-свободни

нашата

тръбащ

година, тtхниятъ

е ясенъ. докато по-прtди трtбаше ний да ги
ни се улеснява.

имал,

компрометирали соци~лизма.

Тази I'одина борбата ни съ тtхъ ~e

сами се разбулватъ.

'lOдобие

На работа

т~зи

посока

развитие.

На

и

самъ

работа,

отъ

ево

другаРИI

{
Г. Б.

Орел:~_
Нашиятъ капитанинъ бtше си купилъ еди"ъ орелъ отъ еДИ6

турчинъ

съ този

отъ

Бендеръ-Ераклия

орелъ

често ходtше

(градецъ

на

Анадолския

хълмъ);

на ловъ за птици. докато изхвръЩ

птицата, капитанинътъ го държеше вързанъ съ една ВРЪВlэ за KP~
и,

щомъ

Я

виждаше,

го

отпущаше.

Орелътъ бързишкомъ се спущаше, порtше въздуха и впив~

I/октитt си въ своята жертва, а птичката отчаено БЪХltше съ KP~

докато се търколtха и двамата на трЪвата.

Тогава издръпваха изъ ноктитt жертвата му, копо често оС4

ваше жива, но съ оскубани

пера, съ изблещени очи и СЪ отворе

клъвка.

Прtзъ останалото връме той го държеше на парахода въ каф~
Колко

тъженъ

биваше

нещастния

заТВОрIlИКЪ,

щомъ "an~

нъкое пристанище; когато се изгубtхме въ широкото море, KO~
не чувахме вече чуруликането на птичкитi. по сушата, когато зеМ

пълна

съ

богатство

петно, тогава

и животъ, оставаше

се почваха

надалечъ като едно че

ужаснитt мж.ки на б-tjДНИЯ затвор 11 Иf{'D·

кафеза.

Този день ние се отдалечихме
мове на Мала-Азия.

отъ

I<расивитъ

планинскИ ~

5J1
CJl-I;л f,

четире

ДНИ

б !;хме

ер hдъ

необятната

морска ширина.

He6ec'IIНlI"J б -1;Jto-СИIII, l<р,)\\'О:ЮрЪ б'I)lIIе и:шъстреllЪ съ БЪЛII обла

ЧЕ':та l1OДО()1I0 "а сн I;ЖИIIКИ, краИщата на които се КЖII'I;ха пъ синка

BuTa

во ta lIа морето, разклащана отъ

тежкитt и л'!;ниви вълни.

Орелътъ, тжженъ и разбитъ, «ато че ли спыIJ •.
П ьшкаlllе

IIрtЖ31 а

lIа

с

[")

затворени

кафеза

и

очи,

съ глава

ОIIрtнъ

съ единнн

си кракъ

скрита ВЪ оБЪрl<анигг)

)Т'I.> К3fl1штt "а ВЪЛНИТБ пера·.
Б-!;ше fIJlaJtHH. Мжчителната

I'орещина

:жща безкрайна падна ПУСТИIIН,

на

и омокрени

и вида на все СN\.щата

If

страшно ИЗМЖIJваше ЧОН'!;кз, нс НО

,13Л1(О уморяваше и I1ъколкоднеВIIОТО пжтуване по морето.
Всички спъха ОСВЪJlЪ заетитi; СЪ работа хора.

ЕДИIIЪ ВОЙНИI<Ъ се доближи до кафеза. Бъше

eJtIlO

11<0 1\lOмче съ шапка заХЛУ,Iена на челото, СЪ гола
IЪЛО от Ь слънцето и вtтъра.
Облегнатъ, гой наблюдаВ3111е замислено орела,
аше

отъ

'стата

на

праха

на

вжглищата,

ЩО

излизаше

шия

и лице из!

I<оЙТО

наедно

съ

0-

сс отръс
дима

изъ

коша.

дРУ" ь единъ ПО-ВИСОКЪ войникъ,
;оникнали мустаци, се приближи.
ТБ и двамата

-

младо LlepJlO-

стегнатъ добрt,

съ

TOKYUlO

бtха отъ едно село.

Тжгува горкиятъ! Каю:ю мислиliIЪ, :\iЖЧНО му е за МЪСТ010.

~xъ, мале, каl<Ъ би хвръкналъ сега,

само да се ВИ),ъше свободенъ ...

И двамата млъкнаха, по гиснати отъ еднакво тжжни мисли.
\'
Обърнаха се къмъ заllадъ и съ т.жга гледаха нататъкъ, като
е ли търс'вха нtщо скжпо за тъхъ между безкрайната водна пустинн.

-

Бе, Ница, утръ е света Богородица, празникътъ на нашата сел·

ка черкова.

Тъй ли

бе?

А ние

кждt се

скитаме?... Хей! тъй те

flзска солдатлъкътъ, а най-вече ако попаднешъ ВЪ флотилията.

Млъкнаха

отново.

ВС-БКИ

отъ

тъхъ замислено ПРОДЪJlжаваше

воитъ спомени.

По-високиятъ полекичка се отдалечи, като осукваше съ пръсти

!l.IiO

Кжсче

цигарена

хартия.

Другиятъ остана ca~гь на мъстото до кафеза съ очи ВТР'БН'Iени

ь блtсъка на вълнитъ, които въ своето лудо lIадпрtварване се I у

~xa надалечъ по широката морска пустиня.
За ,<акво ли мечтаеше той?

НадаJ1ечъ

кжп1> западъ по синкавитi; краища на небето Xlп)р

~Ше едно свtтло петно, огръто отъ слънцето. То раст1;ше, ставаше
:е ПО-ГО:Jtмо и все повече се приближаваше, прtСЛ'Бдвано отъ свон

. сънка, която трептъше надъ морето.

Бъ орлекъ Л-БСТОВИЦИ; единъ хвърчащъ керпанъ по дългия
i\.'l'b КЪмъ страни ["l; вtчно залtти отъ слънчевата топлина, КЪМЪ
'fJ6-Синето и безоблачно небе.

БЗ2

Зах lacHaT'!>

въ сrюитъ

мечти, ВОИНIfК I] I

тайнствени и СJlаДIШ

слt>Д I,ше ОрЛСI<а лtс ювици, що идваха ОТ'I> заlIад Ь,

Ballle отъ тъхъ да му донесатъ

Колко далечъ бi;ше

като че JIИ ОЧаК

нъкакво извъстие за Hel'OBaT<l страНа

тя, кюша тжга го обхвана за нен, за се

лото му, което бъ оставилъ отъ три години...
Какво си се зазъпалъ?

-

го попита единъ войникъ, токущ(

-

и:мtзълъ навънъ.

-

Наближава есень,

тръгнали

сноя

бъше се

широко

гор дъ

Съ

събудилъ;

голtмит\;

си

лъстовинитъ С

разяренъ,

очи

и

потръси

се втрtнчи

главата CI

въ ВИСОЧИlfитi;

с

погледъ.

неописуема

жадность

хвърчаха по небето.
Съ звърски закл'l;щени
рена

защо

на ПЖТЬ,-отговори той, като че ли пр I,зъ сънь.

Орелътъ

разкри

приятелю, и ето

клъвка,

готова

той

слъдъше

въ мръжата

да разкжса

лъстовицитъ,

на кафеза нокти,

всъкиго,

орелътъ

като

коИ1

СЪ ОТ8С
лудъ ~

хвърляше ту въ една, ту въ друга страна и търсъше спасение.

I

Въ него 6Бше се пробудила любовьта къмъ свободния живоТ1
любовьта къмъ височинитъ небесни.

Нъколко войници, събрани около кафеза, тжжно гледаха, как
той се боръше съ мръжата на кафеза. Нима тъ не се намираха пр
сжщитъ

обичь

условия,

нима

въ сърдцето

и тъ

не

сподъляха

неговата сждба? И с

си тъ гледаха ту орела, ту онова черно петн'

което плуваше по-небето и отлиташе все по-надалечъ и по-надалеч
ставаше все по-малко и по-малко, докато най-послъ
ви се въ свътлината, въ дъното

се изгуби, ул

на ясното и прозрачно южно неб

Орелътъ още не се успокояваше.

Съ

кървава КЛЪВI{а, съ

клtщети нокти той се боръше съ послъдни сили.

Не се мина

даже часъ,

когато единъ ВОЙIIИКЪ мн съобщи,

орелътъ умрЪлъ.

Пратихъ го да каже на капитанина. Около кафеза се сы
тълпа войници. Едни се смъеха и шегуваха, а на други ДОl\1жчнi

птицата, която продължаваше да страда съ окървавена клъвка, бt
дихание и СЪ ГОJlЪМИ втрънчени въ хоризонта очи.

-

Уби се самъ отъ зло! Какво мислишъ, що можеше да напра

горкиятъ, когато видъ, че нъма да се избави,

-

каза ОШI l\fалъЮ

черноокъ ВОЙНИКЪ съ голата шия и изгоренитъ отъ слъннето стра

А изъ
наедно

неговит Б

уста

се IIY

охкане,

което вътърътъ от8!

съ своето лудо увиван~ пр-!;зъ макаритъ lIa надутитъ въ жl'1

плаТllа, що лыIвоo и тежко JIIошкаха Ilарахода.
Прtв<:ла

11.

Р-ска.

Жанъ Баръ.

3

'lJотнишка ДъЛО.
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Учрьдитеnниятъ конгресъ на Оощия Раоотнишки
Синдикаnенъ сыоъ •.
СпециаЛНИГБ

български

условия наложиха на нашит'h СИНДИI<ати

една оргаllизаllИН далечъ не такава, каквато ПОСЛЪДНИl'h
имаlЪ въ
рззвитигk капиталистически страни. Липсата на от Iltлни гол'~)ми про
fiзводства,

КОИ1 о

позволява
ffстина,

създаването

IItкои

lUивашко

да

И

еж

погълнали

на голtми

производства,

I1p.,

СIlеНИфИЧl10

)РI'а,н/зании

И

по

такива

съюзи,

iИШI<И

Това,

жеЛ'kзарско,

отдtлянето

на извt)СПIИ

социалисти и, нрtчатъ

имъ

I<ЪМЪ

би

дълго

и може

за обединението работницитt въ професионални

което другадъ

IIрофесионални

~Boe центраЛIIО

H(j-

обаче редъ други условия,

силата на необходимостьта

~ИТ'h дружества:

Има,

и присъединяването

lО-друго раЗР'Б:lIение на синдикалния

)рганизаItия.

маси, не

С1>ЮЗИ.

печатарско,

като напр.

работници

"ШИрОКИ

~pЪMe ще прtчатъ
:ъюзи.

професионални

като наир.

български,

на Т31<ивато

гака нареченитъ

работнишки

въ КОИТО сж събрани повече работници И отъ които

5и могло да се създадатъ
'Iакъ

голtми

с ыози,

се

даже

~aKЪBTO се призна органътъ

и

отъ отдtлнитt

се направи

единъ общъ работнишки
у"равление,

едно

малко

въпросъ по отношение неговаl а

се върши

у насъ

намt.ри

отъ

професионаJl

СИНДИl<аленъ

съ свой

раБO'J

печатенъ

на социалдеМОr<ратическата

t:ъюзъ,

съ

органъ,

за

партия" Ра

~отнически Вtстникъ".
I
НЭ!JIИЯТЪ синдикаленъ съюзъ се явява едновръмено,

може да

е каже, съ понняването на самитt работнишки сt1НДИЮl ги. СИIIЛ"
8JJнитt организации съ с hBCtMl> малки изключения броятъ своего
;кществунане не повече отъ

4·5

години; отъ

4·5

ГОД. сж са7\IQ /I'I)КОЛI<О

I1ндиката, rlOBe'leTO обаче отъ синдикатитt, влизаци въ

НЯ Съюз 1), сж основани Отъ

1-2

ГОД., т. е.

оттогава,

СИНДИК(lЛ

откогато у

~~ъ капиталистическото развитие на страната даде голъми раБОТJlИlIJI<И
аси, които

проявиха своя Ilротесть и своето СЖЩСС1 вуване съ много

роИнит-k стач/<и, на КОИТО сме свид'!;тели ОТ1- нtколко

!мъ, и 01 Ъ друга страна,
ь JJИltето

на

"11;снитt и

на обстоятелството,

социалисти

че Р. С. д. Партиs/

се прtдаде

113 и оргавизацията на наемното работничество.

Създаде оная

органическа

и организационна

~чеСl<ата и IIОJIИтическа организация
1 I<ОЯТО ще стане дума по-долу.

на

години на

всецъло на просв'\).

Това оБСТО5lтелство

ВРЪЗl<а между

БЪЛГИрСI<ИЯ

иконо

пролетариатъ,

При наЛИЧНОСl ыа на условията, за които загатнахме, и на син ..

11<3ТИ, I<аквито сж нашитt български синдикати: млади, малочислени

'-

коега е

най важното, върху която се е спирало и се

спира

Il1манието на I3сички, ш.о се интересуватъ отъ СИl-lДИI<аJШИЯ въ ..
)~cъ, - обстонтеиството, Ile въ тин СИНДИl<ати влизат f) "аН-вече

,ОТНици

Ог ь

дребни

за ШНJРJИСI<И

"роизводетва

и

такива,

УЧР-t>ДИТС:ЛНИЯТЪ
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КОИТО

работятъ

при

ствено

издигане

работници,

условия,

дали

крайно

наистина

неблагопршlТНИ

само

за самосъзнание

при валичносп>та

-

тази

КОНГРЕСъ

организацин,

на такива

класъзнатеJfНО и да ИЗВЪрШИ за подобрение

на това работничество всичко, що се възлага

пролетарски организации? Разрtшението,
,<акто

на

выJосаa

отношенията

за

на тази

съюзната

организация

на
което

организация,

имене

която, синдикититi

приеха, е въ състояние да обедини ваем ното работничество,
направи

и ум.

да ге

положениете

професионални ri
конгресътъ даде

така

J1

на

къмъ раБОТНИIIJката

въроса

партия,

за

CMt

тамъ за най-правилно.

Единъ съюзъ на

професионаЛНlll-г, синдикати и на общо-ра,

ботнишкитt дружества (тин дружества, като

прtходно явление Вl

икономическата организация на раБОТlfишката
имат ь право на

сЖ,ществуваllе поради

класа

сжщитt

въ

България:

основания,

КОите

даватъ оправдание за общъ съюзъ на бълг. синдикати отъ различщ
професии) ще може да ВЪРШИ, независимо отъ ржководната работа

на синдикатитt, и това, което отдtлнитt синдикати не

могатъ д'

вършатъ. Знае се, колко упостошителна е у насъ безработицата
Съюзътъ ще може, като организира въ отдtлнитt дружества бюр~
за безработни, а така с;кщо като и той самъ се обърне въ такова,
значително да улесни работницитt при търсене на работа. СъюзъТi

така с;кщо много редовно би подпомагалъ работницитt, кои го, 31
да lIамi;рятъ

работа,

сж,

въ други.

Особно

водството

на стачкитt,

Jlринудени

много се очаква
което

сега на Р. С. д. Партия.
стачки,

да

принесе

единъ

с ьюзътъ

по необходимость

Ний прtкарваме

отъ

понятие

етщнъ моментъ

а трtба да се даде на работницитt

за това,

що

е

трtба да се обявяватъ.
нитt стихийно стачки
и какъ,

съ

стачка,

кога

и

при

какви

ПО

грзщ

рЖ,к()

се възлагаше

тия стачки безспорно трtба да се РЖh:ОВОДЯТЪ

се Рж'ководятъ,

борба

да Пж'туватъ

до

на чеСТI

и не само ДI

едно

истинеи!

условия стачки щ!

Така сж..що той би посочилъ, какъ обяв~
трtба да се обърнатъ въ една
съзнателНi

една рtчь,

всички

тия

конфликти

между 1 ру.&

и капитала би трtбало да се използватъ за класовото самосъзнанЯI

lIа работничеството. Една цълесходна организация даже на еиндР
,<ално', о движение съюзътъ може да дале. Посрtдствомъ негО (
заllася съ неговитъ органи опитъ, който синдикалнит tJ д1~йци еж д(
били отъ

TtxHaTa работа въ синдикатитt. Набърже скицирайки всиЧ~

тона, ний ще споменемъ и обстоятелството,

че еди нъ

синдикален

съюзъ много ще да принесе за организирането на неоргаlfизиранО~

работничество

въ

Бългрин.

Съюзътъ

може да ор!'анизира

с 1>lOзнитt дружеСI ва и д I;йци, заедно съ организации гъ lIа Р.

чрii~

cJ

Ilартии, една rlланом );рllа "ропаганда и агитации, I{ОЯТО да буди 01

сънь раБОТI-IИчестно'J о и да го привлича въ редове гl~ на бореIl1ft~
се

пролетарии.

Jt-tJйствуваЙI<И 110 такъвъ наЧIIН '" обеДИШIвайrш R 1> имеl (J
оБЩИГБ интереси на работнишката класа професионалнитt и О

учрt>ДИТЕЛНИЯТЪ КОНГРЕСЪ.
работнишки дружества, съюзътъ ще

рано

цtло,

една

пролетариата

дtлена
нение

-

чисто

сила,

въ

жуазията

опитва

пролетарска

ДRижение,
моментъ

вс\о,ки други

се

и

тия, каквато е

общодtлската,

неблагоприятнитi;

пролетариатъ,

свои I1РО/lовi>ди
въ фаllаТИ1lеска

на

сполучва

работници,

шия

да

което

политика.

бълг.

да

Такова

при всъко

пж. ть умЪстно.

организиранитi;
особно

организи

ржководена отъ естествената водителка на

революционна
днешния

повече ОТЪ

едно

соuиалната демокрация, съ една прtдварително

на синдикалното

мъстото,

прtдставлява

страната

си

има

движеНИ f.:

Ако въ други
на

обеди

връме

работнишко

вземе

onpi>-

страни
си

е

бур

часть

ОТЪ

и у насъ една не малко буржуазна пар
се

мжчи

и

сполучва,

условия за класовото

откопчи

една

негова

БJJагодарение

самосъзнание

на на

и съ раЗЛИЧIIИ l' 1.

часть

за неутраJIитетъ и пр. да го котка и "възпитава"
умраза къмъ Р. С. д. П., която за ГБХЪ била

"тъсна" и пр. Тъй че, 01 ъ тази страна погледнато, оргаllизациsпа
на общия синдикаленъ съюзъJ която ни даде 1 синдикаленъ I<ОН
гресъ, се оправдава. И наистина, ако въ България, при липсата и
на буржуазни демократически

партии, които да

запазятъ граждан

скитъ и политически права на народа, се налага на социалната де
мокрания да отстоява народнитt правдини, то прtСТЖJ1НО би БИJJО
отъ

страна

да събере

на

социалистическата

пръснатитt

Сжщото може

бата, която

да се

свои

каже

послtднитt

партия,

кадри

и

за

водятъ

и

да

самитt

за

ако

ги

тя

не

се

подготви

ПОГРИЖ/l

за

синдикати

и

непосрtдственитъ

борба.

за

бор

искания

lIа

раБОТllическата клас'.

Налага ни се една оговорка, която ше бжде потвърдена поел'I;,
когато
едно

разглеждаме

сътрудничество

сыоъ,'

между

ниИ сме далечъ

организации.

мостойно

съюза,

имено,

социаJlната

движение

и си има своя автономна

и сыоътъъ

социалистичеСI<а

а

отъ да искаме

Синдикалното

работи синдикатитi>
самата

устава на

партия

че, като

демокрация

едно

не би

синд

се развива

вършатъ

двtгl.

като движение са

Своитt

вж.тр вшни

самостойно.

сполучила

за

.... каЛllиsl

смъшение между

организация.

си

и

говори мъ

нищо,

а

Ilъкъ
би

и

загу

била, ако стане едно смъшение въ функциитt на тия два рода ор
ганизации.

И 1 ака, идеята за общъ синдикаленъ съюзъ подета, отъ
сенскитt организирани раБОl ници, насърдчена отъ
митетъ на Р. С. д.

fI.

стно съ

общо-синдикална

BptMeHHaTa

и даже рж.ководена

отъ

комисия

ру

Централния Ко

послtдиия

съвмъ

въ Русе, получи

по

ДРъжката на голъмата часть отъ синдикатитt, и най-послt ний имах
ме щаСтието да видимъ на 21 юлий, веднага слtдъ закриването ХI
конгресъ на Р. С. Д. Партия, откриването на 1 учрtдителенъ 1<01~·

Гресъ на бълг. раБО'1 нишки синдикати и общи раб. дружества.
Tot1 се откри lIa 21 ЮJJИЙ сл. об. в 1> театъръ "JIЮl<сембур' IJ",

IlJJОВДИВЪ, отъ единъ ЧJlенъ

113

Ilловдивскит'h синди/<ати, сл'J;д ь кое-

УУР1:>ДИТЕЛНИЯТ'Ь КОНГРЕСЪ.

cJvU

то др. д. Благоевъ, най-стариятъ борецъ на
у

насъ, произнесе обстоятелствена рtчь, въ

работнишката правда
която, като

изтъкна

сегашното състояние на раб. синдикално движение, разви пролетар
ската схващане на

синдикалния въпросъ,

въпроса

за

организаци

ята, която трtба да се даде на ,съюза, отношенията, въ които съ
юзътъ тр-Вба да се

намира

спроти

политическата организация на

пролетариата, и се изказа рtlllиrелно противъ всtкакъвъ неутраnи

тетъ. Той така сжщо изтъкна мисъльта, че
раб. движение ще трtба да се постави

като

крайна

цtЛf~

прtмахването на

на

частната

собственость върху срtдствата на производството.

Слtдъ избора на бюро и разни лруги комисии др. П.
радевъ даде

отчетъ

за

дtйностьта на

BptMeHHaTa

Дели

комисия,

която

водtше прtдварителната работа по свикването на конгреса. Слtдъ
като изложи общото принципално гледище на комисията, др. Дел.
посочи

IIричинитt,

защо

инициативата

русенскитt

работници,

ангажирани

непосрtдствено

бtше съ софийскитt
и да помислятъ
сж

се

явили

а имено,

съ

своята

въ

съюзъ

излtзе

можали

въ ц·l:.ла

Инициативата

не

както това

сж да погледнатъ

на раб. движение

инициатива.

отъ

тоя [радъ синдикатитt,

въ борба съ общодtлцитt,

другари,

за нуждитt

че

за

по-далече
България

и

на русенскитt

синдикати е била подкр"lшена отъ 53 раб. синдикати и дружества
съ общо число членове 1600. Тукъ трtбва да забtлtжимъ, че спо
редъ свtденията на Центр. Ком. числото на дружествата, дали съгла

сието си за основаването на съюза, възлиза на 69 синдикати съ чле
нове 2400. Разликата се обяснява съ това, че нtкои синдикати сж
съобщили за своето съгласие само на Ц. К. Голtмата чась отъ син

дикатитt, 21, сж основани миналата година. Членскитt вноски въ
синдикатиrt сж много малки. Освtнъ соф. синдикати, въ които
вноскитt сж по-голtми отъ

1

л., провинциалнитt, съ малки изклю

чения, иматъ вноски по 30-60 ст. мtсечно. Това се длъжи на об
обстоятелство, че голtма часть отъ организиранитt въ синдикати
сж еснафски работници.
Въ първото засtдание се направи провtрка на делегатитt и
се оказа, че има прtдставени 41 синдикати и 8 общо-раб. дру
жества отъ 45 делегати. Въ конгреса участвуваха и членовет'); на
Ц. К. Слtдъ отчета не станаха разисквании, които се отложиха за
слtдъ реферата на др. Г. Кирковъ. Тукъ ще забtлtжа, че всички
делегати бtха доволни отъ дtйностьта на комисията и отъ отчета,
който нейниятъ секретарь даде. Къмъ русенскитt работници всичкИ
делегати засвидtтелствуваха своята благодарность за инициативата.
Голtмъ. интересъ прtдстаВJIяваше рефератътъ на др. Кирковъ ВЪ
второто засtдание на конгреса. Др. К. се спрt на въпроса за син
дикатитt и политиката; за отношенията на синдикалната къмъ по
литическата

организация

на

пролетариата;

и ВРЪЗI,ата му къмъ партията.

