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Гръцка анархистка 
федерация
Първата конференция на гръц-
ката АФ две години и половина 
след основаването ґ

За гладните Боси и 
други въпроси
Престъпните политически гру-
пи остават организирани, дока-
то ние сме дезорганизирани

Роботи или роби
Разговор на Илия Троянов с Геор-
ги Константинов за „излишните 
хора” в капиталистическата ро-
бия

Самоубийството 
на левите есери
Преди 100 години най-голямата 
организирана революционна сила 
допуска редица пагубни грешки

Гладната стачка на 
Олег Сенцов
Украинският кинорежисьор и по-
литически затворник продължа-
ва да гладува трети месец

ТЕМА НА БРОЯ:

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
борсата

Експлоатация

Сещам се как в тълковния 
речник обясняват думата 
„експлоатация” – присвоява
не на чужд труд за лична об
лага. И добавят „разговорно” 
в скоби, все едно хем е точ
но така, ама някак не съвсем 
така, не е академично.

У нас в махалата обаче не 
сме академици, а просто бач
катори с неполиткоректно
то название „мангали”, при 
това всякакви – християни, 
мюсюлмани… и просто цига
ни. Всъщност, не страдаме 
от религиозност, само име
ната ни са с различен произ
ход. През последните години 
се пръкнаха имена от сапу
нените сериали. Така стри
на Фатме и баджанака Васко 

имат дъщеря Айше и син Ди
его, а братовчедите на ча
ветата се казват Изаура и 
Фахри. Имаме и един малък 
Роналдо, ама той не обича да 
рита топка за разочарование 
на баща си – на момчето му 
дай клещи и отвертка… и си 
пази битовата техника!

Опа, отвлякох се.
Та в махалата не всич

ки разчитаме на „борсата” – 
мегданчето пред кръчмата, 
където дебнем виладжии да 
ни вземат да им свършим ня
каква работа по имотите, 
наследени от роднини с при
вилегии на АБПФК пета кате
гория. Имаме неколцина бъл
гари, но и от ромските пред
ставители се радват на по
стоянна работа с редовна 
(така се вика де) заплата и 
осигуровки (евентуално). Ня
кои са в „Чистота”, други – в 
един цех в Софийско поле, пра
вят метални профили и бло
кове арматури. Неколцина ви
сят по сергии в дъжд и пек, 
мраз и вятър, от сутрин до 
мрак.

Засичам се с двамина от 
сергиджиите в кръчмата. Ся
дам при тях, приказват си за 
надниците. Веднъж чорбад
жията им обяснил, че за да 
им плаща по 350 лева, трябва 
всеки от тях за него да изка
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ВўЛНАТА НА НЕДОВОЛСТВОТО

Овцете под ножа!

– Датийбай държавата, ба
стиса ми овцете! – прогърмя 
гласът на смел селянин.

Веднага наострих уши и за
въртях очи да видя кой е този 
неочакван съмишленик. На ма
сата пред кръчмата седяха 
няколко селски труженици, в 
дочени дрехи и гумени боту
ши. Найохраненият и найчис
тият сред тях огласяваше 
площадчето така, че и хора
та вътре слушахме оплаква
нията му.

– 700 овце ми изклаха, още 
толкова ще изколят в Голямо 
Омайно. К‘во като ми ги пла
тят? По 150 лева на глава. Че 
аз имам по 300 лева разходи 
бе, ей! Ама те ще дойдат пак 
изборите, ще търсят гласове 
от тука, ама ха да видим!

Вече трети ден по теле
визията излъчваха репорта
жи за принудителното убива
не по хуманен начин на овце и 
кози в селата около Кривди
но. Намерила се чума ли, що 
ли, та избиваха животните, 
за да не се пренася заразата. 
Това беше основната тема за 
разговори в селото.

Гневният животновъд из
псува още веднъж, удари с би
рата по масата и около него 
се разнесе одобрително мър
морене. После се качи в джипа 
и отпраши нанякъде. Хората 
от неговата маса един след 
друг се разотидоха.

Аз похванах чашата с ма
стика и се обърнах към моя 
събеседник, чичо Стоян, в по
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ра поне 10001100 лева месеч
но чиста печалба, не оборот. 
И в момента, сигурно за поре
ден път, се чудят дали не ги е 
прекарал.

Мъчно ми е, но истината 
е подобър приятел от всеки 
древен гръцки мъдрец и им го 
казвам: прекарват ви.

Съмняват се. Не им се иска 
да са се минали. Викат, че май 
така трябва.

Обяснявам им за експлоа
тацията.

Мръщят се. Каква експло
атация бе, Хасане! Нормално 
нещо. Чорбаджията има раз
ходи. Семейство храни. Пое
ма риск за развалената сто
ка. Обикаля с пикапа да зареж
да. И така нататък.

Добре, питам, кое тогава е 
експлоатация? Премълчавам, 
че и те семейства хранят, и 
то с малки деца, докато тех
ният чорбаджия има двама 
възрастни синове – единият 
адвокат, другият – и той чор
баджия, ама цигани в склада 
си на Илиянци не взема.

Замислят се. Спомнят си 
един комшия, завалията пла
тил да го уредят за чужбин
ски гурбет, там му взели лич
ната карта и го карали да 
бачка, накрая го изритали с 
дребни пари, които едва му 
стигнали да се върне. Беше 
отслабнал с 15 кила.

Аха. Значи работата била 
в това колко ти плащат на
края – ако е нищо, според тях 
прилича на „експлоатация”, 
обаче ако си изкарал на шефа 
хилядарка, той ще ти даде 
една трета – и туй не било 
„присвояване на чуждия труд”. 
Ох, хора… Дали не са толкова 
снизходителни, задето този 
техният е от малкото, дето 
не го е страх от „циганска ра
бота”? И от пуста кривора
збрана „благодарност” го оп
равдават?

Не успявам обаче да ги във
лека в дебати по темата, за
щото пристига един от же
лезарите, тъкмо се връща 
от смяна, още мърляв – и пре
ди да се прибере у дома да го 
хока тъщата, се отбива да 
гаврътне дветри мастики, 
пък дъртата после нека дудне, 
той е анестезиран.

Заедно с оригването от 
първата мастика железарят 
дава компетентно мнение: 
точно така! Експлоатация е, 
когато не ти плащат хич!

Напомням му, че през зима
та собственикът на цеха им 
задържа, а после намали запла
тите – не защото зле му ра
ботеха, а защото не беше ка
дърен да се подсигури с поръч
ка, при все че под носа му за
почна голям строеж – само да 
сглобяваш арматурни блоко
ве и да ги хвърляш през огра
дата, където да ги наместят 

и вържат към другите железа. 
После му се повреди една ма
шина, защото беше стара, а 
той се стисна да наеме три
ма техници, взе един, който 
се мъчи самсамичък цяла сед
мица с ремонта.

А, маха с ръка железарят 
(абе как му беше името? спом
ням си как се казва баща му… 
тоест тъстът му де, ох пус
то мое ЕГН!), случват се таки
ва работи…

Хубаво, случват се, но вие 
си изпълнявате задължения
та, а той – не. И вие плащате 
неговите нарушения. Той да е 
платил вашите издънки?

Няма какво да възрази, оп
итва да раздели експлоатация 
от тарикатлък, усеща се, че 
не му се получава, млъква. Но 
не се е предал, рови в таваче
то да ме цака с някоя мисъл.

Ако имахме профсъюз, няма
ше да ни намали заплатата – 
изрича накрая, не съвсем убе
ден.

Малко съм изненадан. Ти от
кога стана запален по профсъ
юзи? Не съм, отговаря, и те са 
мошеници, ама можеше и да се 
получи, понякога правят нещо.

Е, да – понякога.
Разправям му, че профсъ

юзите наистина са мошеници, 
щом събират членски внос. Съ
гласен е. Даже добавя, че хич 
не му дреме дали профсъюз, 
или някоя държавна инспекция 
накара работодателя да пла

ща навреме, според договора, 
да внася осигуровките.

Ама смисълът на един ис
тински загрижен и отдаден на 
работника профсъюз не е само 
това!

А какво още? Да ме пазят 
от уволнение?

Не бе, момче! Един истин
ски профсъюз ще гледа не само 
да ви спазват правата, но и да 
ви направи свободни, да орга
низира работническо самоу
правление, да не бачкате за 
собственика, а за себе си!

Гледа ме с недоумение. Млад 
е. Заврян зет, него не съм об
лъчвал с пропаганда, не съм го 
ограмотявал… Ама и тия тук, 
дето мълчат и слушат пре
пирнята – облъчвани са от го
дини и пак се оказа, че налято
то в тиквите е изтекло през 
ушите…

Не – отсича. Не ми трябва 
да управлявам цеха. Не е моя 
работа. Аз връзвам армату
рите, за да не ги сглобяват по 
строежи, а само да поставят 
готови блокове. Нито разби
рам от управление, нито ми е 
нужно. Да си ми дава шефа па
рите навреме – и всичко е на
ред.

Да де, ама ти изработваш 
за шефа четирипет пъти по
вече пари, отколкото той ти 
дава!

Ами който как се уредил, 
това е животът – изрича мла
докът, все едно е претръпнал 

на всичко старец. И без това 
изглежда на повече години, 
отколкото е. Бачкане и пияч
ка, нервиране у дома – гаран
тирано ускорено състарява
не. Полезно от гледна точка 
на държавния интерес – ще 
спестят от пенсията му, коя
то с тая лакомия за мастика 
надали ще доживее.

Обикновено в такива слу
чаи избухвам, яд ме е с това 
примирение „ами това е живо
тът”! Не, не е това животът!

Този път обаче нещо нямам 
сили да се гневя.

Мълча и чакам нещо да ми 
хрумне – убедително, ама и ве
дро. Когато убеждаваш смач
кани хора, не е нужно да ги 
смачкваш още повече, целта е 
да ги „отмачкаш”, да ги изпра
виш, поизгладиш малко като 
станиол от шоколад. Току виж 
се възприели като нещо пове
че от благодарни роби на чор
баджията.

За лош късмет кръчмарят 
вади отвътре телевизорче, 
слага го върху макара от си
лов кабел, която служи като 
външна маса. Пусто футболно 
първенство. Ще се гледа мач. 
Почват да прииждат хора. Не 
че нямат у дома на какво да 
гледат същото, ама си е друго 
в компания.

Да бяхте толкова единни и 
за други неща, клетници ком
шии и роднини мои. •

Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от борсата
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реден опит да направя малко 
пропаганда:

– Виждаш ли, недоволства 
човекът и с право. Защо дър
жавата да решава кои овце да 
избие и по колко да ги плати? 
Не бива ли хората сами да ги 
решават тези работи? Дори 
е разбрал, че от гласуването 
полза няма…

Чичо Стоян вдигна уморен 
поглед и ме погледна тъжно.

– Абе не го слушай Канапа 
какви ги говори, не е баш тъй 
работата.

– Кого, кого да не слушам?
– Канапа бе, тъй му е фами

лията.
На езика на нашето село 

„фамилията” ще рече, че така 
казват на хората от този 
род. А когато някой не иска да 
работи, казва, че „го е хванал 
канапа”.

– Що да не е тъй работа
та? – казвам аз. – Виж хората 
край него и те се съгласиха.

– Ще се съгласят ами, нали 
той им дава хляба! Няма да 
му трошат хатъра я! А рабо
тата не е баш тъй. Минала
та година Канапа докара едни 
нови овце – мироносни, не 
знам к‘во, кой го знае за колко 
пари ги беше купил. Въди ги, 
гледа ги, но нещо линеят, не 

виреят, работата отиваше 
на измиране. А сега ще му ги 
платят по 250 лв. парчето – 
може и на печалба да излезе.

– Чакай сега, той каза 150…
– 150 за обикновените 

овце, ама тези са специални, 
за тях дават повече. Пък и 
знаеш ли го още откъде взема 
пари – той все е с онзи, който 
е на власт. Сигурно всичките 
му овце ще ги платят като 
специални. Затова и за избо
рите приказва. Половината 
село работи в стопанство
то му – за когото им нареди, 
за него гласуват.

Замлъкнах, не знаех какво 
повече да кажа. Неудобно ста
на някак си – аз съм против 
държавата, защото държи хо
рата бедни, а богаташите 
също са против нея, защото 

ги ограбвала. Излиза обаче, че 
найголемите богаташи най
добре я използват.

– Значи тази болест му е 
дошла дюшеш, а?

– Абе дюшеш… Кой го знае 
как я е завъдил! Нищо, че ще 
изгорят на другите хора ов
цете. И полоши неща е пра
вил, няма да му е за пръв път.

– Значи, който е найго
лям, той наймного печели от 
държавата. А победните ос
тават да се оправят за своя 
сметка. На теб изклаха ли ти 
вече овцете?

– Колко овце имам аз, 10 
овце по 150 лева, 1500. Ще 
взема на внуците нещо, и без 
това съм стар вече да въдя 
животни.

