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Разкази от 
борсата

За козите, Марс и звездите

Борсата в махалата, където 
причакваме работодатели ви-
ладжии, този ден е място на 
събор. Курбан си правим, да се 
посъберем, повеселим, да заб-
равим лошото и да преувели-
чим мъничкото хубаво, което 
имаме, спомняйки си житей-
ската „мъдрост” – а без хич, а?

Носят хората столове, 
маси, себе си, бебета и внуци. 
Домакинките правят излож-
ба от баници и погачи, семей-
ните глави вадят дамаджани 
отлежала ракия от праско-
ви. Голямо кълцане на салати 
пада. Пет казана по петде-
сет литра къкрят с курбана 
вътре, неколцината „инициа-
тивни съселяни” са подхвана-
ли важната част от рано су-

трин. Миризма на пушек, под-
правки и печено над жарта 
покрай казаните се стели из 
махалата, усуква се около но-
совете. Баби с черпаци се вър-
тят около казаните, все едно 
им баят.

Тъжната част включва 
кратки припламвания на кавга 
кой къде да седне и защо няма 
място за него там, където 
иска или където мисли, че за-
служава.

Оглед на небето със стада-
та облаци предизвиква подо-
зрения. Мушами от „привати-
зирани” билбордове влизат в 
работа – опъваме ги с въжета 
над повечето заета от софри 
територия, но остава и зеле-
ната тревица, връз която мя-
тат одеяла, понеже някого го 
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НАРЪЧНИК ПО МЪТНОВОДНО ВЪДИЧАРСТВО

Какво искат „обикновените“
В българските медии се под-
визават достатъчно флир-
туващи с „леви идеи” журнали-
сти, както вестникари, така 
и водещи на радиопредавания. 
Представяйки се за „алтерна-
тива”, което ще рече „нещо 
различно от политическата 
мода”, си позволяват инте-
ресни твърдения. Интересни 
от гледна точка на това до-
къде може да стига желание-
то за баламосване на публи-
ката. В редицата дежурни та-
кива твърдения с цел заглаж-
дане на мозъчните гънки е „оп-
орната точка”, че „обикнове-
ните хора” били искали САЩ и 
Русия да се разбират, докато 
зловещите „либерали” (ония, 
същите, дето гласят да из-
педерастят всички с Истанб-
улски конвенции) печелели от 
противопоставянето, а пък 
това противопоставяне го 
плащали тъкмо „обикновени-
те хора” (известни също като 
„честни данъкоплатци”).

На първо място, когато в 
ефир или от страници на пе-
чатни издания се бълват по-
добни смели хипотези, би 
било редно да посочим точно 
кого да разбираме под „обик-
новени хора”. Такива уточне-
ния обаче рядко се появяват, 
а когато ги има, са прекалено 
мъгляви. Просто труженици-
те от средствата за масово 
осведомяване така наричат 
своите представи за „народа”. 
И вещаят нататък, развиват 
ценните си мисли в следно-

то русло: та злите „либерали” 
правят мръсно, но Тръмп бил 
прагматик (за Путин казват 
същото), успешен бизнесмен 
и затова знаел, че „сътрудни-
чеството” е добро за бизне-
са. Така че взел и се опълчил 
на пъклените планове „запад-
ните либерални реакционери” 
да „поставят Русия на колене, 
за да ґ диктуват какво да пра-
ви”.

Да приемем, че това за 
Тръмп и неговите деяния е вяр-
но, съответства на действи-
телността. Да видим обаче 
дали точно за същото лам-
тят „обикновените хора”.

Бегла преценка ни казва, 
че не е важно какво иска ма-
совата публика, облъчена с 
пропаганда и дезориентира-
на с умели разнопосочни вну-
шения. Всъщност, привидно 
разнопосочни. Несъвмести-
ми изглеждат подробности-
те, но основната цел е една 
и съща – от различни посоки 
да се набие в главата като не-
подлежащ на оспорване факт, 
че „има хора за всяка рабо-
та”, т. е. целта е да се поста-
ви вън от съмнение правото 
на елитите да властват над 
простолюдието. За да нямат 
хората с власт излишни про-
блеми, на простолюдието му 
се пробутва, досущ в анкета, 
комплект варианти „какво да 
иска”. Кое тогава е важното?

Важното е интересът на 
„обикновените”. Не онзи ин-
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мързи да си донесе нещо за ся-
дане. Хлапетии се гонят нао-
коло, играят си.

За един от младежите, це-
пили дърва и стъкмявали огни-
щата, не се намира стол да се 
притури на масите. Обичайна-
та неразбория.

Мина поп, издудна нещо, 
окади групата решили за все-
ки случай, ако има бог, да из-
пълнят ритуала, не с тамян, а 
с пушек от въглените под ка-
заните. Безбожниците през 
това време, за да сторим дра-
го на боязливите си комшии, 
си шушукаме само и мезим.

Официалната част мина, 
вика се наздраве с цяло гър-
ло. Преди време задължител-
но спретвахме „свободен ор-
кестър”, но напоследък музи-
кантите намаляха. Стои една 
тонколона, избраният за ди-
джей пуска през нея музика на-
право от телефона си – без-
жично. Останаха ни обаче два 
тъпана, те придават на елек-
трически изпълняваната му-
зика жива плътност. Ама поне 
не всички са забравили как се 
играе хоро или кючек.

Минава „комисия” с теф-
тер – месото за курбана не е 
паднало от облаците, от кои-
то току припръсне предупре-

дително. Хвърляме в кашон-
че от кроасани кой колкото 
може – по пет, по десет пари. 
Комисията деликатно заоби-
каля най-закъсалите, но пове-
чето от тях сами се натис-
кат и срамежливо пускат мо-
нета от лев или два.

Разпускаме, речено накрат-
ко. Ама, нека и цигани, пак сме 
част от българщинията – на 
работа си приказваме за по-
чивка, докато купонясваме, 
обсъждаме работата. В дел-
ник чакаме празници, а когато 
празнуваме – все грижите са 
ни на устата, дъвчем и гово-
рим.

Много ни е разтревожило 
онова клане на стоката на хо-
рата в Ямболско и до Бургас, а 
и по Родопско също. Две, а може 
и три седмици минаха, още не 
мирясваме. И ние кози гледаме. 
Почти всички – „незаконно при-
добити”, тоест не непремен-
но откраднати, а нерегистри-
рани. Няма ваксинации за таки-
ва при ветеринаря – не и на чо-
вешка цена, само на тарикат-
ска, солена та горчива за нас, 
сладка за конските доктори. 
Гадна работа. Трепят живот-
ните залудо. После обещават 
компенсации. Както и да смет-
неш тия „обезщетения”, вакси-
нирането е щяло да излезе по-
евтино. Ама и какво ти „обез-

щетение”, когато ти вземат 
козата, която имаш направо 
като член от семейството! 
Оттук до мисълта, че избива-
нето цели нещо съвсем друго, 
не вярваме в „чумни епидемии”. 
И целта е като въшка на чело – 
за да има внос на месо, мляко.

Мъчи ни тая тема, затова 
и сега, между две наздравици 
и широка усмивка с прореде-
ни зъби (ваденето е по-лесно 
и евтино от лекуване или про-
тезиране) към танцьорите, за 
нея говорим – насред празника. 
Чукаме на дърво и плюем през 
рамо – белким този курбан ни 
предпази от подобна беля.

Чудим се и защо тия по Ям-
болско не се надигнали… Ама 
какво да се надигнеш – придо-
шла жандармерия, като че с 
ИДИЛ ще воюват, а срещу ба-
баитите в униформи – пенсио-
нери навред. А и повечето бъл-
гари, бели. Те и когато се ядо-
сат, предимно псуват. Ние пък 
като се ядосаме – бой става. 
Не че накрая има някаква фай-
да, но по-малко ни закачат. Ма-
кар че незакачането май се из-
ползва, за да накарат българи-
те да се ядосват на циганите, 
а не на властта, не на чорбад-
жиите и мутрите.

С добитъка обаче може да 
не ни се размине, защото ако 
продаваме месо „нелегално”, 

тогава вносителите на зам-
разена по време на Студена-
та война ирландска или полска 
мръвка остават без печалба. 
Сърдят се и казват на ортаци-
те си в правителства и парла-
менти: абе, я направете нещо, 
пустата рая не купува, защо-
то има собствено домашно! 
И ония, понеже имат дял в да-
лаверата, отвръщат: готово!

Ей така се пръкват пове-
чето „болести по животни”. 
Поне така сме убедени в маха-
лата. С някои уговорки, съгла-
сен съм. Особено когато под-
чертано, чак показно липсва 
нещото „държавна политика” 
за ваксиниране на стоката. Не 
била според „европейското за-
конодателство”.

Ето, всяко лошо за добро – 
нестихването на темата ми 
дава мегдан да развия пропа-
ганда. Но не щеш ли, приказка-
та на масата ненадейно кри-
вна в неочаквана посока. Чак 
се стъписвам понякога от рез-
ките криволици в един жив чо-
вешки разговор. Преди минута 
говорихме за кози, овце, диви 
и домашни прасета… и само 
след миг се говори… за Марс!

Пуля се с недовиждащи очи, 
но причината се изяснява – 
един от младежите ни се запи-
сал за колонист на Марс, пра-
тил преди месеци писмо, а вче-

ра му отговорили, че е в спи-
съка с кандидати. По този по-
вод в общия празник има и едно 
малко празниче, което се раз-
раства и измества повечето 
обичайни теми.

Отначало коментираме 
през смях: ето, българите пак 
ще кажат, че се уредихме, чак 
до Марс ще стигнем, няма от-
ърване от тез цигани! После 
обаче някой пита „колко ще 
струва” – и повечето млък-
ват, обмислят и сетне с жар 
дават мнение.

Та представете си – сел-
ски курбан, дъни чалга от тон-
колона, лумка тъпан, сърбаме 
чорба и пием ракия, а отвсякъ-
де се чува „Марс, Марс”. И поч-
ва да ми се мержелее, в парки-
раните коли ми се привиждат 
космически совалки…

Лесно се палим, лесно се ув-
личаме – и ето че обсъждане-
то става сериозно и всеобщо. 
След първите риторични въ-
проси „що ще дирим там?” и 
възторзи „навсякъде сме!” из-
никват опасения да не замяза 
туй космическо пътешест-
вие на лошите гурбети. Само 
дето не ще се върне каръкът 
с празни джобове и отслабнал, 
а направо в ковчег – там горе 
въздух няма, вода няма, радиа-
ция има и извънземни, дето ти 
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терес, казан от високи трибу-
ни, от писачи и говорители на 
заплата от бизнес групиров-
ка или на хонорар от държав-
на медия. Обективният инте-
рес. Тъкмо за него гледат да не 
приказват. Водещи и поканени 
в студиото гости „анализато-
ри” си пеят поръчаната им пе-
сен, със слова като пирони в 
мозъка зачукват „житейската 
мъдрост”: ами, такъв е живо-
тът – трябва да слушкаш, да 
се поборваш (в рамките на за-
кона) за някакви „права”, като 
не забравяш да ходиш да гла-
суваш за „правилни политици” 
и задължително да си плащаш 
данъците.

Хубаво, но в случая няма ни-
какво значение кому плащаш 
данъците и кого избираш за 
управник – пак плащаш, пак се 
подчиняваш.

Така че интересът, обек-
тивният, дори неосъзнат на 
момента, е съвсем друг: пре-
ди всичко в разбирането, че 
конкретните лица по върхо-
вете нямат значение, защото 
действията им са все едни и 
същи и във вреда на „обикнове-
ните хора” със или без кавички.

Да, приучени сме да раз-
съждаваме в категориите на 
властта. Тя ни е натрапила 
свои понятия, свой речник, за-
това мисълта ни все опира в 
задънените улици на безизхо-
дицата и отчаянието, кара ни 

да се снишаваме и приспособя-
ваме, дори в късчето личен жи-
вот да мерим нещата според 
аршина на „икономическата 
целесъобразност” – да помог-
на ли на комшията ей-така от 
човещина, или да го оставя да 
се пече на огъня? А кой ще ми 
помогне, ако закъсам пък аз?

От дребното и мръсно „при-
ятелството е приятелство, 
ама сиренцето с пари” ни под-
хлъзват по калта към опоро-
чаване на още по-възвишени, 
уж възвишени, неща. Като об-
разец за подражание – мерза-
вци. Спомнете си, уважаеми 
читатели, коя дума най-чес-
то се прилепя към името на, 
да речем, Ботев? Думата „па-
триот”. Е, имаме си цяла пар-
тия „патриоти”. Виждате ли 
Ботев в компанията им? Кое е 
сбъркано?

Ако формулираме „патри-
ота” като човек, който се 
бори срещу потисниците на 
народа си – пасва на Ботев, но 
никак на партийците.

Да оставим Ботев в случая. 
Да се върнем към Тръмп и Пу-
тин.

Флиртуващите с „лявото” 
не се притесняват да нарекат 
тез двамина патриоти!

Това е модерната дъвка 
сега. Патриотизъм срещу 
„безродния соросоиден космо-
политизъм”.

Нататък – Тръмп и Путин, 
според някои медийни дейци, 
били антиглобалисти!