организацията

на

СJltдъ рефера га се почнаха

съюза

раз иск-

УLlръДИТЕЛНИЯiЪ КОНГРЕСЪ.
ванията

по

ии/

цtлитt, задачитt и естеството

на

синдикалния съюзъ.

Безъ да се впущаме и излагаме разискванията, ний ще отбtлtжимъ,
че

въ

тия

разисквания,

както и въ

по-нататъшнитt

конгреса, се показа единомислието, което uаруваше
дслеl'атитi;

по

основнитt

положения,

J~ОБf>р:аrа
~

рtшения

на

главитt

на

въ

върху които трtба да бжде

на социализма.

Картина отъ Валтеръ"l<ренъ.

ПОставенъ съюзътъ на бългаРСI<итt рабоrнишки синдикати. деле
г.атитt, дошли отъ четиретt краища на България да разрtшат"

-ивотрептещит1, въпроси, I{ОИТО интересуватъ организираното работг
tf'llчеетво, не бtха случайно изпаднали на I(OHrpeCa хора, КОИТО не

4fOгатъ да си разбератъ отъ езика, а старн и активни синдикални

УЧРt>ДИТЕЛНИЯТЪ КОНГРЕСЪ.
дtици, I<ОИТО сж

се

прtдварително занимавали и се изучавали

едно съ организаuиитt, на които тъ

върху които имаше да

се

за

сж прtдставители, въпроситt,

произнесе конгресътъ. Пр Бдварителното

обмислюване въ организаuиитt на тия въпроси

не само

даде

пра

вилно разрtluение на въпроситъ, но и значително ськрати връмето
на

засБданията.

Общото

В1>одушевление и неизчерпаемата енергия

и саМОllожертвуваность б'Бха сжщо качества присжщи на делегапп"t.
Разискванията се свеждаха къмъ това, че се чувствува нуждата отъ
синдикален'ъ

както

съюзъ, че

крайната

U'БЛЪ на синдикалното движение,

на каквото и да е пролетарско движение, тръба да бжде со

ItllаЛИЗ:\1ЪТЪ,

и

че

сега

съюзътъ

ще

свърже

или

Itионира ВРЪЗКИТ"Б, които сжществуватъ между

по-право

ще

организираното ра

ботничество и Р. с. д. Партия. В ьзъ основа на станалитt
вания

една

комисия

санк

разиск

отъ петима делегати приготви слъднята резо

люция, съ която се полага

основа

на

съюза и която биде приета

единодушно:

Първиятъ Учрtдителенъ Конгресъ на бълг. синдикати въ Пловдив 1>,
като взема прtдъ видъ:
1. Че нуждиr1> на синдикалното движение налагатъ като наЙ'lIърва
задача на участвуващитt въ него обrдинението на изолирано дtйс l вуващи l t
синдикати въ страната, чрtзъ което да се дойде до едно 110 планомtрно н llU"
усилено ТЪХНО развrпие;

• 2. Че пълнотu освобождение на пролетариата отъ игото на капитализма
е възможно само чръзъ една съзнателна и системагична борба IIрОТИВЪ ц-В
лата буржуазна наредба въ името на социалисгичеекин иде=:s.лъ И че икономи
[/сската (синдикаJIната) борба е само една отъ странитt
на общата класова
борба на пролетариата;

3.

Че за достигането

крайната

цtль

на

работнишкото

освободително

движение е неободимо, щото усилията на различнитt негови форми да бж
датъ всъкога съгласувани и TtCHO координирани 1I0между C11;
Рtшава:

1. Полага ОСНОВИ1Ъ на Общия Български Синдикалснъ Съюзъ, KOt1 го
прtслtдва защитата на икономичеСКИТБ интереси на труда върху почвата на
класовата борба;
2. Признава двътъ форми на общата пролетарСI<а класова борба: ИI<ОНО
МИ'Iеската

и

политическата,

и

Заявява, че ще съгласува всички
Раб. Социалдемократическа ПdРТИЯ върху

свои дtйствия съ ония на БЪJIJ".
lIочвата на тtсни и искреНII 0pl'a-

3.

1II11аЦIЮННИ

връзки

вече

наЙ-Rажната

rю-нататъшнитt
низацшпа,

управление

нея.

I<а го биде гласувана

CJl-I,lll>
таше

съ

свои

и

конгресътъ

за свър шена.

Нему оставаше

си работа

рtшения

която тръба

тази резолюция,

да опрtдtли

да се даде

пр.,-работи,

въ подробности

на съюза, да организира

които се опрtдълиха

счи
въ

орга

съюзно

въ проектоустава

на съюза. Ще кажа, че и по-нататъшната
своя работа конгресът h
извърши успtШI-JО. Благодарение на това, че проектоуставы1 ъ е билъ
проучванъ

въ

специални

събрания

на

синдикаТИГБ

и делегатитl~

бtха наllЪJlНО оевi;ТJJени 110 ~Iero, той можа ла се приеме съ тв
малко И3М'Бнення

и за съвс1"мъ

кратко

вр'Бме.

Той бtll1е

вече

bpJJ:t,
из·

УЧР1:>ДИТЕЛНИЯТЪ КОНГРЕСЪ.

ложенъ

VII

въ КliИЖI{а

тука само

на нашето списание,

наЙ-С.iКщественитt

Споредъ

проекта

Това се измtни,
J{P Бме и такива

тъй

539
затова

и кооперациитъ могатъ да влизатъ въ съюза.

като

членовет1~

на синдикатитt сж въ сжщото

на кооператиlЗНИТЪ дружества

два

пжти

се

ог ь

централно го

и

РЖК080дяrъ

и нъма

въ с ьюза.

вноска

но

пропаганда

управлението

и агитация,

набира

отъ

който

на съюза,

ще

се събира

на съюза,

а така

С.iКщо

уреждатъ се бюра за безработни

се изучватъ условията на труда.
,КОЙТО се

вли

15 ст. на всtки синдикиранъ работникъ.

Отъ този фондъ се подържа

се води

защо да

Фондоветъ, които

управление

еж три: фонд'Ь за пропаганда и агитация,
отъ една мtсечна

упоменемъ

му части.

за един ь и сжщ ь работникъ
основаватъ

ще

Фондът'Ь за

мъсечни

вноски

по

1О

заzцита и 60рба,
ст. за всtки

служи за подпомагане на такива работници, които

за общото дtло на пролетариата. По

5

и

сж

членъ,

пострадали

ст. мtсечно се събира отъ

всtки синдикиранъ работникъ за трети фондь за подпомагане
n!i1туващu безработни. Значението на този фондъ се признава
отъ всtки работни къ.
Може би вноски ('Ъ за фондоветt ще б.iКдатъ
МН1ГО

дружества.

r Iризнаваме,

че

неПОtlОСИМИ

зз

г):) сж голtми за синдикати

съ

СЪВСБМЪ малки ВНОСI{И. НО за да може съюзътъ да в ьрши нtЮJlша
дъйствителнз

рабо га,

нему еж

нужни сръдства; на синдика I'И ",l;

налаl'а прочее да увелича гъ с воитt

члеНСI<И

вноски до оня

сс

макси

мумъ, който членоветъ имъ могатъ да понесатъ.

Съюзътъ се упраr.mнва ог ь

Синдикзленъ Коми гетъ,

отъ конгреса, съ единъ Cel{pel арь. Когато обаче, дойде

избра,,'!>

работа до

общи акции на работничеството отъ цЪ.lа България, съставя се Оl'ъ

Синдик.

KO}I.

И Ц. К. lIа Р. С.

д.

Партия

ОБЩа

Работниuu(и

C7J8fbm'b. На О. Р. Съвъгъ подлежи да дава директива за дtйно
стьта на съюза, а Синд. Ком. тръба да прилага даденитъ отъ кон·
греса и отъ О. Р. Съвътъ директиви.
Прtдвижда се едно ново учрtждение, каквото въ нъкои гра
дове Jtocel'a СiКществуваше нодъ името синдикални КОМИСИИ. Това еж

MlbcmHumlb Раб. С'Ь8lьти, които се съставятъ отъ 'Iленовс 1'1, Ila
мtС11Н11'Б комитети "ри вс БКИ градъ и отъ делегати на раб син

Дикати 13/) града по един ь ОТЪ всtки. На тин съвъти ще" IIOДJlежи
ЦННциагивата за всички общи д'!~йствия въ дадената мъстность по

Организирането И обединението lIа раб. движение, а така сжщо и
1() гноси геJIIЮ борбата за защита интересит Б на тру да". На t\Itc'llНlT1;

раб. с ьв'!; I'И съ най-гол БМО основание и деJlеl'аТlНЪ

113

кош'реса, и

~СИЧКИ СИндикати в I)ЗJIЗI'а r ь гол I,ми надежди. Ог ь IIЗЙ-ГОJJ'\)ма важ

НОсть е беЗС1l0РНО ОБЩllЯfJl'Ь Раб. C'bВlЫn'b. Съ lIеговото създаваllе
Се ОСЖществява lIаИ-ГОJlЪМО'1 о желаllие да се създаде хармонии между
Д1;ЙНОСтt,I'З lIа синдика ПI 1 '1, и паРТИSlта. Останалата чаСТI) на устава

~nptA·tJIН н t)кои IlOдробllОС ГИ, отъ КОИТО ще СJlОl\lенеl\1Ъ положението,

УЧРt>ДИТЕЛНИЯТЪ

540
че

конгреситt

на съюза

ставатъ

на

сжщото

КОНГРЕСЪ.

мъсто и на ДРУГИ51

леНI> СJltдъ затварянето на конгреситъ на Р. С. д. Партин.
Организацията, която се даде на съюза, имено отговаря
нуждитt
създаде

витие

lIа

llOЗВОЛИ

на работнишкото
между

партията

синдикатитt

движение

и

тъхното

на съюза да подкръпи

ботничество

води

Бюджетътъ,
само

върху

сума

3600

1ООО

у насъ и

и синдикатит Б,

за своитt

връзката,

гарантира

засилване.

най-вече

борбата,

непосрtдствени

),

за да бжде

се
раз·

организация

ще

която

ра

бълг.

искания.

който се прие отъ конгреса
члена

която

правилното

Тази

на

и който се градtше

по-реаленъ, ВЪЗJlиза

л. приходъ и разходъ, раздъленъ на

3

6юджеlЪ се опръдъля и мъсечно възнаграждение

lIа обща

фонда. Въ този
за дtловодитеЛI>

на съюза и 400 л. субсидия на "РаботничеСКll В,ьстниКа", КОЙl О
съ една резолюция биде признатъ за орга нъ

и на

съюза. Конгре

сътъ наложи и една пръдварителна вноска ОТЪ по 30 ст. на член ь
за уреждане на прtдварителнитt канцеларски работи. За ceKpeTapl>
на съюза биде

избра нъ

др. Н. Харлаковъ.
ще бжде

По

прtдпазенъ

КонгреСЪ'IЪ

този

начинъ

отъ крупни

счете

къмъ общод'l;лската

въ която

с~кретарь-каси~рътъ

за

нужно да

първата

година

съюзътъ

опрtдtли

своитt

отношения

IIаправи съ спеlщална резолюния,

общодtЛЦИl

имъ д'г,Иность и се прави апелъ
да се обедини

Р. С. д. Г1apl ия,

грtшки.

lIартия, което

се I/орицаватъ

въ

на

t

за ПрОl ивосоцизлистическата

къмъ

българското

подъ знамето на социалната

работничество

демокрация.

С Гf'БДЪ тия рtшения и слtдъ избирането на Синдикален ь Ко
митетъ конгресътъ се закри всръдъ общо въодушевление на 2 ч.
вечерьта съ една рtчь отъ др. д. Благоевъ. Не ще излагамъ тази·
рtчь, богата с ь съдържание и пълна съ
дикалното движение, при

правилного

на въп роситt. Тр Ббаше да бждешъ

Btpa

въ бждащето на син·

разрtшение,
тамъ

въ

«оето

се

даде

OНSI моментъ, за

да'

прочетешъ въ лицата и на деJlегати, и не присжствуващи работници

l'OJltMOTO

доволство ОТъ извършеното. Съзнанието,

I(ОИТО се бъха
жертвуваJJИ

събрали

спокойствие,

че труженицитt,

огъ раЗШ'lг!-J краища "а Г> Ыlгарин,
срtдства,

СИJlИ

и здраве,

кои го еж

изнършиха

елна

*) Ако общодtлuитt еъградъха бюджета на своя синдикаленъ еъю3~
върху сжщото отношение между дtйствителнитt членове на евоитt синдикаr~
(окоnо НЮU души) и онtзи, вноскитt на КОИlО се разчита сигурно да 1I0СТЖ~
ШIГЪ въ съюзната каса, '1t тр вбваше да прtДВI1ДЯТЪ плащащи свои ЧJIСНОВ~
не 1000, г. е. ВСИЧКИlt, а само 400 души. Ако пъкъ ний постжпtхме KaT~

т1>хъ, трtбаше да прtДВI1ДИМЪ плащащи членове толкова, колкото еж зJflf.l1
сани въ наШl1тt синдикати, т е. около 2400. Това обаче не можеше да If~~
IIраВI1МЪ прtдъ ВI1ДЬ на тройно /lo-гОЛn.мата NrbCelfN.a ВНОCl<а въ еъюзна~
каса срtщу вс1ши синдикален ь ЧJIСНЪ у насъ (30 с 1.) отколкото У '1 tхъ (

ст.). СJltдь tДНОГОДИIll~Н 1> 011ИТЪ щ~ може да c~ IIР Iщвнди
ноеть, в ьрху колко 11лащащи членове може да сс разчи

СЪ 110-ГОЛ F,M<! .TOCj

ra. -

Б. ред.

13' чУ"БДИI t..! IH~ 1i! I 1, KUH ("РЕСЪ

колосална

по количество

ваше куражъ

и

541

високо Н"БНllа

по качество

и у делегати, и у многобройната

която редовно

пос1>щаваше

слушаше разискванията.

засtданията

Но

имаше

раБОТIIИIllКЗ публика,

на конгреса

Н-БЩО

работа, ВДЪХ

повече,

и

внимателно

което

да

сгр1;е

сърдцето на работника. Не само съзнанието за извършената работа,
не само обстоятелството, че сега и по число на организации, и 110
число не членове ний сме несравнено повече отъ миналитt години,
а и това, че работничеството
въ България, което бtше праТIIJIO
своит1>

пр1>дставители

конгресъ

и съ многобройни

на своитЪ делегати.
стичеСI~О

Но не

Бюро изпрати

кати и поздравитъ
И ний

че наистина
работа.

въ Пловдивъ,

на

телеграми

"конгреса

много

Но не може да не си

силването

на нашето синдикално

---

Социали

социалистическитt

нашия

прtглед ь при

има да се прави

колко
за

малко

МИСЪЛl~та,

една л.обра
е това

закрtпванет о

движение. да продължимъ

съ двойна енергия

синди

отъ цtлия свtтъ.

че той извърши

спомнимъ,

с ь онуй,

наченатото

което

на

направи,

сравнение

то подържаше духа

Международното

на пролетариата

да завършимъ

конгресътъ

и писма

само то, и

и насърдченията

можемъ

СИ спомни за тъхъ и въ самия

и

въ
за

прочее

I
п. В.

Тъхниятъ синдикаnенъ конгресъ.
1.
РаБОТНИlIIката социалдемократическа партия у насъ има снонта
с'Бика, която я СJli,ди на всъка стжпка. Каквото и да rrрtдприеме тя,
ето че и С"Бнката

и я послtдва.

черТИI't на най-просташка

вали

ще

има мислещъ

Наистина,

папагалщина,

работникъ,

думата ми е за общодtлската

че това послъдване

обаче то сжществува

който

котерийка

да

не

го е

носи
и ед

забtлtзалъ.

и за нейното куцукане

ПОДИрЪ партията.
.Усвои и нейното
названието безъ

Прtди всичко тя, заедно съ фондоветъ на партюпа
име. Доказателство, какво нищожно значение Ю1З
скриващото се подъ него съдържание. Сетнъ, и

Това особно

столицата,

за

иашата

партия не е прtдприела нtщо,

безъ да знае, че веднага задъ нея ще се захили ЮРОДИВОl о общо
дtлство и ще записка: на, и азъ мога, и азъ ще го направя. Че
Този маймунджулукъ ги прави комични, - какво значи това за

~ПОJIИТически акробати? Плъзенето и лигавенето съ социализма, което
го смъква до лаладжиство, е тъй приятно за буржуазията, щото

~~йнитъ блудни синове могатъ да му се пръдадатъ съ толкова по

П сно остървение, колкото по-страстно ламтятъ да ДОСТИl'натъ тихото

РИстаНище на приспособяването къмъ "бълг. дЪЙствителность".
Q
Нtщо странно нагледъ: оБЩОД'Блската котерия и се разпада

ОДЪ нащата I<ритика, и въ СiКЩОТО BptMe благодарение на неЙНОТQ

Т1JХНИЯТЪ

642
н.гтИЯШfе дава признаци
рtчие

деша

се

обяснява

lIа ЖIШОТЪ,

С", IIеi\Ш1Т<1

видъ IIа ободряване.

партии

е

и:збликъ

на

подхранвани

}t'!;лцит-I;

е пръдсмъртни

тъ

можеха

макаръ охтичав

lюдража re.rнroCTI,:

отъ

пробуждащия

конфулсии

да заблушlТЪ

тогоз'l>

сила, то сега, слъдъ двата имъ
си

но

все паl(Ъ

за

бу Jи «,

"черпени

Това

1,.

"рО'1 ИВО

из;tъхваi1IШ,

-

или

бу:ш.

01l01'03l> СЪ

спореJtъ

KOIII'peca,

Оl(аиване

както

ти СИ

J(азаJJ

011

се IIролетаризтъ,

и червосаllИ

нъзхваления lIа тъхната "огромна ,t ,
злъчно,

КОНГРtLЪ.

Но това което въ СОlщзлдемокраТlf 1 lеската

сили,

Енгелсъ,

СИНДИКАЛЕНЪ

1)

у общо

И 3!{О досе, а

собствени('Б СИ

езИf(3

lIа

либералит~,

ТЪХIIОТО беЗСИJlие,-сърди го

-

беЗСИ,lие,

лъсна 81, ВС~Юlта

голота.

Отъ нашата партия се IIоде инициативата да се основе СЪЮJ1J
на всички раБОТНИIIll<И синдикати. Общод',J;лцитъ, -

макар ь l' I~XllIlТt.

СИllдикати·да
бtха поканени да влtзитъ въ този общ ,) съюзъ,
,
чувствуваха своето безсилие да наддtл'J;ятъ въ подобен ь
ВСИЧКИ синдикати въ България СЪJOзъ,
своитt синдикати,
прtдпочетоха
слtдватъ

Tt

дtто

да прибtгнатъ

Tt

по стжпкитt.

B\ftCTO

да

въ

за

него

прtтопени,

пакъ КЪ\1 ь подражанието
веднага

общ ь

вкаратъ

сигурно щ t)xa да бждатъ

като

-

и да

ни по·

побързаха съ злополучната си

"Програмаи, рожба на незрtла мисъль, и обявиха, че и гJ; ще ОСНО
ваватъ

свой

съюзъ.

Оставаше още

въ едно да ни ПОдfi}ажаятъ, а

имено и тъ като насъ да свикатъ учрtдителния си съюзен ь конгресъ

веднага слtдъ партийния си и въ сжщото м'Бсто. Но тука вече по·

дражателностьта съвсъмъ би ги компрометирала. I<акъвъ синди"аленъ
конгресъ биха могли да свикатъ ГБ въ Стара-Загора и в ьобще дiэто

и да било другадъ освtнъ въ София, щомъ на този конгресъ
не можеха да пръдставятъ други синдикати освънъ столични? И
прtдпочетоха,

вtрни

на своята

природа,

защото

Тъхното

подражателство

природа,

да

се

отрекатъ

оть

Tt

тази

смисъльта на тъхното сжществуване е безсмислиеr~.

бt стигнало

дота мъ, че свикаха

свои пар·

тиенъ конгресъ с;кщия день съ нашия, но за синдикалния
баше,

rt

бtха принудени

отъ

"българската

дtйствитеJJНОСЬ

U

си

трЪ·

, да га OT~
I

ложатъ макаръ и за нъколко дни и да го свикатъ не другадt, а TЪKM~

въ София. Това имаше и тази износна страна, че Можеше още ед ИН1

излишенъ пжть да се дигне шумъ и прахъ, да се направи рекла~
на фалиралото общодtлство. Уви! минаха се безвъзвратно OHII;
блажени ВРБмена, когато "организираното и класосъзнателното C~
фийско работничество се увличаше подиръ еснафскитъ утопии ~
общодълцит1J, и сега Tt трtвожно можеха да констатиратъ значе
теленъ УlIадъкъ

на

ентусиазма за

тъхната

кауза.

Поне на мет

които бtхъ бактисалъ да слушамъ и чета, Ife софИЙСКОТО раБОТff
чество било съ тъхъ (това прилича на хвалбитt на всъкз буржузЗ!

партия, че народътъ билъ съ нея), който въпрtки тънкото ,!ОЗ"

ване на оБЩОД'БЛСКИТЪ lIlейреТJIЪЦИ все още допущаХЪJ

да

има

поне

капка

истина

въ

т-I:;хниrъ

(fe

Tpt1

хвалби, Оlце повече К3'I

знаехъ,

че

нашата

организациSl

въ

СТОJlицата

-

година ел.вамъ с ь половинъ стотица хора,

'този

от1,

минал;] га

поне lIa Melle ЦЪЛИSПЪ

втори общодълски конгресъ направи грозно впечатление lIa

разпадане,

разнищване,

дъло, а слъдователно
хвалби излиза,

o~ъ

JarlOЧllа

умърлушеность,

липса

и на ентусиазъмъ за

на

него.

въра

въ своеl0

Споредъ тъхнитъ

че въ столицата тъ иматъ организирани не по-малко

души, а като се вземе прiщъ видъ и втората похвала, че

1200

БИЛId все класосъзнателни, тръбаше да се пръдположи, че ако IIC If
<t

външна публика,

то поне тази хилядна маса трtбаше да посъти въ

този празниченъ день, 6 августъ, "тържественото откриване на първия
учрtдителенъ конгресъ и на собственитъ си синдикати, още повече че
имаше

и

манифестация

съ

музика

и

съ не по-малко отъ

шеСТlJ

знамена. На погребална процесия приличаше тази мизерна манифеста
t1ийка отъ по-м(tлко отъ 200 души ОХ).
Разбира се, че не съ количеството на послъдователитъ се мъри
правотата на едно дъло; нс, имено този бъше собствениятъ аршинъ на

оБЩОДЪЛЦИГБ за София; нали тъ се зад ьхваха отъ възхищение, че сто
лицата била тъхна, и даже съвсъмъ изгубиха теоритическата си пусула,
за да вадятъ своята теория отъ "рактиката на своето "организирано и

класосъзнателно" работничество. Имено съ тъхния аршинъ ги мъря въ
случая азъ и намирамъ, че аршинътъ е вече голtма единица на мърене
за тъхъ и че трtба да се прибtгне до единица

отъ по-минимални

размtри. Пъкъ и колкото само по себе си количеството да не го
вори за правотата на едно дtло, въ нашия

случай би могло да се

употрtби ако не за точна мърка, то като едно отъ доказателствата
за неправотата на 06щодълската l~ауза.