– Ами тия, които са помла
ди? Които на овцете чакат, 

за да се прехранват? Те какво 
ще правят?

– Е какво да правят? Кой
то няма къде да ходи, ще ги 
завъди пак. А някои може и 
да измислят нещо друго. Ей 
го, Наско от Горната маха
ла може и да се махне, майка 
му почина тази година. Той е 
млад, като ги няма овцете, 
какво да прави тука?

– Значи един алчен власт
ник, за да оправи себе си, 
може да обърка живота на 
цяло село? Така ли трябва да 
бъде?

– Ама то винаги така е 
било. Едно време имаше един 
партиен секретар…

Това обаче е вече друга ис
тория. Думата ми беше за ов
цете в село Кривдино. Избиха 
ги до една. На хората им беше 
криво, но пък взеха „суха пара”.

Наско се хвана да работи 
нещо на морето. Канапът уж 
вече няма овце, но прегради с 
електропастир пътя за мине
ралния извор, защото се па
дал в неговите пасища. Чичо 
Стоян купи на внучката Опел, 
произведен малко преди тя да 
се роди. Всички работят по 
своему, плащат си данъците 
и гледат да вземат от държа
вата каквото могат. А тя ги 
пасе и стриже според нужди
те си.

За пореден път избиват 
добитъка на кривдинци, но те 
са свикнали властта опреде
ля живота им. Дедите ни били 
прогонени от Гърция след Пър
вата световна война. Дър
жавата прогонила местни
те гърци и оземлила бежа
нците, за да има кого да дои 
и стриже… и да прати на зло 
във Втората световна война. 
После ги пратила в ТКЗСто, 
после в заводите… Докато в 
икономиката на 21 век те се 
оказаха ненужни и държавата 
успешно ги прогони в чужби
на. Днес малцината наследни
ци, оцеляващи върху имотите 
на дедите си, чакат от нея по
мощ срещу малките и големи 
бандити, които същата тази 
държава създава. Така агнета
та гледат за помощ към овча
ря, когато майка им се дави в 
кръв под ножа на касапина.

Добре, че властта не е 
открила някоя неприятна бо
лест по хората в Кривдино. 
Че току виж унищожила по ху
манен начин всичко живо в ра
диус от 35 километра около 
огнището на заразата. Как
то прежали овцете на сто
паните, така би прежалила и 
собствените си хора. В име
то на светлото бъдеще… на 
човековъдите. •

Златко

ВЪЛНАТА НА НЕДОВОЛСТВОТО

Овцете под ножа!
» » » продължава от страница 1

Както прежали овцете 
на стопаните, така би 
прежалила и собствените 
си хора. В името на 
светлото бъдеще… 
на човековъдите
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ЕДНА СТОГОДИШНИНА

Николай II Кървави
В нощта на 16 срещу 17 юли 
1918 г. бившият самодържец 
на Руската империя Николай 
Романов е разстрелян от бол
шевиките в мазето на рекви
зирана богаташка къща в град 
Екатеринбург. Убити са и съ
пругата му, петте им деца, 
личният му лекар, готвач и 
двама слуги.

Повод за съжаление буди 
единствено липсата на публи
чен съд над монарха.

На 1 октомври 2008 г. Вър
ховният съд на Руската феде
рация реабилитира последния 
император.

В съвременна Русия има над 
20 паметника на царя, поне 
три такива стърчат в раз
лични градове на съседна Сър
бия; повече от сто действа
щи днес руски църкви са обя
вили Николай II за свой патрон, 
Архиерейски събор на РПЦ още 
през август 2000 г. го канони
зира като „мъченик”. Името му 
носи и един московски универ
ситет.

Още с възцаряването си Ни
колай II причинява нещастия – 
в причинената от раздаване 
на „дарове” блъсканица на коро
нацията загиват почти 1400 
души, стотици са трайно оса
катени. Прякорът „Кървави” му 
се лепва от тогава. На 9 яну
ари 1905 г. той само го зат
върждава, когато по негова за
повед войска разстрелва ра
ботническо шествие, понесло 

петиция към бащицата за по
вече милост към тегобите на 
трудовите хора.

Когато правителството 
на Великобритания къса отно
шенията с Османската импе
рия заради първото клане на 
арменци, руският император 
се противопоставя на англий
ските санкции срещу султана.

През 1899 г. неговите про
мени в статуса на Финландия 
предизвикват вълнения в ав
тономното княжество.

По времето на царя ниво
то на неграмотност достига 
своя максимум в сравнение с 
европейските развити стра
ни – едва 27% способни да че
тат и малко помалко и да пи
шат. Едва след Първата руска 
революция през 1905 г. само
държецът разрешава разви
тието на проекта за всеобщо 
ограмотяване, който, въпреки 
стабилното финансиране до 
началото на Първата светов
на война, върви мудно. Царят, 
за да мине за прогресивен, на
режда увеличаване на приема 
във висшите учебни заведе
ния (и за кратко постига пове
че студенти на 10 хиляди жи
тели, отколкото има по също
то време във Франция), което 
при липса на достатъчен пре
подавателски състав забавя и 
висшето, и средното, и начал
ното образование. Желание
то му да се изкара либерален 
води до наредба в гимназиите 

(разделени на мъжки и девиче
ски) да бъдат приемани пора
вно момчета и момичета, но 
тъй като детската смърт
ност при момчетата е пови
сока, част от момичетата ос
тават вън от гимназиите – за 
да има „равен брой”. Кризата 
на образователната система 
е предотвратена от самоуки 
доброволци, значителна част 
от които са повече или помал
ко революционно настроени.

Пак не благодарение на „ви
сочайшите грижи”, а въпре
ки тях, по подготовка на ин
женерни кадри Руската импе
рия достига нивото на САЩ 
и задминава Германия непо
средствено преди войната. За 
това допринасят даренията и 
стипендиите, осигурявани от 
заинтересовани фабриканти, 
а недостигът на преподавате
ли се компенсира с наемане на 
чуждестранни специалисти, 
поне малко знаещи руски език. 
Амбициите на монарха едва 
не съсипват проекта. За щас
тие, по това време световна
та икономика е в период на рас
теж, а инвестициите от Ан
глия, Франция и Германия под
държат и руското стопанско 
развитие. При все благоприят
ната икономическа обстанов
ка, железопътното строител
ство силно изостава, особено 
когато царят решава лично 
да го надзирава през 1912 г. За 
справяне с трудностите той 

просто военизира железници
те и свързаните с тях дейнос
ти, с което отваря врата за 
корупцията, и без това неиз
требима в страната още от 
бурно разрасналото се чинов
ничество по почин на Петър I.

Съвременните руски исто
рици оспорват мащабите на 
корупцията в Руската импе
рия, определят ги като „наду
ти обвинения” от страна на 
противници на царския режим 
и „клевети от чуждестранни 
завистници”, а също така като 
следствие от „негативното 
болшевишко наследство”.

Можем да се съгласим, че 
болшевишкото наследство 
е негативно, но относно ца
ризма болшевиките, при все 
идеологически мотивираните 
преувеличения, са поблизо до 
истината от съвременните 
реабилитатори на самодържа
вието.

Русия под управлението на 
Николай II губи една война с 
японците, но четири години 
преди това успешно смазва на
родно въстание в Китай. Зара
ди огромни дългове към Англия 
и особено Франция, а и за да не 
плаща на германските креди
тори, царят въвлича страна
та в месомелачката на Първа
та световна.

За повече приходи (които в 
периода 19061913 достигат 
26%) в държавния бюджет, ца
рят усилва клаузите на моно

пола върху производството и 
продажбите на водка, въведен 
още от Петър I. Стига се до 
наредби населението задължи
телно да пие по празнични дни 
и то не акцизни вина, а именно 
твърд алкохол от държавни
те магазини, с което поощря
ва алкохолизма. В началото на 
Първата световна рязко е на
ложен „сух закон”, който обаче 
реално не се спазва, а само под
хранва корупцията.

Избухналата след разстре
ла на работниците в Петер
бург Първа руска революция 
стряска царя, който през ок
томври 1905 г. издава Мани
фест, позволяващ дейност
та на политическите партии, 
разхлабва цензурата в преса
та и учредява подобие на пар
ламент (Дума), но с изключи
телно съвещателни функции. 
Въпреки нарочно съставената 
в полза на реакционните сили 
избирателна система Думата 
се пълни с опозиционни депута
ти, заради което царят три 
пъти я разпуска и три пъти „ре
формира” избирателния закон.

Междувременно военнопо
леви съдилища издават в пе
риода 19061910 близо 6000 
смъртни присъди (3800 изпъл
нени) срещу участници и ли
дери в революционните съби
тия; 66 хиляди души са прате
ни на каторга. За сравнение: 
през предходните 80 години 
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ОТ НАШИТЕ ДРУГАРИ ПО СВЕТА

Анархистка федерация в Гърция
Първата годишна конферент
на сесия на Анархистката 
федерация (АФ) се проведе в 
Атина на 19 и 20 май 2018 г. 
Две и половина години след 
основаването, експеримен
талният период за функцио
нирането на АФ е приключен 
и сега навлизаме в нова фаза. 
Тя трябва да бъде забележи
телна не само с политическия 
и организационния растеж 
на самата АФ, но и с рекон
струкцията на анархистко
то и поширокото социално
класово движение, на социал
ните и класовите борби, кои
то в момента са в състояние 
на затихване.

На конференцията при
състваха поканени колективи 
от Тесалия, Пелопонес, Солун 
и Атина. Поздравления и/или 
послания бяха изпратени от 
анархистки федерации и гру
пи в България, Франция, Бра
зилия, Великобритания и от 
много колективи в Ретимно, 
Ханя, Патра, Кефалония, Ксан
ти и Солун.

Първият ден на конферен
цията беше посветен на до
пълването и приемането на 
промените, направени в Хар
тата на АФ, където бяха взе
ти решения относно:

а) промените в начина на 
функциониране

б) окончателната фор
ма на участие на отделните 
хора в регионалните колекти
ви на АФ

в) начинът, по който от
делни хора могат да бъ
дат асоциирани с АФ, без да 
участват в колектив

Понататък се проведо
ха дискусии, целящи да обо
гатят нашите позиции по 
въпросите на класата, пола, 
наркотиците и империали
зма. Съответните позиции 
на колективите на АФ са пуб
ликувани на нашия уебсайт. 
Въпреки че не беше предва
рително обявено, по време на 
първия ден поканените колек
тиви и отделни хора имаха 
възможност да дават мнение 
по обсъжданите теми. Диа
логът по тези въпроси беше 
плодотворен и резултатите 
от него скоро ще бъдат пуб
ликувани.

Вторият ден на конферен
цията беше отворен за все
ки, който искаше да се пред
стави. Имаше публична дис
кусия, в която всеки имаше 
възможност да участва. От
делните колективи и членове 
на АФ представиха свои пози
ции, нямаше някаква обща по
зиция от Федерацията като 
такава. Процедурата започ
на с представянето на пред

ложение за създаване на по
литически/информационен 
анархистки портал, който да 
бъде поддържан от членове 
на Федерацията и други хора, 
с цел да бъде начална точка 
за обединено революционно 
анархистко влияние. В много 

близко бъдеще, заедно с дру
гарите, които обявиха инте
рес да се включат в усилие
то, ще предприемем нужни
те действия за реализиране
то на портала.

Вторият ден премина в 
дискусията на тема „От
стъпващите социални борби 
под управлението на СИРИЗА
АНЕЛ, политическото въз
становяване и отговорът 
на анархисткото движение”. 
След представянето на пози
циите на колективите в АФ, 
последва дискусия с въпроси и 
представяния на гледни точ
ки. АФ ще се постарае да из
ползва дискусията и предста
вените аргументи като ма
териал в основата на своите 
политически приоритети и 
своето участие в движение
то след тази конференция.

Виждайки себе си като не
отделима част от анархист
кото движение, ние подбрах
ме процедурите на конферен
цията така, че да създадат 
поле за диалог и кипеж с ко
лективи и другари, които не 
участват в АФ, надявайки се 
да спомогнем за създаването 
на основа за сътрудничество 
и взаимно уважение. Без съм
нение конференцията поста
ви важни точки в развитие
то на политическите органи

зации, но ако не бъдат придру
жени с политическо дейст
вие и революционни дела, те 
ще бъдат изпразнени от съ
държание. В настоящата си
туация, докато атаката на 
държавата и капитала срещу 
експлоатираните и потис
натите продължава с неот
слабващ интензитет, дока
то облаците на войната се 
сгъстяват, докато народни
те движения не дават призна
ци, поне засега, да повлияят 
значително развитието на 
нещата, всички ние трябва 
да преодолеем себе си, да се 
организираме и вървим заед
но, защото това е единстве
ният път, ако наистина иска
ме да се освободим от ста
рия свят на сила и власт и да 
създадем нов свят на свобода 
и равенство.