Тук вече стана голяма обър-
квация. Да разбираме ли, че 
нито един двамата назовани 
не се стреми към ако не гло-
бално господство на своя по-
литико-икономически кръг, то 
поне към сериозно доминира-
не в света? Антиглобалната 
позиция на двамцата е прос-
та за разбиране и подобна на 
преиначения, но разкриващ съ-
щината под слоя измама ло-
зунг „Стани Да Седна” на една 
мъртва вече, изпълнила пред-
назначението си „политическа 
сила”. „Глобалните структури”, 
които уж срутвал Тръмп – и в 
това имал в лицето на Путин 
съюзник, – не са нещо принцип-
но противно на американския 
президент. Лошото в тях за 
него е, че не ги контролира 
само той. Глобалистичен ре-
жим или отново свят на на-
ционални държави без общ пас-

тир – каква е разликата в по-
ложението на „обикновения чо-
век”? Материално по-добре ли 
ще е? Духовно, каквото и да 
значи това? Ще му дадат ли 
дума в политиката, в разпре-
делението на бюджета, в оп-
ределянето на приоритети-
те за развитието?

Не. Обикновеният човек, 
обикновените хора са лишени 
от тези неща на практика.

Тоест, какво ни казват „ле-
вите” медийни труженици? 
Ами те ни махат едната чи-
ния с илюзии – онази с хруп-
кавото „глобално село” – и ни 
сервират купа, пълна с поосве-
жените стари залъгалки – за 
„националните интереси”. Да, 
ама кой сочи кое е национален 
интерес? Народът? Друг път. 
Това е „свещено право” на она-
зи група негодници, за които е 
прието названието „елит на 
нацията”. Дори при различен 
(например „обновен”) състав 
на елита, пак се запазва режи-
мът на пирамидата: горе гос-
подарите, долу робите. Точно 
така, роби – само че по-добре 
нахранени, и то ако са гражда-
ни на правилната страна, от-
колкото са били хранени лум-
пените в Древен Рим и държав-
ните роби в Древен Египет. С 
произтичащото от това, не-
афиширано следствие – ко-
гато елитът реши, може да 
стори с плебса каквото поже-
лае. Ето, днес ще му евтанази-
ра животните, ще го накара 

да плаща за фалит на застра-
хователно дружество, утре 
ще подгони към кланицата „из-
лишните” маси хора, натрупа-
ли се при „развитието на ци-
фровата икономика” – просто 
защото няма начин всички да 
станат програмисти.

Да обобщим. Интересът 
на обикновените хора е… ами 
обикновен: да нямат божест-
ва над главите си и благосъс-
тоянието да не се определя 
от капризите и студено пре-
сметнатите ползи на елита. 
Интересът е в самоуправле-
ние и управление на роботизи-
ращото се стопанство – до-
бив, производство, разпреде-
ление на благата и рециклира-
не на отпадъци. Интересът 
ни е разумно, с оглед на дълго-
срочни цели, да използваме ре-
сурсите на Земята така, че 
да не бъдат изплюскани днес, 
а утре да ровим в глобалните 
бунища.

Към този извод „левите” ме-
дии никога не се стремят да 
побутнат умовете на „обик-
новените”. Левите интелек-
туалци чисто и просто ръч-
кат обикновените към една-
та от двете основни коша-
ри (разликата е единствено в 
управителните съвети на „ов-
чарите”), към която са вързани 
чрез лична и групова изгода.

Свободата на „обикновени-
те” им е през оная работа, без 
извинения. •

Николай Теллалов

НАРЪЧНИК ПО МЪТНОВОДНО ВЪДИЧАРСТВО

Какво искат „обикновените“
» » » продължава от страница 1
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влизат вътре и те късат на 
излизане…

Опа, махалата е прекалила 
с гледане на филми след случ-
ката с „НЛО”-то.

Оказва се, че и с интерне-
та е прекалила, защото чувам 
компетентни мнения от рода 
на: абе какъв ковчег ще ти ка-
рат от космоса! Ще го разп-
рашат човека на изкустве-
на тор, щото там горе друга 
няма, а животни няма да кач-
ват, щом тук ги избиват.

Хъм, мисля си, логично.
Добре де, защо да пращат 

циганин жив за астронавт, 
ако ще го правят на тор? Ще 
ни направят на тор още тук – 
и в чували, в ракетата…

Цирей ти на езика! Ако ста-
неш астронавт, нема значка 
циганин ли си! Пари са вложили 
да те обучат, как ще те тре-
пят бе?! Има и черни астрона-
вти, гледал съм по телевизи-
ята!

Ами ако нещо се разболее? 
Не може да бачка, а въздухът 
кът, скъп, спират му го.

Че кой ще отиде в космоса, 
ако за небачкане ти спират 
въздуха?

Ми ти що отиде в пустата 
Англия, при все че беше наяс-
но, че ще те прецакат?

Чувствам се задължен да 
се намеся. Вземам думата и 
правя на мат и маскара хрум-
ката, че в космоса хората ще 
си плащат както тук. Капи-
тализъм извън Земята?! Хора, 
осъзнайте се! Горе се качва чи-
тавото, не помията!

Да бе – възразяват ми прос-
то защото са свикнали да ми 
възразяват, за да приказвам 
интересни неща. – У Амери-
ката да не би да беше комуни-
зъм, когато пратиха хора на 
Луната?

Е, поне речите ми са имали 
полза, в махалата сме подко-
вани по тая тема и никой не 
вярва, че полетите до Месе-
чината са били само на кино.

Пратиха, да – викам. – За 
да се изрепчат на Съветския 
съюз. И толкоз. Онзи, дето 
първи беше стъпил на Луната, 
умря от старост, а полети до 
там вече няма. Неизгодно за 
държавата. Вместо космиче-
ски кораби, правят самолето-
носачи.

Интернетът не прощава 
обаче, налял е факти в глави-
те:

Ако беше неизгодно, няма-
ше частниците да се бутат 
в космонавтиката бе, Хасане!

То па едно бутане… Тия ча-
стници си имат чисто земен 
бизнес, а игричките им с кос-

моса са реклама на този зе-
мен техен бизнес. Нямат из-
гледи за бърза печалба – заб-
равете.

Е нали разправят, че горе 
имало метеорити с много зла-
то и такива работи!

Има. Ама още само приказ-
ват, заканват се. Тия неща с 
ловене на астероиди, засел-
ване на Марс – това е програ-
ма за десетки години напред, 
ако не и векове. Защо му е на 
един богаташ да инвестира 
в нещо, от което евентуално 
ще спечелят правнуците му, и 
то ако не го изпреварят кон-
куренти, ако не стане война, 
криза, банкрут?

Ми държавата ще инвести-
ра…

Като ти вдигне данъците, 
от които не можеш изкръшка. 
И пак, какво направиха с Луна-
та? Защо не продължиха? Защо 
не построиха там градове, 
не пуснаха ловци на астерои-
ди, дето уж са много ценни? 
Ами заради същото: полити-
кът не може да планира нещо 
отвъд срока си на властване, 
така и бизнесменът не плани-
ра нещо, от което лично няма 
да спечели. Политикът няма 
да подкрепя дългосрочна про-
грама, от която не почва да 
капят шукаритетки веднага, 
защото ако потръгне и не го 

преизберат, густото ще е за 
конкурента му.

Затова, довършвам аз с 
най-убедителния си тон, до-
като има капитализъм и поли-
тиканстване, държава демек, 
космонавтиката ще е само 
пускане на спътници за теле-
визии и шпиониране. И от вре-
ме на време по някой телес-
коп, да не плачат учените, или 
за возене на богати турис-
ти – четвърт милион долара 
за билет да си начеше някой 
крастата да си пусне сним-
ка в интернета как е прека-
рал няколко часа в космоса, на 
няма и 500 километра над Зе-
мята. А космос – това са ми-
лиарди милиарди километри и 
отгоре!

Леле – стъписват се. – Чет-
върт милион. Милиарди мили-
арда. Ами то тогава от гур-
бетчиите за Марс по колко 
ще вземат пътни? И ще тряб-
ва да си ги отработваш, за да 
се върнеш…

Марсианската тема затих-
ва в последен гърч – някой го-
вори за полет към други звез-
ди, ама сам се секва, защо-
то си спомня, че във филма, 
който е гледал, пътуването 
трае сто години в едната по-
сока и всички спят, а повреди 
ли се нещо – няма кой да го оп-
рави по кораба.

Най-покрусен изглежда на-
шият махленски кандидат 
марсианец.

Дано проумее, че мечтата 
му не е съвсем убита, закла-
на заради нечисти интереси. 
Просто, за да се сбъдне, тряб-
ва нещо повече от техника. 
Нужна е промяна на света, 
нов обществен строй, така 
че полетите извън Земята да 
не са повторение на бутане-
то на сизифови камъни по на-
горното – всеки момент ще 
ги изтървеш и ще се върнат 
в началната точка. Както се 
получи с Луната. Както се по-
лучава с козите и овцете – 
вместо модерно ваксиниране, 
предотвратяване на белята, 
ги трепят по рецептурите 
от Средните векове, когато 
само така са борели зарази.

В сянката на космическите 
кораби, истинските и мечта-
ните, на теория възможните 
и на практика непостроени-
те – все същата дивотия от 
старите времена. В кой век 
наистина живеем бре, хора?!

Та това е капитализмът, 
скъпи съседи, това е държа-
вата – въртележка, изтощи-
телно тичане на едно и също 
място, омагьосан кръг. Напре-
дък – само в сънищата и в ки-
ното. •

Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от борсата
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ПРОТЕСТИТЕ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

За едно сме съгласни с държавата
Тук за едно сме съгласни с дър-
жавата – протести на роди-
телите на деца с увреждания 
не трябва да има. Защо обаче 
не трябва да има – по този въ-
прос сме на нож с властта и 
не от вчера. За нас не трябва 
да има, защото що за изрод-
ска, извратена, людоедска сис-
тема е тази, в която децата, 
и то страдащите, не са прио-
ритет не номер едно, ами над 
номер едно? Ако сме стигна-
ли дотам за тях да „няма”, а за 
всякакви други простотии да 
има, майната му на това „чо-
вечество”, то не заслужава и 
глътка въздух повече. Някое 
идно хилядолетие да идва ден 
да го копа археологията… и да 
плюе.

И държавата не ще проте-
сти. Иска да ґ се махнат от 
главата – и толкоз.

Виждаме как буквално про-
сят милост, стигат до само-
унижение, после избликва спо-
радичен гняв от дебелашки-
те думи на държавници и те-
хни лизачи. Но и в гнева – нито 
един счупен фар на луксозна 
служебна кола, нито един счу-
пен нос на дебил на висок пра-
вителствен пост. Явно не 
сме достатъчно гневни, не 
сме достатъчно отчаяни. 
Явно сме прекалено сплашени, 
прекомерно търпеливи, щом 
молим, а не си вземаме онова, 
от което имаме нужда, и то 
жизненоважна, въпиеща и не-
отложна нужда.

Откакто има хора с тако-
ва бреме на гърба, те все ча-
кат „държавата да ги чуе”. Тя 
ги чува, очевидно – затова си 
запушва ушите. Нещо пове-
че – формации, (само)призо-
вани да посредничат между 
гражданите и властта, също 
се изказват „абе защо си мъ-
чите децата и ги разкарва-
те по улиците?” Така реагира 
тарторът на единия от два-
та големи синдиката. Това, 
при положение че синдика-
тите не би трябвало да по-
средничат, а да отстояват 
гражданските права, макар и 
това да е половината от за-
дълженията им, поне според 
идеята на синдикализма. Ка-
зионните ни профсъюзи, ко-
гато няма какво да сторят, 
поне да мълчат, да си правят 
социологическите проучва-
ния относно нарастващото 
и задълбочаващо се обедня-
ване на населението – само в 
това ги бива. Но не би – син-
дикалните лидери държат да 
пригласят на мръсните пе-
снички на държавната маши-
на.

За какво говори това? За 
сетен път – държавата е за-
говор срещу свободата. „Но-
вият” елемент в тази форму-
ла е съучастието на неправи-
телствените организации (в 
общия смисъл на понятието, 
не стесненото му разбира-
не напоследък, профсъюзите 
също са вид НПО) в заговора.

Крайната поука гласи: граж-
даните, особено онези в жи-
тейско затруднение, са са-
мотни срещу лакомията на 
бизнес спонсорите на полити-
ческите партии, които фор-
мират командните центрове 
на властта. Самотни и сре-
щу останалата част от дър-
жавната машина, тоест чи-
новниците, паразити по прин-
цип. Смисълът на дейността 
на бюрократа е да запази своя 
„поминък” – сочно мляскане от 
бюджета, като в замяна „пре-
доставя” на обществото „ус-
луги”, от които то не се нуж-
дае, но е принудено да ползва, 
защото „животът е такъв” – 
тоест устроен за удобство-
то на богатите и тяхната 
обслуга.

В същото време страхли-
востта е разбираема – палки-
те на жандармите са „демо-
кратични” – ще играят по гър-
бове и бъбреци на старо и мла-
до, право и куцо, читаво и сака-
то. Наредят ли им, няма да от-
кажат, няма да погледнат към 
началството и да попитат 
„абе, вие добре ли сте?!”

Какво остава? Вечно пре-
лъстената и изоставена на-
дежда, че съвестта на власт-
та ще чуе петела и ще се про-
буди? Тоя петел отдавна е из-
кукуригал, а видно и цялото на-
родонаселение, щом още лежи 
на тая кълка. Институциите 
са лишени от съвест по дефи-
ниция. Те ясно показват какво 

за тях е важно – Търговският 
регистър например, за него 
хвърлят ресурси и правят из-
явления. За това се размърд-
ват. За друго – не.