~нозинство, и ако правотата

r!>He

да

задържа тъ

каквото

Тъй като тъ започнаха съ

бъше на тъхна страна, сигурно щъха
иматъ,

а

не и да губsпъ

отъ него.

рикакви заклинания отъ тъхна страна не могатъ убtди единъ без
Ilриетрастенъ наблюдатель, че тъ не губятъ почва въ сравнение съ

,тtенитЪ it •

Нашитъ

оржжия

сж само ония, които ни дава крити

сата, и ако ние, поставени отъ самото начало въ неизгоднитt усло
IИЯ да ни пръдставятъ като разцъпници и врагове на работни

~Иtk, все пакъ отнемаме тъхната почва, това ясно говори, че ра
)QТНичеството много нъщо научи за една година и разбра, кои сж

:Оциалисти и кои

само

социалиствуващи.

Не отричамъ, че общо

~tJJцитt МОI-атъ още извtстно връме да иматъ извъстно влияние
~pxy чаСТI) отъ работницитъ, но то ще се КР'БПИ на двъ противо

r ~И8И

и плъзгави

обстоятелства:

отъ

една

страна на тъхното

~. ова ВЛИЯНИе не може да бжде дълготрайно,

защото не е богъ

i::адиране съ социализма пръдъ по-съзнателнитt работници,

f

110

ае каква философия да се разбере по дълата имъ, колко малко

""----iOo\~y*) Въ бр. 1 на "Раб. Борба" се казва, че били "множ~сгво отъ 400I

10. UJИ· - Това е най-малката лъжа, КОЯТО този вtетникъ е пусна.rIЪ.

Tt

еж СОI1И3ЛИСТИ; ол, дрУI'а

IlаЙ-lIеСЪ:НlатеЛНl1тt

cTpalla -

на тi;хнигl; занвленин rJрi;дъ

ri;

не сж социалисти, че работ

работници,

че

IlИцитt не бивало да идатъ при

"гl;СIlЯЦИГБ!'

да се ОРI'анизиратъ,

т ьй като тия Щ'БЛИ да ги правятъ социзлнс ГИ, ами да OCT~Ha гъ JJРИ

l'БХЪ, защото тъ I-iъмало да ги бутатъ откъм ь тая страна, ЩЪЛИ да,
ги оставятъ "неутрални ". Такова едно анmuсоцuаЛ/lСnZllческо

ние върху работницитъ
вия

влия.

би могло да се закрtпи при изв'l:;спш yCJIQ.

в ь развоя на нашето работнишко движение; но то би издала

истинската социалистоъдска природа на общодълнитъ, с h КОЯТО т1
не смъятъ пръдъ цълия свътъ да парадират ъ, безъ да се самоуБИ>Пl

като социалисти.
ний

Доколкото

зависи

отъ· наша страна, разбира се

нъма да си починемъ както да разкриваме

ческата природа

на

оБЩОД-БЛСТВОТО,

Пр()ТI!восоциалисти,

така и да привличаме работ

lIицитt за социализма, т. е. за собственото ИI\IЪ
този случай
само

че

и ний

не

ще

проповъдваме

неутралитетъ

от ь

единъ

синдикати не сж неутрални,

видъ

социализма,

буржуазни заблуждения. А тъкмо къмъ

I{ЛЗСОВО дъло.

а

n

отъ

81

неутралитетъ"
всевъзможнит'

послtднитъ общодълскитt

понеже сж общодtлски.

И така, процесията пристигна въ градината "Нова Америкз-/
дъто тръбаше да се отвори конгресътъ. Ка го откриватель ИЗJltЗf
Янаки Николовъ, който не каза НЪЩО пове'lе отъ това, че въ днещ

ния день, когато и пр., "тр-l;бва да ви настръхнатъ
каше да каже

--

космитъ". Ис'

отъ драгость, отъ възторгъ, а то излъзе

от'

-

безсилие. Той завърши: "Считамъ първия конгресъ на бълtареКИТl
работници откритъ" . Съкашъ понятието Сllндuкален'Ь покрива по
нятието рабоmНllШКll и, ако го 'покрива,

основната гръшка на

а това заблуждение;

-

"неутралиститъ!',

- съкашъ по-рано въ Пло~
дивь не работници сж засъдавали на синдикаленъ конгресъ. vf иl
само тази непоправимо
водители

на

нсъка

об ьркана

ст жпка

се бърка тъ,

и социалистическо

движение.

биратъ синдикално

движениt',

стическото

движение

елементарнитъ
колкото

но и самитъ

общодtле!<

като говорятъ за синдикалц

Подъ раБОТНИJШО

движение ГБ ра

и въ такъвъ случаи СБкашъ социал

не е работнишко.

понятшr

И минимално

работнишкото

глава,

позволява

основание,

на
да

Това

объркване

общодълцитъ

говорнтъ

движение", като подразбиратъ

за

на

на

съ извi;ст~

"обединяване

подъ тия думи не ТОI

което тъ съдържатъ и къмъ което ний се стремим ь, -- да се ~~

динятъ различнитъ страни на работнишкото движение, въ които 81

затъ и синдикално, и политическо, а само обединянане

на синДИJ{~

IIОТО движение. Това объркване не е случаино, то си има доста!
lIитt основания, които сж слъднитt: каго напръдничава фраКJ

на буржуазията, общодълцитt даже кокетиратъ с ь социализма}j
могатъ, разбира се, да отрекатъ правото lIа работницИГБ да

синди~иратъ и водятъ професионална борба;
ция на буржуазията,

тъ

искат

1)

но, пакъ каго фр

Д<1 запазятъ fIО/1ИтическотО рК

KHVlSlTI,

СИНДИКАЛЕНЪ

[сТВО

работници г (; за себе

lIa

I{OIirPr:ClJ
си.

545
Съ

други думи:

нека

p:.J60T-

tИТ 1.. сс занимават '> г: 1) синдикална борба, ОТЪ нея сама fЮ себе
ylН ьрб ')тъ "а буржуа:зията не може да бz)"де сz)\дБОIlОССJl Ь, общо
ши I

t..

С,)\. даже

го гови да им ь Г10маl'атъ

IОТIIИIl~1 1"1) да се

борба,

lIеУ.трализирС1Т ь огъ СОILиализма,

О, о гъ сное го собствено
'ь IIОJlитиката

въ тази

на

политическо

но с I'ИI-а

да страшlТЪ отъ

движение,

J1 да

IJptJlOCl а

общодtЛJ{ИТЪ.

"Секретары' ь на це" грал ната комисия", Гр. Василевъ, трт,баше
дaд~ отчетъ за

"ПО.10жението

те въ с граната":
да разберете,

"а работнишкото

синдикално д ви

И той го даде! Трi . . баше да му чуете рi>чы'а,

чр-t;з 1> rалиматиитt

на

един ь маниякъ,

душевното

'положение на общодЪлцитt. Всичкото ВР"Бме, и бивало и не бивало,
f.Чlанива

на

rlp ьета

си

"г};сния" социализ ъмъ. А саМИ5lГh

01 четъ ?

iни даllНИ не i\10J!{ело да се дадат ь, не били събрани от h централ
а комисия и не

всички

делегати

IСКИЯТЪ централенъ комитет
имаJIИ само

32

СИ(lДика га

(;вiщения.

и

общи

Рllботнишки дружества (кои

са,,1О съ

2800 -3000

лава-богу

пъ

еж

ПОЩИ

,,32",'

отъ
и

нъколко

телеграфи

ОТЪ

I{ОИТО,

на

мизерность, ГБ

В. ги каза, но

J.шце,

110 Tt

-

"Нъма точни данни

за слаБОС.I). "Централната

1"

,{о

М-Бсеца, страната е толкова малка,
не

липсватъ,

ще

l<al{TO

ЩО, какъ да се lIе еъбератъ поне
,денията еж

когато тъ нс

души). доказателството на това

и че това тв ьрдеllие е еВ.I'дtтелство
функционира

члена,

2213

Iбщение, коетс> подигна. весел ь смъх ь?
:ия"

Обаче общо

направилъ ГРЪНlf(а, като съобщилъ,

h

ще еж т };, толкоз ь много?)

~али rrо-долу отъ

дали

при

видите,

това организа

23

прtдставени

приблизитеJlНИ ев"Бдения.

I
Уви l

не можеха да излъзятъ въ всичката

тръбаше да се рзздухатъ до

,,3000"

члена! И

не като достаТЪ~IНИ евъдения, а само като слу

ни, задъ които се

пр"Ьдполага,

ч~

се

КрИНТЪ

ДРУI'И по-тлъсти;

t ги каза само "като напримъръ" кое дружество КОЛКО чл. имало.
апримtръ ((

:.

софийскитъ-печатарско

r 82

члена, желtзарско

120,
вашко 184, дърводълско ,56, кожаро-сарашко 20, бояджиско 54,
ЧКО въ София 622 чл. Провинцията: ·Варна-желi)зари 58, обу
ри 35, търговски служещи 45; друга дъ само общи Jlpy}keCTBa:
~аI:lЛЪКЪ 69, Рахово 35, Стара-Загора 32; всичко 274. И така,
[етътъ и за столица та, и за провинцията даде всичко 896 члена,
::.) Сега въ "Раб. Борба". бр. 1, чета, чt Гр. В. бил ь казалъ' "Истин
'о СИндикално движение наброява llOВtче ОГ ь 16oO-1800 организирани".
~ е негова шега, види се, да си играе съ цифригt 110 своя воля. НО BI>
:rВителносгь ТИЙ [{з::за "IIOВСЧС отъ 2Rоо-зооо" души. Ако Ht бtш~
нtмаше '3зщо да IJзтъкне грtшката на цеllграЛНllН имъ комитеть, [<оя 10

СТорена ВЪ ТЪХllа врtда, гъй като СИНДИКIJранитt имъ не били само
а "много повече" .•J,a.rш е поотрtзнtль Гр. В. или е смtталъ своитt

~СъзнатеJlIiИ" за lIo-наивни оrъ "РО!3!11щиаЛНlI['Б I)~ТЦИ на "Р. Борба".
дъ 1Ъхъ е IIУСllалъ по-голtмъ процеН1ъ на лъжа?

Това е то всичко, и нъма да скриятъ общод1;лцитt спонта слабо

ако се приструватъ, че еж събрали

свъдеllИ5J

то

възлизали

синдикирашпъ

че за н вкои,

данни,

ла fCl

/11\1 ь

работници

съвевм ь малко

и

незначителни

които, ако се прибавнтъ

цифра

1ооо.

покаЗВ1ТЪ

:3000,

Че И\1ено

само за S~)(), а 11'

къмъ

допуща

оргаllизании,

горнитt,

тази цифра

ни разискванията

на ~зооо,

JlИГlС/3

ще се flOЛУIIИ

кр

е върна, а не РЗЗДУ7

по бюдетжа,

когато д.

Сz!\бl

изрично заяви:
"Ние въ София не сме повече от h 700 ДУI
Най·сжществената, наЙ-ИСТИНСI<ата цифра е 100l' (~a Jttлз БългаРI
Въ София имаме близо

луши и въ ПрОfШНltията не повече

700

синдикирани работнинис'. Не се крие силата, крие се слабо

300

лието. Е го обяснението за липсата на
не

I

липса

на

свъдения
прикрие

искате

за

а липса

отъ

не можа

партията

да

на матерналъ за свtДСIIИЯ:

несжществуващи

тази ела бость, Гр.

дикиранитt
си,

свtдения,

В.

даннитt при отчета. Тов:

организации

и членове? ЗЕ

взе да умаловзжава

работници.

За тази

каже освi,нъ измислицата,

цtЛJ~

че

!<al

цифрит1;

1оН,

за с

т/о оби

1121l1ИГБ цифри БJ

фиктивни.

Напр. за София сме Пр'l;дставили организираllИ работНJ

600-700,

а

вали съ

ТЮТIOНДЖИСКИ5I

синдика гъ

въ

ПЛОВдИВЪ сме 11 ада

члена. А работата ето какъ стои: цеН1 раЛНИ5IТЪ КОМИТI

300

"а партията, не чувствувайки общодtлскин страхъ
пръдстави на

пловдивския конгресъ едииъ

ранъ отчетъ, който съдържа и броя на

"а

беЗСИJJие

подробенъ ЩIIIКОГРЗ{

СИlIдикираllитt работни

Тамъ, дружество по дружеспю, сж изредени члеllоветъ въ Соф
и не надминаватъ

а за пловдивския ТI011ОIIДЖИСI<И СI1lIДИЮ

500;

е казано, че е ималъ отначало

члена, а

300

сега сж

останали

Зllачи, и тука общодtЛСЮ!511 ь ВIIТИЯ не можа аа си не I10каже стр:

ната

пръданость

смуги

къмъ

оБСТО5Iтелсгно'Го,

lIa 50,

ТР'Бба

да

!{огато

CTalla

с ь тютюнджиит"Б.

б !>рзина.

ПIСI{Ъ

защо тютюнджиитi;

оснонават ь

се размърдватъ,

С ь надежда

"истина".

П [)къ

сж

ако

С"ЭДllаJIИ

111;1<

отъ

I

му кажемъ, че лодабно явление е най-обикн(

ното,

бопшци

се

"ай-чистата

синдиr<атн

Подемътъ
всtки

отъ господаригl;,

сама1

d

С1

alll<a,

моментално е СИJIеIП"

бърза да

за бързо подобрение;

и дружес гвото

около

се запише

сеТН'Б жарътъ

Сllада

и даже

както

сгана

се

ВСИ1IКИ

в [~ дружеСТВI

изстива съ (жЩ

разтурва, ос06110

Hallp.

съ

ка

"ри

СИ"ДlIкаТlllЪ "ри

харната и памучната фабрика. Подобно »froражение" е само нач:

Ila

бждащи

поб·Вди.

Гр. В. говори

1Il'1l0мислие.

U "Блата

отривисто. ВСБка негова фраза

е обуто въ Щ

му Р'I;Чh се обръща в ь нанизъ отъ нел.о мИСЛ

без h вжтрtшна връзка,

псички

наслагани и

сс

МЖДр5IТЪ

едно

друго и се lIитатъ, какъ сж изпаднали въ такова изобилие и 3~

имено редом ь? Може би, единствената имъ обединителна

безоглеДIIИ5JТЪ стремежъ на Гр. В., I<ато

ниl1lf

бивши "т"Бсншп.JС<, по~

санъ подъ напечатаното при разц1;плеllието

на

fI(Jртията

възВ'

r1JХНИНТ}) СИНДИКАJIЕН

'(ОНГРЕСЪ,

1,

,)'-1 I

ОТЬ страна на студентитъ-" тъсняци и ("Да жив1;и "ролетарСКИ5lТЪ
,:оциализъмъ! "), да си измие гръховетъ, да докаже, че чаJIЪЩИСl3а,

.. е

е

едно

момче,

което

година е IIорас',лъ

подава

надежди

и

че

новече отъ ушит1> му. У

l\IY

ум ыъ

него

има

за

една

ревносп,та

~a ренегатитъ. Тои особно напира на своето: "не разбирамъ, щото
,индикалното движение да бжде само училище на социализма« И на

:отраДНИ51 фактъ(t, че синдикалното движение се стреМ'l;ло да

HaJlq

иине f1артиЙното. Че lJO числото "а членоветъ си първото BC'le
~админава партийното, това е факт ь, и въ него нъма нищо H~eCTC
;твенО, стига да не се само възхищаваме отъ този "отраденъ фактъ",

1

да

се

опитаме,

щото

тази

маса

:оциали тически духъ. Който
;оциализма,

не

отъ

е

синдикирани

безгриженъ

за

прtдъ което тр'hба да се IIQКЛОНЯТЪ

\ШСJIИ и дъла, той нъма да взема по п.жть и

да се

надъха съ

развитието

всички

на

наши 110-

кржстопжть на

под

5ива възгледа, че синдикатитъ тръба да бждатъ училище на соци

l~изма, макаръ и видоизмъненъ в ь формата: "само училище "а со

J,иализма (t. Въ този възгледъ, може би неВ'l:;РНО нзразенъ въ послt,д

1зта му форма, има нtщо въ виша

степень

симпатично за

еДИIII~

:оцизлисгъ, и ззъ не разбирамъ, кзкви сж тия иронични ликувания

)тъ

чов'l;къ, който

сжщо

се

СМ'}:,ТЗ

за

социаJlИСТЪ. Синдикатът'~

Ifоже да бжде училище на социализма не само въ този грубъ сми
:ьлъ, че l3ъ не! о се
iеже социализмътъ е

държатъ социалистически ПрОflОВЪДИ; не, по
теоритически изразъ на

50рба, а имено такава се

води

чръзъ

рзктъ изъ СИНТl.икаJIНИЯ животъ може

пролетарската класона

синдиката, то
да се

значи

използва за

всъки

социали

:тическо възпитание. Въобще цълата синдикална Д'):;ЙI-IOСТЬ въ ней

~lИтъ подробности може и тръба да
leCKO

гледище, а

съ

това

се

се ОСВЪТЛ5lва отъ

възпитава

въ

социалисти

социаJJистически дух'!>.

~ ВЪ този смисълъ може да се каже. че синдикатътъ е

УЧИJ1ище

iЗ социализма, а да скача и играе човъкъ по повод ь на това '1 вър

!].ение, това само

Значението

би показало,

доколко

на синдиката

за социалистическото

Jзботницитъ подъ друга една форма
Ювъ

на

вечеринката

пръдъ

се

отварянето

той

е социалистъ.

възпитание

lIа

отхвърли и отъ Я. Сакж
на конгреса .:'). Като раз-

') Освtнъ сказка га, казана безъ сърдце, СБкашъ наСИЛJ, и съ IIрtд
rIазвания, сtкаш ь ораторътъ крачеше въ своита область като конь въ турски

rробища, - другиятъ, эабавumеЛlillяmь магериалъ на вечеринката се изпълни
~HOГO добрt. Това наГJlедъ маловажно обстоятелс гво го отб ~лt,шамъ, защото
а'Ь Това може би едничко достойнство На обll.J.Qдtлцитt, да ДОСl аВЯl Ъ забавлс
fiИ~ на работници гЬ, изпъква най-добр Б ГБхна га слаба с грана. Нссъмн"lшо, и

ра ОТницитt има гъ нужда отъ забавления, 11 колкото по-ум БЛО C~ уре>lщатъ
110 с лtДНИТ"R, ГОЛl<ОЗЪ IIO-добр Б. Но има изв'вс!На ЩЮIIОРUI1Н ме-' 'tY забавле
:ията и ВЪЗПИ I анието, КОЯ 1'0 MIIOrO лесно може да се наруши и която систе
з:J И I.JНО се нарушава въ ГlOлза на забавленията. В ь тази Дllсхармою!я между
ек аВителната и ВЪЗl1l11 ат~лната часть е ollacHocTbТa

IIa

споменатото оБЩОДЪJI-

о .достоЙнство", което въ такъвъ случай се обр ьща въ нсдостаты<.. На

Тt>ХНИЯТI) СИНДИI(ДЛЕН'I) I\ОНГРЕС1

.:Н к

глеждаше

"КУЛТУРНИТ}; задачи на синдикаЛIIОТО движение", той CrIQ.

мсна, че тъ сж неизброими, обаче

кои изброи
1/0вi,шкото

2)

споредъ

неговото

достойнство

ще

каже

разбиране:

на своитt

1)

членове

"най-ваЖllигh «, И ст,

синдикати 1'11

(нъмамъ "ищо противъ)

потиквали развитието на производството (имамъ

тив'h,

че

казаното явление

не е

IЮДIII'а г,

само това про.

"задача", още по-малко "културна Ч j

синдикатитъ, а просто едиli'Ь отъ резултатuтrь "а (индика/!.
!-Iата борба); 3) синдикатитt привиквали своит11 членове къмъ де!
мократическо упраВJlение (дотука съмъ съгласен IJ), а т11 отъ C130~

113

страна

оказвали

щественигh

"незамtнимо

учръждения

въ

влияние

за

странаната "

демократизиране

на Об,

(замириса ми на оrЮРТIO'1

IШЗЪМЪ 1). Но послъдното е само цвътътъ, якодката иде подир ь "его:
Я. С., който въобще приказваше както подо6ава прi)зъ богоро,

дични пости, тука се усъти на плъзгава почва, но б'Бше к ЬСIЮ д!
се върне.

Той

почна

да дири думата,

А искаше

той да каже,

че синдикатитt

рането и на другитt класи,

-

Присаждатъ,

да,

тъ

-

която да му изрази мис ьлыа:

повлиявали

за демократизи·

"тъ ... нtмцитt го казватъ еiпiшрfСl1 ... i

подказва му пишещиятъ ТИЯ редове.

присаждатъ

демокраТИЗГrfа и въ

Твърдъ много за демократизъмъ и НИЩИЧI{О за
И съ това се свършиха

"най-важнитt"

класи ..,

другитt

социализъмъ!

културни задачи

на

катитъ. Тука имаше, тъй да се каже, ДБоенъ опортюнизъмъ:
тивенъ

-

за мнимото

"присаждане" на демократизма,

и

СIIIЩИ'

и ак·

пасине!-Il.,

умълчаване една отъ най-сжщественитt културни задачи на

-,

синди~

катитt, поне на ония, които се РЖКОВОДЯТЪ отъ СОItиаJlиститi;. Или
социалистическото възпитание не е културна задача?
си плати данъка

на опортюнизма,

Слtдъ !{aTQ

Я. С. си спомни, [le е и той един»

нидъ социалистъ (пръкрасно е да се живi~е съ споменит 1; за миналото

социализма

започва

да сс гледа

[{ато

на

н'1)ш.о

много леко,

!(,110

lIa

1),

са.rJТ<llIаТЪi

НJlубоветъ сс смътатъ за забави Г('ЛliИ заведении, за "г~аЧНI и, MII( blli>l а сс за·
MI)H~I съ ИГРIl И ПБСНОIIЪНИИ, а ръчuга съ бърборспю. ПРII НРИSПНОСll,r<! да
Сfiушашъ напр. добрt изпълнени декламацни или СВИрНИ C~ Ha'vfllca и отравЯ
настроението ти парливинтъ въпросъ' само това ли? Ше кажаl ъ
нс саМО
10В3, държатъ се и сказки Уви' тия С[{З3К11 различаватъ Лll Ct 1\IIIOrO ofЬ
Jабавителната часть О) Забавителностыа е нужна на общод БЛUИТЪ, за да дър'

жать раБО1НИUИТЪ за ЧУВС1ВОТО на НРИЯГН010, а не за да ги [3IJЗllигаватъ. ВЪ,

обще всичкитt усилии на общодtлцитt сж насочени I<ЪМЪ СlIазване на влия

ние между работниuитъ, не важи, съ какви срtдства. За сониаЛИС;'ИIiССКО
възпитание тъ говорятъ само въ прънеБРЪЖl1телна форма. 01 къмъ заба[3итеЛ;
юна часть нс връди на нашитъ другари да се УСЪ[3ЪрШСl!сгвува1 ъ I10всчКОj

нато спазватъ, разбира се, онази хармония, за КОЯ10 споменахме но-гор Б. ДО'
сегашната теоритическа борба поглъщаше почти ВСИЧКИ сили и за !Ова НС с'

обръщаше нужното внимание на забавленията. Опова загубата "с е 10ЛI{lJ~
чувствителна, тъй като тя сс в ьзнаграждава изо6ил но съ печалба га о п{ъМi
георитическото възпитание на засtгнатИ1 ъ отъ нашаl а нропаганда ра60'( НИЦ~

Сравнъте сръдния нашъ и сръдния общодtлски работник ь, разликата бие въ 0411.