Организация и борба за Со
циална революция, за Свобо
ден комунизъм, за Анархия! •

Анархистка Федерация
anarchist-federation.gr

anarchist-federation@riseup.net

twitter: twitter.com/
anarchistfedGr

fb: facebook.com/
anarxikiomospondia2015

YouTube: Αναρχική Ομοσπονδία

Организация 
и борба за 
Социална 
революция, 
за Свободен 
комунизъм, за 
Анархия!
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Роботи или роби
РАЗГОВОР НА ИЛИЯ ТРОЯНОВ С ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ

Илия Троянов: Елитите искат 
да забавят и ако е възможно – 
да спрат Роботронната ре-
волюция (РР), например чрез 
нови форми на робство и фе-
одализиране на експлоатаци-
ята. (Както ми каза един ра-
ботник от Пакистан: още 
по-зле от експлоатацията е 
да не бъда експлоатиран, за-
щото ставам излишен). За-
плахата от роботите се из-
ползва в „Третия свят” като 
инструмент за намаляване 
на заплатите и ликвидиране 
на сигурността на работно-
то място. В мините на Кон-
го работят като роби деца и 
това е много по-евтин вари-
ант. В такъв случай кога ма-
шините ще станат по-евти-
ни от робите?

Георги Константинов: 
Властниците и т. нар. ели
ти от времето на фараони
те през феодалите до днес се 
стараят да увековечат гос
подстващия си статут, но 
това е невъзможно поради не
обратимостта на социални
те и икономическите проце
си. Изключенията (например 
американските робовладелци 
от южните щати) са кратко
трайни и потвърждават пра
вилото. Стремежът да се ут
върди и съхрани на всяка цена 
една социалноикономическа и 
политическа система, която 
е изживяла времето си, води 

до парадокси като тези, кои
то споменаваш бегло. След 
като преди повече от 15 века 
варварите унищожиха робов
ладелския Рим, а преди 150 
години северноамериканци
те водиха гражданска война, 
за да премахнат робството 
като нерентабилна институ
ция, през XXI век, в разгара на 
РР, в Конго се възражда роб
ството на деца, а пакистан
ският наемен роб предпочита 
капиталистическата свръх
експлоатация пред перспек
тивата да стане „излишен”…

Днес, в някои региони и 
страни робът струва поев
тино от машината (автомат 
или робот) и заплашен със за
местването му от нея, той 
приема мизерната заплата, 
за която капиталистът купу
ва и експлоатира работната 
му сила, оставяйки му велико
душно половината денонощие 
за сън и други лични нужди, без 
чието удовлетворяване няма 
да бъде в състояние да рабо
ти на следващия ден.

Робството решение ли е 
на проблемите, които възник
ват пред наемните работ
ници и пред капитала вслед
ствие развитието на РР или 
на автоматизацията и робо
тизацията на човешкия труд?

Иска или не, твоят пакис
тански работник, както и ми
лиардите му събратя от пе

тте континента, ще стават 
„излишни” за капитала и дър
жавата, доколкото вече те 
не могат да ги доят или ску
бят. Освен излишни, те ще са 
и гладни, а гладът е лош съ
ветник.

„Намереното от капита
ла решение” е само временно 
и не окончателно. Ти питаш 
кога машините ще станат 
поевтини от робите? Ако 
мислите на Винер са верни, 
каквото е допускането ти в 
началото на твоите въпро
си, това ще стане, когато се 
затвори кръгът на роботиза
цията, т. е. когато роботите 
са заместили човека в тру
довите процеси и когато те 
се произвеждат от други ро
боти, които от своя страна 
се самовъзпроизвеждат. Тога
ва капиталистът няма да има 
кому да продаде своята сто
ка, а робът – работната си 
сила, поради което ще е ста
нал „излишен” за робовладел
ската система.

Такова състояние обаче не 
може да бъде дълготрайно: 
или капиталистите ще по
търсят „финалното решение” 
за „излишните”, познато ни 
от концлагерите и кремато
риумите на Адолф Шикългру
бер…, или „излишните” ще въ
станат, за да променят „но
вия световен ред”. Дори пър
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ХРАНА ЗА УМА

За Гневните Боси и други въпроси
Известният български диси
дент (с извинение за мръсна
та дума) Николай КолевБосия 
открил, че се избиват, раня
ват и осакатяват десетки 
хиляди български граждани го
дишно, благодарение на про
дажбата на изпити и шофьор
ски книжки, която била покро
вителствана от Организи
раната престъпна група „На
родно събрание”. Понеже въ
просната ОПГ не искала да се 
махне, Босият започна да гла
дува. Здравето му се влоши, 
затова бързаме да го преду
предим, че малко се е объркал. 
Прекратяването на корупция
та няма да спаси хората.

Първата причина за жерт
вите на пътя е самият авто
мобилен транспорт. Жертви 
на пътя има навсякъде по све
та, откакто има автомоби
ли.

Втората е агресията, кон
куренцията, доминацията в 
обществото, породени от аг
ресията на доминацията и не
равенството в материално и 
властово отношение. Зато
ва от десетилетие България 
и Румъния си разменят първо
то място в ЕС по жертви на 
пътя на глава от население
то. Също с тях сме и първен
ци по неравенство и бедност. 
Неслучайно там, където бед

ността е много помалка, не
равенството не е толкова 
жестоко, гражданите са по
организирани и овластени, 
жертвите са наймалко:

По този показател за 
2016 г. с най-малък брой на за-
гиналите са Швеция, Дания, 
Холандия, Обединеното крал-
ство, Испания, Германия, Ир-
ландия.

Горното твърдение се зат
върждава от статистиката 
в България, която показва, че 
наймного жертви има в най
бедните и изостанали райо
ни:

Особено се открояват об-
ластите Ловеч – с 263, Раз-

град – с 208, Видин – със 169, 
Монтана – със 163 и Сили-
стра – със 143 души загинали 
на 1 млн. души население.

Решението на проблеми
те няма да дойде с оставки 
и премахване на фалшивите 
книжки, а с:

1) Борба срещу икономиче
ското неравенство, породе
но от крайно дясната поли
тика.

2) Борба срещу политиче
ското неравенство на пар
ламентаризма, което раз
деля хората на властници и 
подвластни и борба за пове
че граждански права за пряко 
участие във властта, с идея

та за достигане на тотална 
пряка демокрация без решава
щи класи.

3) Преминаване от инди
видуален към масов, удобен и 
бърз обществен транспорт.

Рефренът за фалшивите 
шофьорски книжки, които 
причинявали хилядите жерт
ви на пътя, е композиран за 
същата хорова капела, коя
то отдавна припява, че про
блемите на България са „ко
мунистите” и „корупцията”. 
Необразовани, заблудени и 
невежи хора, подаващи се на 
първични внушения, които 
нямат грам критично мисле
не или способност за анализ 
на ситуацията, не могат да 
вадят логични изводи, които 
евентуално да оформят ра
ционално поведение.

Причината за корупцията 
е същата като една от ос
новните причини за жертви
те по пътя – ирационалното 
йерархично общество, в кое
то сме заставени да живе
ем. Да твърдиш, че корупци
ята е само в дадена партия 
или само в даден министър, 
означава, че си опозиционер, 
който иска да бъде патерица 
на някоя партия, устремена 
към власт. Не им бъдете съ
участници. Нека се организи
раме за истинска промяна, а 

не цял живот да следваме не
чий чужд план (няма значение 
точно чий, има значение само, 
че това са игри за власт).

Има ли навити без гладни 
стачки да се опитаме да по
стигнем подобър, смислен, 
рационален живот, с мисъл 
за бъдещето, стъпили върху 
уроците от човешката прак
тика и извадили логични изво
ди от тях?! Да създадем една 
истинска борба за пряка де
мокрация, като се самоорга
низираме в едно масово хо
ризонтално гражданско дви
жение, което да се управлява 
от своите членове, където 
нашите цели ще бъдат и на
шите средства – масово ов
ластяване и всеобща колек
тивна пряка демокрация. За
сега няма такава организира
на група от хора в България. 
Има само организирани иди
оти, които викат „оставка” 
и „мафия”, а всъщност искат 
друга корупция и друга мафия.

Едно Освободително дви
жение за пряка демокрация! 
Както революционерите от 
Априлското въстание са се 
опитвали да изградят хори
зонтално движение за въста
ние, което да цели социална 
революция – истинска кому
на! •

А & З

Причината за корупцията 
е същата като една 
от основните причини 
за жертвите по 
пътя – ирационалното 
йерархично общество, в 
което сме заставени да 
живеем.

са издадени едва 625 смърт
ни присъди за политически де
яния, 191 изпълнени. Инициа
тор на репресиите е премие
рът Пьотр Столипин, в онзи 
момент любимец на Николай II.

През 1910 г. императорът 
пробва проект за русифицира
не на Финландия и постепен
но заличаване на автономния 
ґ статут, с което само под
клажда финския национализъм 
и насажда омраза към руснаци
те като цяло, а това на свой 
ред създава пречки на работни
ческото движение. По време на 
Първата световна война във 
Финландия се засилват симпа
тиите към Германия и царят е 
принуден да държи там големи 
части от руската армия.

През 1912 г. Монголия, едва 
получила независимост след 
Китайската революция от 
1911 г., на практика става 
руски протекторат.

През 1907 г. царското пра
вителство подхваща позем
лена реформа, която само из
остря противоречията и раз
рушава солидарните тради
ции и неформалните институ
ции на руското селячество. С 
нарочното разоряване на ма
лоимотните пълни работни
ческите казарми, които ник
нат покрай фабриките и заво
дите в градските покрайнини. 
Резултатът е обособяване на 
агресивно малцинство селски 
чорбаджии, значителна част 

„средняци” (оплетени със задъл
жения по заеми от банки) и го
ляма маса склонни към радика
лизиране ратаи. Последното е 
отчетено като сериозен неус
пех, затова царят оставя бив
шия си фаворит Столипин за 
изкупителна жертва. Минис
търът е застрелян пред са
мия самодържец, в ложата на 
Киевския градски театър, от 
Дмитрий Богров – според едни 
сведения идеен анархист, спо
ред други – доброволен поли
цейски информатор на прилич
на заплата, „необяснимо” допус
нат от полицейската охрана 
да достигне жертвата си. Ца
рят си измива ръцете. Богров 
е осъден набързо и обесен, без 
изясняване на всички обстоя
телства на атентата.

Когато найсетне Февруар
ската революция помита мо
нархията, Николай II подвива 
опашка и се отрича от прес
тола. Търси възможност да из
бяга под покровителството 
на британския крал Джордж 
V, комуто се пада втори бра
товчед и с когото имат силна 
външна прилика. Оказва се не
нужен обаче и на роднините си.

Нужен е само днес – на ру
ския олигархат, в ролята на 
парче от скалъпената „народо
обединяваща държавна идеоло
гия”. Разликата е, че Николаева 
Русия все пак е в списъка „вели
ки сили”, докато Путиновата 
необратимо изпада от клуба 
на големите мерзавци. •

Шаркан

ЕДНА СТОГОДИШНИНА

Николай II Кървави
» » » продължава от страница 3
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В няколко броя на вестника 

ще се опитаме да 

представим по-сериозни и 

обемисти изследвания на 

едно от знаковите явления 

за XXI век. Накратко можем да 

го назовем „краят на труда“. 

Започваме с издадения 

още през 1999 г. 

МАНИФЕСТ ПРОТИВ ТРУДА 

на група „Кризис“ 

от Нюрнберг.
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КРАЯТ НА ТРУДА

Манифест против труда
I. Господството на 
мъртвия труд

Един труп владее общество
то – трупът на труда. Всич
ки сили на света се събраха, 
за да защитят това господ
ство: папата и Световната 
банка, Тони Блеър и Йорг Хай
дер, синдикатите и патрона
тът, еколозите в Германия и 
социалистите във Франция.

Всички имат само един ло
зунг в устата си: „Работи, ра
боти, работи!”

Който не се е отучил да ми
сли, разбира без усилие безум
ния характер на това поведе
ние. Защото това не е една 
преходна криза в едно обще
ство, доминирано от труда: 

обществото се сблъсква с аб
солютната си граница. В ре
зултат на революцията в ми
кроелектрониката и инфор
матиката производството 
на „богатства” се откъсва 
все повече от човешката ра
ботна сила – в мащаби, които 
само научната фантастика е 
могла да си представи преди 
няколко десетилетия. Никой 
не може сериозно да твърди, 
че този процес все още може 
да бъде спрян, камо ли насочен 
в обратна посока. През два
десет и първи век продажба
та на стоката работна сила 
е толкова гарантирана, кол
кото и продажбата на дили
жанси през ХХ век. В това об
щество обаче онзи, който не 
може да продаде работната 
си сила, е „излишен” и се оказ
ва захвърлен на социалното 
сметище.

Който не работи, не тряб
ва да яде! Този циничен прин
цип все още е валиден – и днес 
повече от всякога, именно за
щото е безнадеждно остарял. 
Това е абсурдно: докато рабо
тата става излишна, обще
ството работи повече от 
всякога.

