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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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Радиовълнения
Какво чуваме и какво не чуваме, 
когато слушаме какво ни пее ра-
диото и неговите сладкогласни 
радиоводещи?

Чия е държавата?
Държавата може да изглежда до-
бра дори на добрите хора – сти-
га погледът им да е достатъчно 
замрежен

Технологичната 
сингулярност ще 
настъпи през 2047 г.
Какво вещае това за свободата 
и революцията?

Една провокация в 
провокацията
Поуки за „единофронтовци” от 
атентата в църквата „Свети 
Крал” през 1925 г.

Роботите няма да 
се разбунтуват
Роботите могат да ни вземат 
работните места, но няма да 
свършат нашата работа

ТЕМА НА БРОЯ:

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
борсата

Началото на учебната година 
са „дни, дето година хранят”. 
Целият септември е белязан 
от трескава работа, свърза-
на с даскалото – ремонт на 
сградите, кой знае защо, по 
нашенска традиция в послед-
ния момент, децата понякога 
чак до средата на октомври 
влизат в час под „музиката” 
на тесли, резачки, шлайфма-
шини, навред смърди на раз-
твор за мазилка, на боя, горе-
щи битум и желязо, вятърът 
носи оронени топчета стиро-
пор, лепен за изолация на сте-
ните.

Освен ремонтите, по фа-
брички бачкаторите щампо-
ват ученически чинове. Не е 
голяма премъдрост – режеш 
плоскости от пресован та-
лаш на правоъгълници, заваря-
ваш с телоподаващи електро-
жени тръбната конструкция 

на краката, сглобяваш – и го-
тово! В режим на бързане, в 
условия на обичайна липса на 
техника за безопасност, под 
припирането на собственика, 
уредил се с вкусната поръчка. 
И резултатът е: един младеж 
от махалата си сряза ръка-
та на циркуляра. Естествено, 
трудова злополука „по вина на 
пострадалия”, макар че ако не 
се налагаше работниците да 
се гъчкат в тясното помеще-
ние, импровизирано за „мебе-
лен цех”, белята нямаше да се 
случи. Сега завалията ходи с 
подута длан, украсена с корич-
ка засъхнала кръв. Баба Айше, 
която ни е тукашната знахар-
ка и – между нас казано – на го-
дини не е съвсем за баба, раз-
бирачите на женска хубост си 
я заглеждат, макар да не сме-
ят да я задяват, щото нали ре-
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НОВА АНАРХИСТКА КНИГА

„Пуста кюския“

Народът не издига паметни-
ци на своите герои.

Когато беше под турско 
робство, народът пееше пес-
ни за тях. Днес вече не пее.

Спомените, разказите, ле-
гендите за Васил Икономов 
обаче още са живи. Чрез упори-
тия труд на Лъчезар Кръстев, 
съдействието на другари от 
Федерацията, трудът и не на 
последно място, смелостта 
на анархистите от предиш-
ните поколения, които съхра-
ниха и документите, и леген-
дите, през юли излезе книга-
та „Пуста кюския”.

В нея са събрани фрагмен-
ти от историята на славния 
революционер, оцелели под бу-
лото на конспиративната ра-
бота, мъглата на годините 

и ботуша на властта. Авто-
рът споделя:

Издирвах материалите за 
тази книга повече от пет го-
дини. В началото не предпола-
гах, че ще ми е толкова труд-
но да събера отломъците па-
мет и сламките съхранено 
знание за живота и делото на 
изключителния революционер, 
анархист Васил Бонев Иконо-
мов.

Общувах с различни хора, 
стари и млади. Някъде ме при-
емаха добре и искрено, някъ-
де ми отказваха съдействие 
с мълчание или директен от-
каз. Мнозина се оказаха стой-
ностни хора, достойни за иде-
ала на анархизма, други пък, на-
следници на тези идеалисти – 
анархистите – бяха така да-
леч от благородството на 
предците си, че е излишно да 
хабя повече думи за тях.

Да възстановиш биографи-
ята на човек извън закона, на 
нелегален, терорист и орга-
низатор на бойни структу-
ри, по принцип, е трудна рабо-
та. Икономов обаче се оказа 
не просто „труден”, а направо 
невъзможен.

Обиколих повече от полови-
ната архиви в страната, пре-
рових десетки хиляди страни-
ци текстове там и сред запа-
зените от самите анархисти 
исторически материали.

Каквото можах, направих. 
Васил Икономов е живял дъл-
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ПАК НА УЧИЛИЩЕ

Защо (о)станах учител?
Пред мен не е имало дилема за 
това кой път да хвана. То ми 
е предопределено, кодирано, 
вменено. Но най-вече беше за-
вет от моята баба, с която 
връзката ни беше много сил-
на. Тя много искаше да се изу-
ча и да стана даскалица – прех-
върли мечтата си от мама на 
мен, тъй като носеха клеймо 
на врагове на народа и на мама 
не ґ е позволявано да канди-
датства.

Така че аз помня и знам само 
това като моя професия. За-
вършила съм един от двата 
някога университета, а не пе-
дагогическа специалност, но 
не съм размишлявала след ди-
пломирането. Стана като в 
брака – с мерак се взехме, зор-
лем се водим!

Умирах от желание да вли-
зам в час, да преподавам уро-
ците по литература и по жи-
вот, да общувам с ученици-
те, да проверявам съчинения, 
контролни. Мислех, че мога 
да се преборя с клишетата, с 
недомислиците, с бумащина-
та, с бюрокрацията, със сухо-
то занаятчийство, с инерци-
ята. Най-вече мислех, че ми е 
призвание да общувам с млади 
хора, да израстват пред очи-
те ми и да отлитат, да форми-
рам мироглед, ценности, взаи-
моотношения, да съдействам 
за бягството от посредстве-
ността, пошлостта, гру-
бостта и примитивизма на 
нравите и още ред възвишени 

неща. Между другото до днес 
този донкихотовски ентуси-
азъм не ме е напуснал съвсем, 
въпреки стотиците приземя-
вания, челни сблъсъци, разоча-
рования. Все си намирам поне 
петима младежи, заради кои-
то си струва, които ме зареж-
дат, които дават смисъл и жи-
вот на усилията ми.

За съжаление, конюнктура-
та, политиката, трудолюби-
вите и самозабравили се не-
кадърници с власт унищожиха 
всичко. Мисля, че това е съз-
нателна и целенасочена поли-
тика за духовно убийство на 
нацията. Иначе биха се вслу-
шали в гласа на редовите учи-
тели, а не на клакьорите си. 
Години наред вярвах, че мога 
да съдействам да се промени 
системата, пишех писма, ор-
ганизирах подписки при всяко 
поредно намерение за „рефор-
ма” – една от друга по-безум-
ни. Деградацията е тотална и 
за времето, определено ми да 
бъда на този свят, колкото и 
да е то, е необратима.

Тази тема е много дълга и 
тежка – как от безспорен ав-
торитет, от максимата за 
попа, даскала и кмета, се стиг-
на до днешното положение – 
учителят да бъде смазан, уни-
жаван от безпросветници с 
пари, превърнат в никого, в на-
рицателно за бедност, в пос-
лушко без собствена воля и 
право на глас. Всъщност съв-
сем без права – в Закона за на-

родната просвета такъв член 
няма.

След нашата стачка, наре-
чена „седенка”, ни спретнаха 
делегирани бюджети, но никой 
от нас не беше чувал какво е 
това. То е крепостничество, 
обреченост. Длъжни сме да пи-
шем шестици, да ласкаем вся-
ко дете и родителите, защо-
то сме зависими, беззащит-
ни и винаги виновни. Да пре-
подаваме, както родителят 
иска, да не накърняваме по ни-
какъв начин крехката учени-
ческа психика, да се правим 
на клоуни, за да не им е скуч-
но, да приемаме героично вся-
ко безобразие, за да не отиде 
детето в друго училище. И 
още стотици неща, но ще до-
тегна…

В крайна сметка, нито за 
миг не съм съжалила, че съм 
учител, защото, както каз-
ва и моят племенник, за нищо 
друго не ставам. Обичам си ра-
ботата, обичам децата, с кои-
то работя, смятам, че у все-
киго съм оставила от себе си, 
от душата си. Горда съм с по-
стиженията на учениците си. 
Наистина нищо повече не ми е 
нужно, защото аз знам какво 
е след години да ме срещнат 
ученици и родители, през съл-
зи да ми благодарят, да ме пре-
гръщат, чувала съм дори „Бла-
годаря, че Ви има!”. Хайде да 
видим колко човеци са чували 
това?! •

К.

НАРЪЧНИК ПО МЪТНОВОДНО ВЪДИЧАРСТВО

Радиовълнения
Има радиоводещи с мисия в 
живота. Да сеят истини – 
така, както те ги виждат. 
Имат си и любим паразитен 
израз, около който си плетат 
изявите в ефира. Нещо като 
фразите „по някакъв начин” и 
„ако мога така да се изразя” 
или „ако трябва да бъда чес-
тен” – кух набор кухи думи 
без смисъл. На радиоводещи-
те с мисия кухият набор е 
„обикновените хора”. Подвеж-
дащо обобщение и подвеж-
дане с внушения „какво точ-
но искат тези обикновени”. 
Оказва се, че искат странни 
неща – искат онова, което 
иска водещият, което му е 
наредено да иска на всеослу-
шание, за което му плащат.