изведнъЖ1.

и достигна въ С80ИТЪ изявления

ние

lIe

бива

да

дотамъ,

че

"синдикалното ДВllже

се остави само на себе си, понеже социа.lистиче

СI.<ОТО движение го е основало«;

но

все

пакъ първото трf)баJJО да

б,у-де lIеутраЛIIО къмъ второто. За да се избави

от1.

новото хлът

ване в h опортюнизма, Я. С. поб hрза да обясни, какво разбира подъ
думата ., неутраЛIIИ «: "т. е. каза той синдикатитъ да бiКдатъ
OTBope1l1l

за ВСИ1(КИ в'tри Н политически убtждения". Чудна работа!

lIима $1. С. сериозно мисли, че в ь тази дреболия се състои rontМИSI гъ выросъъ за неутралностьта? Въ так ьвъ случай той би МОГЪJIЪ
да

се отнесе

до другаря си Джидровъ, КОйто въ неговото списание

цитираше опр-вдtлението на Кауцки, че не въ приемането или
приеманего на членове безъ разлика

на

уб'hждения се с ьстои неуrралностьта. Въ

тръбало да бждемъ
И3В'БСТНО,

вратитt

"неутраJIИСТИ«,

че НI1I<0Й

си

къвъ С.rIУЧ<lИ

нзшъ

1II11<О:\1У

по

всi;,j{И

споръ

тъй

синдикатъ

причина

религиозни и политически
такъв 1)

случай

като тръба

въ провинцията

и ний

би

на Я. С. да е
не е заТВОрИJIЪ

на неговитt уб-БЖ.1еIlИЯ;

по нъкакъвъ

НС

а въ '1 а

неутралитеа 1> между l'БХЪ 11

нзсъ губll Ci\HfC I>JIЪ. Или Я. С. не знае това? Може да се доnусн(',
тъй ,{ато

Ilpll Р;lзискваншпз чръзъ едно ПрЪКiКсване тоВ твърд'I;lIlе
че "t-l;сIIJJТ \, ({ "риемали в ь синдикатитъ си "само паРТИ~1НИ членове 11.

Дъ c~ OCIIORIIT1; на lюдобно твърдение? даже ПР-БСЛОВУТИЯТЪ член 1.
четвърти

жещи

отъ устава

на

СОфИЙСI<ИЯ

синдикатъ

на търговскитt

слу

lIe I'ОIЮРИ за членове на партията, а само за неЙНИТ'1> Cb'lytJ-

ствени,~a. {{ато остаВИil1Ъ на страна,
въ уставит Б

само

на

че

такъвъ членъ СiКществуна

два наши синдиката като връменнз MtPK:J ;{а

ТЪХIIОТО заl{рi;пrзане, 110 даже и да бъше той приетъ

като

за

разлика

ВСИЧКИ

синдикати,

нсе

пакъ има

доста СiКществена

IJРИНЦIIIII)
между

него и това, съ ,(оето го замъстя Я. С. да кажемъ, Я. С. е изби
ранъ за депутат ь отъ lIовопазарска ОI{ОЛИЯ: KoiiTO го е избираJlЪ,

HeClJMH'I;HO е съчувствувал ь на неЕ'ова га партия, поне доколко 1'0 е
BtpBaJI'!:> лично нему; но мнозина ли сж били членове на тази Jlapтия? Май че IIИТО еди нъ.
HeClJMII'ljHO, имаше явно пропшор-I>Ч~Iе меЖJlУ извtСТIIИ JlОЛО

Жения на Я. С. за UрЪЗI{ата

меЖJlУ

ДВижение

"Прс>граl\1;ll а и

11

положениетu

СТояха "() чнста

-

на

JlеутраЛlIстична

СИНIlI1каЛlЮ 11 СОНИaJIIIС11I'lеСI{О
IIроеl<тoустаП:1"

, I<ОНТО

почва.

{Jризнавате ли, че има изв-tстно IJРОТИВОР I-.ЧJlе между СЮ1:1

ката и проектоустава

? -

запитахъ единъ общодi;ленl-o.

..
Разбира се, че има, бъ отговорътъ. И ceTHi;: щото ний лаваме свобода на мнt.нията.
-

Вий, -

намъси се другъ неканенъ

зп·

общод-l;леIlЪ, -- нала

гате Оп'ор 1, еДНОМИСJlие "а вашитi; хора и Ti> вн слушатъ, затова
у васъ 11-1;[\.13 раЗll11 MII·I;III1S1. Но ще лоiiде eJt~1II 11 леlll., I{Ol'al о ще

ММЪ УМРЪЗlJе вече да

BIJ

СJIУШ3ТЪ, И тогава

1'''1;

ще в [-.lСТ3I1ат Ь ...

"I{ссмитъ ми

настръхнаха 1(,

като

нашата "папска непогрtшимость11,

но

чухъ за възстание противъ

първиятъ общодълецъ без·

жалостнО ме ПР'БСЛ'Бдваше съ своята желtзна логика:

ще

Признаваме, че между насъ има и ревизионисти. о.

Въ такъвъ случай не ви ли е страхъ, че партията ви съвсtмъ

загази

нъ

опортюнизъмъ,

ЩОМЪ

тия

ревизионисти

днеСI<З

сж

начело?

-

СЪВСБМЪ

не.

Напротивъ,

г}:;

ни

гараllтиратъ,

че ще се

прtдпазимъ отъ ОПОТlOнизъмъ.

Обяснъте,
казва да разбере

-

Видите

МОJlЯ

подобенъ
ли,

по

се.

Моята

"гl,сняшка 11 логика

се от

фокусъ.

тъхното

кш<ъвъ опасенъ пжть ни

-

ви

ПОI3сдение

НИЙ

ще

сждимъ, ВЪ

водятъ, И Ht~la да ги послъдваме.

Значи, вий смътате, че нашата партия е повече отъ вашата

изложена на опортюнизъмъ, щомъ не се ржководи отъ ревизионисти?

О да, о да, разбира

-

се

I

Изпаднахъ въ умиление пръдъ тази

дивна

логика. И питахъ

се: какъ все пакъ този човtкъ е можалъ да схване, че има проти

вар Бчие между,

тъй

да

се

каже,

младенци

и

стари

общодi;лци,

когато при най-различнитt си твърдения нито еди нъ не забравя да

прибави, че
понятия

е

за

неутралитета?

Съ

влагане

въ думата неутралитетъ общодълцитъ

наЙ·противорtчиви
се

мжчатъ да

при

l<рИЯТЪ своитъ ПРОТИВОР'БЧИЯ по В'i>проса. Но азъ съмъ увъренъ, че
цитираниятъ пршпель

съвсъмъ

ваllе на противорtчията и на

искаше да парадира
сата

на каквото

съ

нищо

тъхната

"свободата

и да било

съ "свободнитъ"

,

а

критика.

нав'1>рно

И еднитъ,

отъ това

и другигl;

11

на Гр. В. Той
съ

-

"тъсняшки ((.

хора,

иматъ

сж

грамадното

()бединени

политическа

въ

МIIOЗИНСТlЮ
едно

окраска,

110

С1>

"локзлнигl;U
Неговата

I1ублика се

само наl'ЛСД

сж социаJlИ-~

синдикати

на СИНДИl<:пит1;,

1 1ССКИ

синди

гермаНСН:ИГБ закони H~

политика

централно

не е тайна, че тъ сж СОЦИЗJII1СП1

сравни гl;хнитt

въ Германии

стически, а не неутрални. Само че, понеже
обеДИIIяватъ,

т. е. съ JIИП'

Ала то не търпи НИЮ!I<Ва,

синдикати

се

просто

уБЪждение.

сраВllение.

позволнват ь на явно занимаващи

естес fBCIIOCTI}

на убtжденията",

нашитt

кати въ Германия, които нарече
с възхитила

пълна

ОПРЪД'Блено

Повръщамъ се къмъ "отчета
синдикати

не е схваналъ, а съ НрИЗllа·

т1;ло,

(),

т I>Й

синдикати

да C~

H'I,Jl'!> милиоН1

бе зъ

като

наглеДI) ДI

за Шfl<ОГ(

и всички така "t:

наричатъ: Tl; дtйствунатъ винаги въ унисонъ съ партията, мсждj
",l,хъ и нся има СДИНЪ вид ь JIиченъ с ЫОЗЪ, т ЬЙ като сжщи I-Б хор!

сж най-активни и въ двага вида оргаllизацни, депутатитt отъ J1ЪР;
вигL; влизат ь нъ IIарламентарната група на втората, IIаи~сетнt,

ue/f'

TpaJlll3Ta комисия на СИIIJНfI{зтитt по едно I{ош'ресно р'I'/IIение IJpi;j
м ';СНI с l>даJII1ЩСI'О С" ОТ [> Хамбур[' 1> в 1> Берлинъ, за да се lIaMHP~
~ ь JlO-UJII13ЮI вр 1>3101 С /} flар гнiillШI цеll l раленъ КОМИТСТ ь. CJбl.l1 С

1 ьл.t1Vl;ll )) LИliДИКАJIl:Н Ь I{ОН!"РЕСЪ.
дtлцитt

игнориратъ

Германия,

явни

които

жестоюнi;

заКОIIJ.1ТЪ

в,,

не позволява гъ на синдикати 1'1; да се намиратъ

IП

вр ьзки съ IJартията,

ство въ смис ьлъ,

неутрални,

т. е

развиваше

"

съМН'Бllие,

че

политически

социаJlистичеСКII

repMaHCKI1Tt

нас ь

че и

"ри

ний

У':ЛОВI15J,

и използва г h това злополучно обстоятел

несоциалистически.

У
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Ако СИlIдикаJ1lIOТО

С/r"щата

6ИХl\lе

СИНДIII<ати

историческа

възприели

били

Дl3иж~ние

перспектива,

нс

сс
ще

подобни отношеlНiЯ мс:жду

i1арl ШI и синдикати. 1{0JlКОГО до ТЪП нареченитt

"локални органи

зации '(, т1>

УС./iОВl1ята:

новната

n равятъ

МИСЪЛЬ

ДРУI"О

на

приспосоБJlение

къмъ

JIOК3Лllатз организация,

("ПрофессiонаЛhное

движенiе",

сТр.

260),

"Ос

-

казва

В. Кулемзнъ

се

състои въ това, че

СИlIдикатитt> не могат ь да се откажатъ отъ политическата д tйноС1Ъ,
а тъй като закошпt за сдружаванията не допущат ь
диннване,

щомъ

се

занимаватъ

съ

политика,

ГБХНОТО обе

то синдикатитъ не

трtба да се обединяватъ". За да се оприличатъ нашитt синдикати
съ германскитъ

устанони, че
сжщо,

че

ний

"е

литика J а
тика,

о 1 ина

дотамъ:

1'!;

само

още

O'{'I)

') ЪЙ

искатъ
eд)IНЪ

"класова",

0'\ ъ

01 ъ

общодtлскиятъ

ако

"ар1 ня,

и

ПОлити
"неутра

неу1 ралитетъ
особенъ

щете,

отъ по

сортъ

ГJOJШ

тt,ХНИ5JТЪ

понеже

означава просто OTKiКCBaHe на

ВЛШIнието

01 ъ

не

откажа тъ

твърдимъ

за

неУl ра

друга

партия

не cl ава освtнъ за сс.щиаJ1демокра1ическата, то тtхни

на социализма.

ний се задоьошшаме

дикатитi;

се

СЖЩНОСТI>
ГБ

IlрЪДИ всичко да се

общодrьлцumfЬ

да

JLOпущаl ъ

неу1 ра.rJИl е') ь

неУl раJJитеl ъ

жение

трtба

на

могатъ

,(ога') О в ь

-

в /,обще,

е

и дума

това,

I1e

,,'!ИСI о раБОТНИlш{а",

литеl ъ

ятъ

организации,

nроmи8ность

80

си"дикаТИГБ

ческа д"I;ЙIЮС)I~,
литет'!>"

JIокаJlНИ

съ локални, т.

ДРУГIIТЪ

ка'{ о,

ако

мtстности

Jle

е.

СИlJдикалното ДВИ

Сетнъ, тр'i;ба се
мtстни,

допусне,

необединени

че

съ син

организации. А "историята и оборва

се пише отъ общодълецъ, 1 я

ще да е спа

зила датата на lJашата инициатива за обединяване на локзлнит1., ор

ганизации въ общъ националенъ организъмъ, а тази дата несы\lъIJоo

прtдшествува пробуждането на оБЩОДЪJJI.I.ИТЪ, колкото
приструватъ, че я игнорира1ъ. П ькъ ако

Гр.

В.

Tt

и да сс

непръм't-НIIO иска

да се IIранятъ аналогии, то бихме дошли до обра)I/И 1'1.,

резу.rпа

111.

Напр. lJa 111)рВИЯ конгресъ (Хале, 17-18 май, 1897 г.) lIа герМ<1I1СI,IIII,

ЛОкаJllIИ организации, които и на 113Шlп1; общодtлски, "разм1~РИ1'I,
на оргаl-lнзаJщитl; не б'!;ха и тука опр1щtлеllИ, Прll кое') о учаСl ву

ваЩИтi; въ конгреса се оправдаваха съ тона, че още не е MOfJIO
,да се разбере числото на членоветt '(, "признание, прибави

l<улеманъ, -- кое') о издав;} янна слабость (С1 р. 260). даже пр'l~д
'1

ставени и тзмъ, И '1 укъ сж били 13 l\ItcTa фаl ална цифра I
ГlOBp Ыllамъ се на ум ЬРJlушеность га. Тя се длъжеll1е не само I

МОЖе би

11

11(' '1

армия, а с,)\lIЮ,

ОJ)l(ОЗ 1,

)\JOЖС

113 AHelllHaTa
011

11

lIOBC!le,

мзлоброИность на оБЩОДЪЛСI{а1';)
113

неув1 . ренос

(I,Ta

в 1, г !;лIJЗI'3

kaузз. ВСИЧКII раЗIIСIШ311ШI 110 Гl3ърщша (' 11 това. Гр. В. I{OJl!{O ще може

да занвява, че "много
да се отнасятъ къмъ

СIЮI{ОЙI-Ю «,

n

даже много надменно «

"ТЪСНИГБ 1.. Но това е само прикритие на вж

ТРЪШllа гузность, на душевенъ смутъ, или
на непризнатъ гений. "Ний,
щастливи съ това,
собственото

упадъкъ

най-много [lcpHaTOCTbTa

заявяваше още Гр. В.,

--

че СМС много увtрени". Може би,

110

изневъряване на соцнализма; може би,
въ

трtбало

си ДЪЛО'

може

би,

сме най

-

но въ своето

HeyBtpeHOC1I,

въ свонта

но въ очевиДlШЯ

и фаталния

на общодълствО1 о.

При тия самоувtрени тупания по гърдитt ВСИЧКИ присжствуващи,
и манифестанти,
гаха

малко
чете

публика,

души,

220-250

другарь.

и

Тази

плюсъ

споредъ

публика

се

СI{ИТЪ

само

крайчецътъ

синдикати

I1l1e за конгреса. Други

rrрtброяване на един 1,

да вд ьхне ентусиазъмъ.

това поздравленията

на

Л~гина,

"1 ъсняшка" маса, дости

ДВУКр1' ното

не можеше

можеха да направятъ

нашата

едно

види

се,

писмо

отъ

Още по

до конгреса. Про

секретаря

на

герма,,

B'h отговор 1, на 1 укашно с 1,0611tе

поздравления H~ се чегохз, защото н 1,l\lll1le,

или е имали талкази малко, че само би КОi\lП ро:не 1'/1 pJ ло веЛII ЧJl(' 1 О

на

"огромната либерална "...

ц'l;лия

50,

пардонъ,

общод t,лс!(а

па ртия.

конгресъ кап'F,ха едно по едно поздраuлеllИЯ га,

Пр-I,зъ

OI\OJIO

ВСИЧКО

май че повечето lIа отворени писма и то все о! 1, едни и еж ЩИ

мъста,

особно отъ София.

И

lIa

ПрОRИIIЦшпа

ще да е БИJIО маl,симално. Тази депресин на

u ьодушевлението не
духа

се

прt,JL(Jде

нълия конгресъ, та даже единствеНI1ТЪ му rro-ожнвеm1ЧКl1

моме" ГИ,

ругатнитt прогивъ "TtCHHItHгt)u,'- и тБ не можаха
ВЯ тъ

rrо-интересенъ:

чуваJ1И

до

нито

втръсване,

сътворението

една

СБкашъ

да го

ВСИЧКО

"а

-

Harlpa-

Re'IC

ОрИГИllална

псувнн,

ругапнп-I;

имъ водн ПJ lIачало

сме

отъ

на св1>та.

Защо тогава пишешъ толкова много за единъ не интере
сенъ конгресъ?
- Защото колкото оБЩОДЪЛЦИГБ ставатъ гю-неинтересни са.А{и

-

по себе си, толкова по-куриозна става mlьхнаmа роля ви работ
IilllllJ<omo движеНllе. Ако и ти, другарю ЧlIтатеЛL,О, 06И I /аш 1) да
сл-)щишъ

нашитt

IlрОТИВНИЦИ,

IЮСJI-l;дваИ ме в 11 идна га
на теат

ilp-I,

,,(")орба

(

ЮIИЖI{З.

I(OJII(OTO И неинтересни и да еж 'ГБ,
Д t,TO заеДIIО ще IIp-I;I{раЧJlМ ь [Ipara

и ще IIрисжетвувамс на зр I,JII1ЩС ОТ h ДВУJНIII/IИ

актьори.

Г. Б.

Освобождение.
Тази сутрнна много по-уморена отко,шото 06нюroвеlЮ,
по-нещастна от 1, ЛРУI'

оБЯСllIIма

МЖЮl,

обикновено

тя

п ьргава

[,

зае

IIЖТl>,

'IУВСТВУВСliiЮI

своето

1\1 !.сто

ржка не СПО,IУЧII

IП,

МIIОГО

еДllа IIСОПр-(',л. ),леllа 11 "е'

ра60ТИJIIIИ

да довърши

1((1 га; IIсината

работата,

кояtО

Н-\;ЖIIИТЪ й като
друг ь

на

фея

пръсти

съ

110 .. гол-l;мз

лсснина

изкарваха

пiY\ 1'1).

Все I1ЗКЪ тя търпi;ше, не ИСI{аше да губи работнитt ДНИ пръзъ
седмината,

тъи

с 1.i\1СЙСТRО. GОЛ>lва,

то

като

инаl{Ъ гладъ я очакваше

ни

не

искаше

пъснигl;,

1101' ЫIЮlта
ЧСllml

нещастно

Храбгото момиче бъше твърдо р-);шило да не се раз
това.

Но противъ желанието
ваше

въ неиното

отъ

ЖИВОlЪ.

ни

01ъха

11,

въ главата

lIa

своит

1;

МИСЪ.1ЬТrI, за l~aKBo пропада

-

11

Illу"ъше;

другарl<И

тя lIе чу

по тру Jt (,; б-l)ш~

неиниятъ

!l ьлен 1, съ

OI'OP'

JлnнениЯ"тъ 1<ОЛОСЪ.
K;lIlТlllla 011, Т

Xmil/('.

$1гнmШI, каго исrОрl'4еСI<II ОТl\IЪСТИТСЛЬ, събаря РУСI<ИSI Дt:СIIOТИ3ЪМЪ,

Ilр-lщстави СИ, "огато б-I:;ше маЛЮ1, l{ога1 о R npB-!;Нlе СЛ tдъ 11O~
гребаЛIIОТО IIJeCTBl1e Ila I\lаИка СИ в 1) черна РОI{JIЯ, 11OCJI-I; останала
сама, ох 1" С l>I~сl;l\1Ъ СШ\lа! Без h да чуе IНI еД!lа СJlаЛI{3 JlyMa; ссга
вече ПОР<1СII<lJl3! Но !{(iI{", И 1<01 а, (а:\1а нс знаешс, СIIОШНI СИ, 'Ie на

13 ГОДИIIII

~I Jl<lJIII на

3(111,}>11''!>

и ог\о\'ава ОПIСПlна се почналъ

нейният ь отреденъ отъ сждбата тежъкъ ЖИВQТ'Q.

554
Ставаше въ шесть часа (нали CJl-t,Jll.> пристигането си тръба да
приготви закуската на господарката си ?). При ВСIIЧКО, че тя не бъше
всъкога

мила,

тази

работилницата

госпожа'

О,

не! ПОСJJЪ, тя тр tба да при~ете

и най-посл-t се почваше JlеПрЪК.iКсната

работа пръзъ

всичкото връме, и когато биваше студено, и ,<огато биваше

топло,

и когато биваше дъждовно;

ср I>Д1,

НОЩ"

тя

подули.

не

си

,<ого е грижа? Често п.iКТИ

Л-Бгаше; а

слабитъ и крака я балъха и се

Това често и напомняше,

които животътъ

е едно

че

има

неПРЪКiКснато

Нищо не и пръчеше

до

да бжде

човъшки

ul;xa
сжщества,
Ja

страдание.

красива

I

Много по-красива

своята износена рокля отъ богатитъ млади момичета на нейна
расть, прълестнитъ дрехи

се

надъватъ,

в 1,3-

на които тя помагаше да шиятъ, СЪ

таена понъкога въ наболълото й сърдце мечта,
които

въ
за

мечтата на ГБЗИ,

-

че ще ги забълъжатъ и освободятъ. Тя u-tше

си казала, тя, слабото Дъте, че всичко е несправедливо на тази земя,

и

че

щаетливитъ,

които

вижда

всъки день, еж веъкога готови да

измж чатъ другитъ, защото тъ сж силнитt.
Тя бъше вече работничка, но нищо не се измъни въ

lIеJ1IШSJ

животъ,

освънъ 1 левъ и 50 ст., които и даваха на день за два
IlatlceTh или четиренайсеть часа трудъ I Въ сжщата 6'I'Jllla износсна
рОК.JI5I, а .стомах ьтъ И не по-малко отнапръдъ я безпокоеше )1<aTo
и напомняше,

че тя често

Нейнит1~
седене,

а

пжти

не хапва.

очи пръзъ този день, уморени

с""що

и отъ

м""ката,

що

отъ

чувствуваше,

д ьлгото

още

ОТЪ

се затвориха противъ усилията й; работата и падна lIа
тя

су

НОЩIIО
1 РИНI,та

ко.rГ!>II!;Г 1;

;

заспа.

Но господарката (таеше, а раБОТИЛНlщата
Нима тя не знаеше,

сутриш>та?

Тя

че роклята

тр-t,ба

да

С

Jle

тр-I,ба да се пр ';даде

стои

JlP I)зъ

НОЩIJта,

M-I;CTO за СШIIIС!
lIa другия JtCIII>

та да може }LЗ сс

свърши.

Тогава

бъдното дъте ОТБОрИ

СRОИТЪ натегнали

Аа се освободи отъ чернитt си мисли, попротегнз
се

опита

да

Уви'
ТИфОЗJlа
и

се

развесели,

Той

бtше

треска,

ОСI{L~JLJlОСIЪ.

за да

послtдния!

вслъдствие

Тя

б-tше

може

на

да

ИЗI{ара до край

Сл1;дъ

пр1;уморяване,
възрасть

-

очи,

три

ПОМ.iКчи сс

своитt членове

ДН}I

късно

ПI

н

този

JleJlI,.

умръ

ОТ 1,

седене

осемнайсеТl, години

вечерl)

I

НсН

нигl, IIOСЛ'БДНИ думи бtха: Мизерията ме умори.