Точно когато трудът уми
ра, той разкрива своята то
талитарна власт, която не 
признава друг бог освен Него, 
определящия мисълта и чо
вешката дейност чак до по
рите на ежедневния живот и 
умовете ни. Никакви аргумен
ти не могат да ни накарат да 
спрем да поддържаме изкуст
вено живота на идола Труд. 
Измамният вик „Работни мес
та!” оправдава ожесточено
то унищожаване на природа

та, което продължава вече 
толкова време. Последните 
бариери пред пълното превръ
щане на всички обществени 
отношения в стока могат да 
бъдат отстранени с лекота, 
щом се предостави възмож
ност да се създадат някол
ко мизерни „работни места”. 
Приказката, че е подобре да 
има „каквато и да е работа, 
отколкото никаква”, се е пре
върнала в кредо, което е за
дължително за всички.

Всеки трябва да може да живее 
от труда си, това е принципът. 

Съответно възможността да 
живееш „е обусловена от труда и 
няма такова право, където да не 

се съблюдава това условие”.
Основи на естественото право 
според принципите на науката, 

1797 г.
Йохан Готлиб Фихте

Колкото повече става ясно, 
че обществото на труда се 
приближава до неминуемия си 
край, толкова повече от об
щественото съзнание се из
тласква този край. Методи
те за такова изтласкване 
могат да бъдат различни, но 
всички те имат общ знаме
нател: фактът, че в свето
вен мащаб трудът разкрива 
своя ирационален край и сам 
по себе си е станал излишен, 
се трансформира с едно упо
рито безумие в заблуждаваща 
система на личен или колек
тивен провал на индивидите, 
на мениджърите или на „ра
ботните места”. Обективна
та граница на труда се пред
ставя като субективен про
блем на изключените.

Докато едни смятат, че 
безработицата се дължи на 
преувеличени претенции, на 
липса на добра воля, на недос
татъчна конкурентоспосо
бност и гъвкавост, други об
виняват „своите” босове и по
литици в некомпетентност, 
корупция, алчност и дори в 
предателство. В крайна смет
ка обаче и едните, и другите 
са съгласни с Роман Херцог, 
бившия президент на Герма
ния: цялата страна трябва да 
се сплоти, сякаш става дума 
за окуражаване на футболния 
отбор или на някоя политиче
ска секта. Всички трябва „по 
един или по друг начин” сери
озно да затегнем коланите, 
дори ако отдавна сме стигна

ли до последната дупка; всеки 
трябва да го направи „по един 
или по друг начин”, дори да не 
е останало нищо друго за пра
вене (или само лишени от сми
съл неща). Няма съмнение как
во се крие зад това отвра
тително послание: който не 
намери начин да омилостиви 
идола Труд, сам си е виновен и 
може да бъде спокойно отпи
сан или изхвърлен.

Същият закон за човешко
то жертвоприношение е ва
лиден в световен мащаб. Ико
номическият тоталитари
зъм гази страна след страна, 
за да докаже отново и отно
во едно: тези страни са съгре
шили срещу „законите на паза
ра”.

Който не се „адаптира”, 
безусловно и без умуване, към 
слепия ход на тоталната кон
куренция, се наказва от логи
ката на рентабилността.

Който е многообещаващ 
днес, утре ще бъде удавен в 
краха на икономиката. Недо
сегаеми обаче остават ико
номическите психопати, кои
то ни управляват със своето 
извратено обяснение на све
та.

Три четвърти от светов
ното население вече е повече 
или помалко обявено за социа
лен отпадък. „Привлекателни
те места за производство” 
се разпадат едно след друго. 
След катастрофиралите „раз
виващи се страни” на Юга и 
след провала на сектора „Дър
жавен капитализъм” на све
товното трудово общество 
от Изтока, сега е ред на „об
разцовите ученици” от азиат

ската пазарна икономика на 
Югоизтока да изчезнат в пре
изподнята на колапса.

В Европа вятърът на соци
алната паника също вие от
давна. Рицарите на Печалния 
образ на политиката и ме
ниджмънта обаче продължа
ват ожесточено своя кръсто
носен поход в името на идола 
Труд.

II. Обществото на 
неолибералния апартейд

Едно общество, в чийто цен
тър стои ирационалният аб
страктен труд, неизбежно 
развива тенденция към социа-
лен апартейд, когато успеш
ната продажба на стоката 
работна сила, като правило, 
става изключение. От дълго 
време всички фракции на тру
довия лагер, в който участ
ват всички партии, тайно са 
приели и следват тази логи
ка. Те вече не спорят за това 
дали все поголяма и поголяма 
част от населението ще изпа
да зад борда и ще бъде изклю
чена от участие в общество
то, а само как да се направи, 
волюневолю, тази селекция.

Неолибералната фракция 
тихомълком оставя мръс
ната работа на социалния 
дарвинизъм на „невидимата 
ръка” на пазара. По този начин 
структурите на социалната 
държава се демонтират, за 
да маргинализират възможно 
найбезшумно всички, които 
вече не могат да се справят с 
конкуренцията. Само членове
те на братството на победи
телите в глобализацията все 
още се считат за човеци. Ка
питалистическата машина, 
която няма друга цел освен 
себе си, поглъща всички ресур
си на планетата. Веднага щом 
вече не могат да бъдат моби
лизирани с печалба, те трябва 
просто да бъдат захвърлени, 
даже ако това обрича цели ог
ромни групи от населението 
на гладна смърт.

Що се отнася до нещаст
ните „човешки отпадъци”, те 
са предоставени на полиция
та, на религиозните секти на 
хилядолетието, на мафията 

и на „народната супа”. В Съе
динените щати и в повечето 
централноевропейски страни 
днес има повече затворници, 
отколкото в която и да е во
енна диктатура. В Латинска 
Америка убиваните ежеднев
но от пазарните ескадрони 
на смъртта деца от улицата 
и други бедни хора са повече 
от убитите опозиционери по 
време на найсвирепите поли
тически репресии. На изклю
чените се отрежда само една 
социална функция: да служат 
за назидание. Тяхната съдба е 
да подтикват всички, които 
все още свирят в оркестъра 
на трудовото общество, да 
се борят за последните мес
та и на всичко отгоре да се 
държат под контрол, за да не 
им минава и през ум да се раз
бунтуват срещу нахалните 
изисквания на тази система. 
Дори с цената на самоубий
ството обаче „найдобрият 
от всички светове” на тота
литарната пазарна икономика 
в поголямата си част отреж
да само едно място на ъндър
граундчовека в ъндърграунд
икономиката. Нищо не оста
ва на хората, освен да пред
ложат скромните си услуги 
като ултраевтини работ
ници и демократични роби на 
найбогатите щастливци от 
глобализацията. Тези нови „ра
ботещи бедни” могат да лъс
кат обувките на последните 
бизнесмени на умиращото 
трудово общество, да прода
ват скапани хамбургери или 
да станат пазачи на търгов
ските центрове. Тези, които 
са оставили мозъка си в гар
дероба, могат да мечтаят да 
станат милионери като дос
тавчици на услуги!

Мошеникът е унищожил труда, 
като е отмъкнал заплатата на 

работника, който сега трябва да 
работи без заплащане и да вижда 
ползите от успеха и печалбата в 
своята килия. Каторжният труд 

трябва да го възпита да гледа 
на него като на лично и свободно 

избрано поприще.
Вилхелм Хайнрих Рийхл, 

„Немската работа”, 1861 г.
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Манифест против труда
В англосаксонските държа
ви този ужасяващ свят вече 
е реалност за милиони мъже 
и жени, да не говорим за Тре
тия свят и Източна Европа, 
а в Евроленд са решили бързо 
да компенсират изгубеното 
време. От дълги години иконо
мическата преса вече не крие 
идеала на бъдещето на тру
да: децата от Третия свят, 
които почистват предните 
стъкла на автомобилите по 
кръстовищата, са блестящ 
пример за „предприемаческия 
дух”, към който трябва да се 
стремят безработните. Тех-
ният модел е индивидуален 
шеф на работната си сила и 
социалната ґ защита – пише 
Комисията по въпросите на 
бъдещето на провинциите Ба
вария и Саксония. И продължа
ва: Колкото по-евтини са по-
простите и персонализирани 
услуги, толкова по-голямо ще 
бъде търсенето: т. е. достав-
чиците на услуги ще печелят 
по-малко. Макар че подобни 
твърдения биха предизвика
ли социално въстание в един 
свят, в който самочувстви
ето все още съществува, в 
света на впрегатния доби
тък, какъвто е обществото 
на труда, те предизвикват 
само едно безпомощно кимва
не с глава.

III. Апартейдът на 
неосоциалната държава

Антинеолибералните фрак
ции в трудовия лагер, които 
имат нарастващо влияние 
в обществото, може би ще 
имат затруднения в перспек
тива, но те са найпламенни
те последователи на идеята, 
че безработният не е човек. 
Носталгични, обсебени от 
фордистката масова работа 
в следвоенния период, те ис
кат единствено да съживят 
отминалата ера на трудово
то общество. Нека държава
та отново поеме отговор
ността за това, което паза
рът повече не може да гаран
тира! „Програмите за създа
ване на нови работни мес
та”, задължителната работа 
в общините за кандидатите 
за социални помощи, регио
налните субсидии, държавни
ят дълг и други подобни по
литически мерки трябва да 
симулират отново и отново 
„нормалността” на трудово
то общество. Този неубеди
телно съживяван старомоден 
етатизъм на труда със сигур
ност няма и сянка от шанс 
да възкръсне, но той остава 
идеологически репер за ши
роките слоеве от население
то, застрашени от разпада
не. Практиката, произтича
ща от него, е безнадеждна  и 
не води към нищо, камо ли към 
социална справедливост.

От фундаментално пра
во на гражданина трудът се 
трансформира идеологиче

ски в дефицит, привилегия, 
която фактически изключва 
всички, които нямат „валиден 
паспорт”. Логиката на социал
ния подбор не се поставя под 
съмнение, а просто се преде
финира: националистически-
те и етническите критерии 
трябва да обезвредят бор-
бата за индивидуално оцеля-
ване.

„Националните ВЕЦове – 
на нашите граждани!”, крещи 
vox populi, който в перверзна
та си любов към труда отно
во намира пътя към нацията. 
Това е вариантът на десния 
популизъм и той не го крие. 
Неговата критика на конку-
рентното общество е насо-
чена единствено към етни-
ческото прочистване на зо-
ните на капиталистическо-
то богатство, които се сви-
ват като шагренова кожа.

Що се отнася до умерения 
национализъм от социалде
мократически или екологичен 
тип, той иска дългогодиш
ните имигранти да се нату
рализират и дори да станат 
пълноправни граждани, ако да
дат достатъчно доказател
ства за безобидния си харак
тер и за своята абсолютна 
сервилност.

Наред с това обаче бежа
нците от Изтока и Юга все 

повече и повече тихомълком 
се изключват и на това из
ключване се придава легитим
ност – всичко става, разби
ра се, под водопад от добри 
думи, изпълнени с човечност и 
учтивост. „Нелегалните, кои
то искат да заграбят работ
ните ни места”, трябва да се 
изловят възможно найбез
шумно, да не остават гроз
ни следи от огън и кръв вър
ху националната почва. Това 
е възложено на граничната 
полиция, на жандармерията и 
на буферните държави около 
Шенгенското пространство, 
които регулират всичко „за
конно” и – за предпочитане – 
далеч от телевизионните ка
мери.

Тази държавна симулация 
на труд от самото начало е 
насилие и репресия. Тя въплъ
щава желанието да се съхра
ни господството на идола 
Труд на всяка цена, дори и след 
смъртта му. Този фанатизъм 
на трудовата бюрокрация не 
толерира не само изключени
те, безработните и хората 
без бъдеще, но и всички, кои
то имат основателни причи
ни да откажат да работят и 
да търсят убежище в послед
ните отеснели ниши на раз
парцалосаната „социална дър
жава”. Социалните работници 

и секретарките от агенции
те по заетостта ги влачат 
под лампите за разпити на 
държавата и ги принуждават 
да се покланят публично пред 
престола на господстващия 
труп.

Каквато и да е работа е по-добре 
от никаква работа.

Бил Клинтън, 1998

Няма по-тежка работа от това 
да нямаш работа.

Лозунг върху рекламен 
плакат в Служба за 

безработни в Германия, 
1998 г.

Докато в съда съмнението по 
принцип е в полза на обвиня
емия, тук той трябва да до
казва своята невинност. Ако 
в бъдеще изключените не ис
кат да живеят от християн
ска благотворителност, те 
ще трябва да приемат вся
ка мръсна работа, всеки роб
ски труд или всеки „договор 
за реинтеграция”, колкото и 
абсурден да е той, за да дока
жат безусловната си готов
ност за работа. Това, което 
трябва да вършат, е доста 
или дори напълно безсмисле
но, но няма значение – важно
то е да има движение, да кипи 
безсмислен труд, за да не за
бравят никога закона, който 
регламентира тяхното съ
ществуване.