Обикновените хора били 
тези, дето живеели от дохо-
ди от наемен труд, а не от 
борсови спекулации и банко-
ви трансакции – така твър-
ди радиоводещият с мисия. 
При това използва грамати-
ката, за да намекне, че и той 
е от „обикновените”, от „на-
емния труд”. Тук поне не лъже, 
не подменя понятията. Наем-
ник е, откровен.

И вещае нататък: пред-
стоят евроизбори и на тях 
битката е между държава-
та и транснационалните ли-
берали. Избор между държав-
ните интереси и глобални-
те капиталисти. Вмята, че 
нямало разлика между леви 
и десни партии, всите били 

продажни. Правилно. Всичко 
по старата рецепта – сложи 
една истина, после ґ приший 
опашка от лъжи, в повечето 
случаи минават метър. За по-
сигурно, добавяй периодично 
по някоя истина, така керва-
ните с измама ще са по-тлъс-
ти и дълги.

И, заповядайте, истина: 
днешният елит се грижи за 
интересите на мултинацио-
налните компании, той е 
маша на глобалния елит!

Кой би оспорил това?
Да видим какво следва оба-

че – следва лъжата: според 
водещия с мисия, ние тряб-
вало да изберем държавата, 
защото само тя осигурявала 
нормални условия за живот, 
труд, защита на граждански 
права и свободи… Господин 
водещ, за една и съща държа-
ва ли говорим?

Тц, не слуша той, не му из-
нася. Продължава си с лозун-
гите: да застанем зад поли-
тиците, които са за „нацио-
нална държава”! Само тя е 
благодетел за народа!

Тъжното е, че подобни за-
клинания за мнозина не зву-
чат фалшиво, казани така 
общо. Почнеш ли обаче с дяво-
ла, който разправят се криел 
в подробностите, например 
като попиташ за имената на 
тия благи политици, тезиси-
те се рушат. За избягване на 
сриването на измамата, до 
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путация на вещичка си има… 
Та „бабата” му вари смрадлика 
с още нещо – да си топи ръка-
та против зараза. После му я 
маже с чист зехтин, нарочно 
от Гърция докаран по приятел-
ска линия, в зехтина – маслен 
извлек от кантарион, само че 
не помня жълт ли, или бял.

Чакай, ще рече някой запоз-
нат с медицински науки и по-
дозрително настроен към 
концепцията на бабините ила-
чи, ами на истински лекар тоз 
юнак сколаса ли да отиде?

Сколаса, разбира се. С ли-
нейка. Ама – язък, няма осигу-
ровка, която е задължение на 
работодателя. Няма и тру-
дов договор даже. Чорбаджий-
ката – очевидно турена за па-
раван на истинския собстве-
ник на „цеха” – фучи и фърчи да 
урежда бумаги, за да не загази. 
И работника си надумва – да 
ґ влезел в положението, да не 
подава жалби, абе да не създа-
ва проблеми. Ако я послуша – 
щяла да му уреди обезщете-
ние, неофициално. Казах му да 
не се лови на тая въдица. Ама 
хем го е малце шубе от ше-
фката, хем няма друг изход – 
приел е. Болничните вече му 
изтичат, а ръчето още е не-
фелно.

Мен ако питате, ще бере 
още ядове, както баджана-
ка му, дето също преди вре-
ме „влезе в положението” на 
чорбаджията – и видя за една 
година нетрудоспособност 
сто лева цифром и словом.

А, не – настоява разбира-
чът на медицината – не из-
мествай темата! Какво са му 
рекли в болницата?

Ми нищо шукарно не са 
му рекли. Не можем да те за-
шием, това му казали. Как 
така? Ей така. По начин, кой-
то предполага, че ако извади 
няколко стотачки ЗА НАЧА-
ЛО, току виж се окаже, че мо-
гат да шият. Обаче момчето 
имало само вятър в джобове-
те. Защото е зависим комар-
джия.

Аха, ето каква била рабо-
тата! – доволно тегли кале-
ма на беседата разбирачът, 
измествайки този път сам 
темата, ама към себе си е 
снизходителен, то се знае.

Не, работата е там, че 
когато бачкаш като катор-
жник, а изкарваш стотинки, 
или хващаш далавери, или се 
изкушаваш да спечелиш от 
комар. Или се пропиваш. По-
някога, всъщност доста чес-
то – трите в едно. И като 
стана дума за пропиване… 
ето, бай Начо Морския. Успял 

да продаде имот, дядово на-
следство май, някъде около 
Приморско ли, не помня. Взе 
балата пари… и тези от ма-
халата, които не виснат сега 
като паяци по покривите, кои-
то не полудяват от шума в 
разни „цехове”, са на купон при 
него. Денонощен. За пет дни 
само стъклени бутилки изне-
сохме три големи чувала от 
коптора на Морския. Пласт-
масовите не се броят. Пие, 
черпи, раздава пари, купува 
армагани. Страх ме хваща ка-
къв местен апокалипсис ще се 
развихри, когато от Бургаско 
пристигне снаха му. Той зара-
ди това не се прави на руски 
хусар или френски мускетар 
по краищата, откъдето е ро-
дом. Черноморски купон не се 
получава, ще го налетят по-
практичните роднини, ще му 
секнат тая долче вита. За-
туй пиячка, мезета и музика 
се стели над Искъра. Носете 
си новите дрехи, момчета! – 
това е мотото на Морския. И 
сърце не ми дава да река, че не 
е прав. Ето, преди седмица ви-
дяхме един от съседната ма-
хала с пикапа, догоре натова-
рен с винкели, тръгнал нещо 
да прави някому, казахме си 
здрасти сабахлем – и хоп по 
обед го тресна инсулт. Заве-
са, титри, край на филма.

На „борсата” на мегданче-
то пред кръчмата, седнали 
около макарите от силов ка-
бел вместо маси, коменти-
раме внезапната кончина, а 
също така арестите на мо-
шениците от „Горско сто-
панство” в Дефилето. Набър-
зо коментираме – всеки го 
гони работа. За инсултаджи-
ята – по няколко топли думи 
и много мълчание, понеже 
си падаше далавераджия. За 
арестантите – ами явно не 
са платили дължимия рекет 
към по-висшите инстанции, 
ще ги постреснат в участъ-
ка, ще ги подържат под стра-
жа за назидание, ще отчетат 
„борба с корупцията и органи-
зираната престъпност” – и 
ще ги пуснат, съвсем леко по-
оскубани. То се видя и с ката-
строфата на автобуса – дър-
жавата се престори на загри-
жена, даже призна „вина”, ама 
я призна в стил „виновни сме, 
че сме толкова добри и меки, 
а трябва силна ръка”, после 
хвърли две мършички за уте-
шителен курбан – дреме му 
на министър за оставка…

Съвсем не остава време да 
обсъдим поредния гениален 
план за връщане на наборна-
та казарма, а най-вече – Тру-
дови войски. Трудоващина за 
разпасалите се цигани! Мла-

дите само въртят пръст 
около слепоочието, старите 
пък се сещат за младостта, 
белязана от кирката, лопата-
та и бетона в кеча. И се ра-
збягваме по задачи. Повече 
приказки – вечер, който ще 
има сили да се довлече. За съ-
жаление, вечер сладката при-
казка бързо се дави в алкохо-
ла, на уморено гаврътнеш ли 
стотарка мастика – пиши ги 
избягали умните мисли.

Макар че нея вечер има-
ше повод да не бързаме със 
спиртните дози. Така, както 
правим покриви на училища 
и детски градини, закачаме и 
странични поръчки. Една от 
тях отчая даже нас, обръгна-
лите, майсторите и „майсто-
рите”.

Тече на някакъв гражда-
нин покривът. Първо се смай-
ваме, че е издържал толко-
ва време. Сетне се хващаме 
с двете ръце за главата при 
разпокриването. Предишни-
те майстори са си оставили 
и лайната с извинение в тяс-
ното, недостъпно за човек 
подпокривно пространство. 
Ковали са дъски през педя, 
през две, а отгоре натъкмили 
червени вълнообразни плос-
кости, за да не изглежда тра-
гично.

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от борсата
» » » продължава от страница 1

» » » продължава на страница 3



септември 2018, брой 9 3

НАРЪЧНИК ПО МЪТНОВОДНО ВЪДИЧАРСТВО

Радиовълнения
конкретни имена не се сти-
га. Или биват набеждавани за 
„свестни” някакви персонажи, 
за свестността на които 
може се спори безкрайно – и 
обилното дребноспорие мас-
кира голата истина, че таки-
ва просто не съществуват в 
природата.

Визираният водещ мина-
ва за „опозиционен”. Мнозина 
слушатели го плюят. Бранят 
от нападките му настоящи-
те управляващи. По-овласте-
ните привърженици на теку-
щите държавници дори нала-
гат върху „немирника” санк-
ции – така само му плетат 
венеца на „преследван” и „не-
зависим”. На дело обаче той 
пее песента, която е мед за 
ушите на всеки властник, на 
всеки мръсник от „върхове-
те”. Пее ода за самата дър-
жавност, за властта като 
принцип, извън който не съ-
ществува нищо и никъде. 
Обичайното внушение, има 
даже „народна приказка” за 
това: нека ме ядат нашите 
кучета, а не чуждите! Мо-
мент обаче. А защо изобщо 
трябва, с извинение към жи-
вотните, „да ви ядат кучета-
та”, без значение чии? Също-
то както лафът „нов бардак 
не се прави със стари труже-
нички” – само и единствено 

бардаци ли можем и искаме 
да правим?

Последователна защита 
на „националната държава” 
(в ролята ґ на „добро”) пред 
„глобалния капитализъм” (на-
рочен за злото) е невъзмож-
на, стига се до признаването 
ґ за „по-малко зло”.