Тя разбра, въ този послъденъ часъ, което за нъкои е много
ясно, че причината

Hq всички страдания, които тъй тежки б-Бха за

lIея, е мизерията' Лютата мизерия за едни, които трупат ъ богат
ствата на други, бе зъ да се ползуватъ ОТЪ своето добро 1
Въ ПОСJIЪДНИЯ дею-" въ работилницата, lIейнитъ очи се затво
риха, а кл-I;llачитъ И още по-тежки нИ!{ога не се издигнаха

вече.

О, БУРЖУ1ЗIIИ дами, които с !'е обл I;чеl-Ш н 1) кадифс и I{ОIIРИllа

!

Помисляли ли сте н-tкой пжть за толкова млади като нея момичета,

които угасватъ съсипани, разбити, защото еж ОIlJИЛИ дрехи за ба
лове1 i;, празницитt, свадбитt, когато смъртыа съ своитt костеливи
пръсти е тъчала ГБХНИН саванъ? Колко умиратъ тъй, както казва
поета:

I

"Както розитt отъ день до flладнt"

Кога ли мизерията ще прtстане да ги събира още докато сж

млади, красиви,
1l1астието,

за

за да ги съсипе?

Кога правото на

простирайки ржка на всички,

младостыа

ще прtстане да

се

и

счита

Пр'БСТ жпление и ще се обърне въ радость за цtлото човъчество?
Прtвела А. Р-с/(а.

Шарлота 80вель.

Социаnиститt къмъ учителския сыоъ.
1.
Спорнитt

въпроси

въ учителския

своята най-остра форма.
обществена

класа

или

Учителството
нtкой

това и своята обществена
обви . lа тозъ

"проклетъ

съюзъ

дtйность.
It,

намиратъ

въ

търси сродството си съ нtкоя

общественъ

въпросъ

сега се

слой, за да опрtдtли

И при все

това

една

съ

мъгла е

мъгла, която прtчи на мнозина да

видя гъ учителн такъвъ, какъвто си е. Обаче, като се взремъ гювечк(),
ще заlStлъжимъ, че тази

мъгла е само

въ

нашитt

глави; че тази

мъгла е нашето субективно ж~лание да видимъ учителя ПРО:Jетарий,
да

го

видимъ

организиранъ въ

пролетарски

учителски

синдикатъ,

който пъкъ, като върви рамо до рамо съ нашата партии,

нейннтt

редове. да отхвърлимъ

субективното си

всъкога е било лошъ учитель, да погледнемъ

истина
ПрОСИ,

ще

ЯСНО

желание,
на

и мъглата, която ни се струва, че обгражда
се

ще усили

което

обективната

СПОрНИГБ въ

разпръсне.

Като учитель, а главно като социалдеМОI<ратъ, азъ се

эадълженъ да се произнеса за своитt "бждащи"

считамъ

"другари". И това

го правя, не че толкова ми интереСУВа бждащето на учителската ор
ганизация, а защото ме интересува бждащето на раБОТНИlIIката

тия. Какво IГБЩО сж Jlароднитъ учители и каква полза
несатъ, ако "ка/по nролеmарUll"

ще

нар

ни нри

I'И привлечем 1) ВЪ нашата партии?

Нарол.lIитБ учители били пролетарии, сл'hдов. учигелскиятъ съюзъ

тр1;ба да е пролетарска ОРI'анизаllИЯ.
Когато работницитi; се организиратъ въ синдикати, т1, си по
ставятъ за свои близки задачи подобрение на положението
си още
при днешната обществена наредба, а за крайни свои цtли т 1; си
ПОставятъ освобождението на раБОТНИlUката класа отъ всъка експлоа
тация, което пъкъ е ВЪЗМОЖНО съ унищожаване на съвръменото ка·

Питалистическо общество и ЗЮi t;няване го му съ социалистическо. Значи,
Tt се организиратъ въ И~iето lIа своит t; близки професионални ин ..
тереСIi, а крайната И\IЪ Н 1,J1I) е IIOСТИI аllе I/a пролетарСКИ5! идеалъ.

Народниятъ учитеJIЬ е ПРОJIетарий, сл'Вдов. той трtба да се органи ..

зира въ учителски СИНДИl{атъ, който да си постави за

свои

близки

задачи защита на професионалнитъ} читеJlСКИ интереси, а за крайни

общерабОТНИШКИГБ интереси, т. е. пролетарския идезлъ. И естествено,

щомъ като народнюпъ учитель е пролетарий, той ТР'Бба да има близ
ЮlТъ и I{райни з:mачи на работнишката класа изобщо.
Но кои сж отличитеЛIIИТЪ признаци, I<ОИ 1'0 приб.'lижаватъ учи ('еля
съ пролетария и даватъ право да го наричаме пролетарий ?
УчитеЛИГБ, споредъ Герасковъ, били пролетарии, защото сж

() I>дНИ -

кржгли пролетарии. Тъ сж пролетарии,

атиратъ от ь

държавата-каrrитаnистъ,

защото се експло·

както и отдtлниятъ

се експ~оатира отъ своя господарь капиталистъ. Тъ сж
:защото повечето сж синове на пропаднали
с06ственици.

рабоТlIИКЪ
пролетарии,

ПрО.1етаризирани

И тъй като нъматъ никакви сръдства за

)l.ребllИ

производство

ocB-tнъ своята умствена сила, то тъ, за да се прtхранватъ, сж при

нудеllИ да продаватъ своята сила на държавата, както

работникътъ

IIродава физическата си сила на капиталиста. А тъй като ГБ наематъ
y~KTBeHaTa

си

сила, то ги наричатъ умствени, интелигентни ПрО.lетарии.

"Пролетариатътъ е класа отъ хора, които работятъ въ IIpoaeca
н:! производството съ орждия принадлежащи нn. дру' а обществена
ЮI3Сll, на която ГБ продаватъ своята раБO'llшнша СИ.'Ia. OTTyl{ Ь е

51ello,

че интеJlиген генъ пролетариатъ

чемъ

само

онtзи

лиаа,

!{ласа и се отличаватъ
сега обикновено
lIe

които

ний собствено можемъ да нарс

приналлежатъ

съ своята развитость,

подъ думитt

интелигентенъ

инте.'lигентнитt работници,

а

къмъ

"OpiэIlOl\'lelIaTaT3

начетеность

и т. 11. Но

IIролетариатъ разбиратъ

пролетаризираНИГБ ИlIтелигентни,

които IГБматъ постоянна, трайна работа р прtкарвn.тъ съ хлi~бъ и пола.
Въ съвръмешюто буржуазно общество групата ОТЪ таквизъ ЛИllа с
твърдъ голъма и тя все расте, нейното материално и морално поло·
жение винаги

и

наВСЪКЖД'Б е

l\ШОl"О

ужасно,

особеность е И~fено това обстоятелство, че
никаква класа,

че

тя

е

декласирана

и,

тя

но характерна неЙllа

не принадлежи КЪМЪ

споредъ мене,

неправилно я

наричатъ пролетариатъ. Нейната особеность, и по нашему нейното
:mощастие, се

състои

IIролетариатъ,

а

тн

нъ

не

въ

това,

че

това,

по

че

своята

нищетата

51

е

привърнала

социално-икономическа

ВЪ

роля

lIe IIриналлежи ни къмъ буржуазията, ни КЪ~IЪ пролетариата. Ни

щетата CnHchl\l'!> не е неотеl\~ИI\Iь признакъ на пролетариата. АIIГJlИI1
Сlштh обучеНII работнини винаги

и

навс'tкждt ЖИВ'БЯТЪ съ гол'l;l\IЪ

комфортъ И не изпитватъ никакви нужди,

летарии,

когато

мизерно

сжществуване,

тариата. Прtдъ

пъкъ
видъ

дребнитъ

собственици

но НИКОЙ

на

все па къ тъ СЖ

110

навсi;кждt

про

пръкарваlЪ

H'j:;i\Ia да I'И причисли къмъ проле

всичко

I'оръказано

несправедливо

е

да

се ПрИЧИСJlИ съвръмената ,излишна' интелигенции къыъ пролетариата
В'J,:П, основа факта на нищетата" (П. Берлинъ).

С 1, една р 1,111>,

I{OI ато

KaJl\el\l'!>

IJРОJlСТ<lРIfЙ, IIИИ туряме в 1) 1 ова

понятие извtспю опр tдt,лено съдържание. Днесъ пролетариитt пр'в-

СОLLИАЛИСТI1Тt) J{Ъrvп) У1IИТl:ЛГ-КИЯ съюзъ,

I<арIЗ~П 1, l\IИЗСРl1O

за rIодопрение

наредnа.

110

с,ынествуваIlИС,

lIа

!Ю.rlОЖСI-llfето

тъ

си
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НОЩIТ 1)

още

Jlспр-I;КiЕСН3'I а борба

нри ДlIеlIlllата

Тг) ;\ЮI'атъ да сrIO.1учат 1, и ще снолучатъ

нито за мигъ не ще пр-I;станатъ

да Оi'i'\.датъ

общсствена

въ тази 60рnа,

пролетарии

110

рожба на

-

I<апиталистическитъ обществеllИ отношения. Когаl о дребното IIpOИЗ130ДСТВО задоволяваше 06щеСТВСIIит1;
нужди,
дребllата соостпс
ноеть Jtъвгt,ше, дре6нитt собственици се намираха въ блЗ! онри
яТНО

състош!Ие.

днесъ

съ

постепеното

засилване

"а

осжжда

загинване,

дре6нигl; соn

ма д:эе6ната собствеНОСТI)

се

етвеници

минаватъ

IIропадатъ

и

на
въ

мизерия

пр-I;карва гъ своето жалко сж.ществуване,

оставатъ

все

носителка

л.ребни

на

собственини,

дребнобужуазнитъ

обаче

защото

ги

нарича.ме

общестнеllИ

на HapoJHumlb учители
учители били пролетарии,

държавата-капитаJТИСТЪ,

агиратъ

елва

IIЪКОI а и cel'a 1"1) CI1

К05lТО се янЯ!за

ОТIIОIIIеllШI.

Значи,

ни

ТЗI<а че и фа КI1l7JПl'Ь

не ни дава право да

nролетарuu.

НарОДНИГБ
отъ

гладъ, ГБ

С,)'\. класа,

щетата не е неотемлюrъ Бъ,lыIъъ на ПрО:lетарин;

за нuщетата

и

капи 1(1,': 113-

отъ отдtJТНИЯ

тъй

както

капиталистъ.

Дq,

RаLLЮТО

се експлоатираТI)

и ра60ТIJIНtитi;
пролетаринтъ

се

експло

е експлоати

ранъ. Но IIИl\1а само 1'011 се експлоатира въ C'1Bp-Бменото 6уржуазно
общество? Дllесъ се есплоатира дребната буржуаЗИ5l, експлоатиратъ
се долнитъ слоеве на интелигеllllията, на бюрокрацията, еКСГI.ГlОатиратъ
се ВСИЧКИ
се явява

съ

l{aTO

eJlHO

малцинство

от

[)

чиС'! ъ еКСШlOа [аторски

буржуазия
елементъ.

и бюрокрация,
ЩОl\lЪ

което

като е така,

можемъ JIИ възъ основа на това, че народнигв учители били еКСПJюа

тирани ОГЬ държавата-капиталистъ, да ги наречемъ пролетарии ? Раз
бира се, че не l\10жемъ.
да се обърне;\п, сега кы\l ь поелtдния важенъ аргументъ, КОЙТО
дава право

на

мнозина

да

наричатъ народнитъ учители нролетарИrf.

Той е, IJe Т'в еж синове на IIролетаризираIlИ дребни собственини.
Слtдъ като посочва, по как ьвъ начинъ отъ вишитt класи прииж
датъ елементи пъ

peJlOBeTt,

на интелигеllЦИЯТd, Кауuки казва:

"Нопо

бранци идатъ и отдолу) една незначителна часть отъ лролетариата.
Изчезването на дребното произво,!ство въ l'радоветъ, както и по се
лата, кара днесъ дребнитt

буржуа

синоветъ си въ интелигенцията,

собни

или

нс,

иматъ

JIИ

и l\IIЮI'Оl\fа

селени да ВЪЗДИПlатъ

безъ да се гледа,

наюIOННОСТЬ

дали

тъ Cli"~ спо

или не, защото Иllакъ една

часть Отъ Д'Бцата имъ, ако не успъятъ да влъзнатъ въ редоветъ lIа
,интелигенцшпа, очаква ги сж/~бата на пролетариата. Тъй се образува

една нова срtдна, твърдъ значителна класа ... Тази

IIOBa ср ';дна класа

се създава ДОllейдt отъ нуждитъ на капи галиетическото производство,
Донейдt о гъ загинването на дребното производство".

И така, аРГУl\lентитt, !\оито ни привеждатъ, за да ни убtдятъ,
~e наРоднитt учители били пролетарии, съвсtмъ не сж уБЪдителни.
СИЧКО иле да ни yC5-\;ди, чс народНUl1l1Ь учители С/Х чаСnZ/J оПl'Ь

СО! lИАлиетит-в К'IJМЪ УIII'1ТЕлекин еъюзъ.
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дОЛlluтfb слоеве на една "нопа

Срfbдня

класа и ,

на

и нтсЛll

геНЦllята.

"НаРОДlIитi> учители,

казва КаУIН<И,

-

принаДJJежал. къмъ

--

сръдинката между пролетариата и ШlТелигеlJlllfята, но Г~)XHOTO
Iюложение
имъ,

е произлъзло

мака ръ

твърдъ

класи

въ

8ръме

отъ

конкуренцията

женскиятъ

трудъ

Iюмежду

и да я нрави

но отъ прtзрителното отношение на влад'J;ещит1;

народното

на пролетариата

толкова

fЮСЛЪДНО

чувствителна,

къмъ

не

JIOIlIO

8JlaCTI)13

образование. Тъй като всъко усилване

въ сръдата

на

обществото

води

подирt

си и но

голtмо грижене за HapoJllloTO образование, народнигJ; учители иматъ
особенъ интересъ къмъ прогреса на тази класа, но не тол/{она като

nролетарllll, колкото като учитеЛll. Обаче и досега този интересъ
нийд-В не е билъ достатъчно силенъ да прtвъзмогне съсловната
ОI'раниченосТl), която СlilЩО тъй, както II у apyzumfb llнтелu
гентна слоеве, мисли,

отЧУJlсдаване кь,мъ
горнит fb"

(le

най-д06р-В ще

1l0-долнuтfb слоеве u съ раБОЛfbnuе към'Ь

.

Но пита се, защо толкова
да докажатъ,
социално
м1;СТО1:0

че

учитеЛhТЪ е

положение

намtрятъ

съюзъ

къмъ

-

пролетарий ?
борби.

другари-учители

Защото

социалнитъ

Усилията

да се

социалдемократическата

своето оправдание

рии учителит-В

настоявап) наши

искатъ да извлекатъ

му въ общественитъ

телскиятъ

ностигне своит1; цtли си

неговото

му стремежи,
привлече

партия

учи:

могаГJ,

да

само ако се докаже, че като пролета

тtхниятъ съюзъ е просто единъ съюзъ на

нишки синдикати (учителскитt дружества), а

като такъвъ

ниятъ не може да бжде неутраленъ къмъ партията

Както виждате,

от 1)

работ

fIOслt)д

на работницитt.

тукъ вече въпросътъ не е, кое е Bt.PHOTO, а кзкъ

по-лесно ще можемъ да приближимъ учителството къмъ рабоТf-lИШ

ката партия. Не може да не признае човtкъ

ИСI<реностьта на това

благородно желание; но какво да се праЕИ, когато не субективното,

желание опрtдtля вървежа на историческото развитие? О, ний може'"
много да желаемъ. Ний бихме желали, щото

още

ymplb

да Clргз

ганизираме и внесамъ класово съзнание въ работнишката класа; ний

бихме желали, щото още утръ да

можемъ да

убtдимъ всичкит~

долни слоеве на интелигенцията, че тъхното положение ще се пО

добри само съ побtдата на работн. класа; ний бихме желали, шаТО
още

yTpt

да убtдимъ дребната буржуазия, че нейното снасение ~

ВЪ възтържествуването на пролетарския идеалъ; ний бихме желали,

наи-послt, да

убtдимъ

въ

класа,

че въ с ьвръменната

жение

не е сигурно

на собственото

наи-скоро

BptMe

обшествена

наредба

и че то ще се осигури

и класово господство.

и

само

господствунащзТ~
и

нейното

полО'

съ унищожаваff~

Но какво да се нрави, кога1'

това субективно желание ПРОТИБорtчи на обективното историчес~
развитиеt

П.

IIC

Ний

можемъ

.Jrlla(51MC

да се

нраЖJlебно

,(ъм ь

ШlТелиген~

{(ията. РаБОТIIИIIII{ата клзса "с може да МИllе беЗ-I, УСJlУПlгl, "а ~IH-rелигенцинта. СоциаЛllата демокрация казва "добр-Б дошли" Н3 всички,
коИТО дохождатъ

въ неtiнитt

редове

борба, отъ КОЯТО обществена
выlосъъ е: какво

и нзематъ участие

класа

да

идатъ.

нtщо е интелигенцията

въ lIеЙllата

ВажнИ5IТЪ

за

"асъ

и какъ можем ъ да

51 rle-

челимъ за социалната демокрации?
Развитието

"а

капиталистическото

З3 увеличение на интелигенцията.

общество

Развитието

на

създава УСЛОВI1S1

ИII1lУСТрИИТЗ,

раз~

витието на държаваl а съ ВСИЧI{И административни учрtждении, ВСС
МИРllата

rlOлитика,

еж условии

за увеличаване

Обаче,
толкова
повече

ното

разлагането

I<ОЛКОТО

редоветъ

и

нейното

чаване на
е
която

на интелигенцията.

редоветъ

сжществуване

СЖLцествуване

ВСИ1IКО "1 ова

повече напрtдва капиталистическото

повече се увеличаватъ
и

-

на дребlIитt занаяти

става

все

конкурентитt.
Тази
всiпа
недоволство

е

развитие,

lIа интелигенциита, толкова

негарантирано,

по -тру ДIIО

съ

понеже

матириал

постепенното

несигур"ость
на
и
опозиционень

увели

сжществуваlIето
духъ
въ
сръ

дата
на
интелигенцюпа.
"Увеличаването
на
ИlIтелигеllцията
и
увеличаваIJе
на недоволството
И сж двата
наti-важни
моменти,
които

даватъ

манието

си

\:твуване

на

срtщу

ГJOBOДЪ на социалната

върху

тази

класа"

интелигенцията

господствуващит1>

я

(Кауцки).

кара

класи.

д.емокр.щин
да

се

да

обърне

Негарантираното
настроя ва

Въ тази область

вни

сжще

револlOЦИОШЮ

Ilрофесионалнитt

интереси на раЗJJичнитt слоеве на интеЛИI'енцията сж ПРОТИВОПОЛОЖIIИ

на интересиг~)

на господствуващитt

бори за прогресивното

развитие

класи.

на

Въ тази

буржуазното

смисъль

общество,

тя се

за

да

И се гарантира сжществуването. Тукъ ин гелигенцията може да върви
СЪ ВСИЧКИ

класи,

буржуазното

които

общество.

се

борятъ

Но

прнвилеl'ирувано

положение

телна защитница

на тази

тъИ

за

като

прогресивното

интелигенцията

въ съвръменното

обществена

наредба,

развитие

заема

lIа

едно

общество, тя е рtши
която

и

гарантира

Това ПРИВИJlигирувано

положение. Ако въ първия случай (прогре
('Нвното разнитие на буржуазното общество) интелигенцията може
да върви съ пролетариата, то въ втория (унищожение на тази на

редба, въ I{ОЯТО сж възможни привилегиитt) тя е неговъ Р'Бшите
JJеннъ противникъ. Интелигеllцията е недоволна отъ господствува
щитt класи и затова тази опозиционно настроена интелигеllЦИИ

МОЖе да пръмине въ редоветъ на пролетатиата, но неИното недо
ВОЛство е много "о-малко 01Ъ това на пролетариата. И когато тази

неДОJюлна ()тъ буржуазията интелигенции, която въ редоветъ на про
летарската армия заема офицерскитt и унтеръ-офицерскитt MtcTa,

ПОведе борба, тя може да се спре насръдъ пжтя. Тtзи недоволни

СО1tИЛ/1ИСТИТ'I)

.560
JltHa

JI

ГIOМИСЛЮН(1Т/', ч~

[\1Olall>

заlова

ИJllОJlа

lIа

ДВОрSlIlИ

да

(С

сжд()а I'(J, т

с 1, ССJlеllитl;

MIIOI'O еж

(lIpa/I>,

1I:1IIраШfJ/I/

ЮlfО

(ЖЩО

I,ii

!{ЪJ\П, УЧ~1ТЕIlП\ИЯ

"ротив /, свои 1"1; бащ",

оеl'{JIШI/,

1{(1I<ТО

(i't~

СЪЮзъ .

IIрОЛl'lарlfзта

lIагrраЯНJlIf

ГН. Bpl;Me "а (СЛСЮ1гl; ВОИlllf.

,

"р()

11(1

I/CJlO ВОJl

11111'1

Но ({огаго СlIр(

борбата, пr се сгреlVlН да

crrpe IIролстарИАга, а това с ВI>З:\-IOЖI!О,
КО",ПО ('О уб'l;ди, че /1O-lJ(паГI,IIJII~та борба с "B:lpB<1pCTBO". (:1, CДII~
дума, ти ще сс стреми да lIаl\1аЛ/1 Ilel'OB()TO PCBOJIIOI!HOIllIO "ас I РОе.
"ие, а това е възможно съ КРИ / ИI<а "а саМИ51 СОllиализ I,M "Но н ЬрRежътъ lIа кэrlИ гзлистичеСI{О разви ('ие съзл.авз гаlШИЗи
условия, при '{О" го Ц'I;Л(па ИII геJlllгеlЩИ51 не може да се О гнасSl ед.

!I()IШО към

[) класовото устроИс 1'130 113 общесТiЮ i о. Съ:mавз l' 1, сс та.
l<Ива обег< 1иrши УСЛОВИ51, I{ОИТО изри ва гъ J1 ьл6uка "РОШIС 11, между
изн'I;СТllа чаС1Ъ отъ и-н геJ I IЛ'СIЩИSl га и ГОСГlOдсгв} ващи I"h IOlaCII. ['ол ';ма
часТl) отъ ин геЛИI'енцИ5П3 611В3 изхt3 L,pJlella, лишава се от 1) В I>ЗМОЖ·
lIoCTI>Ta да бжде 111>ЛllОllравеlll) член 1, "а буржуаЗIIОГО общес гво,
[[о този lIаЧИIIЪ тази 'laC'II, отъ 11Н гелнгеНЦИ51 га ИКОI!ОЮJl(ССI<l1 н со·
ILиално се приближава к bl\'f"!> IICJШИГГ) класи.
"Въ съвръмеllНОТО

JlостаВЧИI<
вождове

"а

1, par
на

обществеllНИ'1

тази или

класа"

(Л.

I{Л3СОRО

схсlIеl1СС

нруга нейна

t

"а

О{)IIl~СТВО

истеJlнгенция га сс ЯlЗява

ИJlеоло:~и, Гlllсатсnи

113рТИИ,

часть

според ь

с 1>

тази

11

JJОЛИ 1'llчеСI<И

социалното

или

друга

сродство

обществена

Мартон!"».

ELTeCTBeHo, че ДОJlНИГГ, слоеве 113
ПрИllадлежатъ

учителит 1."