В миналото хората са ра
ботили за пари. Днес държава
та не пести разходи за сто
тици хиляди жени и мъже, кои
то симулират труд, потъна
ли в причудливи „центрове за 
преквалификация” или „пред
приятия за интегриране”, за 
да поддържат годността си 
за „работни места”, които ни
кога няма да заемат. Посто
янно се изобретяват нови, 
още поглупави „мерки”, прос
то за да се запази илюзията, 

че социалната машина може 
до безкрай да върти на праз
ни обороти. Колкото поаб
сурдна става работата, тол
кова повече трябва се набива 
в главата представата, че и 
нищожният къшей хляб се за
плаща.

В този смисъл „Новите Лей
бъристи” и техните имита
тори от цял свят доказват, 
че са в пълно съответствие 
с неолибералния модел на со
циална селекция. Чрез симули
рането на „заетост” и илю
зията за светлото бъдеще 
на трудовото общество се 
създава моралната легитим
ност, необходима за поредно
то още пожестоко орязване 
на помощите за безработни
те и отказващите да рабо
тят. В същото време държав
ната принуда към труд, субси
диите за заплати и така на
речената „Икономика на соли
дарност” намаляват допълни
телно цената на труда и во
дят до „бума” на процъфтява
щия сектор на ниските запла
ти и работещите бедняци.

„Политиката на активна 
заетост” на Новите Лейбъ
ристи не щади никого – нито 
хронично болните, нито са
мотните майки с малки деца. 
За онези, които получават со
циални помощи, примката на 
властите се разхлабва само 
в гроба. Този непрекъснат 
тормоз има еднаединствена 
цел: да се разубедят колкото 
е възможно повече хора да ис
кат от държавата и наймал
ка помощ и да покажат на из
ключените найотвратител
ните инструменти за мъче
ния, пред които и наймизер
ната работа изглежда като 
мечта.

Официално, патерналис
тичната държава никога не 
размахва камшика, освен с лю
бов и за да възпитава строго 
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„децата” си, третирани като 
„лентяи”, в името на личното 
им развитие. В действител
ност тези „възпитателни” 
мерки имат еднаединстве
на цел: да изгонят просяка 
от къщата с ритници в зад
ника. Какъв друг смисъл може 
да има принудата безработ
ните да събират коприва на 
полето, освен да прогонят 
от там полските сезонни ра
ботници, които приемат ми
зерните надници само защо
то валутният курс им позво
лява да ги превърнат в прием
лив доход в своята страна? 
Тази мярка не помага с нищо 
на принудения отечествен 
наемник, нито му открива 
„перспективи за намиране на 
работа”. На фермерите също 
дипломираните и онеправда
ни квалифицирани работници, 
„ощастливени” с подобна ра
дост от труда, носят само 
неприятности. След дванай
сет часа блъскане на родна 
германска почва обаче глупа
вата идея за отваряне на га
ражна пицария, поради липса 
на подобра, придобива оре
ола на жадувана мечта.

Общественият ангажимент 
трябва да бъде възнаграждаван, 

но не и заплащан. Този, който 
практикува гражданска 

ангажираност, също губи 
позорното петно на безработен 

и получаващ социална помощ за 
безработица.

Улрих Бек, Духът на 
демокрацията, 1997

IV. Упадък и отрицание на 
трудовата религия

Новият фанатизъм на тру
да, с който това общество 
реагира на смъртта на своя 
идол, е логична последица и 
краен етап на една дълга ис
тория. От времето на Рефор
мацията всички сили на за
падната цивилизация пропо
вядват светостта на тру
да. Особено през последните 
сто и петдесет години всич
ки социални теории и полити
чески течения са обсебени от 
идеята за труда. Социалисти 
и консерватори, марксисти и 
фашисти се сражават свире
по помежду си, но въпреки вза
имната смъртна омраза, при
насят заедно жертви на идо
ла Труд.

Само ние, работници от 
всемирната велика армия на 
труда, имаме право да владе-
ем земята, а паразитите – 
никога! [В българския превод на 
„Интернационала” този стих 
липсва, в руския съответно е:

Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты — никогда!
б. ред.]
Този стих от международ

ния химн на труда е намерил 
зловещото си ехо в надписа 
Arbeit macht frei [Трудът осво-

бождава – б. ред.] на портала 
на Аушвиц. Плуралистичните 
демокрации от следвоенна
та епоха се заклеват във ве
чната диктатура на труда. 
Дори конституцията на ар
хикатолическата Бавария на
ставлява гражданите в духа 
на протестантската тради
ция, датираща от времето 
на Лутер: Трудът е източник 
на благоденствие за народа и 
се ползва със специалната за-
щита на държавата. В края на 
ХХ век почти всички идеоло
гически противоречия изчез
ват. Остава само безмилост
ната обща догма, че трудът 
е естественото призвание 
на човека.

Днес реалността на тру
довото общество идва, за 
да отрече тази догма. Попо
вете на религията на труда 
от памтивека проповядват, 
че „природата на човека” е 
тази на товарното добиче и 
че то ще стане истински чо
век само ако подчини матери
ята – като един Прометей – 
на волята си да я въплъти в 
своите произведения. При съ
временните технологични 
процеси този мит за завое
вателя на света, за демиурга, 
който се предполага, че има 
призвание, е смешен. През 
века на капиталиститеот
криватели от калибъра на Зи
менс, Едисон и техните екипи 
от квалифицирани работници 
може и да звучал убедително, 
но оттогава насам посте
пенно се е превърнал в абсурд.

Днес всеки, който още се 
съмнява в същността, сми
съла и целта на своето твор
чество, става луд – или раз
рушителен елемент за функ
ционирането на социалната 
машина, която няма друга 
цел освен себе си. Предишни
ят хомо фабер, който се гор
дее с работата си и взима на 
сериозно онова, което прави 
с ограничения си ум, е старо
моден като пишеща машина.

Мелницата трябва да про
дължи да се върти на всяка 
цена, това е всичко. Задача
та на маркетинговите отде
ли и легионите от анимато
ри, бизнеспсихолози, консул
танти по рекламата и тър
говци е да осигурят смисъла. 
Там, където мотивацията и 
творчеството са ключовите 
думи, можем да бъдем сигур
ни, че не е останало нищо ос
вен илюзията. Точно затова 
днес комбинативността, са
моизтъкването и симулаци
ята на компетентност са 
сред найважните способно
сти на мениджъри и квалифи
цирани работници, на медий
ни звезди и счетоводители, 
на професори и охранители 
на паркинги.

От друга страна, криза
та на трудовото общество 
прави на пух и прах идеята, 
че трудът е вечна необхо
димост, наложена на човека 
от природата. Векове наред 
се проповядва, че трябва да 

се кланяме на идола Труд по
ради простата причина, че 
нуждите не се задоволяват 
сами, без дейността и пот
та на човека. Целта на целия 
спектакъл на труда пък ни се 
казва, че е задоволяването на 
потребностите. Ако това е 
вярно, критиката на труда 
щеше да бъде толкова смис
лена, колкото критиката на 
гравитацията. Как може оба
че един истински „природен 
закон” да преживява кризи или 
дори да изчезне?

Тази лъжовна представа за 
труда като естествено със
тояние вече не може да бъде 
защитена от социалните го
ворители на трудовия лагер, 
от лакомниците за неолибе
рален хайвер или от затлъс
телите синдикални шефо
ве. С какво ще ни обяснят, че 
днес три четвърти от чове
чеството се гърчи в мизерия 
именно защото трудовото 
общество вече не се нуждае 
от техния труд?

Независимо дали е низък, дали 
цели само парите, трудът 

винаги е свързан с природата, 
а желанието да се свърши една 

работа ни води все повече до 
истината, както и до законите и 

правилата на природата, които 
са самата истина.

Томас Карлайл, Работете и 
не се отчайвайте, 1843

Днес библейското проклятие 
с пот на лицето си ще ядеш 
хляб [Битие 3:19 – б. ред.], 
което тежи върху „излишни
те”, вече е нова, още побез
жалостна присъда: няма да 
ядеш, защото потта ти е из-
лишна и непродаваема. Ама 
че природен закон! Просто 
ирационален социален прин
цип, маскиран като естест
вена бариера, който от веко
ве разрушава или подчинява 
всички други форми на соци
ални отношения и се възприе
ма сериозно като неоспорим. 
Такъв е „естественият закон” 
на едно общество, което се 
мисли за много „рационално”, 
а всъщност механично изпъл
нява категоричните нареж
дания на своя идол Труд, „импе
ративите”, за които е гото
во да пожертва и последните 
останки човещина.

V. Трудът е принудителен 
социален принцип

Работата няма нищо общо 
с факта, че хората преобра
зяват природата и актив
но взаимодействат. Докато 
има хора, ще се строят къщи, 
ще се шият дрехи, ще се про
извежда храна и много други 
неща; ще се отглеждат деца, 
ще се пишат книги, ще се дис
кутира, ще се свири и слуша 
музика и т. н. Това е обичай
но и очевидно. Нищо очевид
но обаче няма в превръщане
то на човешката дейност, на 
„изразходването на работна
та сила” в чиста абстракция, 

която не зависи от нуждите 
и волята на заинтересовани
те страни и чието съдържа
ние не следва да ни интересу
ва. Тя просто се издига като 
абстрактен принцип, регули
ращ обществените отноше
ния.

В старите аграрни обще
ства са съществували все
възможни форми на господ
ство и зависимост, но в тях 
е липсвала диктатура на аб
страктния труд. Разбира се, 
че и там преобразуването 
на природата и социалните 
отношения не са се формира
ли от само себе си, но не са 
и били подчинени на едно „аб
страктно разходване на ра
ботна сила”. Те са били прос
то част от сложен набор от 
правила – религиозни предпи
сания, културни и социални 
традиции, включително вза
имни задължения. Всяка дей
ност се е извършвала в опре
делено време и на определено 
място: нямало е абстрактна 
универсална дейност. Един
ствено съвременната сис
тема на стоковото стопан
ство се основава на непре
къснатото преобразуване на 
човешката енергия в пари, из
дигнати като самоцел. Това 
поражда специална сфера – 
абстрактен труд, – изолира
на от всички други отноше
ния и напълно пренебрегваща 
съдържанието. Дейността 
в тази сфера е задължител
на, безусловна, отделена, ро
ботизирана, отрязана от ос
таналата част на общество
то, подчинена на абстракт
ните цели и ръководена от 
„логиката на предприятие
то”, а не на потребностите. 
В тази сфера времето се от
деля от живота. То вече не е 
преживяване, активно или па
сивно, превръща се в обикно
вена суровина, която тряб
ва да се използва оптимално. 
Времето е пари. Всяка секун
да се брои, всяко ходене до 
тоалетната е саботаж, все
ки разговор е престъпление 
срещу превърнатия в самоцел 
производствен резултат. Ко
гато човек работи, може да 
изразходва само абстрактна
та енергия. Животът остава 
другаде и се свива постоянно 
под натиска на работното 
време. Дори децата се дреси
рат да живеят по часовник, 
за да бъдат един ден „ефек
тивни”. Празниците служат 
за възстановяване на „работ
ната сила”. Тиктакането на 
секундите отмерва яденето, 
почивката и любовта.

В сферата на труда не е 
важно какво се прави. Важно 
е само, че нещо се върши, ва
жно е трудът да фигурира ня
къде като стойност във фор
мулата капитал … = пари, 
като фактор за безкрайно
то трупане, нарастване на 
цифрата на парите заради 
самите пари. Трудът е фор
ма на дейност в тази абсурд
на самоцел. Именно затова, 

а не по силата на обективни 
причини, всяко човешко про
изведение е сведено до сто-
ка. Защото само като така
ва то може да се осмисли с 
абстракцията пари, в чието 
съдържание някъде фигурира 
абстракцията труд. Такъв е 
механизмът на самоцелната 
социална машина, която дър
жи съвременното човечест
во във вериги.

Затова няма значение 
нито съдържанието на про
дукцията, нито нейното из
ползване и неговите после
дици за природата и обще
ството. Няма значение дали 
се строят къщи, или се про
извеждат противопехотни 
мини, няма значение дали се 
печатат книги, или се от
глеждат генно модифицирани 
домати, няма значение дали 
те разболяват хората, от
равят въздуха или „само” вку
сът им „изчезва”. Всичко това 
няма значение, стига по един 
или друг начин стоката да се 
превръща в пари и парите – 
обратно в труд. От гледна 
точка на „икономическата ра
ционалност” няма значение 
дали стоката ще се използ
ва за нещо полезно, или вред
но, както и дали изобщо ще се 
използва, или не. За нея про
дуктът има стойност само 
в цифрово изражение, тоест 
ако продуктът е носител на 
„мъртъв труд”.