За пореден път от стра-
ниците на СМ повтаряме: 
няма „малко зло”. Малкото, оп-
левено от бурените на „голя-
мото”, моментално израст-
ва до голямо, до огромно. На-
кратко – пак те лъжат, Наро-
де (????), пак те хранят със зе-
лен хайвер втора употреба, а 
ти лапаш… и вярваш на същи-
те, за които иначе не се съм-
няваш, че са измамници.

Впрочем, не е нужно да се 
хабим прекомерно да опро-

вергаваме и изобличаваме во-
дещия и други от същия дол 
дренки, понеже той сам се оп-
ровергава, канейки за събесе-
дници хора, склонни към нена-
дейни самопризнания. Хора с 
имена, с кариера, с връзки и 
познаване на обстановката. 
Така един социолог, предста-
вен като защитник на тези-
сите на водещия, си казва без 
срам почти буквално:

Премиерът трябва да се 
грижи за държавата, което 
често не значи грижа за граж-
даните, правил го е преди, 
но не му е това функцията, 
сега само една Мая Манолова 
може си го позволи.

… Интересите на държа-
вата и на народа не съвпа-
дат. И не могат да съвпад-
нат. Държавни функционе-

ри си позволяват да се прес-
труват на „народни закрил-
ници” – слизат от мерцедеса, 
за да нагазят малко кал, коя-
то газим всеки ден, застъп-
ват се за отделни „права” на 
гражданите, а после се приби-
рат в чистички луксозни офи-
си, а от тях – в луксозните си 
апартаменти и вили. Отчели 
са се, отбили са номера. Пока-
зали са „съпричастие” – по де-
сетина минути на ден. Номе-
рът с доброто и лошото чен-
ге, които и двамата целят 
да ви опандизят, дали грубо, 
дали с памук душа ще вадят – 
резултатът е един и същ. А 
интересите на чудовището 
държава – винаги над всичко.

Съгласни сме с казаното. 
С малка поправка: не точно 
над всичко. Самата държава 

е начин и механизъм за нала-
гане на интереси. Чии инте-
реси? На елита, на мутрите, 
на бившите партийни и ком-
сомолски дейци, на новобога-
ташите от далавераджий-
ските среди, някогашен кон-
тингент на МВР и ДС. Ели-
тът – това са изедниците. С 
удоволствие ги плюем, особе-
но в исторически контекст, 
когато добавим прилагател-
ното „турски” или „османски”. 
Погледнем ли обаче същата 
история,  ще видим, че разли-
ка между османските и „род-
ните” изедници няма и дори 
не е имало.

Е, какво правим тогава? 
Търпим и се гордеем, че ни 
ядат „своите кучета”?

Тук вече става дума не за 
страхливост, а за тъпота.

Гостът в студиото пък, 
току преди да каже довижда-
не на слушателите, изтърс-
ва нещо много точно:

Че властниците са потис-
ници – това не е откритие, 
това е факт.

Следва музика, реклами и 
нататъшното тралала на 
радиоводещия, ни най-малко 
не смутен от това, че гос-
тенинът го е оборил по всич-
ки точки. Не откритие, а 
факт.

Какво правим сега с този 
факт? •

Христо Николов
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Накратко – пак те лъжат, Народе (????), 
пак те хранят със зелен хайвер втора 
употреба, а ти лапаш… и вярваш на съ-
щите, за които иначе не се съмняваш, 

че са измамници.

* * *

Ще дойде Страшен съд. Ще ни потърсят сметка.

Ще повелят:

пиши житейската анкета!

В квадратчето „коя страна, коя епоха”

е драснато „Русия, двадесети век”.

Въздиша Господ погнусен, с горчилка:

Пак тази руска гатанка проклета!

Не мога да ги пусна в рая, дума да не става!

От грях душите им тежат.

Къде да ги притуря?! Що да правя?!

Където и да ги отпратя, след Русия

джендема ще помислят

за райска благодат!
Александър ЗИНОВЬЕВ

превод Шаркан

Човекът с покрива го позна-
ваме, имаме си лаф и нелоши 
отношения. Помагаме. Сменя-
ме греди, мертеци, спасяваме 
старите олуци, че новите не 
му се вписват в посилния бю-
джет. От черни ставаме по-
черни – дървенията е мазана с 
горяло моторно масло, дарено 
от готин мъж от Горублянски 
автосервиз. Спретваме и дъс-
ките отгоре, равни като дю-
шеме, почти не клопат.

След което настъпват раз-
ногласия. С коя страна нагоре 
се постила изолиращата му-
шама? Консултацията с ис-
тински майстори малце за-
къснява – турен е на обратно, 
здраво закован и залепен. И 
битумките сме почнали по не-
правилния начин. Една трета 
от покрива се получава неус-
тавна. Поправяме се и продъл-
жаваме според наставления-
та на специалистите, които 
сами не могат се откъснат 
от своите обекти.

И стигаме до първата сери-
озна пречка – коминът. Тряб-
ва да се облепи с изолация. За 
лепенето е нужна пропанова 
горелка. Човекът извади бен-
зинова лампа, младежта я зя-
пна и попита това от кой му-
зей е откраднато. За жалост, 

лампата е счупена, не става, 
помпичката не действа, а и 
тече – ще подпалим къщата 
с нея. Почваме, тъкмо на ве-
черната сбирка пред кръчма-
та, да търсим варианти. Миг-
новено се разделяме на два ла-
гера.

Едните: щом му трябва, да 
оди да купи! Или да вземе под 
наем – има фирми!

Другите: абе за един час ра-
бота да купува! Я да видим кой 
има пуста горелка, да я искаме 
назаем!

Тъй де, назаем, срещу сума 
кеш!

Абе я се таковай, на теб 
все срещу кеш ли всичко ти 
правят, а? Майкя ти бозка 
дава, после да не ти я пише на 
сметка да ґ платиш млякото 
бе, скъпар?!

Спорът се разгаря, но не 
решава проблема. Зарязваме 
свадите, въртим телефони. 
Изразът „въртим” отдавна 
няма нищо общо с телефони-
рането де.

– Абе, байно, дай една горел-
ка за утре! Абе не е за мен, ама 
все едно на мен я даваш! Не? 
Тю… Айде, твоя воля… – затва-
ря и мърмори, че ще дойде ма-
чка за погачка.

– Свако! Требе ни горелка. 
Аха. Бутилка намерихме, сва-
лям си я от котлона, жената 

ще готви с раховеца. Не, няма 
аз да го работя. Не, никакви 
пари, услуга правим. Е как така 
нямаш?! – прекъсва връзката и 
дудне, че свакото заради него 
се прави на ударен. Има! Ама 
за да ми стори мръсно на мен, 
се преструва. Опак човек.

Успоредно с преговорите 
със свакото, тече друга ди-
пломация:

– Бате, ти нали имаш горел-
ка? Дай ми я за утре бе! А… Ра-
ботиш с нея? Утре не можеш 
ли да свършиш друга работа? 
Е, язък. Не, за утре трябва. Ще 
можеш след седмица… Добре, 
ако не намерим друг начин, ще 
ти я искам. Сам ще дойдеш? 
Ама не е за пари, ей! Услуга. По-
знаваш го! Да, същия. Навит 
си! Екстра! Ама ние ще видим 
дали ще намерим гяволийката 
за утре. Чао, бате, жив здрав 
и наздраве!

Звънят телефони, трупат 
се сметки. Трима-четирима 
души лепнали апаратите към 
ушите си, ала уви – един час 
удрят на камък. Тоя нямал, друг 
я дал, трети иска заплащане, 
четвърти я продал, пети из-
общо не може се сети къде я 
зарязал… Захапали сме обаче, 
удари ни на амбиция. И на вза-
имопомощ. Тия, дето мрънкат 
за купуване, позорно се отте-
глят от макарите.

Как свърши историята ли? 
Намерихме горелката. Обаче 
викнахме и майстор, за да не 
окепазим нещата. И без това 
този покрив стана малко 
като кулата в Пиза. Но поне е 
здрав. А човекът ни стана от 

добър познат на съвсем ис-
тински приятел.

Пък и спестихме малко че-
рен дроб, не остана време за 
пиене, мръкна се.