интслигеllцията,

'{ЪМЪ

коин

ще се в I)ЗДИГllат

1) ,!О-скоро ло разбира,
"ето интереси г 1; "а IIИIШП t клClСИ (дребната буржуазин 1I пролета·
риата) ОТI<ОЛI{ОГО до разбирането ИlIтересигl; 113 буржуазия га.
Ний жив-г,емъ въ С1 рана останала назадъ l3 ь свое го ИI<ОIlОМИ'
ческо развитие. Въ ['OJI'J,l\f3Ta си чаClI) нашата CTpaH::l е дребнобур·
жуазна и IJOcL;l\f ь сега в h Н'БКОI1 са:\1O центрове се развива инду·

стрията. 11 нашата интелигенция, КОЯlJlО е поставена вь дре6·

нобуржуазна
обстановка, /lO-С/(ОРО ще усвои дребнобУРJ/суаз·
Hllfnlb възгледи ОПl!{олкоmо npO.l!.emapL-'f{um!ь. HaZllama uнmеЛll'
геНЦllЯ, особно нароинит/ьУLlиIJzеЛll, които :J1{'IlВfbЯт'Ь повечето

splbMe въ селаlnа, ПО-СКОРО ще си изработи дребнобУРJlсуазна
идеологllЯ отКОЛ!<ОlnО пролеlJzарска. И P!JJdKll С/1\ он!ьзu на'
родни учители (а сжщото Л10Jlсе да се NдJlсе u за дpyгam~
llнтел llгеНЦllЯ) ,

които

и.мать

,nази реВОЛЮЦllонна

енеР2UЯ~

за да .klozanlb СЬ YJlCmseH'b mрудь да се вьздuгнать до разбu!

paHenlO на nролеnzаРСКllЯ идеал'Ь, на nролеmаРСJ<ата идеол~'
гия, право nРОПZllВОnОЛОJ!сна на идеологllята, !(оято uJf)

се налага

оть обстановката,

ви !<оято С/К поставени

al

J!сuв!ЬЯI11'Ь.

Но коm<ото новече се vсилва ИI<ОI!Оi\lИчеСI<ОТО раэви'l'И~

в ь ...

шата CTpall~, ТО.1кона повече - ще сс руша'Гь ОСlIовит1; на лре6lIобу!
жуазната ил.ео.ттОПIЯ и ЩС СС СI)ЗИЖjlЭТЪ ОСНОВИ1 vt

lIa

пролетарската.

,гава гювече e,'IeM~1I ги ще MOiaTlJ да разбератъ това, що се върши
коЛО ТБХЪ, по-леСIlО ще могат ь да възприематъ IIро.ттетарския идеалъ.
Ний ще Юl31\1е силно В.lияние на страдаЩИТ-Б отъ

IIо еве , I<аквито сж

дребната буржуазия

и

I<апитализма

интелигенцията, когато

ыаме силна работнишка парТИ51, КОЯТО, ра'збира се,

пр1>ДПО.lага ка

италистично развита страна.

А дод!Ъто HaUlanla CI/ZpaHa е слабо развuта II партията
!ll слаба, ний не тр/ьба да се ЛЪJlсе/vl'Ь, че имаме силно вли
!ние върху ape6/-lanza 6УРJlсуаЗllЯ II интелигенцията.

.

III.
Съ

освобождението

:зпитаЛИСТi,Рlеска

Европа,

lpебllИ занаЯТt/Ии,

си Бьлгария
КОИТО

б1>

IIочнаха

заlIOчна се рушение

отворена
да

на

за СТОl<ит1>

конкуриратъ

дребното

на

lIаши l' h

производство.

lребнит-I> собственици: се.'Iени, занаятчии сега тр1>баше да издържатъ
lуждит1> на една по европейски образец ь държава, ТР'Ббаше да из
lържат ь конкуренцията на европейс({Ит1> стоки, пр1>жното блажено
OTJlet-Б.

IptMe

Появи c~ нуж 'Щ отъ С ы<ратяване
'атъ да се плащатъ
1анъци,

дан ЬЦlпt.

хищническо

{ата и безброй

нахвърляне

се

безбожното

на лихваритt,

за

да мо

събиране

грабежигt

lIа

отъ ха:.;

други j1ашинации на първоначалното капиталистичеСI<О

iатрупване за

оу1>Тl<а

на "работния

~арСI{ИГЪ

държавници

:Iразникъ

безъ печена кокошка,

~ptMe", а сега

Започна

на потр1>БНОСТИТ-Б,

ГГБеха,

народъ Ц. Още дълго ВрБме бъл

че българскиятъ

обаче то бt

сеаенинъ

въ

не

с1>да

"блаженото

L!1>

старо

сега печената кокошка прtмина върху трапезата lIа

-

;ългарскитt управНlЩИ. Почна да негодува "работниятъ народь",
Iбаче туй I!~I'O (Yl3all~ 6 Б C\1iКTHO, неопр Бдtлено. Нi>що ново се вмък
:аше въ 6ъЛ!~арсю,{я животъ, н-I;що ново се извършваше ОКОЛО ГБХЪ,

ла какво бъ,

1'1:> не

il10жеха да разGерат ь; тъ чувствуваха

IptMe' настава, че търговинта заПр-Б, че занаятит1:>
Jадатъ,

кеха да

61> всичко туй, какъ и защо ставаше,
Р:lзберать. TI> Ilеl'одуваха, ала туй негодуване

ала какво

че

".'10ШО

почнаха да про
1'i; не

мо

бt CMi'h.ТlIO,

lеопрtдЪлеllО.

Заедно съ

IIp-Г.llасннето стокитъ

НCl

капиталистическа

Еврона

lptHece се въ Българня и СОНl1аmf3МЪТЪ. ИНТСJlигс:нцюпа, конто с 1.·

lYBCTBYBallle на този

"ра60тенъ народъ ((, не можеше да остане- рав

IОДУШllа [{Ъ\IЪ не! авото теГJlО. Тя възприе извъстни социаJlистически
!стини, да отиде при народа, да му обясни, защо той страда. НО

-!<ТО бъ Смжтно съзнанието на "работния народъ", сжщо тъй 61;
PtitTHO и съзнаннеlо на интелигенцията. Нахлува каlIитаШfЗl\lЪТЪ,
,аЗРушава, 110 за първо Bp'I;Me не съзижда нищо НОВО намъсто раз
~шеното. 1[о такъ13 [> lIачинъ въ живота се създава хаосъ, Koi1TO
N. ~P'I>HacSl и нъ глClВ!ПЪ. ИнтеЛИl'еНllИ5lта б1) реВОЛЮНИОlillO настроена,

"то и: саjШЯТЪ "работенъ нарол.ъ", но Д'!> да насочи своето револ«)-

II,ИОННО настроение, какво да прани -

Bp'I;:',le и тази часть отъ бъЛ! apcl<aTa
IIdРОДIIО
животъ.

учителство,
Гонени

изпитваlllС

И првслъдваllИ

1Я не знаеlllе лоnрt.
ИlIтеЛИI еНЦИ5l,

УIIаСIъта

КОЯТО

сс

на заб ьркаllШI

отъ котеРИЙНИГБ

ВЪ

Т)
каЗI

() Ы1l apc~

РСЖЮIИ,

у IIIПС'JIИ1

"р'!;оашеда потърсятъ сила, за да дадатъ отпоръ на царствуващето наСI
лие И безправие.

Тази сила т h намtриха въ неДОВО.'JТштi, l\fаси. Проф/

сианалнигt интереси на УЧИТСlСГВОТО се слhха съ интереситъ HJ Ж
ДО юлния

народъ

стана дt.rю

и

моралното

на учители

даде се учителската
телството,

И

\13 гериа 1110

и на всички

ОрГ;IюваНИ>I

l<aKfnO II

с 1")

хараНТИРЗllе

потиснати

свонт d

,мнозинствопzо ото

наСПZРОll ревОЛ!Оl{llОНJlО,

стана

lIа

УУI1Те)'i

и О:fеправдани.

"боева «

СЪ1

так I'Ика.

УЧЬ

UНlnеЛllгеliЦllЯпzа,

l

соцuаЛllсmвуващо.

Отъ н Б!<ОЛКО години въ наllШИ ЖИf30ТЪ се

ПОЯI:НI

нtщо

IiОВ(

Раздвижи х:а се се.'lенитt, занан гчии ГЪ, инд ~'стриаЛlнпt съ СIЮН опрi

Л Б 'IеlШ исканин. Това по:<аЗВ8, че въ "Рi1.ботния народъ ((

се

е

lIa,lo диференциране на общественит1; слоеве. Въ това Bpt:\le

ПО~
и

Р!

ботнишката наргия въ БЪЛl'аРИ5I ПО1IНа своето опрtд-hлнне, своето пе

ясно диференциране о гъ "работния народъ ((. На
ПОД1lертаваше
чеше

се

пролетарскинт ь характеръ

uсе нейната

редъ

конгреси

с

на работнишката паргия, сс

eCTeCTB~Ha ср'БД1. СiКщото диференциране тр'l;баше д

ИЗf3ЪРIШf и ВСр \;дъ

инте:шгенцията.

Вь

2лавllmlЬ на llнтелп

геНЦllяmа почна да спада революционния жарь. СоциаЛИЗЛIЪ11
ДfJКОЛl<ОГО се явина теоритическо изражение на раБОlllИШКОТО дниж~

Iше, става "тъсенъ Il, "шаБJlоненъ
ТС.:1игенция,

"I/увсгвителната"

1(,

"закоетенtJIЬ". "Отзивчивата l' иите

душа

на

конто не

\южеllIе

да

се е

OTJOBe на II)'ЖII.итt на "работния народъ
не можеше ла сс не из
IlлarlIИ от I~ тази "закостенtлосгь". и l'ont:\1a часть отъ Уl/И l'слствоТО
I<oe го жив-t,е между народ.а, ко.; 1'0 IIС М )же да ос !'Эllе раВllо.'tУШНI
1< Ы\IЪ неl"ОВIП \; болки, H~ illQжеlне да сс не У}I,ДСИ ОТ'I> такова "за
«OCTeHtBalle" lIа социаЛИJма. И тъ рж.КОШftСl<аха lIа ОIIИН, 1'0l1ТО С
:mсха съ Hel'OI?O'/O "раЗIIIИРНl3аllе"
и "задълБО I Iаl3аllе". По mакМ
наttИНЬ обll~еспzвениmlЬ идеали на една часПlЬ оти 6ьлгаРCf<аnt!
1(,

llнтелигенция се СЛlьха СО общесmвенumlЬ идеали на ПllЬ311 оо
щесmвеНll слоеве, до разбирането llнтересиmlЬ на ,-соато

m'

се воздиzнаха.

Какво CTa~la съ професионалнитъ

учителски интереси?

:3з лрО

Фесионалнитt учителски ИlIтереси "д ьржавата еволира «. Маси гt ~!
сж вече този належдеllЪ елементъ, 110 "лържавзга еволира «, И В
Съзнание" затрж.би, че "дяволътъ не е т ьй .'IOIIIЪ И Т ьй Ilереff'Ь
J)

както сме си го въобразявали". Съюзътъ стЖ/IИ въ нова фаза, фа
зата lIа "МИрIlит1; (НОllltНИЯ съ централната влас 1'1> ((. "Боевата T8~
TI-II:а, тактиката на "увлеченията" и "мждруваIlИ5lТа((, ОТС I'Ж//И IIрtД1
тактиката IIЗ "опи га" и "ПРЗI<ТИ1{носгьта". А за да се IIрiщстави 81
1(

по-привлеl<атеJlенъ

видъ новата фаза, нужно бt да се осмъе

чението ", ла се оемi;ятъ "меЧТ31 елнтt" .

"увЛF

Г'uUИАJlиеТИТ1,:> КЪМ'fJ УЧ ИТЕлекия съюзъ,

563

'-'

Ето Ю1I< Ь тази ИIfТСJlИгенция,
uноНlЮ

настроена,

СО/LИЗJlизма.

31

сега

КОЯТО

се пuдигна

противъ

Ето какъ учителството,

со/tиалистическо,

сега, когато

по-наrlрtдъ бtше реВОJJЮ
"закостенi;лосТ/)та"

което ПО-lIапр БДЪ се

социализмътъ

ската си свътлина, то се уплаши отъ него.
'Ie сега HtMa вече толкова социалисти
(и учитеJlС гвото, разбира се), както имаше
трtба да

става споръ

между

допус гимо за филистера,

е

му

се

яви въ СЖЩИII

Ето защо не е чудно,
между
интелигенцията
по-рано. По това не

социалдемократитt.

недопустимо

на

мисл-f;ше

за

Това,

което

социалдемократа;

слtдниятъ не се чуди на разнитt прояви въ обществания

е

110-

животъ,

а ги обяснява. При сегашната нераЗ8итость на нашата страна
[Е при сегашната слабость на HaUl2ma партия ний не .мо
же.мо da разчита.ме на много съюзници UЗи сргьдаmа на
tlнтелuг.еНЦllята.

Ренегатството
дЬ

който

а отъ

то

or ь

никога

социализма, не отъ социализма на Маркса,
не

можа

и

не

можеше

да

се

"социализма" на народолюБСКИГБ чувства, това

ство на учителството е,

което

най-вече

съюз ь въ днешни}[ моментъ. О гъ

ващи се малко 11,1И
8заИМНОСГlомагателно

много "пролетарии",
дружество

СII искаха да минатъ за все

отстжпниче

характеризира

организация

на

учителскин

хора,

той се обръща

нз хора,

които

повече и повече

издигне,

поне

чувству·

въ

въ

едно

мечтитt

"бюрократи"

.

Пъкъ

lIако пролетариит Б въ борбата печелятъ всичко, то интелигенцията

(новоизпеченитt "бюрократи" 1) губи всичко". Бtгането отъ борбата
hзведе учителството въ тихото присганище на "послушанието".
За
нtколко
трохи
народното
учителство напусна
имечтанията
за
да се присламчи къмъ държавния корабъ. В. "С ьзнание" съ своит1;
низменни

ренегатски

~констатира

,на

единъ

оформващето

пропов1;ди

извършилъ

се

не прави

се фаrпъ,

учителство:

нищо друго,

освънъ

то се е

освънъ

да бжде

"лъгало"

да

изразитель

дo~eгa,

то е

:lIфантазирало", сега е "поумнtло", сега то се явява въ истинската

СИ физиономия. И неговиятъ съюзъ е просто една буржуазна орга

'/iИззция, единъ признакъ за всеобщото организиране
ране на българската буржуазия, тя е организацин
зената интелигенция.

и мобилизи
на обуржуа

Ако учитеJlСКЮIТЪ съюзъ е непусналъ социализма, то не тр·tба
пи и учителигв-социалисти негови членове да напуснатъ съюза?

IV.
в ь стремежа на нашит'\с, другари-учители да останатъ въ съюза,
,аа да упражняватъ нъ н.его социалистическата критика и така Д3

П'РИВJIекатъ неговитt симпатии към ь партията, ний съзираме оста
ты<ъ отъ доскорошния ОllOрТЮНИЗЪМЪ на социалистическата интели

генция, конто не YMte да

~POцecъ на работнишкото

чака, за която е мж.чителенъ

възмогване

бавнияrъ

и затова дири нови СИJJИ

СОLIИАJIИСТИТI) КЪМ"> У1IИТЕ.JIСI{ИН СЪtV,i

между елемен ги,
носители

които по своята

на социализма.

достатъчно,

природа

РаБОТНИШI<ОТО

за да погълне

Ti;xH:lTa

не

могатъ да бждатъ

движение

енергия.

1>.

още се явява

Миналата

ГОДllllа

не·

yrlO.

трtбихме всичката си енергия, за да разбиемъ ОПОрТЮlIистичееКИ-l't

въжделения. Но дали се отървахме напълно отъ тъхъ? }l{еланиеl'l)
да усилимъ

нъкакъ

партията

живtе въ сърдцата на
Ilартия

не

IIOJlcTByBa

е

въ

численостьта,

въ нартийнитt

ната на нашата

неразвитостьта на

мнозина. Съзнанието,
а

въ

че

търпението

CTpallaT

I

и

силата на lIашат •.
знанието,

не

гос

членове.

каlШО ний ИСЮ:tме

3(1

въпрtки

да имаме учителския

съюз f) к bl,'I." CTpa~

партии, когато това е невъзмо\кно за еДШl ОРI'аШlзация,

I<ОЯТО съ бързи крачки отива да стане пето колело на държавната
маШl1на?
Ако dСИЧКИТЪ

УСИЛt1Я

на

нашитъ другари въ с ыоза не бi)ха

отправени да доказватn, че учителитt сж пролетарии, за да ги

нри·

съединятъ къмъ партията, ако виждаха учитеЛИГБ каквито си еж, ть
биха могли

да

произведатъ силна

защото всичко е на тъхна

страна.

критика въ учи гелския съюзъ,

Не,

тъ искаха да докажать на

учи гелитъ, че били пролетарии. Когато тука

выросътTЬ, до каква

степень учителитъ били пролетарии или бюрократи ("повечеCl или
"по-малко"), даже да прием f:;xMe, че въ голt:vIа етепень ТЪ еж про
летарии, би тръбало да се послъдва отъ практически
важния въ
IlРОСЪ:

до каква

степень

таквизи

слабо работнишко

движение

социализма

възприетиятъ

и дали

бжде един ь
3l1а!lИтелна

сnеЦllфuчен'Ь

степень

"nролетарuu«

могатъ

масово

TtXl:>

отъ

учителскu

да

при

еъвсБМЪ

се привлекатъ

за

HtMa

да

"социализъм ь"

соцuаЛUЗЬАt'Ь,

как ьвто ВЪ

е билъ досега?

Учителитt еп Ыос, масово, поне за сега у насъ не могатъ да се нри
ВJlеl<атъ къмъ работнишката партия. Не виждате ли въ стремежа да се

вмъкнатъ учителитt въ партията нови попълзновенин на ОflОРЮl-fизма ?
СелеflИТЪ и занантчиитъ не можеха да бждатъ обектъ на раБОТНИfш<ата
партия, при

всичко че

JIИТЪ да се приематъ,
каЖdТЪ,

когато

че

видимъ,

Ila

бъдни и недоволни; тогава поне учите

тъ

сж

напразно е да

отдtлени

С ьвсf:;мъ не,

сж

-

отъ

прtдпазваме

опотюниститt

това прtдпазвзие

че субективното

обективната

пролетарии.

истина,

желание

когато

ботнишко-социалиетическо

социализма елементи съ въжделения

се

сме

вече застрахуван».

има всъкога

захваща

виждаме,

движение

отъ опортюнизма тогазъ,

ний

си

Мнозина, може би, ще

MtCTOTO,

щОМ'Ь

да прtчи за разбиране

че при

неразвито

повикватъ

още ра

за засилване на

противоположни

на пролетар

ския идеалъ. То си има мъстото още и затова, защото наII1ата
страна дава богата храна за опортюнистични въжделении и защОТО

ОIЮрТЮНИЗМЪТ ь е станалъ мода. На опортюнизма днесъ р;ККОГlлi>С~'
катъ филистеРИ'I'I>, РЖКОrIJ1tска буржуазията, РЖКОПJItСI<атъ работ

fllrrIlI<JПЪ врагове. И що значи, че щtли да те прtзиратъ нъкоЛI<О-

"фанатизирани"

"секганти", когато "почгеflОГО/(, "поредъчното" об

шествО те rlOхвалява?
Може би, учителитъ социалисти

въ

съюза да сж пръкраСНII

С'Jциалдемократи, обаче съ стоенето си въ съюза
датъ само критиr<:а,

горятъ

Tt

ОТЪ

желание

да

не Ilроизвеж

Tt

видятъ съюза со

i;иали~ ги чееки. А този стремежъ ги довежда до опортюнизма. Су
.беКГИВIIOТО желание излиза по-силно ОТЪ силата на сониалистическата

кри' ика,

КОЯТО

И ВЪ края

на

би

трtбало нашитъ другари въ съюза да водя г 1>,

краищата ний си

доставяме

Какво тръба да правят ь

жуззна

ор,'аllизация?

толкова,

доколкото

учителитt

Тъхното

може

да

...

стоене

се

ПрИЯТНИ

илюзии.

социалист"

може

оправдае

да

в ь една

бур

се оправдае 110-

стоенето

"а

СОllllзлде1\l0

крата въ еди нъ еснафски или земедtлски съюзъ.
Това не е б'l;гане отъ живота. Нии ще се впускаме въ ВСИЧКИ
области, д'!;то кипи животътъ,

всtкждt,

дiно има работа, а тя е

въ цtлото общество, защото ний мислимъ

да

ПР'hвземемъ цtло', о

обшество. А сега? Сега да не бързаме още да lJp-hвзе~1е~JЪ обще
ството, за да не бждемъ пръвзети . Сега - да рабо ГИ~1 ь за нашето
задълбочаване въ работнишката еР'Бда, да пуснем ь
въ

живо I а

пеното

и

оттамъ

развитие

За

туи

живота,

вь

е

на

ще

започнемъ

нашата

нужно

нашето

разширяваllе

за туй се иска

тицо, ти добрt си ровила!

Jl'I;TO

стото,

натъи

организации,
които

еъ "учителска
отъ

вотът ь, тамъ
етическия

уrlители,

съюзъ т
U

опитность
и

bpctTe

учители,

учителството
и ,")риkге

Хамлега: "I<ър

113

кОИТО не могатъ д:l раБО1 я 1Ъ

нима

да убi;ждаватъ

в ь учителския

еJlемен ги

Но

1"1; ще намtрятъ

соц, КРИ'I ика,

не 6ЛI,скане в 1)

1(

има много учители,

въ пар1 ийнитt

ПОС1 с

общество, а подземна, беЗШУМllа РЗ()ОТ3,

1(

за да могатъ слtдъ насъ да извикэтъ с ь думи ГБ
Наисгина,

с ь

страна.

търпение,

"почтеното

дълбоки кореflИ

ще

I-И

учителския гъ с ыозъ с 1\-1'1;В "рху

въ

СОЦ,

КОИТО да УllраЖlIява, 1)

IIдеалъ?

а

ги уб-I,ждавайтс

нсрвнитi;
в"

оттукъ

"праКТИЧllИгl; (( н

филистеритt,
lIaM [;рlIте

Не,

и

1амъ,

възприемчиви
д'!>то l<ИflИ жи

IlраlЮ'1 а га

Jla

сониаJНI

~,деал 1) •.

А. Б. В.

Софийската жельзнопНtтна раОотилница.
Съ развитието на капитализма въ Бьлгария се почувствува го·

JItMa нужда отъ Ж.-п. мр'f:;жа за нуждит Б на търговията и др. Паза
РИ щата

се

разшириха

и

по

бtl1lе Ilpl1l1y деllа да УГОJl'I;ми
СТОКит-l.

въ КОито

01",

да

ещlO

се

м 1;(" О

lIа

pe!\1011 пrратъ

JlеоБХОДИI\ЮСТЬ

съврtменната държана

ж,-п. мрtжа, по КОЯТО се пр hнаоп

1,

Jlpyl-o.

Необходими

стаllаха арсенали,

Ж,-If.

JIOКОМОПfRИ

И IlOтдържа Ж.-II.

мрtжа. У насъ има три такива рабогилници: въ София, Русе и Бур
гасъ. Ше даде мъ свtдения само

за

софийската

работилница, но и

другитt двъ сж. поставени на сжщитt начала.

Софийската Ж.-п. работилница прtдставлява типично мъсто lIа
експлоатации и робство отъ държавата.