Натрупването на „мъртъв 
труд” като капитал под фор
мата на пари е единствени
ят „смисъл”, който съвремен
ната система на пазарна ико
номика признава. „Мъртъв 
труд”? Но това е метафизич
на безсмислица! – ще кажете. 
Да, но метафизиката се пре
връща в осезаема реалност, в 
„обективна” безсмислица, коя
то държи това общество в 
железния си юмрук. В неспир
ната въртележка на покуп
копродажбата хората не об
менят продукти като съзна
телни социални същества, 
които са наясно с нуждите 
си, а само изпълняват натра
пената им самоцелна опера
ция като социални автома
ти.

Работникът чувства себе 
си само извън работата; в 
работата той се чувства 

извън себе си. Той е самият 
себе си, когато не работи, а 

когато работи, той не чувства 
себе си. Работата му не е 

доброволна, а е принудителен 
труд. Това не е удовлетворяване 

на необходимостта, а само 
средство за задоволяване 
на потребностите извън 

работата. Тази отчужденост 
на труда се проявява ясно във 

факта, че веднага щом отпадне 
физическата или друга принуда, 

от работата се бяга като 
от чума.

Карл Маркс, ръкописи 
от 1844 г.

(следва)
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ПОУКИТЕ ОТ ИСТОРИЯТА

Самоубийството на левите есери
След октомврийския преврат 
през 1917 г. болшевиките фор
мират правителство, наре
чено Съвет на Народните ко
мисари (Совнарком), за да зву
чи „революционно”. Действи
ята му обаче са контрарево
люционни – започва подчине
ние на местните Съвети на 
директивите от Совнаркома, 
централизация на управление
то на производството, съз
даване на репресивни органи 
(ВЧК). Партньори и съучаст
ници на болшевиките в това 
дело са левите есери, обосо
били се от Партията на со
циалиститереволюционери 
(ПСР), известна с тактиката 
си на индивидуален терор сре
щу представители на царска
та власт. Заедно с болшеви
ките, левите есери участват 
в атаките срещу анархисти
те и бившите си съпартийци, 
техни кадри влизат в практи
чески полицейската институ
ция с извънредно големи пълно
мощия – ЧК, заедно подписват 
Бресткия мирен договор с Гер
мания.

Противоречията в управля
ващата коалиция обаче нара
стват. Левите есери прием
ат Бресткия мир като ком
промис – народът не желае да 
воюва, но самата партия е на 
мнение, че е глупаво да се от
кажат от ползите като по
бедители. От друга страна 
стои желанието на болшеви
ките да доминират и да при

тискат „съюзника” да изпъл
нява тяхната програма (при 
цялото ґ тактическо нагаж
дачество и неискреност). Ли
дерите на ПЛСР с тревога ус
тановяват, че от лозунгите 
на октомври 1917 г. (земя на 
селяните, фабрики на работ
ниците, власт на Съветите) 
доста бързо, още преди проле
тта на 1918 г., не е останало 
нищо, а дори започва преслед
ване на поддържащите ги хора 
и организации. Основната гри
жа на Партията на левите со
циалистиреволюционери оба
че е не толкова идейно прин
ципна, а чисто практична – 
болшевиките третират селя
чеството като „дребнобуржо
азна стихия” и съответно взе
мат курс към диктат на гра
да (партийното градско ръко
водство) над селото, найве
че по линия изземване на хлеб
ните „излишъци”, необходими 
за изхранване на работници
те и особено на партийните 
функционери и военни части. 
В същото време ПЛСР смята 
за своя социална база именно 
селото. Отказът да защити 
свои членове и симпатизанти 
от узаконения грабеж, извърш
ван по заповед от Совнарко
ма, би означавал срив на пар
тията, изчезване на нейното 
влияние. Освен това, използ
вайки мирния договор, Герма
ния усилено мародерства оку
пирани зони в Украйна, като си 
позволява да вършее и извън 

договорните зони – това пак 
е удар по селяните. Мирът с 
немците се оказва полош от 
война, нужна е самозащита и 
то не само партизанска, но и 
„официална”.

Тези обстоятелства карат 
ЦК на ПЛСР да промени стано
вището си по Бресткия мир 
от „търпим го заради ситуа
цията” към „категорично про
тив”. Конфронтацията с бол
шевиките нараства и заради 
изземването на хранителни
те запаси, при това с мини
мална компенсация от стра
на на града – доставка на про
мишлени стоки в селата. Бол
шевиките обаче са непреклон
ни относно антиселската си 
политика, а за Бресткия мир 
Ленин казва, че „още е нужен, 
но само ние ще решим кога е 
изчерпан”.

В действителност болше
виките търсят начин да скъ
сат мирния договор, но с чуж
ди ръце. От друга страна, ло
гиката на идеологията им („ос
новният въпрос на революция
та е въпросът за властта”) ги 
води към отърваване от „съ
юзника” – той им е бил нужен 
само заради първоначалната 
слабост и не особено значи
телното влияние на болше
вишката партия сред масите. 
През лятото на 1918 г. Ленин, 
Троцки и сие решават, че мо
ментът е настъпил.

Двама членове на ЧК от кво
тата на есерите убиват гер

манския посланик в Москва, на
дявайки се с това да предизви
кат Германия сама да наруши 
мирния договор. След атента
та се прибират в казармата 
на военна част на ЧК, команд
вана и съставена от есери. В 
същото време в московския 
Болшой театър заседават де
легати от местни организа
ции на ПЛСР и членове на ней
ния ЦК.

В официалната история 
все още е написано за „въоръ
жено въстание на левите есе
ри срещу Съветската власт 
на 6 юли 1918 г.”. Това е лъжа. 
След убийството на послани
ка предишния ден, още рано су
трин болшевишките части на 
ЧК започват арести на учас
тниците в конгреса на есери
те. Началникът на ЧК Дзер
жински пък отива с неколци
на сътрудници в есеровския 
отряд на ЧК, където крещи, 
размахва оръжие и заплашва 
всички с разстрел. Съвсем ес
тествена е реакцията на есе
рите – те го арестуват, но 
частта остава в казармата, 
без да предприеме нищо, ос
вен да праща куриери и да се 
опитва по телефона да „изя
снят недоразумението”. Ня
колко часа покъсно казармата 
е подложена на артилерийски 
обстрел и сащисаните есери
чекисти се предават. Лидери
те им вече са в затвора с об
винение „метеж срещу Съвет
ската власт”.

Нелепостта на обвинени
ята е очевидна още тогава – 
есерите всъщност са рев
ностни привърженици тъкмо 
на властта на Съветите, но с 
минимална централизация. Те 
приемат за единствен орган, 
упълномощен да нарежда на 
Съветите, Конгрес на същите 
тези Съвети. Другото обвине
ние – убийството на послани
ка с цел късане на мирния дого
вор – есерите обаче не отри
чат (след като вече е станало, 
подобре да си припишат поне 
едно активно действие, от
колкото да лъсне истината за 
тяхната мекушавост спрямо 
болшевиките), но се оказва, че 
липсват следи от подготов
ка на атентата. Показател
но е също, че извършителите 
на убийството продължават 
да работят в ЧК, не след дъл
го са приети и в болшевишка
та партия, докато команди
рът на есеровската част към 
ЧК, който укрива съпартийци
те си, изневиделица потропа
ли на портата на казармата, 
е разстрелян.

По всичко личи, че цяла
та история е добре прове
дено „активно мероприятие” 
на Дзержински, като Ленин и 
Троцки знаят, но се престру
ват на незнаещи.

Партията на левите со
циалистиреволюционери пла
ща цената на сговора с чер
вената контрареволюция. За 
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вите да „успеят” – т. е. да 
прибягнат до „крайното ре
шение”, – капитализмът няма 
да бъде спасен: след време ще 
се появят нови „излишни” от 
редовете на фалиралите ка
питалисти „и така до края 
на света”, както пееха геор
гимарковите герои в сериала 
„На всеки километър”… Подоб
но повторение на сценария, 
ако не бъде спряно, може да 
доведе побавно или поскоро 
до края на човешкия род.

По време на разгръща
щата се, но невъзможно да 
бъде завършена в условия-
та на капитализма и дър-
жавността РР, ще същест
вуват и свръхвисококвалифи
цираните кадри – остатъци 
от наемниците на капитала 
в крайната фаза на РР, кои
то ще образуват своего рода 
„средна класа” – между свръх
богаташите и милиардите 
лумпенпролетарии. Тази кла
са ще бъде малобройна, но на 
чия страна ще застане в мо
мента на бифуркация ще бъде 
от решаващо значение. Ако 
се обедини с господарите си, 
тогава човешкият род ще по
тъне във варварството, до
като завършва своята спаси
телна Социална революция, а 
човечеството ще трябва да 

заплати найвисоката цена 
затова, че я е извършило със 
закъснение.

Според някои нови дан-
ни в Германия няма уско-
рение в инвестициите за 
роботизация на икономи-
ката:

2015: 188 милиарда евро
2016: 193 милиарда евро
2017: 200 милиарда евро
Това какво значи?
Цифровите данни за ин

вестициите в Германия през 
трите последователни годи
ни – 2015, 2016 и 2017 сочат 
относително незначителния 
ръст от 4 и 8 милиарда евро. 
Питаш какво значи това? Ня
колко неща:

Инвеститорите, макар и 
със закъснение, са разбрали, 
че това, което твърдим вече 
повече от четири десетиле
тия, е приблизително точно 
отражение на реалните про
цеси: вследствие автомати
зацията капиталът сублими
ра и неговият остатък клони 
към нула. От тук и страхове
те на „елитите”, че тези про
цеси ще направят заедно със 
салариата [живеещите от за-
плати – б. ред.] и тях излишни.

Капиталистите търсят 
отговор на една нерешима 
задача, каквато е квадрату
рата на кръга: те искат да 
се съхранят и в бъдещото об

щество, в което твърдения
та на Винер са станали реал
ност.

Страхът от края на капи
тализма (на наемния труд, 
на обществените отноше
ния между труда и капитала, 
на стоковопаричните отно
шения, на производството 
на принадена стойност, на 
заплатите и печалбите, на 
покупкопродажбите и т. н.) 
кара капиталистите да тър
сят и те вярват, че са наме
рили едно от решенията в 
спиране на прогреса, в част
ност на понататъшната 
роботизация на трудовите 
процеси. Това „решение” оба
че е измамно, наймалко за
щото конкуренцията между 
капиталистите върху нацио
налната и интернационална 
арена действа като остен. 
Спирането на инвестиции
те поражда реален страх от 
това да бъдат изпреварени и 
погълнати от найедрите и 
найнапреднали в автомати
зацията тръстове, концерни, 
холдинги, мулти и трансна
ционални компании гиганти. 
Те се ръководят от желание
то за непрекъснато увелича
ващи се максимални печалби 
посредством стремително 
разширяващите се уедрява
ния, концентрация и центра
лизация на капиталите, кои

то са в основата на експанзи
ята и стремежа към глобал
но, планетарно господство.

Този стремеж бие като 
плющящ камшик върху гърбо
вете на онези „елити”, които 
са потърсили спасение във 
временните задръжки на про
цесите на роботизация и ав
томатизация, защото изо
ставащите първи ще се озо
ват в търбуха на поедрите и 
найедри капитали, продължи
ли надпреварата в Роботрон
ната революция.

Такова „решение”, за покра
тък или попродължителен 
срок, би било възможно, ако 
бъде постигнато световно 
споразумение или бъде създа-
ден нов Свещен съюз (какъв
то бяха създали на времето 
си канцлерът Метерних и ев
ропейските му колеги) за спи
ране на следствията от акси
омата на Винер или още по
точно – на РР.

Възможно ли е това днес? 
Не, по много причини. Днес 
историята лети с космиче
ски скорости, за разлика от 
времето на каляските и ди
лижансите през XIX век. Не
равномерното развитие на 
отделните страни, региони 
и коалиции и тяхното прена
реждане според теглото им 
е много подинамично. Дос
татъчно е да сравним разме

стването на икономически
те, финансовите и съответ
стващите им военни потен
циали върху световната ска
ла на мощностите с това от 
„хубавата епоха”, която поз
воли съхранението на еднове
ковен мир върху Европейския 
континент от 1815 до 1914 
година…

Капитализмът и импери
ализмът след Наполеонови
те войни бяха във възход чак 
до нашето време на разгръ
щаща се РР, която елимини
ра неумолимо труда във все
възможните производствени 
процеси.

Днес капиталистите и 
станалите „излишни” проле
тарии са в задънената ули
ца на започналата и недовър
шена и неможеща да бъде за-
вършена РР в тесните грани
ци на настоящата политиче
ска и социалноикономическа 
система. (Доказателство е 
именно забавянето на темпо
вете на инвестициите в Гер
мания – страната с найголям 
брой роботи на 10 000 души.)

Друг, нерешим по мирен на
чин проблем за капиталисти
те от различните страни е 
свързан с преразпределянето 
и завоюването на увеличава
щи се порции от свиващия се 
като шагренова кожа свето
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няколко дни ПЛСР престава 
да съществува – при все че е 
разполагала с милион членове 
и ангажирани симпатизанти. 
Животът на лидерите ґ от 
този момент нататък мина
ва по затвори и изселвания, 
като накрая последните оце
лели са разстреляни и погреба
ни в гора до град Орел, седми
ца преди градът да бъде оку
пиран от хитлеристкия вер
махт.