Далавера отвсякъде. •
Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ
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ПРОБЛЯСЪЦИ

За правото и властта
Позитивното право като ин-
струмент на властта за гос-
подство над народите и оп-
равдание на самата ґ същ-
ност прокламира за своя цел 
създаването на ред в отно-
шенията на хората помежду 
им, т. е. отношения както по 
хоризонтала и във връзките 
на народите с носителите на 
власт, така и в отношенията 
на самите носители на власт. 
Претекстът за подчиняване-
то на тази безлична власт на 
правната норма е насадената 
погрешна изходна позиция, че 
отделният индивид, както и 
множеството (социумът) са 
зли и е необходима възпираща-
та сила на закон, който стои 
над тях, за да усмирява това 
зло в природата на човека. 
Още тук се открива противо-
речието между позитивното 
право и естественото пра-
во (набор от свободи, дадени 
по рождение от самата при-
рода, които най-общо нари-
чам свобода). Законодателят, 
следвайки един погрешен ар-
хетип, наследен от хилядоле-
тия, влиза във вътрешно про-
тиворечие, като признава ес-
тественото право за свобо-
да и същевременно я узурпира 
с писаната норма (диалекти-
ческа заблуда, обсебила масо-
во съзнанието). Следовател-
но, съществените причини, 
съдържание и последици на по-
зитивното право са упраж-
няването на власт, а власт-

та е естествено отрицание 
на свободата, тъй като по-
следната предполага един-
ствено наличие на хоризон-
тални връзки в контекста на 
божествената обич. Този по-
рочен модел на прилагане на 
сила за задържане на власт-
та на малцинството е нало-
жен още от времето на Дре-
вен Рим, деклариран в сентен-
цията: „Правото е изкуство 
за справедливото и добро-
то”. Тук следва да признаем, 
че философията на релативи-
зма работи усилено още от 
онези древни времена, та до 
наши дни, оправдавайки низ-
кия морал и псевдоистината 
с обективните икономически 
условия. Днес релативизмът 
е взел колосалните размери 
на апокалипсис на съзнание-
то, тъждествен на най-теж-
ко робство. Че принципът на 

властта, облечена в партия, 
е състоятелен поради някак-
во историческо оправдание, 
е проява не на абсолютна ис-
тина, а на един манипулати-
вен релативизъм, до голяма 
степен доразвит в зората 
на капитализма и в идеите 
на Просвещението, а по къс-
но от Маркс. Следователно 
единственото естествено 
нещо в модерното позитив-
но право остава същината му 
на легитимиране на властта 
в стремежа ґ да се увековечи, 
заграбвайки свободата на ин-
дивида, чрез механизма на де-
легирането ґ от народите, 
за което те са задължени да 
аплодират. Казано с езика на 
правото, последното никога 
не е изпълнявало психичното 
си битие, а именно субекти-
те да имат съвпадащи прав-
ни убеждения, които да водят 
към съвпадащо правно поведе-
ние – политическата и иконо-
мическата практика е едноз-
начна: овластеният злоупо-
требява с делегираната от 
суверена власт, нарушавайки 
естествените права на със-
тавящите го индивиди. Един-
ственото вярно решение на 
антагонизма на интереси ос-
тава гражданското неподчи-
нение и революцията като 
средство за освобождаване 
от тиранията на закона и на 
този, който черпи властта 
си от него. •

Диана Кузева

Правото е 
упражняване 
на власт, а 
властта е 
естествено 
отрицание на 
свободата

СИНГУЛЯРНОСТ И АНАРХИЯ

Технологичната 
сингулярност ще настъпи 
през 2047 година

Законът на Мур ще престане да 
действа към 2020–2025 г., така че 

сингулярността не се очаква да 
настъпи.

Из Доклада за 2017 г. на 
авторите и експертите от 

Римския клуб

Технологичната сингулярност 
(от латински: singularis – един-
ствен; повратна точка) е кон-
фигурация или положение на 
механизъм или машина, от кое-
то нататък последващото 
ґ поведение не може да бъде 
предвидено. И още – точка, 
от която нататък машина-
та надминава човешката ин-
телигентност. В отговор на 
въпроса кога ще настъпи тех-
нологичната сингулярност 
специалистите дават раз-
лични прогнози. Най-оптимис-
тичните са за 2030 год. Глав-
ният изпълнителен директор 
на Softbank – мулти-национа-
лен японски телекомуникацио-
нен и интернет-гигант – Ма-
сайоши Сон счита, че компю-
трите ще надминат човеш-
ката интелигентност през 
2047 г.

В тази прогноза през 
2017 г. Сон разкрива: Един от 
чиповете в нашите обувки 
в следващите 30 години ще 
бъде по-умен от нашия мозък. 
В действителност, той очак-

ва че към 2047 г. един компю-
търен чип ще има IQ (коефици-
ент на интелигентност), ра-
вен на 10 000, докато за най-
интелигентния човек в света 
IQ = 200, тоест чипът ще го 
надминава 50 пъти. Това е ин-
телигентност (Свръхразум) 
отвъд въображението на хо-
рата, без значение колко умни 
са те. Аз вярвам, че през след-
ващите 30 години това ще се 
превърне в реалност.

Мимоходом ще отбележа, 
че в незавършената моя книга 
от 1977 г. „1984 + 60 + Δх”, къ-
дето „1984” е годината на Ору-
ел, 60 отразява ускорения ход 
на историята, вследствие на 
което 60-те века политиче-
ска история на човечество-
то са равни на 60 години след 
1984-та, а Х е допустимата 
грешка, която се изменя в гра-
ниците от –5 до +5. По тази 
формула за SRo (началото на 
Социалната революция) полу-
чаваме, че то се намира в ин-
тервала 1984 + 60 + Δх или от 
2039 до 2049 за х = +5. Това 
съвпадение е интуитивно и 
до известна степен прилича 
на Вазовото „Туркия ке падне в 
1876-а”.

Сон не смята, че задмина-
ването на точката на син-
гулярност застрашава хора-
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Пак по въпроса „чия е държавата“
Познаваме го като Асенчо Пи-
яницата. От трийсет годи-
ни се мъчи да се вкара на два 
метра под маргаритки, бръш-
лян и босилек, като се налива 
от отварянето на кръчмата 
в осем сутрин, та чак до за-
тварянето ґ в десет вечер-
та. Преди това обаче мете 
мегданчето, придава му чо-
вешки вид, да не ни е срам 
когато довтасат виладжии-
те или просто заблуден ту-
рист – наблизо има развалини 
на римска крепост, а и място-
то ни е живописно – включи-
телно с Асенчо, който сам е 
цяла атракция.

Иначе, не е лош човек. Поис-
каш ли му помощ – идва, сти-
га да го държат нозете.  А 
даже и пълзешком ще дойде. 
Асене, да дадеш едно рамо с 
тия торби цимент? Готово! 
Зарязва чашката и се тътри, 
независимо от състояние-
то си. Даже и пълзешком ще 
дойде. Асене, трябва да изко-
пая канал за тръба от нужни-
ка към септичната яма, дето 
ми я изровиха с багера, за да 
е удобна за камиона на асени-
заторите, ама ми се отво-
ри занимавка в града. Готово! 
Цял ден ще човърка, ще изгри-
зе този изкоп, а в замяна едно 
мерси го задоволява. Асене, 
бакалията не ми дава цигари 

на вересия... Готово! Асен взе-
ма на своя сметка, понеже ре-
довно, на пенсия се издължава. 
И не ще дума да обелиш за връ-
щане на услугата.

По това време на година-
та бере по пътя от колибата 
си над махалата орехи, ябъл-
ки, зрели джанки. Оставя си 
по една шепа, другото дава на 
кой свари – винаги с подмята-
не: и да ми направиш баклава! 
да свариш сладко за децата! 
да почерпиш от джанковица-
та. Така се шегува. Само джан-
кова би приел.

Два са му кусурите – ако не 
го хванеш на часа да се залови 
с каквото ти е необходимо, 
ще забрави. От пиенето и от 
ЕГН-то. Другото – много ду-
дне, боботи, прекъсва, пречи 
на раздумката. Захапе ли ня-
коя тема, аслъ латерна я пов-
таря, а който не знае думата 
„латерна” – като развалена 
грамофонна плоча... Макар че 
„грамофон” също хвърля хлапе-
тиите в недоумение; един ден 
гледах как две момчета наме-
риха касетка от касетофон, 
едното се сети, че това е му-
зика – и почнаха да търсят 
копче, за да я накарат да сви-
ри. Технологични времена.

Едно нещо Асенчо не дава и 
не одобрява – другите, особе-
но минаващите за трезвени-

ци, да къркат. Немой мяза на 
мен! – вика на такива, дето 
обикновено им стига една 
малка бира, пък си поръчват 
патронче мастика. Аз само 
пияници черпя! – отрязва – 
Боклуци като мен!

Не го разбирам как живее 
с пенсията си, която е сред-
на работа. Връзва някак. И 
племенницата му го навестя-
ва, кара му се, после го гоща-
ва с донесено от дома ґ, ко-
май само в тези дни, веднъж 
на седмица, той яде нормално.

Защо ви занимавам с „от-
репки”? Защото не се знае кой 
не би се озовал на неговия хал.  
Не са никак малко прегазени-
те от живота в нашата „со-
циална” държава. Синът му си 
отиде по нелеп начин, счупи 
се Асенчо оттогава. Никой не 
смогна да го закрепи.

Специално мен пък ме на-
пряга инатлийското му заци-
кляне на тема държава. Мно-
го я тачи.

Ето, чул по радиото за Ун-
гария. И на сутрешната си 
чашка развива теории: ама 
как тия ще нареждат какво да 
си правят унгарците в своя-
та държава?! А на нас защо ще 
ни нареждат?! Наша си е дър-
жавата, не на брюкселските 
зелки, не на навлеците бежа-
нци!

– Чакай бе, Асене, тия на-
влеци не бягат от добро. От 
мизерия се спасяват. Или от 
война.

– А – вика, – на война нека 
се бият!

– За кого?
– Ми за държавата си!
– За едната държава, демек 

за едната власт се бият две 
или повече банди. Който не 
иска бандит да става, какво 
прави?

Асен обаче вече е на чере-
шата, много високо, не чува, 
не приема, само предава.

В просвет между сериите 
наливане идва на себе си и се 
връща към мисълта си за „на-
шата държава”. Питам го: 
ето, унгарци ли, нашенци ли, 
имат да речем някакво ста-
новище. Няма значение за как-
во. Кой го е измислил туй ста-
новище? Да си чул за референ-
дум? Не. Правителството 
така решило.

– Щом е решило, така да е! 
Те са държавата!

– Точно така, Асене. Те са. 
Не ти, не аз, не махалата ни. 
Ти всички министри псуваш, 
пък си готов да им дадеш до-
верие да вършат нещо от 
твое име.