Така че проблемът няма ре-
шение. Щом здравите не сме 
солидарни, щом отгоре толко-
ва лесно ни нахъсват за конку-
ренция и „успяване в живота”, 
щом кариера, пари и лъскавини 
са на първо място в „ценност-
ната система” (традиционно 
се споменава „семейството”, 
но чисто по инерция и поради 
чисто лицемерие), какво оста-
ва да очакваме като отноше-
ние към хората, които ни да-
ват истински шанс да се по-
чувстваме хора?

В капитализма и държава-
та всички комай сме осака-

тени от малки, с най-тежкия 
недъг – неспособността да си 
помагаме. Колцина го преодо-
ляват? Не изчистим ли тая ми-
азма, ще продължим да се мъ-
чим и да мъчим децата си.

А дотогава? Докато още 
сме в средата на блатото?

Не знам. Не съм родител на 
инвалид, затова не давам акъл, 
нито осъждам отчаяните. Ду-
мата ми към тях е: каквото ви 
каже сърцето. Каквото може-
те да си позволите. Просто 
знайте, родители, това кое-
то правите сега, няма да про-
работи. Не се самозалъгвай-
те. Възможно е да уреди некол-
цина от вас – и толкоз. Оста-
налите ще теглят теглилата 
си и бавно ще полудяват. •

Христо Аврамов

ИМПРЕСИЯ
Проблемите на низините, които са поне 90% от БГ-

населението, ще започнат да се решават тогава и само 
тогава, когато последните осъзнаят, че разковничето 

на толкова скъпото им оцеляване е в социалната 
евтаназия на единия процент на „елитите”. В противен 
случай, в перспективата на едно не толкова отдалечено 

бъдеще, този 1% ще подложи тях на евтаназия в 
буквалния смисъл на думата. Следователно, въпросът 

пред който ще се озовем е КОЙ – КОГО? •

Феранте Пала
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Властта изпитва ужас от празнота
В една тоталитарна държава 

всичко, което не е забранено, е 
задължително.

Артур Кестлер

За 29 години властовият 
принцип не е загубил нищо от 
силата си – напротив. Демо-
кратичната власт произвеж-
да двояк ефект. Афиширайки 
се, от една страна, като из-
раз на всеобщата воля (чрез 
Конституцията и Избира-
телния кодекс), тя разпола-
га със силни карти, за да под-
държа всеки индивид зависим 
от закона (претенция за общ 
интерес срещу отделните 
интереси). От друга страна, 
демократичното управление 
не се срамува да се утвър-
ди като естествен защит-
ник на изконните права на ли-
чността в общността. Две-
те влизат в основно проти-
воречие и порочният кръг се 
затваря.

Анонимна и безлична по де-
финиция, сегашната власт 
изглежда на масовия човек из-
вън всяко съмнение. Как ин-
дивидът да няма доверие в 
система, която постоянно 
се позовава на общата воля? 
Нещо повече, с евфемизми и 
силово успява да я манипули-
ра.

Как да не вярва той на Кон-
ституция, която проклами-
ра справедливо регулиране 
на обществените отноше-
ния чрез принципа на народ-

ния суверенитет? Сувере-
нитетът се явява Гордиев 
възел на антагонизма на со-
циалноикономическите, по-
литическите и културните 
интереси на олигархическа-
та класа и работника. Основ-
ният закон провежда регула-
ция, която има естество на 
затворен тип система, не-
позволяваща разплитането 
на възела. Всички механизми 
за нейната саморегулация съ-
образно потребностите на 
времето са създадени в ус-
ловия на един загнил общест-
вен строй, който именно тя 
има ролята да крепи. Рефе-
рендум, основни граждански 
и политически права, суве-
ренитет, изменение на Кон-
ституцията, Велико народ-
но събрание – една измамна 
бутафорна система от пра-
вила, която заробва и после 
унищожава и суверена, и на-
селението. Сложните, тро-
мави и анахронични власто-

ви механизми, които тя про-
вежда, в допълнение на съот-
ветстващия ґ Избирателен 
кодекс (порочна избирател-
на система/целят именно га-
рантиране пребъдването на 
престъпната власт, вклю-
чително чрез прокарване на 
партийния принцип като во-
дещ за съществуване на дър-
жавността, от който сам по 
себе си произтича политиче-
ски произвол във функциони-
рането и взаимодействието 
на властите).

Само глупци четат книга 
като изолирано и съществу-
ващо само за себе си съдър-
жание, без да могат да го съ-
отнасят към обективните и 
субективните фактори в ре-
алния обществен живот. Об-
ществен живот, подчинен на 
един откровено порнограф-
ски строй – много по-зъл от 
феодализма, при който макар 
да не са съществували мо-
дерните понятия за свобода 
и личност, индивидът е имал 
сигурност в социалната йе-
рархия поради липса на поня-
тия като пазар, конкуренция, 
капитал, монопол..

Затворен тип система – 
регулаторните механизми на 
Конституцията не могат да 
я отменят. Казано просто – 
не е предвиден реално прило-
жим (практически възможен) 
законен механизъм за нейна-
та отмяна. Горното е тотал-
но монополизиране на волята 
на Цялото и това най-малко 

трябва да буди тревога, а по-
вече – отмяната е възможна 
само на цената на граждан-
ско неподчинение и револю-
ция. Изхождайки от първия по-
сочен горе принцип, властта 
като единствен тълкувател 
на волята на това фиктивно 
Цяло, си присвоява неделимо-
то и неотчуждаемото по за-
кон право да набелязва, опре-
деля, налага границите на об-
щия интерес, като неизмен-
но това води до нарушаване 
както на частния, така и на 
всеобщия интерес, които ня-
мат автентична проява. Рев-
ниво пазейки и окрупнявайки 
това изключително право, 
управлението ни проявява 
все по-засилваща се тенден-
ция към определяне за незако-
нен на всеки отделен инте-
рес – съгласно закона, нищо 
не трябва да просъществу-
ва от само себе си, свобод-
но извън цялото, което на 
свой ред се изключва да има 
автентичен интерес. Това е 
тенденцията на засилващ се 
тоталитаризъм, недопускащ 
да остави нищо на случайнос-
тта, на непредвидимостта, 
на свободата. Нашата власт 
изпитва ужас от празнота. 
Забрани и задължения!

Цената, която следва да се 
плати за свободата, е толко-
ва по-висока, колкото повече 
се засилва тази тоталитар-
на тенденция. •

Диана Кузева

Всички механизми за нейната саморегулация  

съобразно потребностите на времето са 

създадени в условия на един загнил обществен 

строй, който именно тя има ролята да крепи

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Що е революционна организация (има ли почва у нас)?
И Н Т Е Р В Ю  С  Г Е О Р Г И  К О Н С Т А Н Т И Н О В
Какво наричаш Револю-
ционна организация?

В четвъртата „поука” от 
миналото интервю бях писал 
накратко:

4) Всеки член на револю-
ционната организация тряб-
ва да изпълнява стриктно до-
броволно поетите задачи и 
ангажименти за революцион-
на пропагандна, агитацион-
на, организационна дейност 
или за участие в планираните 
преки акции.

Системният или немоти-
виран отказ от това води до 
прекратяване на членството 
с придружаващите го после-
дици.

Такава организация може 
да бъде ефикасна само когато 
действа нелегално и интерна-
ционално.

Аз съм анархист-баку-
нист, затова си позволявам 
да ти напомня, че Глава II 
от Бакуниновата теория и 
практика на Социалната ре-
волюция е посветена на иде-
ята за една революционна ор-
ганизация. В нея са изложени 
и бакуниновите 21 условия 
за членство в „Народното 
Братство”. От тях би тряб-
вало да става ясно какво е ре-
волюционна организация (РО) 
и какви са изискванията към 

нейните членове, но ако са 
нужни още пояснения, можем 
да добавим другите 20 про-
грамни принципи, формули-
рани в „Революционния ка-
техизис”.

Разбира се, можем да вне-
сем изменения съобразно епо-
хата, промените в местни-
те и международните усло-
вия и преживявания сега ин-
тервал/период от време, но 
не и да отхвърлим основните 
идеи и цели на нашата рево-
люционна организация. Друго-
то ще бъде измама и измяна.

Имаме ли примери за по-
добни организации в исто-
рията на анархисткото 
движение?

На ум ми идват испанска-
та ФАИ и Махновщината.

Можем ли да кажем, че 
ФАКБ или СББЧ са били ре-
волюционни организации?

ФАКБ през 20-те години 
на ХХ век – ДА! СББЧ – НЕ! И 
това беше основна причина 
за конфликтите с Хаджиев и 
съмишлениците му.

Каква би могла да бъде 
дългосрочната програма 
на една революционна орга-
низация?

Реализация на програма-
та на Социалната революция 
(СР).

Каква би трябвало да 
бъде краткосрочната про-
грама на една революцион-
на организация, работеща 
на територията на Бълга-
рия?

Работа за укрепването ґ 
и създаването ґ като секция 
на Интернационалното РЕ-
ВОЛЮЦИОННО БРАТСТВО.

Каква би трябвало да 
бъде нейната структура, 
за да подсигури оцеляване-
то и функционирането ґ? 
От какви хора се нуждае 
революционната организа-
ция?

Тези два въпроса имат 
своя отговор в бакунинови-
те условия, принципи и идеи, 
които цитирах в началото.

Мислиш ли, че има усло-
вия такива хора да се на-
мерят край нас в идните 
години?

Не съм врачка, но ако не 
се намерят, отново, както е 
ставало много пъти в исто-
рията ни, ще чакаме външни-
те сили и събития да ни по-
влекат на буксир.

Защо не се намират съ-
временни „хайдути”, които 
да грабят награбеното?

Защото нямаме револю-
ционна ситуация. В замяна 
имаме предостатъчно хайду-

ци, малцина от които рабо-
тят за своя сметка, поемай-
ки риска, и мнозина, които са 
в системата и работят в 
нея и чрез нея, под нейния ча-
дър за себе си и себеподобни-
те. Те са организирани в голя-
мата банда, наречена държа-
ва, и са солидарни, независи-
мо от това дали са на власт, 
в опозиция, или се занимават 
с „бизнес”.

В настоящия историче-
ски момент каква би била 
оптималната работа на 
една революционна органи-
зация? Изглежда думите не 
стигат, трябват и по-раз-
лични дела.

Може би предварително 
трябва да се анализира и де-
финира настоящият истори-
чески момент, което е труд-
на и трудоемка задача.

Иначе, една РО, заслужа-
ваща името си, би трябвало 
при всички ситуации да про-
пагандира, да агитира, да ор-
ганизира и да действа в име-
то на СР.

Пропагандата има за цел 
да запознае с анархизма тези, 
които са годни и имат жела-
ние да се посветят на апос-
толска дейност, тоест да 
агитират по-будните мъже 
и жени сред нисшите кла-

си и да ги организират с ог-
лед разширяването на орга-
низацията. От само себе си 
се подразбира, че пропаган-
дистите/апостолите тряб-
ва да са се подготвили колек-
тивно и индивидуално за ра-
ботата си.

Веднъж решена тази зада-
ча, пред организацията се по-
ставя въпросът за револю-
ционното действие. Послед-
ното обхваща цялата гама 
от преки акции – от стач-
ката, протестната демон-
страция и други „мирни акто-
ве” до саботажа, експропри-
ацията и – като завършек – 
Социалната революция.

Всички замислени преки ак-
ции трябва да се съобразя-
ват с отражението и влия-
нието им върху съзнанието 
на масите и тяхното акти-
виране. Това изискване под-
сказва, че планираните акции 
трябва да се съобразяват с 
момента, с настроенията и 
готовността за участие в 
различните преки акции поне 
на будната част на масите 
и с преценка на плюсовете и 
минусите на резултатите.

Що се касае до по-острите 
форми на революционната 
дейност, трябва да сме наяс-

» » » продължава на страница 9
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чудовищни следи по 

цялата земя.
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КРАЯТ НА ТРУДА

Манифест против труда
» » » продължава от миналия брой

VI. Труд и капитал: двете 
страни на една монета

Политическата левица вина-
ги е почитала труда с особе-
на ревност. Тя не само го про-
кламира като същност на чо-
века, но и го митологизира, 
издига го като противопо-
ложност на капитала. За нея 
трудът не е скандален, а само 
неговата експлоатация от 
капитала. Ето защо в програ-
мите на всички „работниче-
ски партии” винаги стои „ос-
вобождаване на труда”, а не 
освобождение от труда. Со-
циалният антагонизъм меж-
ду капитала и труда е този 
на два различни – както по ха-
рактер, така и по сила – ин-
тереса вътре в капиталис-
тическата система. Класо-
вата борба е формата, в коя-
то тези два противоположни 
интереса се сблъскват върху 
общия социален терен на сис-
темата на стоковото про-
изводство. Тя е част от ди-
намиката на движението на 
машината за нарастване на 
капитала. Дали борбата е за 
заплати, за права, за по-добри 
условия на труд, или за създа-
ване на работни места, нейна 
основна предпоставка винаги 
си остава машината на гос-
подството с нейните ирацио-
нални принципи.