Така „юлското въстание на 
есерите” е един мит.

Не е мит обаче въстание
то в Ярославъл – областен (гу
бернски) център на 250 км се
вероизточно от Москва. То 
също е лепнато на отговор
ността на есерите, понеже 
сред организаторите му е Бо
рис Савинков – бивш ръководи
тел на Бойната (терористич
на) организация на ПСР. Основ
ната „бунтовна” сила в Яросла
въл обаче са пратеници от До
броволческата (белогвардей
ска) армия в Южна Русия, коя
то тепърва се кани да започ
не кампанията си срещу бол
шевиките и търси начин да ги 
принуди да разпилеят силите 
си. Въстанието обаче не може 
да бъде успешно, ако населе
нието на града не е настрое
но срещу болшевишките уп
равници.

В град Ярославъл и в цялата 
губерния Съветската власт 

се установява спонтанно и 
без особена съпротива. Въз
никват работнически коми
тети за управление на пред
приятията, кооперации на за
водите със селата от губер
нията, различни сдружения по
вече или помалко социалисти
чески по характер. Това става 
още докато Съветите не са 
доминирани от болшевики, а 
съществува равновесие меж
ду есери, меншевики (социал
демократи) и болшевики (при 
това мнозина не местни, а 
командировани от Москва и 
Петроград – нареченото „на
значенство” явление допълни
телно дразни народа). Когато 
обаче болшевиките вземат 
мнозинство в градския и гу
бернския съвет, грубо манипу
лирайки изборите, започват 
проблемите. Влошава се снаб
дяването с храни. По заповед 
на Совнаркома започва одър
жавяване на предприятията и 
то тъкмо на тези с работни
ческо самоуправление, завод
ските комитети губят самос
тоятелността си, съставът 
им е подменен с назначенци. 
Следва национализация на бан
ките в града и ликвидиране на 
Взаимоспомагателната каса. 
На този фон започват и въ
трешни скандали в болшевиш
ката фракция на управата – 
конфликти между градския и 
губернския съвет, при което 
се вадят кирливи ризи на тема 
злоупотреби, корупция и амо

рални действия. Население
то на Ярославъл недоволства, 
като за първи път издига иска
нето „Съвети без болшевики”, 
но то потъва в междупартий
ните вражди. Така се отваря 
вратичката за успех на заго
вора на военните, подготвен 
от белогвардейските прате
ници и неколцина съратници 
на Савинков, който на дело 
вече е самостоятелен поли
тически играч, чисто по инер
ция свързван с есерите в очи
те на общественото мнение.

Метежът избухва на 6 
юли – и това дава основание 
на болшевишките историци 
да говорят за „мащабен есе
ровски бунт”. Трае 16 дни. Са
мите заговорници не успяват 
да мобилизират гражданите – 
повечето доброволци след за
писването и получаването на 
оръжие просто изчезвали. При 
все това метежниците разпо
лагат с достатъчно картеч
ници, за да имат предимство 
в градските сражения. От 
Москва веднага пращат вой
ска за потушаване. Ярославъл 
е голям железопътен център, 
блокиран е с бронирани влако
ве, въоръжени с оръдия. Имен
но оръдията започват да го
ворят, червените войски не 
приемат да се бият в гъсто 
застроения град, затова под
лагат кварталите на обстрел 
с обикновени, запалителни и 
химически снаряди. Бомби и 
газови контейнери хвърлят 

и аероплани. Една трета от 
сградите е срината до осно
ви, всички останали построй
ки, включително исторически 
и културни паметници, са по
вредени от пожари и шрапне
ли. През юни 1918 г. в Яросла
въл живеят около 130 хиляди 
души, преброяването през ав
густ регистрира 76 хиляди. 
Липсващите са убитите и на
пусналите опустошения град.

В разгара на бомбардиров
ките ядрото белогвардейски 
метежници напуска Яросла
въл с шлеп по Волга. Скоро след 
това жителите вдигат бели 
знамена, но обстрелът про
дължава още около денонощие.

В града се намира герман
ска комисия по военнопленни
ците, на която някои мете
жници се предават, но комиси
ята, въпреки обещанията си, 
ги предава на болшевишките 
наказателни части.

Митът за есеровската 
„контрареволюция” е пуснат в 
оборот, за да трови умовете 
поколения напред.

Впрочем, има още един епи
зод – когато вестта за арес
ти на есери и обявяването на 
ПЛСР извън закона достига 
град Симбирск (покъсно пре
именуван в Уляновск, защото 
е родното място на Ленин), 
700 км източно от Москва, ко
мандващият Източния фронт 
на Червената армия, левият 
есер Муравьов предприема ар
ести на болшевишки команди

ри, заявявайки, че ще брани „ис
тинската власт на Съвети
те”. На следващия ден, 11 юли, 
го канят на общо съвещание 
на червените командири, за да 
„изчистят породения от лъж
ливи слухове конфликт”. Той 
отива и е застрелян на място, 
с което единствената дейна 
проява на „есеровски бунт” е 
ликвидирана.

Отворено писмо на Мария 
Спиридонова до ЦК на 
болшевишката партия

Спиридонова, един от ръково
дителите на ПЛСР, се нами
ра в ареста от 6 юли. В края 
на ноември Върховният рево
люционен трибунал я осъжда 
за „заговор срещу съветска
та власт” на година затвор, 
но веднага я амнистира зара
ди „заслугите ґ към революци
ята” – тя има сериозен стаж 
в дейността на Бойната ор
ганизация на Партията на со
циалиститереволюционери, 
участва в атентати срещу 
палачите на революционните 
вълнения през 19051906 г.

ноември 1918 г., арестантското 
отделение на караула на Кремъл

Вие (лидерите на болшевиш-
ката партия) с циничното си 
отношение към властта на 
Съветите, с белогвардейски-
те си разтурвания на конгре-
си и безнаказан произвол, вър-
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вен пазар поради намаляване
то на броя на платежоспособ
ните купувачи. Пред очите 
ни Китай е на път да стане 
първата икономическа и фи
нансова сила, която ще иска 
„справедлив дял от световно
то жизнено пространство”. 
Споменатото неравномер
но развитие на капитализма 
разрушава интернационално
то статукво вследствие на
рушеното равновесие на си
лите върху световната аре
на. Това води до разнородни 
конфликти – търговски, фи
нансови, дипломатически и 
др. – между старите и възхо
дящите нови империалисти
чески хищници, чиито стиму
ли, както казахме, са макси
малната печалба. За нейното 
гарантиране те се нуждаят 
от разширение на полето на 
експлоатация и господство 
върху световния пазар. Заво
юването му се извършва за 
сметка на изтласкването от 
него на изостаналите конку
ренти, поради което, в край
на сметка, войната – продъл
жение на „мира” с военни сред
ства – става неизбежна. Така 
към социалните се прибавят 
не помалко опасните за све
товния капитализъм интер
национални кризи.

Съветниците на Тръмп 
по икономическите въпроси 
предлагат като решение на 
търговската война с Китай 
завръщането на инвестиции
те в САЩ и преминаване към 
тотална роботизация като 
единствена възможност 
американската икономика и 
стоки да се направят конку
рентни на евтината китай
ска работна ръка и на произ
вежданите в новата „рабо
тилница на света” предмети 
за потребление и услуги – или 
машините да станат поев
тини от робите. По същия 
път ще бъдат принудени да 
вървят всички – големи и мал
ки страни. Вместо решение, 
тоталната роботизация ще 
провокира все помощни со
циални кризи поради увеличе
нието на „излишните”…

В Давос и някои свръх-
богаташи от Германия и 
Австрия пропагандират 
усилено т. нар. универ-
сален доход (т. е. като 
швейцарската оферта 
за гарантиране на доход 
поне от 4000 франка на 
месец за всеки, независи-
мо от това работи ли). 
Това не е ли опит на капи-
талистите да гаранти-
рат минималното ниво 
на покупка на стоки и ус-
луги от населението, за 

да може да функциони-
ра капиталистическата 
икономика, като се избе-
гнат социалните кризи?

Възможен ли е ком-
промис между капитала 
и държавата, за да мо-
гат автоматите да из-
държат макар и скром-
но населението, т. е. ав-
томатизираното произ-
водство да се раздава в 
скромни размери, гаран-
тирайки за всички скро-
мен, но поносим живот, с 
оглед защитата на капи-
тализма срещу Социал-
ната революция? (Всичко 
това придружено от но-
вите технически мето-
ди на контрол)?

В Давос очевидно част от 
мултимилиардерите са стиг
нали до „спасителната” идея 
да гарантират и на безра
ботните т. нар. универса
лен доход, с който всеки „из
лишен” ще преживява скром
но, ще кротува и ще мълчи 
вследствие набутаните в 
устата му комат и огризки 
от господарската маса. По
добна беше и подложената 
на референдум в Швейцария 
и отхвърлена засега идея за 
гарантиран минимален доход 
от 4000 франка за всеки, не
зависимо от това дали рабо
ти, или не.

Така „мислителите” на бур
жоазията не можаха да измис
лят нищо подобро от „хляба и 
зрелищата”, предоставени на 
150хилядния римски лумпен
пролетариат преди двадесет 
века. Само че в перспектива 
лумпените ще са мнозинство
то от човечеството.

Допълнителен проблем ще 
създаде безсмислието на соб-
ствеността и властта от 
гледна точка на лумпените и 
висококвалифицираните ка
дри. Нещо повече, те ще из
губят смисъла си и за свръх
богатите и политическата 
власт. Защо?

Защото подобна организа
ция на обществото, в което 
роботите и автоматите са 
създали свръхизобилие, поз
воляващо задоволяването на 
нормалните човешки нужди, 
а единият процент, ако ли не 
0,001%, иска да съхрани власт
та си над човечеството и над 
обществените богатства за 
удовлетворяване на перверз
ните си прищевки, ще бъде 
върхът на очевиден ирациона
лизъм.

Освен това подобно обще
ство е всичко друго, но не и 
капиталистическо: в него гос
подарите раздават пари, за 
да се изкупи произведеното 
или създаденото от машини
те, но какво могат да спече

лят те от подобно финансо
воикономическо перпетуум 
мобиле?

Ако РР е завършила, какъв 
ще бъде смисълът на власт-
та и собствеността, т. е. 
какво ще „спечелят” соб-
ствениците и властници-
те, освен налудната воля за 
власт?

За да не потънат във вър
топите, които ще им сер
вира в неудържимия си марш 
РР, те биха могли да намерят 
найразлични абсурдни реше
ния. Например да заставят 
„излишния” човешки род, ох
раняван от роботиполицаи, 
да пълни каци без дъно, т. е. 
да превърнат планетата в 
лудница. И ако „лудите” не въ
станат, проблемът ще дойде 
откъм страната на изкуст-
вения интелект (ИИ), защо-
то той едва ли ще разсъжда-
ва като мултимилиардерите 
или малкия подполковник от 
КГБ, временно обитаващ Кре
мъл. (Преди месец Путин зая
ви, че който пръв създаде ИИ, 
той ще господства над све-
та. Друго едва ли може да се 
очаква от полираното в шко
лата на Дзержински чекист
ко мозъче. То си въобразява, 
че изкуственият свръхинте
лект ще служи на естестве
ната глупост на наемателя 
на трона на романовци.) •
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7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

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

38. Статии – Александър Наков според възможностите

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

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
•  На 1 юли 1876 г. Берн, Швей-

цария умира руският револю-
ционер и теорeтик на анар-
хизма Михаил Бакунин.

•  На 4 юли 1807 г. е роден из-
вестният италиански рево-
люционер Джузепе Гарибалди.

•  На 5 юли 1905 г. умира френ-
ският анархист и теоретик, 
видният географ Елизе Ре-
клю.

•  На 6 юли 1934 г. в Париж уми-
ра анархистът революцио-
нер, “ба щицата” Нестор Мах-
но.

•  На 6 юли 1837 г. е роден Васил 
Левски в Карлово.

•  На 7 юли 1986 г. в Полски 
Тръмбеш умира анархистът 
Васил Тодоров – Народа, поли-
тически емигрант във Фран-
ция, прекарал дълги години 
във фашистките и болше-
вишки затвори и лагери.

•  На 8 юли 1546 г. умира на кла-
дата реформаторът Жорж 
Вишар.

•  На 11 юли 1903 г. се състои 
конгресът на Петрова нива 
и е взето решение за избух-
ването на Преображенското 
въстание.

•  На 12 юли 1828 г. е роден ру-
ският революционер, фило-
соф, писател и литературен 
критик Николай Гаврилович 
Чернишевски.

• На 13 юли 1789 г. Шарлота 
Корде убива Марат.

• На 14 юли 1793 г. е превзета и 
разрушена Бастилията в Па-
риж.