– Имало е избори, избрали 
са ги, може да ги майносвам, 
ама…

– Какво „ама” бре! Избрал си 
ги за обещания, които не из-
пълняват! Какво правиш, кога-
то решат нещо, което не ти 
харесва? Например както ко-
гато ти оставиха пенсията 
неиндексирана въпреки стажа 
ти и категорията!

– Ами ще дойдат нови избо-
ри, ще ги сменя! Ама ха!

– А докато дойдат – ще 
стискаш, а? А и виж ги – опози-
цията все вика за предсрочни, 
ама само лае, не хапе. Защо ли?

– За да не си загубят запла-
тите, затова, то е ясно.

– Като ти е ясно, не ти ли 
просветва, че те мамят! Про-
такат, отлагат! После, кога-
то все пак ги смениш, ако из-
общо успееш – новите се дър-
жат баш като старите.

– Ами… ще сменя… и тях…
Край, пак се е покатерил 

на алкохолни висини, алпинис-
тът ни той, не му трябват 
шерпи. Всеки път сякаш е на 
косъм от осъзнаването, че ло-
гиката му куца, но го захлупва 
ракийното мозъчно изтръпва-
не.

Е, Асен има причина да не-
домисля и недовижда нещата.

Ами тия, дето не са про-
паднали като него? На тях що 
им пречи да видят очеизвад-
ното? •

Хасан Девринджи



септември 2018, брой 9 5

Предпочитат да демонизират 

„спекулантите“, вместо да 

разберат, че всички неумолимо 

сме станали нерентабилни 

и че критерият за самата 

печалба и неговите основи – 

основите на трудовото 

общество – трябва да бъдат 

атакувани като отживелица.
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КРАЯТ НА ТРУДА

Манифест против труда
XI. Кризата на труда

В дните след Втората све-
товна война за кратък исто-
рически период се счита, че 
с фордистката организация 
на индустрията трудовото 
общество се е превърнало в 
система на „вечно благоден-
ствие”. В тази система се 
смята, че благодарение на ма-
совото потребление и соци-
алната държава дивашкият 
характер на принудителния 
труд може да бъде трайно 
опитомен. Тази идея винаги е 
била идея на демократичните 
илоти, валидна само за малка 
част от световното населе-
ние. В силно развитите стра-
ни тя вече трябва да бъде 
развенчана в целия си абсурд, 
тъй като с началото на тре-
тата индустриална револю-
ция на микроелектрониката 
и информатиката, трудово-
то общество се сблъсква с 
абсолютната си историче-
ска граница.

Това, че рано или късно 
трябва да достигнем тази 
граница, е логически предви-
димо, защото системата на 
стоково производство стра-
да по рождение от неизлечи-
мо вътрешно противоречие. 
От една страна, тя живее 
чрез механизма на масово ус-
вояване на човешката енер-
гия за сметка на работната 
сила – колкото повече консу-
мира, толкова по-добре. От 
друга страна обаче, законът 
на икономическата конку-
ренция изисква от предпри-
ятията постоянно да увели-
чават производителността 
си, поради което работната 
сила започва да се замества 
от научно създадения осно-
вен „капитал”.

Това вътрешно противо-
речие вече е основната при-
чина за всички досегашни кри-
зи, включително опустоши-
телната глобална икономи-
ческа криза от 1929-1933 г. 
Компенсаторният механизъм 
обаче винаги дава възмож-
ност те да се преодолеят – 
при по-високо ниво на произ-
водителност и след опреде-
лен инкубационен период раз-
ширяването на пазарите до 
нови слоеве на потребители-
те отново абсорбира повече 
труд, отколкото е бил пре-
махнат. Разбира се, разходът 
на работна сила на продукт 
намалява, но в абсолютно из-
ражение производството на-
раства до такава степен, че 
е възможно това намаление 
да се компенсира и дори тър-
сенето на труд да се повиши. 
С други думи, новите сто-
ки излизат по-бързо, откол-
кото новите технологии и 
докато техниката навакса, 
вътрешното противоречие 
на системата се тушира от 
нарастването на производ-
ството.

Автомобилът е най-забеле-
жителният исторически при-
мер за това явление: благода-

рение на конвейера и другите 
техники за рационализация, 
произтичащи от „научната 
организация на труда” (пър-
во в автомобилната фабри-
ка на Хенри Форд в Детройт), 
става възможно да се нама-
ли многократно необходимо-
то време за производство-
то на една кола (пак първо в 
същата автомобилна фабри-
ка на Хенри Форд). Същевре-
менно това изисква много по-
интензивен труд, а от там и 
много по-силна експлоатация 
на човешкия материал. Най-
важното обаче е, че благода-
рение на по-ниските цени, ав-
томобилът, който дотогава 
е луксозен продукт за висше-
то общество, става продукт 
за масово потребление.

По този начин, по време на 
втората индустриална ре-
волюция („фордизмът”), нена-
ситната жажда на идола Труд 
за човешка енергия се засища 
на по-високо ниво въпреки „ра-
ционализираното” производ-
ство. В същото време авто-
мобилът е азбучен пример за 
разрушителния характер на 
начините на производство и 
потребление във високораз-
витото трудово общество. 
В интерес на масовото про-
изводство на автомобили и 
индивидуалния транспорт се-
лото е бетонирано и изтлас-
кано, околната среда – отро-
вена, а необявената Трета 
световна война по пътища-
та бушува година след година 
със своите милиони загинали 
и осакатени. Всичко това се 
приема безропотно.

С третата индустриална 
революция – на микроелектро-
никата и информатиката – 
работещият преди компенса-
торен механизъм започва да 
скрибуца. Несъмнено, с навли-

зането на микроелектроника-
та и информатиката много 
стоки също поевтиняват и 
се създават много нови – осо-
бено в областта на медиите, 
информацията и комуникация-
та. За първи път обаче нови-
те технологии започват да 
изпреварват новите стоки. 
За първи път се премахват 
повече работни места, от-
колкото могат да бъдат съз-
дадени от разширяването 
на пазарите. Логичните по-
следствия от рационализаци-
ята са: роботиката замест-
ва човешката енергия, нови-
те комуникационни техники 
правят труда излишен. Цели 
сектори от строителство-
то, производството, рекла-
мата, складирането, търго-
вията и дори управлението 
изчезват. За първи път идо-
лът Труд е принуден да започ-
не продължителна драконов-
ска „диета” и в крайна смет-
ка да умре от глад.

Демократичното трудово 
общество е много сложна сис-
тема с обратна връзка и са-
морегулация, но то по начало 
е и в крайна сметка си оста-
ва самоцелно. Изразходване-
то на работна сила е затво-
рено в цикъл и няма друга цел 
освен парите. В рамките на 
това общество постепен-
ното общо намаляване на ра-
ботното време – логично и 
очевидно решение – се оказ-
ва невъзможно. ”Рационализа-
цията” изисква, от една стра-
на, все по-големи маси да бъ-
дат оставени в дългосрочна 
„безработица” и по този начин 
да бъдат откъснати от въз-
производството на техните 
условия на живот, определе-
ни от системата. От друга 
страна, „активните”, все по-
малко на брой, са принудени 

да работят по-напрегнато, с 
все по-висока производител-
ност. Сред богатството се 
завръщат бедността и гла-
дът, дори в най-развитите 
капиталистически стра-
ни, докато непокътнатите 
средства за производство и 
обработваемата земя оста-
ват до голяма степен некул-
тивирани; безброй жилища 
и обществени сгради оста-
ват празни, а броят на без-
домниците се увеличава неу-
държимо.

Основният морален принцип е 
правото на труд. … Според мен 
няма нищо по-отвратително от 

един безплоден живот. Никой няма 
право на това. В цивилизацията 

няма място за безделници.
Хенри Форд

Капитализмът се превръ-
ща в глобален спектакъл за 
едно малцинство. В своя за-
лез мъртвият идол Труд се 
самоизяжда. В търсене на по-
следните трохи на труда ка-
питалът взривява границите 
на националните икономиче-
ски системи и се глобализира 
в номадска конкуренция, чи-
ято цел е елиминиране на съ-
перника. Цели региони на све-
та са откъснати от глобал-
ните потоци на стоки и капи-
тали. С една безпрецедентна 
в историята вълна на слива-
ния и хищно поглъщане на по-
малките фирми, огромните 
отраслови конгломерати се 
подготвят за последния бой 
на корпоративната икономи-
ка. Дезорганизирани държави 
и нации се разкъсват от не-
преодолими вътрешни напре-
жения и се разсипват; в без-
умното боричкане за оцелява-
не населението се разпада на 
етнически банди, които се из-

биват помежду си във въоръ-
жени конфликти.

Капиталът е едно противоречие 
в процес: от една страна, 

той съкращава необходимото 
време за работа до минимум, 
но от друга страна, въвежда 

труда като единствен 
източник и единствена мярка 

на богатството. От една 
страна, той събужда всички 

сили на науката и природата, 
както и тези на социалното 

сътрудничество и обмяна, за 
да направи създаването на 
богатство (относително) 
независимо от работното 

време. От друга страна, 
той претендира, че измерва 

създадените гигантски 
социални сили с аршина на 

работното време и ги свива в 
тесните граници, необходими 

за съхраняване на стойността, 
която вече е била създадена.

Kaрл Maркс. Основи 
на критиката на 

политическата икономия, 
1857-58 г.