Качественото съдържа-
ние на продукцията струва 
също толкова малко от глед-
на точка на труда, колкото 
и от тази на капитала. Ва-
жна е само възможността да 
се продаде работната сила 
на най-добра цена. Изобщо не 
става дума за съвместно оп-
ределяне на смисъла и целта 
на това, което се върши. Ако 
подобна надежда за самоопре-
деление на производството 
в рамките на системата на 
стоковото стопанство ня-
кога е съществувала, то „ра-
ботната сила” отдавна се е 
отърсила от тази илюзия. За 
нея вече всичко опира до „ра-
ботни места” или „заетост” – 
понятия, които доказват, че 
смисълът на цялото упражне-
ние е самото упражнение, как-
то и заробването на участва-
щите в него.

Какво се произвежда, защо 
и с какви последствия? Това 
изобщо не интересува нито 
продавача на стоката работ-
на сила, нито нейния купувач. 
Работниците в атомни цен-
трали или химически заво-
ди крещят, когато искат да 
обезвредят техните бомби 
със закъснител. „Служители-
те” на Фолксваген, Форд или 
Тойота са най-фанатичните 
последователи на самоубий-
ствената автомобилна про-
грама. Правят го не защото 
са принудени да се продават 
за „правото” да живеят, а за-
щото наистина се отъжде-
ствяват със своето ограни-

чено, жалко, тъпо съществу-
ване. Социолозите, синдика-
тите, енорийските свещени-
ци или професионалните бо-
гослови по „социалния въпрос” 
виждат в това доказател-
ство за етично-моралната 
стойност на труда. Работ-
ниците, казват те, се форми-
рат като личности. Форми-
рат се обаче не като лично-
сти, а като автомати на сто-
ковото производство, които 
дори не могат да си предста-
вят живота вън от скъпите 
заводи, пред чиито изисква-
ния се огъват всеки ден.

Трудът все повече и повече 
печели съвестта на своя страна: 
копнежът за радост от живота 
вече се нарича „нужда от отдих” 

и дори се срамува от себе си. 
„Здравословно е” – оправдават се, 
когато бъдат заловени на излет. 

Скоро човек няма да може да се 
отдаде на живота в размисъл 

(тоест, бягство от ежедневието 
в компанията на своите мисли 

и приятели), без да изпитва 
угризения и да се самобичува за 

това.
Фридрих Ницше

Свободно време. Веселата наука, 
1882 г.

Работническата класа като 
такава никога не е била та-
къв противник на капитала, 
какъвто е освобождението 
на човека – диаметрална про-
тивоположност на капитали-
стите и началниците, които 
навират обществото в рус-
лото на злокачествената су-
бективна воля на експлоата-
тора.

Нито една господстваща 
каста в историята не е во-
дила тъй несвободен и жа-

лък живот като претоваре-
ните началници на Microsoft, 
Daimler-Chrysler или Sony. Все-
ки господар от Средновекови-
ето би презирал дълбоко тези 
хора, защото спокойно би мо-
гъл да се отдаде на „радости-
те на живота” и да разпилее 
богатството си в оргии, до-
като елитите на трудовото 
общество нямат право на ис-
тински свободно време. Из-
вън завода те не знаят как-
во да правят, освен да се вде-
тиняват. Радостта от без-
делието, удоволствието да 
мислиш, опознаваш и чувст-
ваш са чужди за тях. Те също 
са роби на идола Труд – обик-
новени функционални елити в 
служба на ирационалната са-
моцел, която управлява обще-
ството.

Повелителят идол знае 
как да наложи своята безлич-
на воля чрез „негласната при-
нуда” на конкуренцията, на 
която могъщите се подчиня-
ват дори когато ръководят 
стотици фабрики и прехвър-
лят милиарди от една точ-
ка на земното кълбо до друга. 
Не се ли подчинят, те биват 
бракувани също така безапе-
лационно, както и излишната 
„работна сила”. Именно тази 
липса на самостоятелност 
прави функционерите на ка-
питала безкрайно опасни, а не 
тяхната субективна воля на 
експлоататори. Те имат по-
малко право от всеки друг да 
поставят под въпрос смисъ-
ла и последствията от непре-
къснатата си дейност, точ-
но както не могат да си поз-
волят нито чувства, нито ду-
шевни състояния.

Затова претендират, че 
са реалисти, когато опусто-

шават света, обезобразяват 
градовете и превръщат хора-
та в бедняци сред богатства-
та.

VII. Трудът е патриархално 
господство

Макар логиката на Труда и не-
говото преобразуване в пари 
да го налагат, не всички соци-
ални сфери и необходими дей-
ности могат да бъдат заклю-
чени в килиите на абстракт-
ното време. Затова, наред с 
налагането на самоцелната 
и самодостатъчна сфера на 
труда, се прокарва като не-
гова противоположност сфе-
рата на дома, семейството и 
интимността.

Тази сфера, наречена „жен-
ска”, става убежище за редица 
монотонни дейности на еже-
дневието, които не се пре-
връщат в пари или го правят 
само по изключение: от чис-
тенето и готвенето до въз-
питанието на децата и гри-
жите за възрастните, през 
„емоционалния труд” на идеал-
ната домакиня, която се гри-
жи за любимия съпруг-работ-
ник, върнал се от работа, за 
да се „зареди емоционално”. За-
това интимната сфера се из-
тъква от идеологията на бур-

жоазното семейство като 
противоположна на труда, 
като сфера на „реалния жи-
вот”, макар в много от слу-
чаите реално тя да изглежда 
като интимен ад.

Това не е мястото, в което 
животът е по-добър, по-ис-
тински, а същата затъпява-
ща и ограничена форма на съ-
ществуване с обратен знак. 
Тази сфера е продукт на тру-
да – макар и отделена от него, 
тя съществува единствено 
от и за него. Без отделено-
то социално пространство 
на „женските” форми на дей-

ност, трудовото общество 
не би могло да функционира. 
Това пространство е както 
задължително, негласно усло-
вие за неговото съществува-
не, така и негов конкретен ре-
зултат.

Всичко това се отнася и 
за стереотипите, свързани с 
пола, които се разпространя-
ват с развитието на систе-
мата на стоково производ-
ство. Неслучайно образът на 
жената, управлявана от емо-
циите и ирационалността, 
от природата и импулсите, е 
застинал в калъпа на масовия 
предразсъдък, пресован от на-
срещното клише на трудолю-
бивия и находчив мъж – култу-
рен, рационален и самоуверен. 
Неслучайно формирането на 
белия мъж – в съответствие 
с очевидните изисквания на 
труда и мъжкото държавно 
управление – минава през жес-
токите векове на „лова на ве-
щици”.

По същия начин усвояване-
то на света чрез естестве-
ните науки още от самото 
начало е отровено от трудо-
вото общество като самоцел 
и неговите сексуални роли. За 
да може да функционира това 
общество, белият човек е из-
гонил от него всички емоцио-

нални нужди и душевни състо-
яния, в които царството на 
труда вижда само фактори на 
сътресения.

Човечеството е било принудено 
да си нанесе страшни поражения, 

преди да формира своята 
самосъщност – обособеният, 

целенасочен, мъжки характер на 
хората, – и нещо от този процес 

се повтаря във всяко детство.
Макс Хоркхаймер, 

Теодор Адорно
Диалектиката на просвещението
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КРАЯТ НА ТРУДА

Манифест против труда
През ХХ век и особено в след-
военните фордистки демо-
крации жените все повече 
се интегрират в трудовата 
система. Единственият ре-
зултат обаче е едно шизоф-
ренно женско съзнание. Защо-
то, от една страна, напре-
дъкът на жените в сферата 
на труда не ги освобождава, 
а просто ги подлага на съща-
та дресировка от идола Труд 
като тази на мъжете.

От друга страна, струк-
турата на разделението ос-
тава непроменена, а с нея и 
сферата на така наречените 
„женски” дейности извън офи-
циалния труд. По този начин 
жените се подлагат на двой-
но натоварване и експлоата-
ция и същевременно – на на-
пълно противоположни со-
циални императиви. И днес 
сферата на труда им отреж-
да по-ниски позиции и по-ни-
ско заплащане. Никаква бор-
ба за квоти и възможности 
за кариера на жените не ще 
промени това, защото бор-
бата продължава да се води 
в логиката и рамките на сис-
темата. Отвратителната 
буржоазна идея за „съвместя-
ване на професионалния и се-
мейния живот” оставя напъл-
но непокътнато отделяне-
то на сферите на стоковото 
производство и сексуалното 
разделение. За мнозинство-
то жени тази перспектива 
е невъзможна, а за малцин-
ство от „по-добре платени-
те” това води до коварната 
позиция на победителки в со-
циалния апартейд, което им 
позволява да делегират гри-
жата за домакинството и 
децата на нископлатени ра-
ботнички – „естествено”, 
пак жени.

В действителност, осве-
тената от буржоазната иде-
ология сфера на „личния жи-
вот” и семейството се уни-
щожава и изпразва все повече 
от съдържание, защото все-
силното общество на труда 
узурпира цялата личност, из-
исква пълната ґ саможертва, 
лесна преносимост в прос-
транството и светкавична 
приспособимост във време-
то. Патриархатът не е от-
менен, а само се варваризи-
ра в непризнатата криза на 
трудовото общество. Тъй 
като системата на стоково 
производство се срива, жени-
те са отговорни за оцелява-
нето на всички нива, докато 
„мъжкият” свят се разширява 
чрез симулация на категории-
те на трудовото общество.

VIII. Трудът е робия

Робията и работата (от раб 
божи) са идентични кате-
гории – езиковата близост 
просто отразява фактиче-
ското им съответствие. 
Преди няколко века хората са 
били наясно с връзката между 

работата и потисничество-
то. На повечето европейски 
езици понятието „работа” се 
отнася само за дейността на 
поробени, зависими хора: кре-
постни или роби. В германски-
те езици думата се използва 
за съдбата на дете, което е 
закрепостено, защото е си-
раче. Laborare означава на ла-
тински нещо като „превивам 
се под тежестта на товара” 
и най-често се отнася за мъ-
ките и труда на робите. В ро-
манските езици думите като 
travail, trabajo и пр. идват от 
латинския tripalium – тривръх 
уред за изтезание. Ехо от 
това значение може да се на-
мери в израза „ярема на тру-
да”. Дори с етимологията си, 
„трудът” не е синоним на сво-
бодно избрано занимание, а 
на злощастна участ. Това се 
полага на изгубилите свобо-
дата си. Следователно, кога-
то работата се разпределя 
върху всички членове на об-
ществото, робската зависи-
мост просто става всеобх-
ватна, а днешното въздига-
не на труда в култ го налага 
като нещо дадено свише.

Тази смислова връзка е ус-
пешно прекъсната: повечето 
хора вече не са под камшика 
на един индивидуален госпо-
дар. Социалната зависимост 
се е превърнала в систем-
на абстрактна структура и 
от това е станала тотална. 
Тъй като е повсеместна, тя 
е трудно осезаема. Там, къ-
дето всеки е роб, всеки е не-
чий – и собствен – надзира-
тел. Всички се подчиняват на 
невидимия идол на система-
та, на „големия брат” на нат-
рупването на капитала – не-
говият tripalium е остенът, 
който ги подкарва.

IX. Кървавото 
нашествие на труда

Историята на съвремието е 
история на нашествието на 
труда, оставило след себе си 
опустошителни, чудовищни 
следи по цялата земя. Безум-
ното пилеене на огромната 
част от човешките сили за 
една натрапена самоцел оба-
че не винаги е било така по-
корно приемано, както днес. 
Необходими са били векове 
поголовни изтезания, за да се 
подчинят безпрекословно хо-
рата на идола Труд.

В миналото пазарните 
отношения далеч не са били 
така разгърнати. Това ста-
ва едва по-късно – под пре-

текст, че повишават общо-
то благосъстояние, а всъщ-
ност поради ненаситната 
нужда от пари на държава-
та по време на абсолютизма. 
Пари, необходими най-вече 
за финансирането на военна-
та машина на зараждащата 
се модерна епоха. Единстве-
но в неин интерес – за пръв 
път в историята – бюрокра-
цията принуждава цялото об-
щество да ускори развитие-
то на финансовия и търгов-
ския капитал в градовете да-
леч отвъд нуждите на тра-
диционната търговия. Само 
по този начин парите се пре-
връщат в основен двигател, 
а абстрактният труд – в 
основно изискване на обще-
ството, което не е съобразе-
но с потребностите.

Повечето хора не влизат 

по свое желание в производ-
ството за анонимните па-
зари и съответно – в повсе-
местната икономика на пари-
те, а защото необходимост-
та от пари на абсолютизма 
превръща данъците в парич-
ни и ги прави все по-непосил-
ни. Хората не трябва „да пра-
вят пари” за себе си, а за ми-
литаризираната държава на 
зараждащата се модерност, 
основаваща се на силата на 
огнестрелните оръжия, сред-
ствата за тяхното придвиж-
ване и бюрокрацията. Така, а 
не иначе, се ражда абсурдна-
та самоцел на натрупване-
то на капитала, а от там и 
на труда.

Варваринът е мързелив и се 
отличава от цивилизования човек 

по това, че остава потънал в 
своята мрачна вцепененост, 

докато практическото 
образование се състои в навика и 
в необходимостта да се действа.

Хегел
Основни принципи на философията 

на правото, 1821 г.