• На 15 юли 1922 г. в София уми-
ра легендарният анархист 
Петър Ангелов Мазнев - Дас-
кала.

• На 17 юли 1892 г. умира ита-
лианският безвластник Кар-
лос Кафиеро.

• На 18 юли 1936 г. испанските 
фашисти начело с генерал 
Франко организират метеж 
срещу Испанската република.

• На 19 юли 1936 г. започва Ис-
панската гражданска война.

• На 20 юли 1936 г. при превзе-
мането на казармата в Та-
разанас е убит анархистът 
Франсиско Асказо.

• На 26 юли 1887 г. международ-
ният език Есперанто е пред-
ставен публично.

• На 27 юли 1990 г. в гр. Байон, 
Франция умира Диню Петров 
Динев, последният редактор 
на в. “Работническа мисъл”.

• На 30 юли 1950 г. умира анар-
хистът Асен Илиев Христов 
прекарал дълги години в бол-
шевишките концлагери.

• На 31 юли 1906 г. избухва въс-
тание на Кронщадските мо-
ряци.

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2018 СВОБОДНА  МИСЪЛ

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Гладната стачка на Олег Сенцов 
продължава трети месец
На 14 май 2018 г. затворни
кът Олег Сенцов, който изле
жава присъда в колония за ли
шаване от свобода, наречена 
„Бяла мечка”, обявява безсрочна 
гладна стачка. Искането му не 
цели амнистия за себе си. Той 
гладува с настояване за осво
бождаване на 64ма украински 
политически затворници, кои
то се намират в занданите на 
Русия.

Как са попаднали тези хора 
зад решетките? Служителите 
на полицейскосъдебната ма
шина в Путиновото царство 
се отчитат, за да приберат 
повече премиални и „пораснат 
в кариерата”, прибирайки „заго
ворници”, които според обвине
нието (напомняме, че в руска
та практика обвинителните 
процеси, особено на тема „екс
тремизъм” и „всякаква полити
ка” почти 100% завършват с 
присъда) извършили палежи на 
офиси на обществената орга
низация „Руската общност в 
Крим”, както и клубпредста
вителство на управляващата 
партия „Единна Русия”. „Злоде

янието” било извършено на 14 
и 18 април преди четири годи
ни. Към обвинението са приту
рени „намерение и подготовка” 
за взривяване със самоделни 
устройства на мемориала „Ве
чен огън” и паметника на Ленин 
в град Симферопол през нощта 
срещу 9 май 2014 г.

Версията на жандармите е, 
че Сенцов е оглавявал „дивер
сионна група” от седем души, 
сред които е и кримският 
анархист Александър Колчен
ко, за когото писахме.

Самият Сенцов казва в съ
дебната зала:

„За нищо няма да ви моля, 
всичко е ясно – съдилището 
на окупаторите (на Крим) не 
може да бъде справедливо по 
дефиниция. Нищо лично към 
вас... Ето, стоят тук вашите 
клакьори на режима, снимат, 
записват. Искате да отгледа
те още едно поколение роби ли, 
момчета? Добре, че освен вас 
има и една друга Русия – хора, 
които прекрасно разбират как
во става, които не вярват на 
медийните лъжи, които виж

дат че става нещо нередно, не 
са слепи за престъпленията, 
извършвани от управниците 
ви. За съжаление, тези хора са 
смазани от страха, който вие 
налагате.

Те са обезкуражени, мислят 
че системата е непроменима 
и несломима. Чувстват се са
мотни, малобройни, струва им 
се, че лесно ще ги натикат в 
тъмници, ще ги убият, унищо
жат... Затова седят тихичко, 
като мишки под дюшеме. Тук 
в Украйна вече имахме прес
тъпна власт – и ние ґ се опъл
чихме. Не искаха да ни чуят – 
млатихме шумно по кофите 
за боклук. Не искаха да ни виж
дат – затова запалихме авто
мобилни гуми, да залюти на 
очите. В крайна сметка побе
дихме. Поне свалихме открове
но бандитската власт. Също
то рано или късно ще се случи у 
вас. Как точно – не зная. Не ис
кам страдания, не искам жерт
ви, искам просто да не ви ко
мандват престъпници... Така 
че единственото, което поже
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лавам на тази част от населе
нието на Русия, която разбира, 
е да се научи да не се страху
ва.”

На 10 юни 2014 г. извест
ни кинорежисьори като Педро 
Алмодовар, Вим Вендерс, Аг
нешка Холанд, Майк Ли, Кши
щоф Зануси, Анджей Вайда, Кен 
Лоуч, Бела Тар, Аки Каурисмяки 
и други призоваха руския само
държец Владимир Путин и ре
дица висши длъжностни лица 
да гарантират безопасност 
на Сенцов, да оповестят къде 
се намира (буквално до съда 
той бе в „неизвестност”) и да 
му предявят обосновани обви
нения или да го освободят, как
то и да проведат разследване 
за задържането му, меко каза
но подобно на мафиотско от
вличане.

Естествено, президентът 
и чиновниците не обръщат 
внимание на апела.

На 28 юни 2014 г., по време 
на закриването на Московския 
международен филмов фести
вал, председателят на Съюза 
на кинематографистите на 
Украйна, Сергей Тримбач се об
ръща към Путин с молба да съ
действа за освобождаването 
на Олег Сенцов. Изненадващо 
молбата е подкрепена от пре
зидента на фестивала Никита 

Михалков, известен с близост
та си до руския държавен гла
ва.

През декември 2015 г., в рам
ките на кампания на Amnesty 
International, руската рок леген
да Борис Гребеншчиков подпис
ва писмо до генералния проку
рор на РФ с призив за отмяна 
на присъдите на Олег Сенцов, 
Александър Колченко и Генадий 
Афанасиев.

През ноември 2016 г. към ис
кането за освобождаване на 
Сенцов се присъединява Джо
ни Деп.

През май тази година пънк 
групата Pussy Riot публикува 
открито писмо във вестника 
Le Monde, в което призовава 
френския президент Макрон да 
поиска от Путин освобождава
не на Сенцов.

Отново нахалост.
Според адвоката на затвор

ника, от началото на юли Сен
цов има сърдечни проблеми 
вследствие на гладната стач
ка. Медицинските служите
ли в затворническата колония 
възнамеряват да го пратят в 
болница за принудително хра
нене. Адвокат Дмитрий Динзе 
казва, че Сенцов успява да разу
беди медиците, съгласява се да 
приема дветри лъжици храни
телна смес, за да не претовар
ва и изтощава сърцето си.

Адвокатът споделя: „Из
глежда много зле. Само за ме
сец рухна и остаря видимо. 
Държи го само волята. В също
то време не ми се стори сло
мен духом. Каза, че няма да се 
откаже от гладната стачка... 
Друго мога да кажа, че се нами
ра в информационна изолация, 
не му дават вестници, новини
те научава само от личните 
писма, като не всички стигат 
до него. Ето и сега ми преда
де писма за близките си, защо
то на затворническото начал
ство и на официалната поща 
не може се разчита... Даде ми и 
последната редакция на режи
сурата на своята пиеса „Номе
ра”, чиято премиера се очаква 
през есента в Украйна. Не из
оставя работата си нито за 
минута”. •

Материали от руските медии

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Гладната стачка на Олег Сенцов продължава трети месец
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Плакат на Андрий Ермоленко: „Не можете да ме спрете, тъпаци!”

шен от вашите назначенци, 
се поставихте в лагера на ме-
тежниците против Съвет-
ската власт, метежници с 
най-голяма сила в Русия.

Съветите на работници, 
войници и селяни, при цялата 
им хаотичност, имат по-до-
бро и по-масово народно пред-
ставителство от Учредител-
ното събрание, от Държавна-
та дума и Земските органи. 
Властта на Съветите е апа-
рат за самоуправление на тру-
дещите се маси, който е най-
отзивчив към волята, настро-
енията и нуждите на народа.

Всяка фабрика, всяко село и 
градски квартал имаха право-
то да преизбират предста-
вителите си по всяко време, 
като по този начин влияеха 
върху дейността на държав-
ния апарат, защитаваха инте-
реса си в общия и частен сми-
съл – и докато това траеше, 
то беше истинско самоупра-
вление.

Всяка грешка, всеки допус-
нат произвол и проявено наси-
лие, естествени за първите 
опити на народа да управлява 
живота си, бяха лесно поправи-
ми, докато беше в сила прин-
ципът на неограничено във 
времето право за изборност, 
власт на населението над 
своите избраници; народът 
имаше възможност радикално 
да променя, да сменя делегати-

те с такива, които са честни 
и отговорни, познати на изби-
рателите си.

Когато народът наказва 
своя съветски представител 
за лъжа и кражби, така му се 
пада на такъв делегат, дори 
бой му е малко. Няма значение 
дали този делегат е болшевик. 
За вас обаче има – и вие пра-
щате в защита на негодници 
артилерия срещу недоволно-
то село или завод. Ръководи ви 
буржоазното разбиране за ав-
торитета на централната 
власт, а това доказва, че или 
не разбирате що е то власт 
на трудещите се, или не я при-
знавате.

Когато селянинът пропъж-
да или даже убива насилници-
те назначенци – това е про-
словутият „червен терор”, 
акт на народна самоотбрана 
от потисничеството, защи-
та на правата.

Ако избирателите от село-
то или фабриката посочват за 
свой делегат някой десен со-
циалист – нека, това е право-
то им, а наша е бедата, че не 
сме заслужили доверието им.

За да може Съветската 
власт да бъде чувствителна 
като барометър, да отразява 
желанията на масите, да бъде 
едно цяло с народа, е необходи-
ма безпределна изборна свобо-
да, игра на стихии народни – 
единствено по този начин се 
ражда творчеството, новият 
живот, новият бит и борба.

Само тогава и само така 
масите ще усещат, че всичко 
случващо се е тяхно дело, а не 
нечие чуждо.

Да знаят, че са творци на 
съдбата си, а не подопечни, ня-
кой да им бъде благодетел и ад-
вокат, както искаше да сто-
ри Учредителното събрание и 
други парламентарни учрежде-
ния. Само така масите ще бъ-
дат способни на безграничен 
подвиг.

Затова ние, левите есери, 
се борехме срещу вас, болше-
виките, когато изгонихте де-
сните социалисти от Съвети-
те и Централния изпълните-
лен комитет.

Съветите не са само бойна 
политикоикономическа орга-
низация на трудещите се, те 
представляват определена 
платформа.

Платформа за унищожаване 
на всички основи на буржоазно-
крепостническия строй. Ако 
десните делегати се бяха опи-
тали да съхраняват и защита-
ват този строй в Съветите, 
самата природа на платфор-
мата ще ги спре, а народът 
ще изхвърли негодните делега-
ти, предатели на интересите 
му – сам, без вашите копои.

Лозунгите от Октомври 
легнаха на сърцето на наро-
да, живи са в душата му, но не 
той им изневерява – него го 
предават, вие го предавате…

Проявеното от вас неува-
жение към избора на трудови-
те маси, проявите ви на груб 
картечен произвол, който не 
е нещо ново за вас, и преди юл-
ската реакция често сте ре-
петирали да разтуряте събра-
ния, виждайки засилването на 
нашето влияние – всички ваши 
действия ще дадат богати 
плодове в ръцете тъкмо на ре-
акционните партии.

За кратко успяхте да на-
трапите на народа старото 
безправие, възродихте нави-
ка за безропотно подчинение, 
толкова преуспяхте в това, че 
открита диктатура ще мине 
гладко като по масло.

Вместо свобода, прелива-
що се като светлина и въздух 
творчество народно, вместо 
смяна на негодното с добро, 
борба на идеи в Съвети и Кон-
греси, вие заливате простран-
ството с назначенци, с копои, 

с жандарми от комунистиче-
ската си партия!

Животът на Мария Спири
донова от този момент ми
нава от арести към арести, 
изселване след изселване, до
като през септември 1941 г. 
тя и още 150 политически за
творници от Орловския зан
дан са разстреляни по реше
ние на Военната колегия на 
Върховния съд и заровени в 
близката гора.

Изводът е ясен – левите 
есери не разпознават в бол
шевиките контрареволюцио
нен фактор, а когато стигат 
до осъзнаване, не се решават 
да го обявят публично, нито 
да действат съобразно осъз
натия факт. Това е още една 
стогодишна поука за бъдеще
то, което ни предстои. Впро
чем, поуката е изразена още 
от Георги Шейтанов, произ
текла от личните му впечат
ления от престоя в Съветска 
Русия през 1918 г.: „Има власт, 
има безвластие и помежду им 
няма място за партии и идеи”.

…И за действия. Или твър
до знаем що е революция (лени
новият въпрос за властта – 
отговорът е: ликвидиране на 
властта като теория, прак
тика и мироглед), или глупаво 
правим компромиси с контра
революцията – и гарантира
но губим. При това губим не 
само себе си, но и бъдещето 
на всички народи. •

Николай Теллалов

ПОУКИТЕ ОТ ИСТОРИЯТА
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