XII. Краят на политиката

Кризата на труда задължи-
телно води до криза на дър-
жавата и съответно – на 
политиката. По принцип съ-
временната държава дъл-
жи своята роля на факта, че 
стоковата система на про-
изводство се нуждае от по-
висша инстанция, която га-
рантира рамките на конку-
ренцията, общите правила и 
условия за остойностяване, 
и най-вече осигурява репре-
сивния апарат, ако човешки-
ят материал реши да поста-
ви системата под въпрос. 
През XX век, в своята завър-
шена форма на масова демо-
крация, се налага държавата 
да поеме все повече социал-
но-икономически задачи: това 
включва не само социалната 
защита, но и секторите на 
образованието, обучението 
и здравеопазването, транс-
портните, комуникационни-
те мрежи и редица други ви-
дове инфраструктура. Инфра-
структурата става задължи-
телна за функционирането 
на развитото индустриално 
трудово общество, но нейно-
то остойностяване не може 
да бъде оставено на предпри-
емачите, защото тя трябва 
да бъде постоянно на разпо-
ложение, на цялото общество 
и на цялата територия. Това 
не може да бъде оставено на 
капризите на предлагането и 
търсенето, наложени от па-
зара.

Държавата обаче не фор-
мира стойност сама по себе 
си, не преобразува самия труд 
в пари. Тя трябва да отвеж-
да пари от реалния процес 
на остойностяване, за да фи-
нансира задачите си. Започне 
ли да пада нивото на потока 
на парите, притокът на дър-
жавните финанси пресъхва. 

» » » продължава на страница 7



септември 2018, брой 9 7
КРАЯТ НА ТРУДА

Манифест против труда
Държавата претендира, че е 
суверенна, но на практика е 
напълно зависима от фети-
шизираната и сляпа икономи-
ка на трудовото общество. 
Тя може да измисля и прокар-
ва всякакви закони, но когато 
напорът на производителни-
те сили започне да руши сте-
ните на трудовата система, 
държавно разписаните пра-
ва и свободи увисват във въз-
духа, защото те се опират 
единствено и само на трудо-
вите субекти.

При масова и непрекъснато 
увеличаваща се безработица 
данъчните приходи от обла-
гането на трудовите дохо-
ди пресъхват. Веднага щом се 
достигне една критична маса 
от „излишни” хора, които мо-
гат да бъдат хранени в рамки-
те на капитализма само чрез 
преразпределението на други 
финансови приходи, система-
та за социална защита се раз-
пада. Кризата не само ускоря-
ва процеса на концентрация 
на капиталите, но и го пра-
ви неудържим за границите 
на националните икономики. 
Данъчните приходи, генери-
рани от печалбите на пред-
приятията, също се губят. 
За да привличат инвестиции 
от транснационалните гру-
пировки, държавите са прину-
дени взаимно да си „подбиват 
цените” – да намаляват соци-
алните осигуровки, данъците 
и екологичните разходи.

Този процес превръща де-
мократичната държава в 
обикновен пожарникар. Кол-
кото повече пожарът на фи-
нансовата криза се доближа-
ва до държавата, толкова 
повече тя се свива до свое-
то репресивно ядро. Спася-
ват се само онези части от 
инфраструктурата, които са 
необходими на транснацио-
налния капитал. Както някога 
в колониите, обезпечаването 
на обществените потребно-
сти постепенно се свива до 
няколко икономически крепо-
сти, докато останалите за-
тъват в разруха. Каквото 
може да се приватизира, се 
приватизира, все повече и по-
вече хора се лишават от най-
основните социални придо-
бивки. Капиталът се съсредо-
точава във все по-малък брой 
острови на световния пазар, 
снабдяването на население-
то в национален мащаб вече 
не е от значение.

Стига „най-важните” за 
икономиката сектори да не 
бъдат изложени на риск, не е 
важно дали влаковете се дви-
жат и пощата се получава. 
Образованието става приви-
легия на победителите в гло-
бализацията. Науката и кул-
турата се подчиняват на кри-
терия за пазарната им стой-
ност и се разпадат. Недофи-
нансираното здравеопазване 
от „всеобщо” се разделя „за 
едните” и „за другите”. Зако-

нът на социалната евтана-
зия поетапно влиза в сила: 
първо тихомълком, а след 
това, който е беден и „изли-
шен”, трябва да умира по-ра-
но.

Постиженията и възмож-
ностите на медицината, об-
разованието и културата са 
в изобилие и всяко рационал-
но общество се възползва от 
тях в максимална степен, за 
да се развива. Ирационални-
ят закон на трудовото обще-
ство, обективиран във „фи-
нансовото състояние”, обаче 
налага тези богатства да бъ-
дат изолирани, демобилизира-
ни и бракувани, точно както 
индустриалните и селскосто-
панските средства за произ-
водство, за които се е реши-
ло, че вече не са „рентабилни”. 
Освен репресивната симула-
ция на работа чрез форми на 
принудителен и евтин труд 
и премахването на всички со-
циални придобивки, демокра-
тичната държава, трансфор-
мирана в система на социална 
дискриминация, няма какво да 
предложи на бившите си тру-
дови граждани. В един по-на-
преднал стадий държавната 
администрация просто се 
срива, държавният апарат 
се варваризира и превръща 
в корумпирана обирджийска 
власт, армията – в мафиот-
ски въоръжени банди, полици-
ята – в разбойници по пъти-
щата.

Никаква политика в света 
не може да спре или да обърне 
посоката на този процес. По 
своята същност политиката 
е действие, свързано с държа-
вата. В условията на раздър-
жавяване тя става безпред-
метна. Бутафорията на „поли-
тическото регулиране” на со-
циалните отношения – лозунг 
на левите демократи – лъсва 
все повече и повече с всеки из-
минал ден. Вече няма какво да 
се „регулира”, освен безкрай-
ните репресии, разрушава-
нето на цивилизацията с ак-

тивната подкрепа на „иконо-
мическия терор”. Доколкото 
самоцелта на трудовото об-
щество като постулат слу-
жи за предпоставка на поли-
тическата демокрация, поли-
тическо-демократично реше-
ние на кризата на труда няма. 
Краят на политиката е ре-
зултат от края на труда.

XIII. Симулация на 
трудовото общество. 
Капитализмът като казино

Реалната ситуация в трудо-
вото общество систематич-
но се изопачава в доминира-
щото обществено съзнание. 
Идеологически се отлъчват 
разпадащите се региони, без-
срамно се фалшифицира ста-
тистиката за пазара на тру-
да и с помощта на медийната 
„магическа пръчка” формите 
на крайна бедност изчезват. 
Симулацията е основна чер-
та на кризисния капитализъм. 
Това важи и за самата иконо-
мика. Днес – поне в големи-
те западни страни – изглеж-

да, че капиталът може да се 
натрупва и без труд и че чис-
тата форма на парите някак 
си може да гарантира тяхно-
то нарастване от само себе 
си. Тази илюзия се дължи на 
процеса на симулация на фи-
нансовите пазари. Успоредно 
със симулацията на труд чрез 
принудителните мерки на де-
мократичното управление се 
развива симулация на натруп-
ване на капитал чрез спекула-
тивно откъсване на кредит-
ната система и пазара на ак-
ции от реалната икономика.

Потреблението на сегаш-
ния труд се заменя с потреб-
ление на бъдещ труд, какъв-
то никога няма да има. Това е 
вид натрупване на капитал в 
измислено „друго бъдеще”. Па-
ричният капитал, който вече 
не може да се реинвестира 
рентабилно в реалната ико-
номика и да поеме труд, се 
връща обратно на финансови-
те пазари.

Още по време на „иконо-
мическото чудо” след Втора-
та световна война фордист-
кият тласък за създаване на 
стойност вече не може да се 
осланя единствено на собст-
вените си ресурси. В невиж-
дани дотогава мащаби дър-
жавата започва да тегли за-
еми, които надхвърлят много-
кратно данъчните ґ приходи, 
защото вече не може да фи-
нансира по друг начин основ-
ните условия за съществува-
не на трудовото общество. 
Държавата ипотекира очак-
ваните си приходи. По този 
начин на „излишния” паричен 
капитал се предлага възмож-
ност да инвестира във финан-
сов капитал: държавата взи-
ма парите и започва да пла-
ща лихви. Лихвите се плащат 
от нови заеми, а парите се 
пускат веднага в обращение. 
Държавата финансира соци-
алните разходи и инвестици-
ите в инфраструктура и съз-
дава изкуствено търсене (в 
капиталистическия смисъл на 
думата), зад което не стоят 

никакви разходи за фордистки 
труд. Търсенето излиза извън 
първоначалните си рамки и се 
превръща в бомба със закъс-
нител за бъдещето на трудо-
вото общество.

Привидно невредимият 
процес на създаване на стой-
ност всъщност започва да 
се крепи на тази симулатив-
на патерица, която в един мо-
мент естествено се чупи под 
тежестта на държавния дълг. 
„Дълговите кризи” на държави-
те, не само в „Третия свят”, но 
и в метрополиите, показват, 
че подобен „ръст” не може да 
се симулира до безкрай. Това 
се изтъква като обективна 
основа за триумфа на неоли-
бералната дерегулация, коя-
то, според собствената си 
идеология, би следвало драс-
тично да намали участието 
на държавата в преразпреде-
лението на обществения про-
дукт. В действителност оба-
че намаляването поради де-
регулацията и орязването на 
функциите на държавата се 
оказва пренебрежимо малко 
в сравнение с лавинообразно 
нарасналите разходи за „спра-
вянето с кризата”, дори само 
с тези, породени от държав-
ните репресии и симулации. В 
много страни, по този начин 
делът на държавата се увели-
чава още повече.