Твърде скоро паричните данъ-
ци и такси се оказват недос-
татъчни. Тогава бюрократи-
те на абсолютизма и адми-
нистраторите на финансо-
вия капитал започват пряко 
и насилствено да превръщат 
хората в материал за социал-
ната машина, за да преобра-
зуват труда в пари. Тради-
ционният живот и бит не са 
унищожени в хода на някакво 
доброволно и самостоятел-
но развитие, а защото насе-
лението трябва да послужи 
като човешки материал за 
наскоро задействаната ма-
шина за натрупване. Хората 
са изгонени от полето с оръ-
жие, за да могат овцете да па-
сат за нуждите на вълнената 
манифактура. Съществува-
щото от памтивека право на 
свободен лов, риболов и дър-
водобив в горите е премахна-
то. Когато обеднелите маси 

от селата, вместо да уми-
рат на полето, започват да 
просят и да крадат, за да жи-
веят, ги затварят в „домове-
те на ужаса”, наречени фабри-
ки, където с бой и уредите за 
изтезания на труда им наби-
ват в главите покорството 
на впрегатен добитък.

Насилственото превръща-
не на поданиците в материал 
за идола Труд, който на свой 
ред го превръща в пари оба-
че далеч не се оказва доста-
тъчно за чудовищните държа-
ви на абсолютизма. Те протя-
гат лапи към други континен-
ти. Вътрешната колонизация 
на Европа върви ръка за ръка с 
външната колонизация – пър-

во на Америка, после на части 
от Африка. Там фанатични-
те пропагандатори на труда 
окончателно захвърлят всич-
ките си задръжки. Нахлуват 
в световете, които току-що 
са „открили”, и ги изтребват, 
опустошават и ограбват в 
невиждани дотогава разме-
ри – особено когато жертви-
те им не са считани за човеш-
ки същества. Европейските 
„велики сили” – истинските 
човекоядци на зараждащото 
се трудово общество – нари-
чат покорените чужди култу-
ри „дивашки” и човекоядски.

По такъв начин изтребле-
нието на населението в тези 
райони и заробването на ми-
лиони хора се узаконяват. 
Отявленото робство в коло-
ниалната икономика на план-
тациите (което по своите 
мащаби далеч надхвърля ан-
тичното) и добива на суро-
вини е първото от престъ-
пленията-основатели на сис-
темата на „пазарното сто-
панство”. Тук за пръв път „из-
треблението чрез труда” се 
практикува в световен ма-
щаб. Това е втората основа 
на трудовото общество. Бе-
лият човек, вече достатъч-
но оскотял, може да отпри-
щи потисканата си омраза и 

комплекс за малоценност сре-
щу „диваците”. В неговите очи 
„диваците” са близки до обра-
за на „жената” – примитивни 
мелези между животното и 
човека. Емануел Кант предпо-
лага язвително, че маймуните 
могат да говорят, ако искат, 
но не го правят, за да не ги на-
карат да работят.

Това гротесково разсъж-
дение хвърля светлина върху 
епохата на Просвещението. 
По времето на модерността 
репресивната етика на труда 
(в своята първоначална про-
тестантска версия) твърди, 
че трудът е Божия благодат, 
а от времето на Просвеще-
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нието – естествена, маски-
рана „цивилизаторска мисия”.

Културата, разбирана в 
този смисъл, е доброволно 
подчинение на труда, а тру-
дът е мъжествен, бял и „за-
паден”. Обратната, нечовеш-
ка, безформена и некултурна 
природа е женствена, цветна 
и „екзотична” и поради това 
трябва да бъде подчинена с 
принуда. С една дума, „общо-
валидността” на трудовото 
общество в основата си е 
дълбоко расистка. Абстрак-
цията на труда може да се де-
финира като „общовалидна” 
единствено ако се премахне 
всичко, което не се вписва в 
нея.

Съвременната буржоазия, 
която завършва своето би-
тие, не произхожда от мир-
ните търговци по старите 
търговски пътища. Тя е на-
следник на абсолютизма. Ней-
ни предци са конквистадори-
те, бандите наемници на за-
раждащата се модерност, 
бирниците, началниците на 
„домовете на ужаса” и затво-
рите, „благородните” земе-
владелци, надзирателите на 
робите и останалите главо-
рези, създали социалната ка-
тегория на съвременните „ра-
ботодатели”.

Буржоазните революции 
от осемнадесети и деветна-
десети век нямат нищо общо 
със социалното равенство; 
те просто преформулират 
отношенията на власт в рам-
ките на новата система на 
принуда, разтоварват инсти-
туциите на трудовото обще-
ство от остарелите динас-
тични интереси и ускоряват 
тяхното обезличаване. На 
„Великата” френска революция 
се пада „честта” да провъзгла-
си с особен патос дълга да се 
работи и да създаде нови ка-
торги на принудителен труд 
чрез „закона за премахване на 
просията”.

Това е точно обратното 
на въжделенията на социални-
те бунтове, избухнали в пе-
риферията на буржоазната 
революция, без да се вливат 
в нея. Много преди тях има 
своеобразни форми на съпро-
тива и отпор, за които офи-
циалната историография в 
трудовото и модернизиращо 
се общество продължава да 
мълчи. Потомците на произ-
водителите от древните аг-
рарни общества, които нико-
га не са се примирявали безро-
потно с феодалното потис-
ничество, още по-малко са 
склонни покорно да се превър-
нат в „работническата класа” 
на една чужда за тях система. 
От Селските войни през пет-
надесети и шестнадесети 
век до английските въстания 
на лудитите и въстанието 
на силезийските тъкачи от 
1844 г. това е една непрекъс-
ната верига на ожесточена 
съпротива срещу труда. Ве-

кове наред нашествието на 
трудовото общество е сино-
ним на открита или подмолна 
гражданска война.

Вярно е, че старите аграр-
ни общества далеч не са рай. 
За повечето от хората оба-
че чудовищните лишения на 
зараждащото се трудово об-
щество правят живота по-
тежък и са „епоха на отчая-
ние”. Всъщност, тогава хора-
та все още имат какво да гу-
бят, въпреки несгодите. Това, 
което в изкривеното съзна-
ние на днешния свят е въобра-
жаемото мрачно Средновеко-
вие, всъщност е ужасът на съ-
временната ни история. В не-
капиталистическите и пред-
капиталистическите култу-
ри, както в Европа, така и из-
вън нея, времето на производ-
ствена дейност, ежедневно 
и ежегодно, е много по-малко, 
отколкото е дори при съвре-
менните „заети” във фабрики 
и офиси. Това производство, 
далеч от гъмжилото на тру-
довото общество, е прониза-
но от сложна култура на от-
дих, свободни занимания и при-
видна „тромавост”. Освен при 
природни бедствия, задоволя-
ването на повечето основни 
материални потребности е 
далеч по-сигурно, отколкото 
през дълги периоди от модер-
низацията, и по-добро, откол-
кото в ужасяващите бедняш-
ки квартали на днешния кри-
зисен свят. Същото важи и за 
господството, което по оно-
ва време още не управлява ця-
лото битие, както в бюрокра-
тичното трудово общество.

Именно затова съпроти-
вата срещу труда може да 
бъде сломена само с военна 
сила. До ден днешен идеолози-
те на трудовото общество 
лицемерно си затварят очи-
те пред факта, че култура-
та на предмодерните произ-
водители не е „доразвита”, 
а напротив – удавена в кръв. 
Днес демократите на нор-
мирания труд предпочитат 
да вменят всички тези звер-
ства във вина на „преддемо-
кратичните условия” на мина-
лото, с които те нямат нищо 
общо. Те не искат да призна-
ят, че терористичните ко-
рени на модерността дават 
ясна представа за същност-
та на днешното трудово об-
щество. В нито един момент 
бюрократичното управление 
на труда и държавната регис-
трация на хората в индустри-
алните демокрации не може 
да скрие своя абсолютистки 
и колониален произход. Въп-
лътено в една безлична сис-
тема, днес репресивното уп-
равление на хората в името 
на идола Труд дори се ожес-
точава, прониква във всички 

сектори на живота. Именно 
днес, по време на агонията на 
труда, бюрократичната же-
лязна хватка става толкова 
чудовищна, колкото и в зора-
та на трудовото общество. 
В момента, в който тя орга-
низира социалния апартейд и 
се опитва напразно да забра-
ни кризата чрез робството, 
практикувано от демокра-
тичната държава, ръковод-
ството на труда се разкрива 
като насилствена система, 
каквато винаги е било. По съ-
щия начин порочният дух на 
колониализма се завръща от-
ново с принудителното адми-
нистриране, упражнявано от 
Международния валутен фонд 
върху икономиките на стра-
ните от периферията, които 
отдавна са съсипани.

След смъртта на своя идол 
трудовото общество си при-
помня методите на своите 
основополагащи престъпле-
ния във всички области, но те 
вече не могат да го спасят.

X. Работническото 
движение винаги е било 
движение за труда

Класическото работниче-
ско движение, което дости-
га своя връх дълго след упадъ-
ка на старите социални въс-
тания, вече не се бори срещу 
труда и скандалните му изи-
сквания, а просто се нагажда 
към привидно неизбежното. 
То се стреми само към „пра-
ва” и подобрения в рамките на 
трудовото общество, чиито 
ограничения до голяма степен 
е усвоило. Вместо да крити-
кува радикално смилането на 
човешките сили в пари като 
безсмислена самоцел, то са-
мото възприема „гледната 
точка на труда” и разглежда 
неговото използване като по-
ложителен факт.

Така движението на труда 
наследява по свой начин аб-
солютизма, протестанти-
зма и буржоазното Просве-
щение. Неволята се превръ-
ща във фалшива гордост от 
труда, с което опитомяване-
то на човека и превръщане-
то му в материал за съвре-
менния идол се провъзгласява 
вече за „право на човека”. Опи-
томените роби на труда об-
ръщат идеологическите роли 
и с мисионерска ревност, от 
една страна, настояват за 
„правото на труд”, а от дру-
га, се позовават на „задълже-
нието всички да се трудят”. 
Буржоазията не се напада 
като „функционер” на трудо-
вото общество, а се трети-
ра като „паразит”, живеещ на 
гърба на труда. Всички члено-
ве на обществото без изклю-
чение трябва да изпълняват 

своята повинност в „армия-
та на труда”.

Работническото движе-
ние се превръща в ускорител 
на нашествието на трудово-
то капиталистическо обще-
ство. В еволюцията на труда 
то успя окончателно да обез-
личи „функционерите” – огра-
ничени буржоа от деветнаде-
сети и началото на двадесе-
ти век, почти както столе-
тие по-рано буржоазията си 
осигури приемствеността на 
абсолютизма. Това става въз-
можно само защото, по време 
на обожествяването на тру-
да, работническите партии 
и синдикатите се отнасят 
положително към държавния 
апарат и институциите на 
репресивната администра-
ция на труда – вместо да ги 
премахнат, те решават да 
ги завземат в хода на някакъв 
свой „поход към институции-
те”. По този начин те прием-
ат, както преди тях буржоа-
зията, бюрократичната тра-
диция на управление на хора-
та в трудовото общество – 
такова, каквото съществува 
от абсолютизма насам.

Идеологията на социална-
та всеобхватност на труда 
обаче изисква нови политиче-
ски отношения. В трудовото 
общество, едва наложено на-
половина, става необходимо 
да се заменят съсловията с 
различни политически „права” 
(например право на глас в за-
висимост от размера на пла-
щаните данъци) с всеобщо-
то демократично равенство 
в съвършената „Трудова дър-
жава”. Неравномерно работе-
щата машина за създаване на 
стойност започва да опреде-
ля цялостния обществен жи-
вот и нейната работа тряб-
ва да се изглади с помощта 
на „социалната държава”. Това 
задължение поема работни-
ческото движение. Под назва-
нието „социална демокрация” 
то се превръща в най-голя-
мото „гражданско движение” 
в историята, а всъщност – 
нищо повече от капан, зало-
жен за самото него. Нали в де-
мокрацията всичко е въпрос 
на преговори, с изключение на 
задълженията на трудовото 
общество, които се възпри-
емат като постулати. Само 
обстоятелствата и форми-
те на развитие на тези задъл-
жения могат да се обсъждат. 
Няма друг избор, освен между 
чумата и холерата, възмуще-
нието и глупостта, Жюспен и 
Ширак.

Демокрацията на трудово-
то общество е най-изврате-
ната система на господство 
в историята: тя е система на 
самопотисничество. Затова 
тази демокрация никога не га-

рантира свободно разпореж-
дане на членовете на обще-
ството с техните общи ре-
сурси, а само правната фор-
ма на социално изолираните 
трудови едноклетъчни, кои-
то трябва да се конкурират, 
за да продадат кожата си на 
трудовия пазар. Демокрация-
та е противоположност на 
свободата. Така работещи-
те са разделени демократич-
но, по целесъобразност, на 
ръководители и служители, 
възложители и изпълнители, 
началници и подчинени, функ-
ционални елити и човешки ма-
териал. Политическите пар-
тии, особено работнически-
те, безропотно възпроизвеж-
дат тези взаимоотношения в 
своите собствени структу-
ри. Фактът, че има вождове 
и редови членове, отговорни 
фактори и членска маса, кла-
нове и плебеи, е доказател-
ство за отношения, които ня-
мат нищо общо с открития 
дебат и процес на вземане на 
решения. Самите елити мо-
гат да бъдат само функционе-
ри, сляпо изпълняващи повели-
те на идола – това е нераздел-
на част от логиката на тази 
система.

Работата трябва да управлява 
всичко.

Само безделникът е роб.
Трудът трябва да царува над 

този свят,
защото светът съществува 

само чрез него.
Фридрих Щампфер 

[главен редактор на вестник 
Форвертс на Германската 

социалдемократическата партия – 
б. ред.]