Този арсеналъ

е

основан

"

прtзъ юлий 1888 г. Въ него сръдно сж работили 250-300 души
и сега около 250. Работницитt се дtшп ь по народность: 2 нtмци,

5

евреи,

гърци,

3

1

русинъ,

арменци и останалитt българи. Об

5

носкитt между работниuитt сж другарски, обаче началството гледа
съ по-добро око на чужденцитt отколкото на българитt. Измежду

работницитъ нъма по-млади

огъ

18

г. и по-стари

отъ

50

ГОДИIIИ.

Почти всички работници еж грамотни с ь изключение на нtкои отъ
чистачитъ, отъ които не се изисква НБкаква IIOдготовка.

Отначало на работницитt не се е искалъ нъкакъвъ цензъ по
образование, но отсетнъ на младитt новопостжпили се е изисквало

първоначално класно образование, подиръ не по-малко отъ 3-класно.
Както въ всичкитt държавни учрtждения не се спазва цензътъ, сжщо
и тука се правятъ снизхождения по партизански с ьображения. Засега

работницитt по образование се дълять: 4 съ гимназиално, 10--V·
класно, 50-III-класно, 1О техническо, а останалитъ съ ОСНОВIIО
или .първоначално гимназиално образование.

По специалность работницит-В се дълятъ на машинни шлосери,
вагонни шлосери, стругари, ковачи, лtяри, бакърджии,

тенекеджии,

--

всички тtзи

КIJТЛЯРИ, ДЪрВОДБЛЦИ, тапицери, бояджии и чистачи
занаяти се

упражняватъ

има работници, които
по-специалисти

идатъ

по

работницитt

да си състави

пълна

ще ги разгледаме

дъто

прtдстави

се

сж

упражнявали занаята повече връме и CiK

занаята,

а

тъ

и най-послъ
пр Бдстава

еж

майсторитt;

ученицитt.

За

слtдъ

да може

тъхъ

четецътъ

за положението на работницитt, ний

по отдtления.

Локомотивнитt
ление,

въ разни отдtленин. Въ всъко отд-Вление

шлосери се пом-Бщаватъ

поправятъ

за ремонтъ,

1я

ж.-п.

машини.

въ монтьорното
Що мъ

се lJазглобява о гъ

отдЪ·

една машина се

шлосеритt и почва да

се поправя всъка часть. Монтьорното от Бление е едно отъ

най го·

лtмитt отдtления в ь работилницата. В ь него работятъ около 35
души (останалитt до 67 еж въ други отдtления), раздtлени на 3
групи съ по единъ майстор ь. Всъка група

шина, слtдов. винаги има по
експлоатация

и

нечистоти

3

сж

отдtлно си поправя ма

машини за ремонтъ. Най на ГОJГБма
изложени

тtзи

работници.

Винаги

обл"вчени съ горни работнии ДР"БХИ, тъ биватъ потънали въ масти и

чернила, съ лина черни, коси мазни и оть качване и сваляне частит'!;
на машината тълесно изтощени. Ако чов БКЪ се взре въ ржцtт'I; иМЪ,
ще

r Iри

види,

че

голъма

ШfЩОЖflа

мнозина

еж

напрtгнатость

заПJJа ('3,

КОЯТО

съ

на

не

прtбити

пръсти

или

безъ

пр ьстИ.

СИJlигf; сс възнаграждаватъ съ една

им ь

стига

за

заДОВОJIяване lIа най"

неоБХОдИi\1итt им ь нужди. За забt.лЪзваllе е, че въ това отд-l~J]еIНIС
учеIlИILИГ\:;

сж

наИ-iVIIЮГО

и

се

възнаграждаватъ

Споредъ правилника, ако ученицит-f;

чаватъ ДО
до

2

0['1)

1 ,'1.

дневно, а свършили

свършили

V, VI

или

низко.

класъ,

III

IЮJlУ

кл. получаватъ

VB

Л., но това не Ilрtчи на министерството да назначава учеНИLLlI
I,Л.,

VI

lIOСЛ'~

,{ато

им '~

държи

rrr

отпуща

по

заПJl3 га. Уtlеl\~IUЦ r Г) за

50

6 -7

а 11:1 Т1:;Х ь е в hЗ южена
ЧИllа

сж

съвсъмъ

т

I\Jih'IlЮ

\;

по една година безъ възнаграждение,

ст. дневно и ги д ьржн ГО...1.llflИ съ тази
го.'!. едвам ъ доспrга гъ до

наИ·хаМ:.lлска

:\lOl'аТ1>

нечиста

да вникнагъ

рабо га,

и изучать

2

л. дневно,

по I<ОЯ го при

н г)що.

При Тdюша

убииствена
Ir
мр ьс"а
работа
сто дневното възнаграждение:
;)
маИс юри IЮЛУ1IЯRа гъ по 7' 25 л. до 8 25 ,1.; 3 работника -- 110
5 Л.; ~) - - 110 4 -50 Л.; 10 - по 3-75 Л.; 13 - по 2- 2-95 JI.;

всичко

ЯН

чаватъ:

pa60TI!IIK(J

50 ст. ;-- 4 3 - 110 1/1.;3 - по 1'10 Л.; 3 l'50-I'H,') Л.; 3 - по 2--2'1 О л.
наДlIина 1';30 Л. ВОf!IКИ шлосери еж
между 1 н пове1lе отъ 40 години,
пада-I [)

2

9

У(lеника

съ ср-I;дня наДНИltа

по

л. УчеШЩlIтi:;

3 45

[IO~IY'

по

75 ст.; 1 - по 85 ст.;
по 1-20-1'40 Л.; 10 110
Всичко 29 учеНИI<а с ь ерt)дliЯ
упражнявали
но

СР1;ДНО

заН3$1та раЗJllrЧIЮ,
на

ра601 н"къ

сс

години да е работил ь този занаятъ.

':!

13аГОIIНИгt)

шлосери

се пом \:;щава гъ въ

вагонното отлtJlеrrис,

дъто работнтъ 35 ДУШН. По:южението на вагоннит\~ IlIJlOсери е почти
едно и СN'l.ЩО съ Оllова на маlllиннигБ. И двътъ о rдв lения СЖ J"ОЛ 1;ми и сж на двата I(рая на работи.'Iниuат<J..
въ т 1:;31[ отдk1ения,

понеже

ЗЮ1НО вр-в че е съсипаl

врати гъ еж винаги отвор ;НИ,

e:111O

а пан БКОl'а

с ('ава нужда и навънъ да работятъ; ето защо 1 tзи работници стра
датъ ОТЪ реВl\fатизъыъ. Вагоннигr, шлосери се дi~.rISlТЪ на 3 групи
СЪ по еДИIJЪ маПсторъ. Ето наДIШЦИТЪ: 4 майстори по 4 JI. 4'80
Л.; 5 работника по 3 15-3'75 л,; 8 --- по 2'50-3 :1.; 9 -- по 2 2'50 л. ВСИЧКО 26 души съ сръдна надница 2 15 jl. Учеilиltигt по
лучаватъ дневно 2

50 -75 СТ.; 4 -- по 1-1'75
л. ВСИЧКО 9 ученика съ сръдня надница 1'25 л. ВСИЧКИ работници
отъ вагонното отдtление сж упраЖН5Iвали заН5Iта ер вДlIO по 4' / 2 год
-

по

Л.;

2

3-

по

Отд-г)лението,l дtто се пом l:;щаI38 ковачнината, е ты\Iоo и нехигис·
НИЧllO. Въ ковачницата има

огъня ковашки,

7

два

КОТ.'1ЯрСКII и ЛI>а

I<овашки на "Iюдържането" (lIa Ж.-II. мрtжа и Ж.-П. мостове); така
че въ l[I>JIO го отд-\;леllие

се намиратъ

духа нечистъ.

Атмосферата

взре

въ

човtкъ

11

0I'ЪНЯ,

е задушна и пълна

ковачницата,

ще

види

КОИТО

съ

правятъ

прахъ.

са~ю едни сtнки,

uъ:~

Ако

се

а ЩО~'IЪ

се д05:ш/[{и,

Щ; З16 \; '1 I,}[{и, 11~ вси [!(И ра()ОТIIИЦИ сж съ изтощени и из

ПИти

Раf50тниItитt

:ШЦJ..

чукари [[о

се

Д"\;,15П ь на

\Iайстори

на всtки

огънь

и

2-3 при всl~l(И маИ с [·ОрЬ. Н 1/tнината на l\Iайсторитt е: 3
JlУIlIИ 110 5'10 Л. ()'40 ~I. и 4 ДУIlШ ПО 2'50 ло 3'35 л.; Всичко
7 ДУши М~ПСТОРIf CI, ер I;ДШI JtllеПllа заll.'lJ.та 4'20 Л. У(lеllНlL~П'I, 110J]Учават 1) ДIIСВIЮ: :г - [ro 2'()0 Л.; 2 - 1/0 2 - 2'1 О Л.; :~ - по ] '50".

1'60; 3 ница 1'60

по

0'75-1'1 О

л. Всичко

1О

л. СР'БДНО работятъ занята

души чукари съ срtдня над

7 години.

JItярницата е отд'hлението, Д'БТО се отливатъ нtкои

различни метали.
ученици.

H'I;Ma

Въ

това

отдtление

работятъ

части отъ

души, OTl~ IШИ" О

8

Работницитъ постоянно 60равятъ съ пръсть, КОНТО и:\.lъ

влияе ло::ю. За по-добрата

наорава

на ,1]ъярницата

не

сж взети IJИ

какви мtрки: 1'51 е просто една изба, д'l;то сж арестувани
ботници.

работа.
нето

Подътъ

е ПОСТJlaJlЪ

lJe

Работницитt

на

и ПО него

се намиратъ

страдатъ отъ ревматизъмъ.

различнитi;

части

и TOIlCHeTO

ра·

трапове

:-{<1

ПО IIричина излива

на метаЛИТБ

се

разни отровни газове. ЕДИIIЪ отъ Ж.-П . •'lt,кари, който е
формиране на ЛЪ51рницата, по

тъзи

образуватъ
искаJIЪ

11

причина 113 нехигиеНИЧIюстьта

ре

и lIa

СМЪрlнитt случаи, е билъ У130mlенъ! При такъвъ у6ийствеllЪ труд 1,

и опасенъ

животъ раБОТНИILИ'l ъ се възнаграждаватъ

сторъ

5'60 JI.; 2 д} ши по 3'1 О
ср'hдно 2'60 л. Упражнявали сж

и

души отъ

6

дневно:

1'50

i\lай

1
2'40

до

занята срiэдно по 31/2 гол.
Бакърджийницата е едно малко ОТ).ltление, лtто работятъ

4

или

души,

I<ОИТО заливатъ и подпълнятъ разнитt изхабени части отъ маIlIИнигl;.

Вж.трt има единъ огънь за стоплюване на чаСТИТБ, които ще се ра
ботятъ. Въздухътъ е постоянно нечистъ, пъленъ съ прахъ и ОТРОВIIИ
ОI<ИС!I отъ разтопения

калай

и

бакъръ;

оплакватъ, че стралатъ отъ главоболъ.

надница

2'85

луши съ заплата

3

л.,

отдtление

работницигl;

Pato ГНИЦИ'ГБ получаваlъ

и

3'50

е най-малко, въ него

Г. ИЛИ СР'БДНО ПО

8

или

Cptr'OIO
първиятъ 14,

6'50

ботници сж. упражнявали занаята:

4

защо

л, каго сж упражюшали занята ср'l;дно по

Тенекеджиското

ТИSlТъ

ето

по

4'20

4

год.

рабоппъ

ОТД'Бление: тъ

ритt е окаено: тiэ винаги биватъ покрити съ

матизътъ.
л.,

Възнаграждението

3

л. Тъзи ра

втории гъ

и тре

6,

сж

пръснати

по тржби, а други по локомотивнитъ котли. Положението
на

ср'IЩllа

г.

Котляритt нъматъ особно

зането имъ изъ кот лиитt

се

машинит

имъ е:

2

3 работника по 2'70 до 3'60 л. и

1;

и

еДIIИ

на вто

нечистотии от ь вли

често

майстори

страдатъ

отъ рев

по

11 л. и 7'75
4 ученика 110 1'75 до 2 л.

дневно. Сръдната надница на работници 11; е 5 Л., а на учеIlицит'h
1'90 JI. Упражнявали еж занаята сръдно по 5-7 год.
Въ най-голъмото ОТД'Бление, Д'l,го еж поставени ВСИЧI<И при
бавитеЛIiИ и стъргЗ1елни машини, се намиратъ и струговеГБ, IIa
които работятъ 1О души. Най-много работа се струпва на струга
ритъ, ето защо ГБ се ПРИIlУдени да работятъ ИЗRънредни часове,
даже цtли нощи, Надницата на стругаРИl t е: 3 майстори по 7'50,
5'50 л. и 4 Л.; 5 работника 110 2'15 - 3 /1.; 2 ученика по 1 и 1'60 л.
Ср'IJдно по 3'20 JI, Упражнявали еж заная га СР'БДНО 110 5]/-;. ГОД.
Дърводълницата
ВЪ задушлива и ПЪJша

е отдtлението, ДЪТО работятъ
съ

прахъ

около

25

атмосфера. МаШИlIитt, на

се р I;жатъ ДЪСКИГБ, сж много опасни; ето

души
коитО

защо често се виждат ь

работници

безъ ржка или безъ, пръсти. Тъ

получ~ватъ

дневно:

1

мяисторъ--6'90 Л.; 2 работника 4'65 и 5'10 Л.; 4-по 3'95-4'20 Л.;

8--110 3'50-3'70 Jl.; 4- по 3-3'35 Л.; 8-ло 2-2'80 Л. ИЛИ СРЪДlIO
110 3-45 л. УпраЖlIявали еж занаята сръдно по 5'3 год.
Таllицери1'1> се пом вщава гъ въ една час гь от ь Bal'oHHoTO ОТ
д'l;леllliС.

Tt

еж еДllичюпi;, които работя гъ

по-чисто. Получава l' Ь:

майсторъ 6 90 Л.; 5 раБО'llIИl:а по 3'30 -3'80; 1 УЧСIIИlСЬ- 1'50
л. Ср'l;дно 3-70 л. Работили зананта eptJtHo 110 6 год.

1

Бояджиигl; рабоТ5JТЪ

нъ

особно

да рабо'JSП ъ н навънъ. Т 1; еж едни
flО'I'I,II3J1И

въ БJlаЖl1И

отдtJIение, но

отъ

става

НУЖJtа

наЙ-онеправд.аllит1;,

1~'I;JlH

бои JI се в ьзнагражлзва

r ь С ь мизерна 31 плата.
1 маЙСГОрl) 4-25 Л.; 4 раБОI'Юfl<а по ;3'80-4 Л.; 7-110 3--3'50 Л.;
5 -110 2'40--2'85 Л.; 8 - 110 2-2'20 Л.; 1 учеНИI<ъ-l'65 Л. Ср I,Jща
JI<IJtllИIU1 2' 80·JI. Р~бо ПIJJИ сж заllан га Cp'J;JtHO 110
1/2 ГОД.
LlJJlОССРИ 1"1; в 1-, "депото" С,)\ ПОС1 авени при СЖII{I-П 1; УСЛОВIIЯ,
ЮIК 1О И l\1аlllИfШIП 1; шлосери. Получаватъ: 3 майстори 110 5'20 л.,
6 л. и б'70 л; 4 раnОГIIИI<а -по 3-90--4'15 Л.; l--f10 ;3'60 л,;
:3-110 1-70-2'15 л. Ср1;Лllа надница :3'90 л. Работили заll;НIГ8

.s

ср'l;ftfЮ по 6 Гад.
Всичката хамалска и мръсна работа се
(ъсипани
бога,

физичеСЮ'1
еж

'1'1;

01 Ъ

'1 ежкия трудъ,

принудени да раi)огнтъ

в ()злага на Ilистачи l'

изцапани

отъ мръсна га

при сьвьршенно

низка

I-).

ра

заllлата.

110лучава гъ

4 души по 3 л. If 1О души по 2-2'65 л. дневно ИШI
ср I;л.на надниаа 2'25 л. Упрзжнявали занзята cptJtIIO по 2 -7 год.
Н'I;I{ОИ отъ чистачи r 1; пж. гуватъ за огннри, а зимно Bp'l;Me СЪ 01'011JlИтеЛ51

на

l3агонит1>.

Обща га дневна

заплата

на раБОТНИЦИТ'h

въ

софийскии

Ж.-II.

арсеналъ е 3'35 Л., а на учеllиItит-R 1-4Б л. Общата дневна заплата
на I!ъmпа работилница е

rю

51/2

2'90

л., пр" упражняване на занаята срijДНО

години.

Изобщо рзБОТИJJницата
ето защо

напослiщъкъ

почна

въ хигиенично
да се строи

ДЪJlжение отъ старога и въ което

отношение

е lIеудобна,

ново здание, кое го е

ще се пом1;стягъ

нtкои

IlpOогд'I;

ленин.

Рабо гния гъ день е 9 часа: о гъ 7 ч. до 12 су гринь и отъ 2 ч.
до 6 вечеРI,; само въ сжбота до 5 ч. вечерь. Сръдно работни дllll
нъ M'keaa се набира [Ь 24. Изплащането става между 1О и 15 число

за минаJlИЯ
хващатъ

lVГhсец ь. Въ нtкои случаи, когато се понви много работа,

се много

наемни работници

тата се уволняватъ.
Повече, I<aro

ныоии о гъ ог дъленията

достигатъ до 32-35,

ПОнеже работнтъ в ъ

и с.1ЪДЪ свършването на рабо

празнични

правятъ

работни дни

а 110H'tKoгa и до 50 надни ЦИ,

дни и нощно

ИР'kме на процентъ

Назначенията стават ь отъ министерството, ка го д ьржатъ
IIИт ь

тъзи, които сж работили занаята, и безъ изпи I'Ъ

И>

ученицигl;.

РаБОГИJllIината се управлява съ специален 1, праВИJlНИКЪ, обаче букна

не се сназна [' 1> В Ь lIel'O. 1Iовишенин га СIJOредъ IlраВИJlllиг<а с гана l' 'J.

LUС])И VlLt\A

o/U
като се rroДllагатъ

на изпитъ

а се ПОНИIIIIваl' ь пр БЗ h

работницитt,

работилницата

мата

сж

инжинери

боетнгh

четирма

и двамата

отъ началството

Най-оригинални

ЛОВЪ

И\1а

и

въ това

Новоселеки.

отзаJlЪ

си иматъ

и да се бърка

въ работитt

беръ 1I1',1\1a, друга длъжносТl~
I<ато

всtки

"началникъ

()отници гl>;

еж

сж

два

училища.

Гру

своя

връх 1,.

дtломаисторн

да си д ьржи

рЖЦ-Бl-h

АНовоселски,

cllpt'IKBaHe

за

Пав

отъ които ха

ИЗ!1 ьлнява.

ПОВОДЪ

r,.

кои го

на работншщтt,

само т ьрси

нъщо обикновено.

отъ

достигатъ

не знаеше

не можеше

взискателни

ст. дневно I

теХНИ1lески

ето зашо той е наЙ-УМРЭЗНИ51

дtломайсторитt

Глобит!;

((,

1О -15

сж двамата

al<o

1 VIJ 11 Н'IЦГ\.

надзиратеJIЬ-Д Бломайстор

IСЬ\1Ъ работнициг!;
отношение

~ A/")lJ

това не се спазва,

д БЛО\1айс гора,

свършили

Първиятъ,

МА

обаче

годнни с ь ПО

1-2

дв!; ИЛИ три от д-!;лении

В 1>

1 А 1t\ t::.J l/),)MU/lIh /

на работницитi.

и се прtпоржчватъ

съ ра
В ьобще

за МlIогознаещи.

Ако при работене

се счупи

инстру

меНl Ъ, работни кътъ се глобява споредъ СТОЙIЮС11,та на инструмен Iа
Ако д1;ломайсторътъ не може да надвие съ думи, той глобява
ботника за

"нападане на честь".

Работилницата си има
Манафовъ. Той
В'!ШI/{J/

къмъ

донейдъ

1ъхъ,

д-I,ломайсторитъ

си прави

ра

свой

началникъ,

заДОdОЛ5lва

оглушки.

гърба

на

ЗаПJIатитt

/,051 го

въ ролита,

рабогшщитъ,

сж

засега

е Ив.

раб()тницит 1, и се държи

но не може да вникне

върху

I{О.йто

n Ы{ 1,

или

били f10-голtми

ча

игран

1/0

вижда,

IIрЪДИ

r (,

5-6

1.

IIрИ началникъ Богдановъ.

При такава напрtгната и груба раБОТJ работницитi, се измо
ряватъ и често се случватъ нещастия. На всtки рабо гник ь се оя F,ржа

1о/о

отъ заплатата му за издръжка на ж.-п. J/i,Kapl~

БОЛЪJIИТЪ раБОТIIИI!И се прt1'леждатъ отъ Л'Бкаря и

л !,карства безплатно. Сжщо работникътъ
кжщи

за даване

ПОl\IOЩЬ

на болни

J1"Бкарьтъ дана на пострадалия

може

домашни.

При

че на лъкаря

какъвъ

се

дава гъ

/>

медицинско свид l,телство съ ОТI/УСЮJ,

се спазrза.

се

им ь

За

нешастенъ случаИ

бжде

да

ап гека.

да вика Л'I,J<ари в

1<051ТО cГlopeдъ правилника Тр-Бба да

Тръба

и

забtлtжи,

платена,

обаче

това "С

не се прави ни·

контролъ.

Споменахме, че

работницитt

се

назначаваТ1)

отъ

министер

ството. напослъды<ъ почнаха по партизански с ъ06ражеllИН да наЗllа·
чанаl1> хора, КОИl о не еж способни и не о /товаря гъ

на заплатигl,

си. Още и уволненията стават ь по партизанство, само че не се е
развило послъдньото до голtма степень. Много отъ работницитt
не

МО1'зтъ да съзнаятъ положението си,

СЪJ)l>та,

че държавата

ще се

работници ОТ1> арсенала
,{оста

спомогнаха

"II/ИРОКИ1'h",

Шl раБОГНИILИ'II;,
/ЗРЗНlира

погрижи за тЪхъ.

образуваха

началс гвото

т ы') И IIЭ

1 /(JЛСТВОТО,

и затова

раGОГIIИЦИI!;

ето защо ЖИВ-БЯТЪ

и

дружество

"ШИрОI<ИТЪ ,(

поискаха

образуваха

и "е разнива

Прtди

една ГОДИlJа

"Бждащность",
социалисти.

да зат ЬМН5I гъ

жеJl г 1> синюшзт 1"

IHII{(1f{I,

съ ми·

класово го

за

Как го

СЪЗllаllиеl о
I<ОЙТО

НС

имь СЬЗIIЗ-

'

~U<PVIV1L.KA I А iKt.JID3HUII/)\ 1 НА J.--'АЬU I'ИJIНИlIА.

ние, а ги прави ор/Кдия
за

HtKOJlKO BptMe,

ботницитt,

на началството.
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Работник ьтъ е гарантиранъ

когато е боленъ и неспособенъ

кои 1'0 ВJlИзатъ въ синдиката,

титt си. Когато "широки rt и

за работа.

плащатъ

] О/О

видtха своята грtшка,

отъ

като

Ра

запла

инициа

тори на дружеството, напослtдъкъ почнаха да роптаятъ върху му,

обаче вече е късно. Но като

BctKO

здрави

на

основи,

Една

то

часть

е

осждено

дружество,

жалко

отъ работницитt

което не почива на

сжществуване.