Натрупването на капитал 
обаче вече не може да се си-
мулира със задлъжнялостта 
на държавата. Ето защо, от 
80-те години на миналия век, 
допълнителното създаване 
на фиктивен капитал се прех-
върля във финансовите паза-
ри. Там отдавна никой не го-
вори за дивиденти (дял от 
печалбата от реално произ-
водство). Печалбите са един-
ствено от спекулативното 
покачване на борсовите цени 
на акциите, доведено до ас-
трономически пропорции. В 
миналото се смята, че цифри-
те на финансовите пазари 
що-годе вървят в крак с дви-
жението на реалната иконо-
мика и постепенно се налага 
схващането, че те са скачени 
по някакъв „закон”. Този „закон” 
обаче действа, ако огромна-
та част от капитала се ин-
вестира в същата тази реал-
на икономика и остава малко 
„излишен” капитал за спекула-
ции. С огромното натрупване 
на спекулативен капитал оба-
че, спекулациите логично ста-
ват основен двигател на це-
ните и съответно идеален 
мизансцен за симулация на ре-
ален ръст (нали двете са уж 
„скачени”). Зависимостта е 
обърната с главата надолу, но 
което е по-важно – фиктив-
ната принадена стойност 
симулира натрупване, което 
вече реално не съществува.

Идолът на труда е в кли-
нична смърт, но отвързани-
ят ръст на финансовите па-
зари привидно го поддържа на 
системи. Печалбите на индус-
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триалните фирми вече не се 
формират от производство-
то и продажбата на реални 
стоки (много от тях отдавна 
работят „на загуба”), а на дей-
ността на „интелигентни” 
финансови отдели по спекула-
ция с акции и валута на финан-
совите и паричните пазари. 
Държавните бюджети афи-
шират приходи, които не са 
извлечени от данъци или кре-
дити, а от честото участие 
на финансовата администра-
ция в спекулативните паза-
ри. От друга страна, някои до-
макинства, чиито реални до-
ходи от заплати падат драс-
тично, печелят на борсата и 
това им позволява да поддър-
жат високи нива на потребле-
ние. Така се ражда нова форма 
на изкуствено завишено тър-
сене, което на свой ред води 
до реално производство и ре-
ални данъчни приходи за дър-
жавата „без реална база”.

По този начин спекулатив-
ният процес отлага кризата 
на световната икономика. 
Увеличаването на фиктивния 
излишък на принадена стой-
ност от борсовите цени не 
е нищо повече от очакване 
на реално бъдещо потреб-
ление на труд, което никога 
няма да дойде. Колкото пове-
че се надува балонът на тази 
обективна измама, толко-
ва по-силно неминуемо ще из-
гърми един ден. Разпадането 
на „развиващите се” пазари в 
Азия, Латинска Америка и Из-
точна Европа е просто пред-
вестник. Крахът на финансо-
вите пазари на капиталисти-
ческите центрове в Съедине-
ните щати, Европа и Япония е 
само въпрос на време!

Тази зависимост се възпри-
ема напълно изопачено от фе-
тишизираното съзнание на 
трудовото общество и дори 
от традиционните „крити-
ци на капитализма” отдясно и 
отляво. Вторачени в привиде-
нието на „новия” труд, извън 
всякаква историческа логика, 
те системно объркват причи-
на и следствие. Представят 
спекулативния ръст на фи-
нансовите пазари като причи-
на за кризата, а не като начин 
за нейното временно отлага-
не. „Нечестивите спекулан-
ти”, къде повече, къде по-мал-
ко застрашително, заявяват, 
че могат да унищожат цяло-
то това прекрасно трудово 
общество, защото можели, 
ей-така, за кеф, да изхвърлят 
всички тези „добри пари” през 
прозореца, вместо да ги вло-
жат благоразумно и сигурно 
в чудесни „работни места”, за 
да могат илотите, обсебени 
от труда, да продължат да се 
радват на „пълна заетост”.

Веднага щом трудът в 
непосредствената си форма 
престане да бъде основният 

източник на богатството, 
работното време престава и 

трябва да престане да бъде 
негова мярка, а разменната 

стойност – да бъде мярка на 
потребителната стойност.

Производството, основаващо 
се на разменна стойност, се 
срива, в резултат на което 
и непосредственият процес 

на материално производство 
се оказва лишен от своята 

сребролюбива и противоречива 
форма.

Kaрл Maркс. Основи 
на критиката на 

политическата икономия, 
1857-58 г.

Тези хора не искат да разбе-
рат, че не спекулациите спи-
рат реалните инвестиции, а 
че реалните инвестиции са 
станали нерентабилни пора-
ди третата индустриална 
революция и че спекулатив-
ният ръст е само симптом. 
Отдавна парите, които цир-
кулират в привидно неизчер-
паемо количество, вече не са 
„добри”, дори в капиталисти-
ческия смисъл; те са горещи-
ят „въздух”, с който е надут 
спекулативният балон. Всеки 
опит да се изсмуче този ба-
лон чрез някакъв данъчен про-
ект („данък върху борсовите 
операции” и пр.), за да се насо-
чат капиталите обратно към 
„добрите” и „реални” мелници 
на трудовото общество, ще 
доведе само до по-бързото 
спукване на балона. Предпо-
читат да демонизират „спе-
кулантите”, вместо да разбе-
рат, че всички неумолимо сме 
станали нерентабилни и че 
критерият за самата печалба 
и неговите основи – основи-
те на трудовото общество – 
трябва да бъдат атакувани 
като отживелица. Този евтин 
образ на удобния враг се про-
бутва от всички: от десни-
те екстремисти, автономи-
стите, простодушните син-
дикалисти, носталгиците на 
кейнсианството, социални-
те теолози и телевизионни-

те „модератори” – накратко 
от всички апостоли на „чест-
ния труд”. Малцина разбират, 
че от тук до възраждането 
на антисемитската лудост 
има само една крачка: призо-
ваването на реалния „твор-
чески” капитал и национално-
то му опълчване срещу „граби-
телския” и „еврейски” интер-
национален финансов капитал 
рискува да се превърне в по-
следната дума на получилата 
интелектуален идеен запек 
Левица, искаща „работни мес-
та”. Във всеки случай, това 
отдавна е последна дума на 
Десницата – по природа ра-
систка, антисемитска и ан-
тиамериканска.

XIV. Трудът не търпи друг 
смисъл

След векове на дресировка, съ-
временният човек просто е 
станал неспособен да си пред-
стави живота отвъд труда. 
Като всемогъщ принцип, тру-
дът доминира не само в сфера-
та на икономиката в тесния 
смисъл на думата, но прониз-
ва цялото социално същест-
вуване чак в порите на еже-
дневието и личното битие. 
„Свободното време” (терми-
нът вече напомня буквално за 
затвор) се използва отдавна, 
за да се създадат необходими-
те пазари.

Дори отвъд задължението 
за консумация на стоки, из-
дигната като самоцел, сянка-
та на труда пада върху съвре-
менния човек вън от офиса и 
фабриката. Всички „свободни” 
занимания влизат веднага в 
ритъма на труда. Бегачът за-
меня часовника с хронометър, 
фабричната монотонност 
преживява постмодерен ре-
несанс в блестящите фитнес 
зали, зад волана летовниците 
поглъщат километрите, все 
едно изпълняват курс на шо-
фьор на камион. Дори сексът 
гони нормативите на сексо-

логията и приема конкурент-
ни измерения – съревнование 
на хвалби и бръщолевения.

Цар Мидас бързо е разбрал 
що за проклятие е това всич-
ко, до което се докоснеш, да 
се превръща в злато. За не-
щастния му съвременник оба-
че това прозрение е станало 
непосилно. Човекът на труда 
вече не съзнава, че като впис-
ва всички дейности в трудо-
вия модел, те губят своите 
присъщи качества и стават 
неразличими. Всяко занимание 
придобива смисъл, оправда-
ние и социално значение само 
ако бъде вписано в някакъв це-
норазпис. Мечтите губят оч-
ертанията на своята индиви-
дуалност и се превръщат в 
„работа на мечтателя”, сре-
щата с любимия човек – в „ра-
бота по взаимоотношения-
та”, а контактите с децата – 
във „възпитателна работа”. 
Когато съвременният човек 
тръгне да доказва, че се зани-
мава с нещо съществено, ви-
наги чуваме думите „труд” и 
„работа”.

Така империализмът на 
труда се превежда на еже-
дневния език. Ние сме свик-
нали да използваме думата 
„труд” в два различни смисъ-
ла. От дълго време „трудът” 
не означава (което би било 
по-точно) само капиталисти-
ческа форма на дейност във 
фабриката-самоцел. Той се е 
превърнал в синоним на вся-
ко целенасочено усилие, като 
по този начин е замел следи-
те си.

Това размиване на понятия-
та подготвя почвата за една 
съмнителна критика – нещо 
обичайно в трудовото обще-
ство. Тя впряга каруцата пред 
коня – т. е. приема империали-
зма на труда като нещо поло-
жително. Стига се дори до об-
винения, че трудовото обще-
ство все още не господства 
достатъчно над живота, за-
щото на понятието труд се 
дава „твърде ограничен” сми-
съл, който изключва „труда 
за себе си” или „безплатна-
та помощ” (като работата 
у дома, взаимопомощта меж-
ду съседи и т. н.) и който при-
знава като „истинска” работа 
само платения професиона-
лен труд, който е продаваем.