В чест на труда, 1903 г.

След болшевизма и нацизма 
всички работнически партии 
се превръщат едновременно 
и в капиталистически. В „раз-
виващите се общества” на 
Изтока и Юга работническо-
то движение се превръща в 
терористическа Партия-дър-
жава, нагърбила се с „мисия-
та” да осъществи закъсняла-
та модернизация на страни-
те; на Запад това става чрез 
системата на „народните 
партии” с шаблонни програ-
ми и представителни фигури 
за медиите. Краят на класова-
та борба идва с края на само-
то трудово общество. Сис-
темата се разлага, класите 
се превръщат във функцио-
нални категории на една обща 
фетишизирана система тол-
кова по-категорично, колкото 
повече тази система се при-
ближава към смъртта си. Со-
циалдемократите, Зелените 
и бившите комунисти се ан-
гажират с управлението на 
кризата, като разработват 
подли репресивни програми. С 
това само доказват, че са до-
стойни наследници на трудо-
вото движение, което така и 
не поиска нищо друго, освен 
труд на всяка цена. •

(следва)

КРАЯТ НА ТРУДА

Манифест против труда
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Демокрацията е противоположност 
на свободата.



август 2018, брой 8 9

но, че това са оръжия, към чия-
то употреба се прибягва само 
при наличие на революционна 
ситуация или в условията на 
гражданска война.

Ако масите са като кръ-
чмарските, върху които поли-
тическите хитреци плюскат, 
пият и пеят, трябва да се ча-
кат събития, които ще ги из-
ведат от нравствения им 
махмурлук, от робската по-
корност, апатията и капиту-
лантството. Чакайки този 
момент, следва да работим 
със и за спечелването на от-
делни хора, като им се разяс-
нява, че животът им ще бъде 
такъв, какъвто сами си го на-
правят, и че за да стане това, 
„властта” трябва да се раз-
предели поравно между всич-
ки, които в кварталите, сели-
щата, областите и страни-
те желаят, могат и трябва 
да вземат участие в изработ-
ването на решения на пробле-
мите си и да разпределят по-
между си задачите и работи-
те, планирани на общите им 
събрания, конференции и кон-
греси.

Казваш „думите не стигат, 
трябват и по-различни дела”.

Казаното слово на място и 
убедително – също е дело. За 

„по-различни” дела е необходим 
критичен минимум от рево-
люционна организираност, се-
риозен анализ на последиците 
от такива дела и доброволно-
то поемане на ангажимент за 
изпълнение на колективно взе-
тото решение.

От само себе си се подраз-
бира, че за този род дейност 
е необходимо най-стриктно 
спазване на конспиративни-
те правила. Ако въпреки това 
стане провал, РО или неин ор-
ган може да се заеме с осво-
бождението на „военнопленни-
ците” и с наказанието на кон-
кретните предатели и пала-
чи. Критерий при вземането 
на решение „За” или „Против” 
отново е съхраняването на 
РО, която е по-ценна от от-
делния индивид.

Може ли човек да бъде 
анархист, без да работи 
съзнателно за социална ре-
волюция? Как можем да оп-
ределим кой е „истински” 
анархист и кой просто си е 
харесал да се кичи с такъв 
етикет?

Според мен една от ос-
новните характеристики на 
анархиста е колективизмът – 
в смисъл на колективно об-
съждане и анализиране на те-
кущия момент, правене на из-
води, вземане на решения, раз-

пределянето им между члено-
вете на организацията и при-
веждането им в изпълнение. 
След това отчет и анализи-
ране на резултатите. Разби-
ра се, всичко това подчинено 
и съобразено с мирогледа ни, 
програмата и устава на РО.

Ако има стратегически 
или тактически различия 
между революционерите, 
не би ли било по-добре да 
се групират в различни ор-
ганизации, които се стре-
мят поне да не си пречат 
взаимно?

Ако различията са страте-
гически, това означава, че мал-
цинството или мнозинство-
то е престанало да бъде анар-
хистическо. При тактически 
разлики е желателно двете да 
останат в една организация, 
да действат поотделно, но да 
бият в обща цел. В този слу-

чай от само себе си се подраз-
бира, че условие за оставане-
то в една организация е да не 
си пречат взаимно…

Често към нас се обръ-
щат хора, които не нами-
рат мястото си в пропа-
гандата, с която се занима-
ваме с момента. Не е ли ра-
бота на една РО да подгот-
вя подходящи акции за вся-
какви хора?

Работата на една действи-
телна РО не се състои само в 
писане на статии. Проблемът 
е за какво е годен търсещият 
ни и има ли сам идеи за това, 
което желае да свърши. Ако 
не, може съвместно да се об-
съди задачата му, като се вни-
мава да не е насочен към нас 
агент-провокатор.

Как можем да преценим 
кои хора могат да работят 
в една РО и кои не?

Отговорът е в организира-
нето и участието им в пре-
ки акции. С тях ще се прове-
ри годността и искреността 
им, като специално за най-на-
деждните, които ни интере-
суват най-много, следва да се 
предложат акции, насочени 
към решаване на ежедневните 
им проблеми от една страна 
и от друга – които ги трени-
рат, повдигат самочувствие-
то им и ги подготвят за бор-

ба за по-високи цели и за со-
циалната революция в крайна 
сметка.

Това би било възможно, ако 
самите ние сме бойци и в със-
тояние да им дадем пример и 
същевременно да ги доведем 
до преодоляване на чувство-
то за безпомощност, на опа-
сенията им и да действаме за 
революционизирането им.

Можем ли да определим 
кои са най-потиснатите 
слоеве на населението у 
нас? Какви са проблемите 
им?

Мисля, че у нас няма поти-
снати, защото никой не пред-
приема действия, които да 
провокират репресивната 
мощ на властта. Ако това 
е вярно, те нямат проблеми. 
Иначе основният проблем е в 
летаргията на тези, които не 
са мъртвородени.

Възможно ли е те сами-
те да не ги осъзнават като 
колективни проблеми?

Очевидно е възможно, щом 
няма колективна реакция.

Можем ли да им предло-
жим краткосрочно реше-
ние?

Не, преди световната кри-
за да е достигнала до точка-
та на бифуркация или до кул-
минацията си…•

СМ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Що е революционна организация (има ли почва у нас)?
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Основният 
проблем е в 
летаргията на 
онези, които не 
са мъртвородени

100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ФАНИ КАПЛАН

Пет милиметра, които не преобразиха света

30 август 1918 г. Завод в 
Московски промишлен квар-
тал. Предприятието е осно-
вано от британци в средата 
на 19-и век за производство 
на парни машини. През 1887 г. 
там възниква нелегален марк-
систки кръжок, постепенно 
заводът се превръща в цен-
тър на болшевишкото вли-
яние върху работниците в 
Москва. От 1916 г. започва 
да прави снаряди, след като 
е купен от предприемача Ми-
хелсон и носи неговото име. 
През септември 1922 г. полу-
чава ново име „Завод Влади-
мир Ленин”. След по-малко от 
двайсетина години ще произ-
веде първите ракети за уста-
новките „Катюша”, дълго вре-
ме се намира в системата на 
военнопромишления комплекс 
на СССР, после преминава към 

електротехнически изделия и 
електродвигатели, марката 
му „ЗВИ” се мъдри върху перал-
ни машини. В днешно време е 
акционерно дружество и про-
извежда предимно готварски 
печки.

В августовския ден пре-
ди 100 години на територия-
та на завода се провежда ми-
тинг. Реч държи „идейният 
вожд” Ленин, последните думи 
към работниците са „Ще ум-
рем или ще победим”. След 
приключване на мероприяти-
ето той си тръгва и пред ав-
томобила му е прострелян ня-
колко пъти с пистолет Брау-
нинг.

Ръката, която държи пис-
толета, е на 28-годишната 
Фани Ефимовна Каплан. Ръка-
та не трепва, но очите не се 
справят – Каплан едва вижда, 
вследствие на контузия при 
динамитен взрив и последва-
ли побои в полицейските учас-
тъци.

Родена е в семейство на 
учител в еврейско религиоз-
но училище. Едва 15-годиш-
на Фани се присъединява към 
анархистка група, получава 
псевдонима Дора; участва 
в революционните вълнения 
през 1905 г., а на следващата 
година подготвя атентат 
срещу киевския генерал-губер-
натор. При изготвянето на 
адската машина, част от ди-
намита детонира и ранява де-
войката. Полицията присти-

га и я арестува. При претър-
сването е отбелязано, че има-
ла пари – една рубла. Следват 
разпити и изтезания, което 
влошава здравето ґ и я прави 
почти сляпа.

На 5 януари 1907 г. киев-
ският окръжен военен съд ґ 
отрежда смъртно наказание 
чрез обесване, което след ня-
колко дни „милостиво” проме-
нят на доживотна каторга в 
Акатуй – на около 4900 км от 
Москва по права линия, 6400 
км по днешните шосета. Ака-
туйският каторжен затвор е 
обслужвал с робски труд до-
бив на сребърно-оловни руди и 
пещи за тези метали – меко 
казано „вредно производ-
ство”. Затворът винаги е бил 
препълнен поне двойно над ка-
пацитета си за поемане на 
затворници още от постро-
яването си през 1832 г. Фани 
пристига там на 22 август 
1907, с неизвадени шрапне-
ли от ръката и крака, хронич-
на жестока мигрена, увреден 
слух и силно влошено зрение. 
Носи окови както на китките, 
така и на глезените, понеже в 
съпроводителните книжа е 
отбелязана като „проблемна”, 
„склонна към неподчинение” и 
„настроена за бягство”.

Официално затворът ста-
ва женски едва от 1911 г.

Скоро лекарите в зандана 
регистрират ревматизъм. 
През май 1909 г. инспекти-
ращ медик констатира поч-

ти пълна слепота (на „исте-
рична почва” – така записва 
в картона ґ), което печели на 
Фани месец и половина в за-
творническата лечебница за 
изваждане на шрапнели от за-
расналите вече рани.

По време на каторгата 
Каплан се запознава с есерка-
та Мария Спиридонова и под 
нейно влияние се записва в 
Партията на социалистите-
революционери.

Спиридонова задейства 
всички свои връзки, използва 
всички позволени начини за 
подаване на жалби, за да на-
кара затворническото начал-
ство да изпрати Каплан за 
по-сериозно лечение, защото 
има моменти, когато зрение-
то леко се подобрява.

Фани Каплан не пише нито 
една молба за помилване, дър-
жи се, макар и силно болнава, 
успява да чете само при добра 
светлина с помощта на лупа.

Настойчивостта на Спи-
ридонова постига успех. Фани 
заминава в болница в близкия 
град Чита – „само” на 600 км 
от каторгата. Офталмоло-
зите отбелязват, че зеници-
те реагират и започват лече-
ние, което донякъде подобря-
ва зрението ґ.

През 1913 г. ненадейно по-
лучава „помилване” – каторга-
та от доживотна е съкрате-
на до 20-годишна.

Февруарската революция 
отменя всички присъди на 

царския режим, Фани се връ-
ща в Москва. Временното 
правителство отваря сана-
ториум за бивши полити-
чески затворници в черно-
морския курорт Евпатория. 
Фани заминава там, откъде-
то е насочена към очна кли-
ника в град Харков. Успешна 
операция ґ връща частично 
зрението, този път стабил-
но, без пристъпи. Макар че не 
може да шие и бродира дори 
след подобрението (шиене-
то е нейната отбелязана в 
полицейското досие „профе-
сия” – нещо обичайно за мо-
миче от консервативно се-
мейство с доходи в долната 
част на „средното” за малцин-
ство под законови ограниче-
ния), вече се чувства почти 
пълноценна.

Живее известно време във 
Севастопол, работи в адми-
нистрацията на града.

През май 1918 г. присъст-
ва на заседание на VIII съвет 
на ПСР, лично се запознава с 
хора, участвали в Бойната 
организация на партията.

Два месеца и половина по-
късно тя стреля в Ленин – на 
30 август, около седем часа 
вечерта.

Задържана е веднага.
В същия ден, сутринта, в 

Петроград есерът Леонид Ка-
негисер убива шефа на пет-
роградските чекисти Мойсей 
Урицки.
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Няколко дни след това бол-
шевиките обявяват „Черве-
ния терор” – арести и масови 
разстрели на „враждебни со-
циални класи”. Вихри се умело 
подклаждана истерия на от-
мъщението, стотици въвле-
чени в кланетата работници, 
лумпени и войници си цапат 
ръцете с кръв и така вече са 
обречени да служат на болше-
вишката партия, вързани са 
към нея по мафиотски обра-
зец.

За нещастие, Ленин оцеля-
ва. На единия от трите кур-
шума не достига половин сан-
тиметър, за да бъде смърто-
носен. „Вождът на пролетари-
ата”, при все сериозното ра-
няване, оздравява и е на крак 
невероятно бързо.

Фани е разпитвана, най-
вероятно изтезавана. На по-
стоянно повтаряните въпро-
си „кой ти нареди” дава един и 
същи отговор:

Стрелях по Ленин, защото 
го смятам за предател. Кол-
кото по-дълго живее той, с 
толкова десетилетия се от-
лага настъпването на социа-
лизма. Сама го реших, сама го 
направих, никой не ми е нареж-
дал нищо и никога.