влизатъ

въ

"оБЩОД"БJ1СКОТО

своята

защитница,

металораБОТНИIllКИ

пm.ть,

послtднитt

социалдемократическата

синдикатъ,

сполучиха
партия,

въ КОЙТО влизатъ

же·

01 БШIl ъ

лtзарско дружество. Колкото "широкитtII и да гледаха да
работници гъ огъ правия

II

да нам'~РЯТ 1,
и

около

образуватъ

20

души ОТЪ

Л\.-f1. работилница. Почнаха вече работницитt да виждатъ, кое дру
жество е поставено на Зll.рави основи, кои сж тtхнитt защитнини,

и затова "апослtдъкъ

взеха

да

напущатъ както

"общодtлското"

желtзарско дружество, така и желтия синдикаТ1:> въ работилницата.

fIравени сж нtколко пж ТИ

опити за борба

вата, обаче още въ началото е спирана.
желтия

синдикатъ

и не сж

готови

не

за

ското дружество

могатъ

да

борба,

сжщо

очакватъ

съ

видятъ

и

l{aKTo

ПрО1 ивъ

раБОТНИЦИl'Б

експлоатацията

раб07~/щитt

скръстени

ржцt

държа

върху

01Ъ

отъ

о] ъ
имъ

желtзар

началството.

Работницит'i; само тогава ще бждатъ готови за борба съ съврtменната
държава,

когато

Щ~ придобиятъ
ята

партия,

влtзятъ
класово

социалната

llOставятъ

срtщу

правдини.

А докогато

въ

съзнание

и

демокрация,

синдикатъ,

сплотени подъ
само

тогава

ще

дtто

знамето на сво
могатъ

да

сс

експлоататорската държава за извоюване на СВОИl'Г,

се влачатъ

"доброжеJIатели и, дотогава
държавата

металоработнишкия

ще мож~ да си

подиръ

разни

жеJПИ

и избtЛ'БJJИ

ще

1ърпятъ експлоатацията върху си и
играе съ rtx ь тъй, каю о изискватъ ней

нигl> интереси. Тъкмо тия работници като такива на едно държав
но заведение би трtбало да
социалдемократическа борба

разбератъ, че безъ
нищо

не

политика, безъ

могатъ спечели. Само

нъ

еДинението имъ съ социалдемократическатапартин се крие Ti>XIIO'I О

избавление.
София, Юllllil.

С-нъ.

~нижнина.
"Народенъ Животъ" . Поцъ такова заглание нече ел,,;] ГОДНIl:l
незаб hJlъзано ИЗJlИза едно СlIисание, което има претенщшт-I; ла бу lLIi
Ii въаlIитана БЪJlгарскин IIРОJlстариатъ.
Безъ особена ЩЮI'рама 13'1, начало и 6e:~ '~ ИЗВ hеТШI редактори,

еДва въ послl:.днята книжка на изтеклата

годишюшз

в ь 1l0СJlIJДнята

КНИЖНИНА
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с 1 раllИJLа

Ilетемъ:

,Н. )К.'

ни

"Ла

ПОlИЮЫ

пр I;дприемемъ

l\IИСЬJ1Ь'lа,

уреждането

че е ПОlр'\;бно

и издаването на

у насъ едно евтино

издание, за да ~юже социалистическото СJЮLЮ да проникна нансЪкждt.

'] акана низка цъна" и
отъ II год.: "Наредъ съ

Ето З<lЩО б"l; опр'!>дtлена еДlа

1

пр.;

сжщото

на

и

II

да пропагандира

и

крация

е::mкъ достжпенъ за всtки читатеJlЬ, редакционниятъ

lюрицит'tJ на

съ единъ

КО~lИтетъ

счита,

ИЗД<JНllе,

за

в 1, дома

да

книжка

разпростраШJl3а

че

е

може

ПрИНЦИПИГJ.>

необходимо

да се

социалистическото

"а най-бъдния

наеменъ

че СIIисаlше J о има за цi;ль

главната

задача

"а социалната

демо·

има у насъ едно евтино

печатно

ра60ТНИКЪ".

слово

да

се

има

и

Ягmо е, слъдователно,

изключително про[[агандираllе на сониа

J1изма между раБОТНИItитt. Тази отъ голt:\ю значеllие за раб. СОЦИ(JJI
демокр.

партия задача и присжща

са:'lЮ на lIеИнитi; членове изискна

отъ сжщата партия, пазителка на пролетарски г /; интереси,

и изпълнението

на тая задача.

ната

а още

6рошурна,

сс IIамира

подъ

КОНl'реситъ
см6татъ

повече

идейния

раз!'леждатъ

за паргиЙни.

редакц. КОмитетъ и

_в:-~eыaTЪ уча(ти~

Ето защо навсъкждъ

пприодичната

КОНТРОЛЪ

на

този нъпросъ

Това, върваl\lЪ,
"най-виднитъ

нъ

зва,тъ

списания,

и у

насъ

кой списания

нашитв

"другари"

се
01'1)

литературни сили у васъ", които

списванието

партийни

литература

Сжщо

и оБЯН5Iватъ,

на

"Н. Ж."

нашитъ партийни !I.ругари сътрудници на
отъ други

почти популяр

социалист.

партията.

да СJI'lщи

Кю о е така, fШ ГЮJе

"Н. >к.", Юl3ло ли е нужда

освънъ "Н. Вр."

и

"Р. Д." и дали

"Н. Ж." е въ состояние да

задоволи тази нужда? 8сtкой, който е

СJltдилъ

и

партийния

животъ

популярното

работническо

"Р. Д.", ще се у6'!>ди, че у насъ едва И~lа

списание

сръдс гва илитера I ур"и

сили да подържа\lе едно списание, нежели да раздtJl5Iме и т ьй маJl~

KOTJ

свои

I лавата

сили

И

да

се

IНЖ4И;\IЪ

да

импровизираме и

да

пълнимъ

на още неукръпнаЛИ51 умствено бъ.lгарски работникъ съ ГJlУ~

IIОСТИТ!> на раз JИ4НИГБ

новоначинаещи български поети и политини.

Това особно тръбаше да помислятъ нашитt другари, партийни чле
нове, и вмъсто да разкжсватъ по този начинъ литераТУРНИТБ силИ
и да разрушаватъ

материалната

гаранции

на

партийнитt

списаНИ51,

'1"1; щtха да

употрtбятъ СВОИГБ сили за закр"впването на "'гIJЗИ IIO~
СJl"I;днитt
и най~широкото
имъ разпространение.
Мотивътъ, че е
"необходимо едно евтино списание", не е о :равдателенъ,
защотО
"Р. Д"

не струва по-скжпо отъ "Н. Ж." по количес [во на материала

а за качеството

на l\Jатериала

една l'олtма

часть отъ статии

вь кошоветt

при редаКЦИИТБ

може да сжди

и стихотворения

на "Н. 8р.'(

Но да видимъ, какво сж. дали прtзъ
ницитt и какво об1Jщаватъ

lIе"ризнати

лидери и тъзи

да дадатъ

~~ най-видни

и

човtl<Ъ,

на

като знае,

че

"Н. }К." почиватр

"Р. Д.

utJIaTa

и

година на работ~

прtзъ настоящата година тtзlf

литературни

сили у насъ "?

Въ едно ПОIIУЛЯРНО списани~ необходимо е )Щ. се лава на раБОТllика
ра:шооор(]:-{IШ и IIOJLOpaHa храна. :ш да може да сс {!ОС ГИГJlС задачата

за l3ъ~mит()ние го Ibl работника. Ето :~alНo тукъ сс ИЗ:laI'атъ статии 110

различнитl;
sшленин

СЪ

и

ююtlове на науката,
кратки

поетични

социалистичеСI\И

по

ю~\.сове,

и ДРУI'И

различни 06щесгвени
,,;

оогати

съ

реВОЛЮЦИОНIIИ

ныlосII

...

оораЗllOС1Ъ,

идси.

If

ПрОflИТIf

Остава11}

стаТИИТЕ

110 научния СОНИC:lлизъмъ и работнишкото движение тукъ и въ стран
ство, които

трtба да бждатъ особно

нtщо

подбрани

и застжпеtlИ

по·добрt.
Намираме ли тона нъщо въ претенциозния и "евтинъ" "Н. }!{. "?
Не, освtнъ нtкои статии 110 научния н утопическия социализъм ",
по

СИIlДИЮ1J1НОТО движение, една

статия

върху демократическата пар

тин и кратки б·tлЪжки по положението днесъ, всичкото друго е или

ония "перJIИЧКИС', КОИТО леж~тъ нъ кошовеТБ на "Н. Вр." и "Р. д." ,
или прtводни трудове, неумъстно прtведени повечето и не добрt прtве
дени. Никакви други статии по научни въпроси итакива отъ животрептянр,

харак геръ за раБОТНИIщгБ. Като считамъ за ИЗJIИlIIIЮ да се спирамъ
на ВСБка отъ сгатиитt, а сжщо и

MtCTO го

не I\IИ позвоюша, ще оха

рактерИЗИрJМЪ въ общи черти белетристиката, понеже тя е пръоб
ладаващата.
Тукъ отсжсгвува BctKa естети 1((1 , което признаватъ и
самигf; автор!! (на "Ний така си живtемъ" и "Изъ наllIИSl животъ"),
В tPHO обрисуване на типове (" Въ Тъмницата" и "Ний така си

жи

В'БеiНЪ"), оригинаЛIlОСгь (" Ще почне"... "Поискало му се C:laBa"), до
бъръ с ГИ.'!ъ И подбиране на С.IOжети гъ. Авторигt, слаби оrкы\ъъ образни
изложении,

за

да

прокара гъ

социалистическа

тендеНlLИН,

се

впуша 1ъ

въ фИЛОСОфСIШ рззсжждения да обясня гъ думигt на HtKOH баба ИJIlf
влюбено

момиче.

Не ше е прtУ13еличено, ако в~гtсто ~ютото на "Ний така сн
жив1>е~IЪ «: "Прk~ 1-> менъ въ !'рада нечаJlIlИ се оти на " кажемъ: "fIpkJ Ь
,Н. }К' до нечаmiОТО заключение се отива: не е I\IN\ЖЪ вс I>I<И, '{ОВТО
НОСИ 1 ащи, ни го е IlИсатель, IЮЙТО знай да дращи".
I<аIIЧИl{а

ТИНО", -

смис ы]ъ издаванс го,

-

и то

пеРНОДJfЧСС(Ш,

И~lа ли 6аРСI\IЪ
и

то

)1

на подобен ь наборъ отъ най-бездарни l'аJIИматии?
Р.

----

.) Б. ред.

наИ-еп

)
В.

Макаръ да СМС отбtiIъзвали досга точно I/ояваТd на BCiJl<O JIIII~

paIypllo IIрОИЗВСЮ:НИС, I{Q~TO зас t,ra нашето работничество, -- все IlaKlJ Hllii IIС
CrJOMCildXMC НlfЩО зd CII. "Н. Ж.", макаръ то да заlIОllна споето сжщсствуваllL'
I/ОЧТИ едновръмено с u нашето списание. Ако СС IIРОllзнесъхмс, насъ l\ЮЖСХd
1I.a ни укорятъ въ п))ибързанос 1ь и въ недоброжелаl елегво къмъ едно CIIII'
санис, '<ОСТО, макар ь огначало Iютулено, идtше да дt!lИ мсгдань съ

нзшсго.

Мислимъ, че съ мълчание вече година и половина сме дали доказаf(~ЛСГВО

какго за своята неllрибързаность, така и за т()ва, че не е недоброжелатеJl
Ството, '<оето ни движи, като даваме Mtcro на горната рецензия на др. Р. В.

Колкото и да

1-111 бtше неприятно, ний грtбашс най-сетн t, ако не сами, то
пане другиму да дадемъ възможиосТl> да се изкаже за едно тъй IIретенциозно
СПисание. Нс можеше вече да се мълчи, когато систематически се КОМПРОМС
тирагъ и обtщаВ31Ъ занапръдъ още и винаги да се КОМIIрометираl1, I! lIар
ТИН, и учение, и логика, и грамаТИI<а. Ако стане нужда, ний ще сс повърнем 1,

да разгледаме по-подробно всички ИЗJгtзли досега 12 КНИЖКИ на "Н, Ж.", за
да се убtди всъки работникъ, доколко то е годно за развиване на пролстар

~I{OTO I{ласосъзнание. I'ц~ ли "редакЦlIOННИЯТЪ I<омитетъ" на "Н. Ж. и да бжде
ОЛКОва благоразуменъ, че да ни спеСI"И труда да се повръщаме?

КНИЖНИНА,

,') 14

Уставъ на работнишкит1J I1росв1Jтителни дружества. Со
фll~,

издава

lIартий ната

соаиалис ГИ1jеска

lIe

НИКО51 буржуазна партия
он'lJзи

свои

дtйци.
фракция
за

съчувственици,

О гъ това число
на

Единствена
ДИГ:Jне

я

на СВОИТЪ

сказки

тя

социалистическа
жества.

-

е

"U'Бльта

да

има

и

TtXl>

интересъ

пролетарския

на сръдата,

и покрай
да

на дружеството,

рати,

сказки,

бавени

нарежда

в~черни

графи

комитетъ

дtйци

революционенъ

Ц'l;ль дружеството

иа

за

членски

за

свои събра
огнища

дру

за да

постигане

нод

идеала

За постигане

l{ъVlЪ

на

на устава,

1

членове,

систематически

вноски,

върху

литературата,

въ чл.

за

110-

се движи

просвtтитеJlНИ

се

училища.

теорията.

въ която

постоя ни

социализъмъ".

бес вди,

,{ъмъ

Покрай

създаде

казва

---

да се покаже

многоброИнитt

въ борбата

и непълни

партията

--

ЧJlснове 11

за теОРИПlчеСКОl о

чръзъ работнишкитt

активни

свои

претенаИ51

е да развива I{ласовот() съзнание у своитt

I'ОТВИ отъ

ст.

20

подго 1'851НС "а

направи

послtдователи.

грижата

просвъта

да

нейната

както

създава,
имала

умственото

партия работи

своитъ

която тя неуморно
и

задължава

наБИр:J

тъкми

макаръ

членове,

за

а.

не прави изключение и общодtлската

социалистическата

и от ь която
ния

коиго

почти

БУР}kуазията,

социаЛИСТИ1lеска

се грижи

ЮlИжаРНИllа,

на тази

четения,

"Устава

«(

на

рефе

сж при

едно ОКрЖЖНО отъ центр~lЛНИЯ

просвtтителнитt

просвътителната

дЪЙность.

дружества и

наИ

rlOcnt -

пла'н ь

Въ послъднюr еж

носочени

наЙ-сж.щественитt въпроси, съ които трtба да се опознае

единъ работникъ, за да разбира социализма: 1. История на 06lцествеНО-ИКОНО.мическото развuтие. Занятия га по ВЪПрОСИГ!; на
този

отдълъ

могатъ

да

се

ржководнтъ

главно

по

тия

съчинения:

"Еволюция на cBtToBeTt и, отъ Драйфуса, и "История на първобит
нитt хора ((, отъ Клода; "Кратъкъ курсъ по икономическата наука ((,
отъ БОI'дановъ;
ность

"Произхождение

и държавата и,

от Ь

България",

отъ Благоевъ

листически

въстници

този

отдtлъ

трtба

Енгелса;

и

частната

"Икономического

разнитt

и списания.

l~иnи и тактиката

на сi;мейетвото,
досегаllIНИ

щудиратъ

на

социа

nроzра'мЯИ nран

на социалдемократическата

да се

развитие

и сегашни

ОсновнитfЬ

11.

собстве

"Основитъ

партия.

По

на социалната

де

мокрация((, отъ Кауцки. IlI. Минималната програма. IV. Пар
тийна организация II дисциплина. По ГОРIlИТЪ четире отдtла,
раздълени
точници,

вече има.
скоро

на
книги,

послъдователни
отъ

които

Едно упж-тване,

ще се приготви

нториятъ

да

въпроси,
се

какво

и отпечата

тръба

черпи,

да

се

а,

да се посочатъ из

за

щас гие,

чете по разнитt ВЪПРОСИ,

отдЪJlНО.

Ме нъ МИ се струва, че

отдtлъ тръба да прtдш~ствува първия:

знаване съ принципитъ, а че сетнъ съ ИСТОРИЯl'а.
цtлесъобразно.

Едно

посл-вдователно

историята

към ь нейнитъ

и досгавя

истинска

ПОЛ31,

ВЪрШИНИ

литература

възкачване

добива особна

по-на~lрtдъ

опо·

Така би било по
отъ

НИЗИНИГБ

на

привлекателность

,{ога го c~ ПРЪQ1uествува от ь създаването

Ila (Ol1l--1аJIИСIИ(I~СКО

JIlИ г

1,

I'ЛСДИЩ~,

което

сс JlО()!!П<l с"

И:~УЧRаll~ lIa lIa·

"РИIIЦИfIН.

КрИТИI{З на политическата икономия, ОJЪ l{аРЛ7) IИ ар h'П, ,
Пр'J:;веJlЪ д. БлагоеВ7J. Гlловдивъ, издава Ио. Игнатовъ, ц. 2 JI.-Като

признаваме

грамадното значение на популяризацииТ'f, за раз

пространение на Марксовитt учения,
СТрЗlIявали
сж доста

а у насъ т1) еж се раЗflРО

-

-

главно чр'l;зъ популяризации.
разчистили

саыи 1'1; СЪЧИllеIlИ5f
икономия"

fJЖТЯ,

т.

на великия

е.

особно ни

обистрили

учител.,.

глаВl1тt

"Критика

би била непонятна пр1;ди години

политическа !шо. !Омия

отъ /{аУLlКИ

Mapl(ca"

((
и

ОТЪ

Богдановъ,

Марксовиятъ

че

'1'1,

за възприеl\I:JIIС

на

политическа I а

без ь многобройни I

-

популяризаl1И, между които на първо мъсто:

радва,

h

"Краткиятъ I<УРСЪ по

"ИI<OI-fOмическитъ У1lенин "а

Капитал ь"

01

ДеВИЛ5f. Сега

L

ТЯ Tp'l~6a да бжде ПОННТllа за българския четецъ, собствено за со
циалдемократа,

-

рили

изучатъ социализма, за

труда

да

не за нашитt, противници, които още не еж Cll сто
да

го

l<рИ ги/<ува гъ,

НИТО

за

оБЩОJl БЛЦИ'ГБ, кои го не се занимаватъ съ таl<ива главоломни работи,
ДJЮН о съ сноята умс гвена босота могатъ да се перча ГЬ JIр1;дъ не

вtжИ'J t

като ц БЛ!! философи, както въ

на сл I;тщигг> едн')окитt БИilИ
наука га,

каЗВJlLlе Марксъ,

водачи

се достига

130йската на
Къмъ

не

по

тища, а по каменливи и стръмни пжтечки.
добр f, l\IаРКСJ1З:\fа.
тика IIа

ингеJlигеНПIИТЪ
разчи галъ

ИКОНОМИ51 ".

работници.

ржчаме и СdМЮI

свtтлитъ
царски,

Който

нека СИ даде труда да ПРОЧfте

поли 1 ичаската

и

ако

самиятъ

му

върхове

отъпкани

IIЖ

това

на

да имъ пр1шо

б ьлгарски.

авторъ,

на

и проумtе "Кри

прtгюржчваме

го имаше на

Самуила

иска да разбере

Не бихме ее подвоумили

"Ка!Jиталъ((,

IIа раБОТНИЦИГБ

Особно

нарь

КОЙТО

Нали
flИше

е
на

фреflСI<ИН МУ издатеJII~: "Р ЖКОIIJl1~скамъ на вашата идея да издадете
I1ръвода lIа ,Каnитала( в />
периодически
КНИЖКИ. ВЪ тази форма
съчинението

ще 6iKJte по-достжпно на работнишката класа, а за мене

това с ьображенне с J ои

ГIO-гор1" отъ всъко друго ((. Съображението

на Маркса не тръба да се забравя отъ нашитt интелигентни рабог·
ници;

то

Тр'l;ба

ДОстигане

Юдата
Кото

на

класата

да

високо

пr

потю<Ва

умствено

на раБОТIIицитt>

и

ободрява

раВllище,

ще

тъй

бжде

къмъ
като

развитие,
въ

дотолкова

кран

силна,

к Ы."lЪ

на

'<ра

докол

ЗII ае.

Жената като работничка и нейното

СТВ9ТО.

r Iрtнелъ

от ь

м1>сто въ обще

PYCI<OTO издание на в. "Искра (( - БОСЯК7J.
ВИДИНЪ, изд. А. Барухов ь, ц. 25 ст. -- Тази прtl<расна брошурка
заСЛужна да се разпространи между нашето работничество. Особно
между раБОТНИlJкитt, КОИТО еж т ьй многобройни в Ь нашата инду

СТРИЯ и още тьй нес ьзнателни. Буржуазното женско движение не
МОЖа да засъгне ра60тничкитt, социализмътъ може и тръба да ги

aactrHe. Много наши другарки доскоро, като Hi"Maxa още самигl"
ЯСни ПР'БдставлеlШЯ за социализма, се чудtха какво да работятъ

1''i;

!{ Ii И Ж !i И !-11-\
а 11 Ы{Ъ

--

море

ТJр1;JlЪ

на труда,

тъхъ

разстила

още неrlOБУТII<1та

неразкла гено отъ с hзнанието.

доста да имъ послужи

-

се

пъ ПрОl1агандата.

Тази брошурка

Нейната

,,}Кената като членка на рабо', lIишка га

ПО!IВЭ,

може

сжществена

f(ласа"

едно
чаСТlJ

6 Б поыъстена

-

въ миналата годишнина на нашето списание. Другитt двt глави
"Положението на жената рабо гничка в ь сем БЙСТВОТО и
възпитанието на дъцата",
на

по-прост ь

брошура,

езикъ

която

бождението

на

както и Ц'Блата брошурка

-

изложени

съотвtтнит1;

глави

сме издали на б ьлгарски подъ
жената ".

и

-

,,)-l{ената и
въобще, сж

на една полска

названието "Осво

Добръ би било, ако Оllисание го

положе·

нието на руската работничка прtводачътъ го за", Бнtше съ описание

положението на българската,
станала по-занимателна,

-

тогава книжката би спечелила,

би

Но и Tal{a тя се чете съ интересъ.

Руско-японската война, отъ Парвуси. Пръвелъ С. Крин,
цеВи. Бургасъ, издава Тодоръ Шивачевъ, и.

30

се състои отъ двt сгатии

помtстени

на др.

Парвусъ,

ег.

Тази КНИЖI<а

-

въ

РУСI<Ш

В. "Искра", отъ които п !)рвата "КаllI1Т<IЛИЗМ ьтъ и войната" б'!> вече веднъжъ пр1;ведена въ сп. "Ново BptMe", а втората ,,[ Iадане на самодържавието" -- наШИl i; четни ще иматъ случаf
rJЪрВИ IIЖ 1 Ь тука да 51 че гатъ на б hлгаРСКI1. И днътъ тия статии,
писани
ват ь

нод u прtсноJ'О впе!!аТJJение
ЖJ:В!)

с ЬВР'БI\1ененъ,

lIa

актуелеll ь

обявената
ИНl ерес 1>,

нойна,
и

ще

пр1;детанля,
се

IIроче 1а г L

О гъ рабо Jници ГБ съ I'олtма IJолза.
Г. Б.

с rихотворен пе.
\'

Повъя есснниятъ вътъръ хладенъ
И заеъбаря желтигв листа...
А тtхний ропотъ тжженъ, бсзотраденъ
Се носи катъ пр'вдвtетникъ на смъртьта.
Отъ пуетий паркъ тъ влитатъ въ мойта стая
И rипятъ сс по прозорци, врати;
Азъ глед~мъ и не мога да позная:
Това не еж ли моитъ мечти ?...
Б. Б.

----
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