Без съд и присъда Фани е 
изведена от ареста към ох-
раната на Кремъл, влачат я 
по двора, наоколо ръмжат мо-
торите на автомобилната 

рота, застрелват я, а тяло-
то набутват във варел, об-
ливат с бензин и запалват на 
3 септември, в четири часа 
следобед, по устно нарежда-
не на един от болшевишките 
тартори – Свердлов. На екзе-
куцията присъства и един на-
рочен за поет мерзавец, ко-
гото после издават в голе-
ми тиражи и изучават „твор-
чеството му” в училище до 
рухването на СССР.

Десетилетия след опита 
на Фани Каплан да спаси Ру-
ската революция от узурпа-
тори плъзват най-различни 
слухове. От откровено неле-
пи – че Фани била любовни-
ца на Ленин и го гръмнала от 
ревност, както и версията 
за „намазани с отрова куршу-
ми”, – до заслужаващи разми-
съл – че е набедена, по-точно 
подведена, а покушението е 
организирано от Свердлов и 
извършено от сътрудници на 
ЧК.

Същите извършители из-
никват на публичния процес в 
началото на 1922 г. срещу ли-
дерите на есерите в качест-
вото си на „разкаяли се есе-
ровски терористи”.

Официално „вината” на 
Фани Каплан обаче никога не 
е оспорена.

Можем да твърдим, че 
онзи августовски ден е съд-
боносен. Болшевишката пар-
тия, при все немалката банда 
достатъчно жестоки и влас-

толюбиви лидери, в онзи мо-
мент се крепи изключително 
на уменията на Ленин като 
демагог, ловък нагаждач към 
обстановката и отракан ор-
ганизатор. По популярност 
му съперничи и дори превъз-
хожда единствено Троцки, но 
като стратег той показва 
редица слабости, например 
провокирането на конфликта 
с Чехословашкия легион, аван-
тюрата с похода срещу Вар-
шава и разни по-второсте-
пенни гафове. Освен това, 
макар и харесван от масите 
оратор и обаятелен ръково-
дител, Троцки така и остава 
чужд на болшевишката пар-
тия, на нейните тартори от 
втория ешелон. Смъртта на 
Ленин би предизвикала свире-
па вътрешнопартийна борба, 
без реално да има лидери от 
калибъра на „вожда” и без чудо-
вищната репресивна машина, 
която тогава е още в зача-
тък. Болшевиките биха били 
пометени за броени седмици.

Какво би последвало? По-
беда на белогвардейците или 
на либералната част от кон-
трареволюцията, ориентира-
на към буржоазна демокрация? 
Надали. Есерите, въпреки раз-
грома, все още са разпознава-
ни като автори на популярни 
сред селяните лозунги. През 
1918 г. се окопитва и анархи-
ческото движение – по-слабо 
в Русия, много по-мощно – в 
Източна Украйна, република-
та на Нестор Махно. Исто-
рикът Вадим Дамие смята, че 
Русия е имала реални шансове 
да утвърди и стабилизира ре-
жим на пряка демокрация въз 
основа на анархически и ляво-
есеровски идеи.

Тогава не би настъпило 
стъписването на европейска-
та работническа класа от 
ставащото в Русия, където 
диктатурата на пролетари-
ата бързо се проявява като 
диктатура върху пролета-
риата. Стъписването позво-
лява на реакцията успешно 
да атакува. Ако Фани Каплан 
обаче беше успяла, контраре-
волюцията едва ли би имала 
същия шанс – както в страна-
та, така и навън.

Революцията в Германия 
можеше да се увенчае с ус-
пех – и там щяха да бъдат 
окуражени именно клонящи-
те към анархокомунизма сили. 
Италия и Франция също не 
биха удържали революционен 
пожар. Британия едва поту-

шава Ирландското въстание, 
значително повлияно от ради-
кални социалистически идеи. 
Войнишкото въстание в Бъл-
гария можеше да има по-дъл-
боки и по-различни последици. 
Испанската революция щеше 
да бъде ускорена и улеснена, 
без да бъде обезкървена от 
сраженията с хитлеристи от 
Германия и фашисти от Ита-
лия, мълчаливо подкрепени от 
„свободния демократичен” За-
пад, и атакувана в гръб от 
болшевишки главорези. Мек-
сиканската революция, завър-
шила насред път, но обосо-
била един перспективен цен-
тър – Сапатистите – щеше 
да получи втори шанс. В Ки-
тай левите идеи проникват 
предимно под формата на 
преведени от японци трудове 
на анархически автори. В са-
мата Япония анархизмът пе-
чели привърженици сред тра-
диционно уважавана социал-
на група – самураите и тяхна-
та обедняла част, избити във 
фактически военен преврат 
през 1923 г.

Пет милиметра и светът 
можеше да бъде друг – един 
точен изстрел по точната 
мишена в точното време и 
място, в точния критичен мо-
мент на историята.

Колко такива моменти сме 
изпуснали през изминалите 
сто години? Колко ще си поз-
волим да пропилеем още? •

Шаркан
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Пет милиметра, които не преобразиха света
Колко такива 
моменти сме 
изпуснали през 
изминалите сто 
години?

ПОРТРЕТ

Ганчо Петришки: Обичам родината, 
мразя държавата
Ганчо Петришки е на 37 годи-
ни, роден и живеещ в Пазар-
джик, женен, с едно дете.

Баща му е „българин, от 
село, създадено от сърби”, 
майка му – „полякиня, от край, 
за който спорят поляци и нем-
ци”. Завършил средно образо-
вание и веднага започнал ра-
бота – като хамалин, пекар, 
барман, продавач на вестни-
ци. В момента работи в парк-
остров „Свобода”, обслужва 
количките под наем за деца.

Един от нас – Ганчо е при-
ятел на онези, които живеем 
част от живота си във Фейс-
бук. Той ще посвети стих с по-
вод и без, по всяко време, на 
всеки. Разпознаваем с обръще-
нието си „Камарад”. Радикален 
и романтичен, поетичната 
пропаганда на анархизма в ар-
хипелага на интернет. Повод 
за настоящия разговор е пър-
вата му стихосбирка „Гняв”, 
събрала малка част от него-
вите стихове.

Кой е Ганчо Петришки?
Отговорът е в две части. 

Първата – Рицар от Ордена 
на празната каса.

Втората – … за себе си е 
трудно да говоря. Разсъжда-

вам дали съм добър човек. Ако 
съм съгласен с тоя свят, не 
съм добър. Ако съм съгласен 
със системата, не съм, със си-
гурност. Когато се роди си-
нът ми, хората пожелаваха да 
е лекар, инженер. Казвах – пя-
сък да носи, добър човек да е. 
По-добре да е добър и безрабо-
тен, отколкото плужек, но ин-
женер.

А по-кратко – Ганчо Пе-
тришки е човек, който за 
себе си е открил истината. 
Израсъл долу в пирамидата 
държава. Не иска да е горе, а 
да се събори тази пирамида. 
Наполовина поляк, в момента 
поет в парка. Или драскач в 
парка. Това работи. Един кама-
рад, който ще умре с усмивка.

Кога за първи път „се 
сблъска” с идеите на анар-
хизма?

Преди седем или осем годи-
ни. Със Зори, като се сгодихме 
и си купих компютър. Като 
младеж имах гребени, анархии 
нарисувани, ала-бала, но не 
знаехме анархията какво е. С 
интернет, та даже и с Фейс-
бук, видях Федерацията, че 
има организирани даже анар-
хисти. Разбрах какво е аджеба 

анархия. Поръчах си книги до-
пълнително. Прочетох, за мен 
достатъчно. Но че не е доста-
тъчно – не е. С идеите реално 
се запознах в интернет и со-
циалната мрежа. Иначе, като 
ученик, бонбон за пет сто-
тинки не давах на по-голям от 
мен, с власт сред съученици-
те. Въпреки че знам, че за пет 
стотинки ще изям як бой. Но 
аз съм решил да не дам. Та ми 
се смеят и приятелите…

Какво те вдъхновява и 
кое те гневи?

Вдъхновява ме синът ми и 
сигурността ми, че той може 
да е свободен. Гневи ме лице-
мерието и навеждането.

Какво трябва да бъде из-
куството, което е посве-
тено на борбата за свобо-
да?

Трябва да е „право, куме, та 
в очи”.

Социална сила ли са ду-
мите и може ли стихът да 
бъде пропаганда и лозунг на 
анархистките идеи?

Не че имам опит голям. Но 
да. Сила са. Има песни, с чие-
то пеене хората отиват на 
сигурна смърт. С един стих 
някой поет може да накара 

човек да се замисли. Да види 
този човек, че и други мислят 
като него.

Какъв е според теб съ-
временният образ на без-
властничеството?

Разбира се, крайната цел 
са трите думи, които всич-
ки ги знаем. Съвременният об-
раз според мен не е еднозна-
чен. Променя се, защото окол-
ната среда се променя. Още 
има роби и господари, но едни 
анархисти са за бомбите, дру-
ги – против бомбите.

Кои са важните въпроси 
днес?

Каквито са били винаги. За 
безвластничеството хората 
да разберат, че не сме утопи-
сти. Иначе, като цяло, деца-
та да разберат, че за да по-
лучиш – трябва да дадеш. Да 
разберат, че може да дадеш и 
да знаеш, че няма да получиш. 
И че общо сме тук и от това 
следва всичко.

Кога човек трябва да за-
мълчи?

Много често. Между никога 
и винаги.

Ти си много активен във 
Фейсбук. Какво е мнение-
то ти за „социалните мре-

жи” и „социалните активи-
сти”?

Социалните мрежи са 
нещо, което е много полезно. 
Например и баща ми е писал 
стихове, но те са отишли в 
нищото. Моите са в книжка, 
чрез социалната мрежа.

А клавиатурните бомба-
джии – и без интернет са 
били бомбаджии под лозето.

Клавиатурните бомба-
джии?

Не ги ли знаеш?! Тия по ин-
тернет, дето са „готови”. 
Дето щели да… ала-бала. Но 
само пред клавиатурата. На 
барикадите няма да ги има. 
Патриоти на маса им викат, 
национално отговорните еле-
менти. Та – мъже само на при-
казки. И преди интернет ги е 
имало. „Питай” Ботев.

Аз в Пазарджик, с хора-
та, които сме правили нещо, 
се запознах на протест про-
тив АКТА (организиран във 
Фейсбук) и станахме прияте-
ли. Един от тях в момента 
ми казва факти за анархизма, 
които не съм чел. Та Фейса – 
можеш да го ползваш само за 
манджи и да се хвалиш. И за 

» » » продължава на страница 11
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Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не 
е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова 
не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани 
грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда 
на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки 
автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 
Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

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

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

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

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

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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

1. Неизвестен извършител 400 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 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 02.8.1903 г. избухва 

Илинденското въстание.

•  На 04.8.1889 г. в с. Микре 
(Ловешко) е роден леген-
дарният български анар-
хист Васил Стоянов По-
пов (Героя. Доктора).

•  На 09.8.1965 в гр. Дупница 
умира анархистът Хрис-
то Манолов Кацаров (За-
яка).

•  На 12.8.1925 г. умира ис-
панският теоретик на 
безвластието Рикардо 
Мела.

•  На 13.8.1895 г. в с. Дебе-
лец (Великотърновско) е 
роден анархистът Петър 
Ангелов Мазнев (Даскала).

•  На 14.8.1904 г. в с. Килифа-
рево (Великотърновско) е 
родена анархистката Ма-
риола Милкова Сиракова, 
участник в юнското въс-
тание в Плевен и в анар-
хистката чета „Братя 
Бълхови”.

•  На 15.8.1991 г. в гр. Перник 
умира анархистът Ата-
нас Илиев Кисьов, прека-
рал дълги години в болше-
вишките концлагери и за-
твори.

•  На 17.8.1918 г. Георги Шей-
танов публикува във 
вестник „Всемирная рево-
люция” статията си „Към 
българите в Русия”.

•  На 19.8.1903 г. избухва 
Преображенското въста-
ние. В района на Стран-
джа за 20 дни е обявена 
свободна безвластниче-
ска комуна.

•  На 23.8.1927 г. в американ-
ския щат Масачузетс са 
екзекутирани анархисти-
те Сако и Ванцети.

•  На 22.8.1999 г. умира анар-
хистът Костадин Илиев 
Захаринов, прекарал дълги 
години в царските и бол-
шевишки концлагери и за-
твори.

•  На 28.8.1983 г. умира анар-
хистът Димитър Коста-
динов Недокланов, измъч-
ван до инвалидност в бол-
шевишките концлагери и 
затвори.

• На 30.8.1918 г. в Москва 
Фани Каплан стреля три 
пъти по Ленин. Разстре-
ляна е на 3.9.1918 г. 

•  На 30.8.1828 г. е роден Лев 
Николаевич Толстой.

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

ПОРТРЕТ

Ганчо Петришки: Обичам родината, 
мразя държавата
клюкарстването, и за борба-
та, и за… Зависи какво ти е 
светоусещането.

Кои са слабостите и кои 
са силните страни на тво-
ето поколение? Има ли на-
дежда за различно бъдеще?

Машината ни втълпява, че 
всеки трябва да е зает само 
със себе си. Щом не е лично – 
не ме засяга. Силните са… не 
знам. Мисля, че разлика в по-
коленията голяма няма. Все 
някой мисли вместо теб. Раз-
лика има в околната среда. 
Сега може да ги псуваш (гос-
подарите), но това не е раз-
лика в съзнанието на поколе-
нието.

Има надежда за различно 
бъдеще. Защото иде поколе-
ние, което може да побеснее.

А сега накъде?
Към камарадите. Много 

хора още не знаят за какво се 
борим. Като разберат, каз-
ват – хубаво, но как така? Са-
мата схема на осъществена-
та анархия трябва да се раз-
ясни. Кратко и ясно. За реше-
ния, блага, институции. Че 

не им се чете дълго на хора-
та. По-млад като бях и си ми-
слех – да се почва борбата и 
или ние, или те. Сега… ами все-

ки човек си е анархист реал-
но. Но сме малко – това също 
е реално. •

СМ
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Обичам родината,
мразя държавата.
Честта е взел мръсникът,
за глупака е славата.
Аз съм отстъпник.
Аз съм нихилист.
Аз съм престъпник.
Аз съм анархист.
В началото бе словото,
накрая ще е оловото.
Ние носим закон:
нашата цел е Армагедон.

Ганчо Петришки
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ПРОБЛЯСЪЦИ

Кибервойната
Кибернетичната война пред-
ставлява една от най-сериоз-
ните заплахи на нашето вре-
ме. Киберпространството 
става такъв театър на воен-
ни действия, какъвто в мина-
лото бяха земята, морето и 
въздуха. Мога с увереност да 
предположа, че във време, ко-
гато всеки бъдещ конфликт 
между достатъчно развити 
технологически субекти може 
да избухне, проявата му в ки-
беризмерения ще бъде почти 
неизбежна, дори само поради 
това, че нито един съвреме-
нен противник не ще се съпро-
тивлява на изкушението да 
осуети функционирането, да 
предизвика нарушения в сис-
темата на своя враг или да я 
унищожи, включително власт-
та, сензорите и комуника-
ционните средства, осигуря-
ващи вземането на решения.

В резултат на това, не 
само ще се понижи прагът на 
критериите за наличието на 
война, но също така ще ста-
не по-неясна границата меж-
ду войната и мира, доколкото 
всички мрежи или включени ус-
тройства – от военните сис-
теми до гражданската инфра-
структура – като източници 
на енергия, електрически мре-
жи, системи за управление на 
здравеопазването, транспор-
та или водоснабдяването, мо-
гат да бъдат атакувани и по-
разени от хакери. В резултат 
ще се промени също и схваща-
нето за противника. Сега, за 
разлика от миналото, не ви-
наги можем да бъдем уверени 
в това кой ни атакува и дори 
имало ли е въобще атака.

Специалистите по страте-
гиите в областта на отбра-
ната, военните и службите 
за национална сигурност дос-
коро обръщаха основно вни-
мание само на ограничен брой 
традиционно враждебни дър-
жави, но сега ще им се наложи 
да разглеждат ситуации, в кои-
то участва една почти без-
крайна, неточно дефинирана 
вселена, включваща в себе си 
хакери, терористи, престъп-
ници, активисти (sic!) и други 
възможни противници. Кибер-
войната може да приеме най-
различни форми – от престъп-
ни деяния и шпионаж до разру-
шителни атаки (такива като 
действието на компютърния 
червей Stuxnet), значението на 
които остава във висша сте-
пен недооценено и невярно раз-
брано, доколкото това е ново 
явление, на което е сложно да 
се противопоставим.

От 2008 година насам бяха 
проведени множество кибе-
ратаки, насочени както сре-
щу конкретни страни, така 
и срещу конкретни предпри-
ятия, но обсъждането на въ-
проса за новата ера на воен-
ните действия все още се на-
мира в зачатъчно състояние 
и пропастта между запозна-
тите със сложните техниче-
ски въпроси на кибервойната 
и тези, които работят вър-

ху създаването на правила за 
киберпространството, ста-
ва все по-широка. Остава от-
крит въпросът за създаване-
то на комплекс от общи нор-
ми по отношение на кибервой-
ната, подобни на договоренос-
тите, разработени за ядре-
ните, биологическите и хими-
ческите оръжия. Липсва дори 
класификация, позволяваща 
да постигнем съгласие по от-
ношение на това кое да счи-
таме за нападение и каква да 
бъде адекватната реакция на 
такова, по какъв начин могат 
такива действия да се пред-
приемат и с кого. Един от по-
казателите, който трябва да 
се вземе под внимание за упра-
влението на подобни сцена-
рии, е какви са данните, които 
пресичат границите. Това по-
казва още колко път предстои 
да се извърви, за да се контро-
лират ефикасно трансгранич-
ните сделки на кибернетич-
на основа, без да се поставят 
прегради пред преимущества-
та, които носят взаимните 
връзки в съвременния свят.

Военни действия 
посредством 
самоуправляващи се 
системи

Военните действия посред-
ством самоуправляващи се 
системи, в това число бой-
ни роботи и автоматизира-
но оръжие с приложение на из-
куствения интелект, правят 
в перспектива възможна „вой-
ната на роботите”, която ще 
играе трансформираща роля в 
конфликтите на бъдещето.

Съществува вероятност 
морското дъно и морското 
пространство да стават все 
по-милитаризирани, доколко-
то все по-голям брой страни 
(както държавни, така и тър-
говски организации) получа-
ват възможност да изстрел-
ват спътници и да управля-
ват безпилотни подводни 
апарати, с помощта на кои-
то могат да се повреждат 
оптичните кабели и да се на-
рушава спътниковата кому-
никация. Престъпни групиров-
ки вече използват безпилот-
ни квадрокоптери за следене 
на конкурентите и нападения 
срещу тях. Самоуправляващо-
то оръжие, способно без учас-
тието на човека да идентифи-
цира целта и да взема реше-
ние да открие огън, ще става 
все по-достъпно и ще отправя 
предизвикателства срещу за-
коните за водене на война.

Нови технологии 
променят системата 
на международната 
сигурност

Дронове. По същество това 
са летящи роботи. Понастоя-
щем лидери в тяхното създа-
ване и използване са САЩ, но 
тази технология се разпрос-
транява широко по целия свят 
и става все по-достъпна.

Самоуправляващо се въо-
ръжение. Дроновете в съче-
тание с технологията на из-
куствения интелект прите-
жават потенциална способ-
ност да избират и поразяват 
цели без намесата на човека, 
по предварително зададени 
критерии.

Милитаризация на космо-
са. Макар повече от полови-
ната от всички спътници да 
са търговски, тези комуника-
ционни устройства, които се 
движат по орбита около Зе-
мята, стават все по-важни 
от военна гледна точка. Но-
вото поколение свръхзвукови 
оръжия също е готово за при-
ложение в тази област. Това 
засилва вероятността в кон-
фликтите на бъдещето да се 
използват и възможностите 
на космическите оръжия, във 
връзка с което възниква без-
покойство по повод недоста-
тъчните механизми за регу-
лиране на космическата дей-
ност.

Преносими устройства. Те 
могат да оптимизират здра-
вословното състояние и ра-
ботоспособността в условия 
на екстремен стрес. Създа-
ват се и екзоскелети, които 
позволяват на войниците без 
усилие да пренасят товари с 
тегло около 90 кг.

Технология на простран-
ствения печат (адитивни 
технологии). Тя извършва ре-
волюция в снабдителната ве-
рига, като позволява да се 
произвеждат резервни части 
в полеви условия на основата 
на предаваеми в цифров фор-
мат чертежи, от материа-
ли, които са в наличност в да-
дена местност. В резултат 
могат също така да се раз-
работват нови видове бойни 
глави с прецизен контрол на 
размерите на частите им и 
детонацията.

Възобновяема енергия. 
Има възможност да се генери-
ра енергия на място, което ще 
изиграе революционна роля за 
снабдителната верига и под-
дръжката на възможностите 
за печат на детайли по поръч-
ка, даже в отдалечени мест-
ности.

Нанотехнологии. Нанотех-
нологиите постепенно водят 
до създаване на метаматери-
али, интелигентни материали 
със свойства, които не се сре-
щат в природата. Те правят 
подобряват оръжията, като 
ги правят по-леки и подвиж-
ни, по-точни и интелигентни 
и в крайна сметка ще помог-
нат за създаването на систе-
ми, способни да се самоусъвър-
шенстват, самовъзпроизвеж-
дат и сглобяват.

Биологическо оръжие. Био-
логическата война е с толко-
ва древна история, почти кол-
кото и самата война, но бър-
зият прогрес в областта на 
биотехнологиите, генетика-
та и геномиката вещае поя-
вата на нови високоефикасни 
видове смъртоносни оръжия. 

Преносими по въздуха вируси 
с целева разработка, изкуст-
вено създадени свръхинфек-
ции, генетично модифицира-
ни епидемични заболявания 
и т. н. са способни да доведат 
до апокалиптичен развой на 
събитията.

Биохимическо оръжие. По-
добно на биологическото оръ-
жие, изобретенията правят 
сглобяването на тези видо-
ве въоръжения почти толко-
ва елементарно, колкото е из-
пълнението на обикновен ре-
монт в собствения дом. За 
тяхната доставка могат да 
се ползват дронове.

Социални мрежи. Макар ци-
фровите канали да осигуря-
ват възможност за разпрос-
транение на информация и да 
позволяват да се организира 
дейност за хуманни цели, те 
могат да бъдат използвани и 
за разпространение на вредни 
материали и пропаганда, как-
то и от екстремистки групи 
за вербуване и мобилизация на 
привърженици (N.B.: sic! – как-
вото е позволено на Юпитер, 
е забранено на бика!). В най-го-
ляма степен на такова въз-
действие са уязвими млади 
хора, особено ако нямат ста-
билна мрежа за социална под-
дръжка. (N.B.: И най-вече, ако 
не са напълно видиотени от 
казионните медии и универси-
тети…)

Много от технологиите, 
описани по-горе, вече същест-
вуват или са в стадий на внед-
ряване. Такива са например ро-
ботите SGR-A1, произведени 
от Samsung, с две картечници 
и оръдие, стрелящи с гумени 
куршуми (понастоящем те са 
на въоръжение в граничните 
постове в корейската деми-
литаризирана зона). В дадения 
момент те се контролират 
от хора, но могат, ако бъдат 
програмират, да откриват 
самостоятелно живи цели и 
да действат съответно.

Миналата година Минис-
терството на отбраната 
на Великобритания и компа-
нията BAE Systems обявиха 
за успешно проведени изпи-
тания на невидимия самолет 
Taranis, известен още като 
Raptor, който е способен да 
излита, да достига посочено-
то местоназначение и да от-
крива сам целта. При това на-
месата на оператора, следящ 
за работата на апарата, ще 
бъде незначителна, освен в 
малкото случаи, когато тя се 
налага.

Вече съществуват множе-
ство такива примери и бро-
ят им ще расте, във връзка 
с което ще възникнат важни 
въпроси, намиращи се в пре-
сечната точка на геополити-
ката, военната стратегия и 
тактика, законодателното 
регулиране и етиката. •

Откъс от Четвъртата 
индустриална революция. 

Клаус Шваб, основател и 
несменяем президент на Световния 

икономически форум в Давос

Коментар на редакцията: 

Швабата и колегите му от Да-
вос забравят или не искат да 
си спомнят, че освен киберне-
тическа, Третата световна 
война, която готвят, ще бъде 
и империалистическа, поради 
същността на тяхната поли-
тическа и социално-икономиче-
ска система. Тоест, ако рево-
люцията не изпревари зреещия 
световен конфликт, те ще ни 
сервират война между „велики-
те” и второстепенни хищници 
с техните коалиции за „дялово 
участие” в ограбването на на-
роди и континенти и за господ-
ство над света. Война, която 
въпреки модерните средства 
за воденето ґ, може да продъл-
жи дълги години.

В резултат ще бъдат на-
лице първите три условия за 
създаването на революционна 
ситуация: разрушаване на со-
циалното и интернационално-
то статукво и наличие на не-
обходимите условия и предпос-
тавки за утвърждаване на едно 
анархокомунистическо обще-
ство.

Първото и второто усло-
вие ще изправят „излишните” 
90% от човешкия род пред ек-
зистенциалния въпрос на Дат-
ския принц. Ако не друго, у тях 
ще заговори инстинктът за 
самосъхранение. Третото усло-
вие ще направи очевидно дори 
за слепците, че властниците и 
капиталистите са излишните, 
защото междувременно започ-
налата РР не може да бъде за-
вършена в тесните граници на 
техния свят и защото за все 
повече хора ще става безвъ-
просно ясно, че един друг свят 
е възможен.

Заедно с това, надвиснала-
та гибелна заплаха (от глада и 
войната, вследствие първото 
и второто условие) ще събуди 
волята за живот у милиардите 
„излишни”. Наличието на три-
те необходими условия за рево-
люционна ситуация ще превър-
нат стихията и спонтанност-
та на масите и ембрионите от 
малки групи революционери във 
фактор на историята. Тоест, 
в момента на бифуркация или в 
точката на сингулярност чове-
чеството ще има и достатъч-
ното условие за извършване на 
Социалната революция.

Това е благоприятният сце-
нарий, но какво би станало, ако 
масите не се пробудят от ле-
таргията или ако липсва полъ-
хът от „крилата на пеперуда-
та” (действието на Револю-
ционната организация), тоест, 
ако ги няма достатъчните ус-
ловия, за да се разрази над пла-
нетата ураганът на всеобща-
та, глобална и перманентна Со-
циална революция?

В първия случай, това ще 
бъде краят на човешкия род и 
началото на „постчовешката 
ера”, а във втория, както казва-
ли древните: Съдбата ще води 
желаещия и ще влачи нежелае-
щия… •

СМ