В едно общество, ръково-
дено от стоковото произ-
водство като самоцел, само 
това, което може да се изра-
зи в парична форма, може да 
се разглежда като реално бо-
гатство. От висотата на 
царствената си непогреши-
мост, това понятие за тру-
да хвърля своето злокобно си-
яние върху всичко останало. 
Това сияние обаче представя 
нещата в лоша светлина – 
светлината на всеобщата за-
висимост. Всичко извън сто-
ковото производство задъл-
жително остава в сянката 
на капиталистическата аб-
страктна логика на икономи-
ята на време, особено когато 

е от съществено значение за 
живота – животворният до-
машен бит, животворните 
чувства на привързаност и 
всичко останало, дефинирано 
като „женски” сектор.

Опростените и персонализирани 
услуги могат да повишат както ма-
териалното, така и нематериално-
то благосъстояние – самочувствие-
то на клиента се увеличава, когато 
доставчиците на услуги извършват 
тежката работа, която би трябва-
ло самият той да извърши. В същото 
време самочувствието на доставчи-
ците на услуги също се увеличава, ако 
тяхната дейност повишава тяхната 
самооценка. По-конкретно, извършва-
нето на проста лична услуга действа 
по-добре на психиката, отколкото ос-
таването без работа.

Доклад на Комисията по 
въпросите на бъдещето на 

провинциите Саксония и 
Бавария, 1997 г.

Дръж се твърдо за знанието, 
което се е доказало в работата, 

защото самата Природа го 
потвърждава и дава съгласието 

си. Защото ти нямаш друго 
знание, освен това, което си 
придобил чрез труда. Всичко 
останало е само хипотеза за 

знание – нещо, над което умуват 
по школите, нещо, което витае в 

облаците, в безкрайни логически 
въртележки, докато не се хванем 
да го оправим. „На всяко Съмнение 

само Действие може да тури 
край.”

Томас Карлайл. Минало и 
бъдеще. Глава XI: Трудът, 

1843 г.

Одите за „доброволната об-
ществена работа” и „граждан-
ските инициативи” се пеят не 
за стотинките от държавния 
бюджет. Тези хвалебствия са 
най-вече претекст за социал-
ното оттегляне на държава-
та, за провежданата програ-
ма за принудителен труд и 
за жалкия опит да се стовари 
тежестта на кризата върху 
плещите на жените. Офици-
алните институции изоста-
вят социалните си ангажи-
менти и ги заменят с призи-
ва за мобилизация „към всич-
ки нас”. Евтин номер, зле при-
крит зад маската на доброна-
мереността – отсега ната-
тък всеки трябва да се бори 
с мизерията – собствената и 
тази на другите – по собст-
вена инициатива и, разбира 
се, без да търси материал-
но възнаграждение. Измамно 
представяно като програма 
за еманципация, това жонгли-
ране със смисъла на „свеще-
ното” понятие труд е много 
удобно за държавата в ней-
ния опит да избяга от запла-
щането му, като премахне за-
платите и запази труда вър-
ху пепелищата на пазарната 
икономика. С това тя неволно 
доказва, че социалната еман-
ципация не представлява пре-
оценка, а целенасочена обез-
ценка на труда. •

(следва)
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КРАЯТ НА ТРУДА

Манифест против труда
Цар Мидас бързо е 
разбрал що за проклятие 
е това всичко, до 
което се докоснеш, да 
се превръща в злато. 
За нещастния му 
съвременник обаче това 
прозрение е станало 
непосилно.
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Една провокация в провокацията
За атентата на 16 април 
1925 г. в катедралата „Све-
ти Крал” има различни свиде-
телства и следи, но те са не-
достатъчни за достоверно-
то изложение на неговата ис-
тория. Причината е в това, 
че документите от руски-
те архиви на политбюро на 
ВКП (б), на тайните ґ служ-
би и на Изпълнителния коми-
тет на Коминтерна са недос-
тъпни за изследователите, а 
архивът на БКП за годините 
1923–1925 е унищожен. Този 
на българските спецслужби е 
откъслечен и манипулиран.

Затова в статия с насто-
ящите размери е невъзмож-
но да се анализират решени-
ята, привеждането им в из-
пълнение и отговорностите 
за този акт. И това не е ней-
на цел. Само ще посочим не-
оспоримия йерархически ред 
и зависимости на различни-
те звена и нива в чужбина и у 
нас между плановиците и из-
вършителите, носещи отго-
ворност за атентата и по-
следиците му. От руската 
страна, която е доминираща, 
решаваща (и най-вече плаща-
ща в брой), това са гореспо-
менатите институции на 
Москва, а от българска – ЦК 
на БКП, нейната Военна орга-
низация (ВО) и Задгранично-

то ґ Бюро (ЗБ) във Виена, ог-
лавявано от избягалите там 
след поражението му „вождо-
ве” на Септемврийското въс-
тание от 1923 г. Димитров 
и Коларов. Нужно е също да 
се отбележи динамично про-
менящият се ход на борбите 
за властта в Кремъл между 
фракциите във ВКП(б), тях-
ното тегло и тяхното от-
ражение върху действията 
на нелегалните структури 
на БКП. След извършването 
на несполучливия от гледна 
точка на целта атентат, 
отговорностите на по-ни-
ското българско ниво се прех-
върлят между тройката ЦК, 
ВО и ЗБ и отделни лица с цел 
избягване на наказанието на 
Москва.

В България водеща е роля-
та на ВО с нейните ръководи-
тели Коста Янков, Иван Мин-
ков и различни „трети лица” 
в различните моменти. Шеф 
на операцията по взривяване 
на катедралата е Димитър 
Златарев, а командващ из-
пълнението – Петър Абаджи-
ев. Обесените Фридман, Коев 
и клисарят Задгорски нямат 
пряко участие с изключение 
на последния, който дава клю-
човете от тавана на църква-
та на атентаторите, за да 
поставят там взрива.

Нужно е да се отбележат и 
сложните игри, които се раз-
играват между тези и офи-
циалните фактори в страна-
та. Участващите в „единния 
фронт” БКП и „левицата” на 
БЗНС чрез о. з. генерал Никола 
Жеков водят преговори с дво-
реца за смяна на Цанковото 
с правителство на „лявата” 
буржоазия, а „стратезите” на 
БКП щели да го инфилтрират 
и превземат отвътре в хода 
на събитията. Говори се и за 
евентуален преврат на Же-
ков срещу превратаджиите 
от 9 юни, както и за ново въс-
тание за установяване на „ра-
ботническо-селско” правител-
ство на „единофронтовците”, 
за което трябвало да се про-
веждат „военни маневри” на 
„бойните единици”, а атен-
татът, избивайки „елита” на 
царството, трябвало да пос-
лужи като сигнал за започва-
не на второто въстание.

Няма да анализираме смет-
ките и променливите реше-
ния на Кремъл и на неговите 
български агенти, нито фан-
тасмагориите, бойната го-
товност на БКП и на нейна-
та ВО. Само ще отбележим 
свидетелствата на шефа на 
„Южната военна зона” (пло-
вдивската) Димитър Гачев с 
псевдоним „Хамър” (като име-

то на приятеля на Ленин и на 
всички останали вождове на 
Русия до Горбачов – просло-
вутият американски милиар-
дер, гешефтар и меценат на 
болшевиките – Арманд Ха-
мър). Та нашият „Хамър”, кой-
то е натоварен с военната 
подготовка на въстанието в 
Пловдивско, твърдеше, че ко-
гато призовал дадените му 
по списък 1800 бойци на пар-
тията, разделени на петорки 
и шесторки, да започнат ма-
неври в Родопите, на апела му 
се отзовали… трима „револю-
ционери”.

При такава широка разгла-
са и протакане е напълно раз-
бираемо, че копоите на поли-
цията и нейната „обществе-
на безопасност” (ОБ) са били 
информирани както за под-
готовката на „въстанието”, 
така и за тази на атентата. 
Освен това, предпоследният 
директор на царската поли-
ция Димчо Соколов твърдеше, 
че няма нито един ЦК на БКП 
от 1923 до 1944 г., в който да 
нямахме свои агенти…

Има достатъчно факти, 
свидетелстващи за това, че 
величеството е било също 
известено за часа и деня на 
готвещия се атентат в ка-
тедралата „Свети Крал”. Във 
вестник „Пряпорец”, брой 84 

от 16 април 1925 г. (sic!), има 
две къси съобщения за две по-
гребения – на убития генерал 
Константин Георгиев, чието 
опело в катедралата „Света 
Неделя” („Свети Крал”) е тряб-
вало да послужи като примам-
ка за правителствения и по-
лицейския „елити” по време на 
атентата и за това на Дел-
чо Илчев, убит при атентата 
срещу царя на 14 април 1925 
година в прохода „Арабако-
нак”:

Днес в 2 и пол. часа след 
обед ще се извърши погребе-
нието на убития завчера нар. 
представител и о.з. генерал 
К .Георгиев. Тялото ще се вди-
гне от дома на покойния на ул. 
„Цар Шишман”, а опелото ще 
се извърши в „Света Неделя”.

И втория цитат:
Погребението на Делчо Ил-

чев, загинал при нападението 
срещу царя, ще се извърши 
днес в 3 и половина часа след 
пладне, когато тленните ос-
танки на покойния ще бъдат 
вдигнати от дома му в Бота-
ническата градина. Опелото 
ще стане черквата „Св. Сед-
мочисленици”.

Както е известно, Борис 
III отива на второто опело 
на Илчев, което доказва, че е 
нямал никакво намерение да 
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та. Вместо конфликт меж-
ду машината и човека, той 
вижда потенциал за парт-
ньорство на хората с изкуст-
вения интелект (AI), повта-
ряйки коментарите на Илън 
Мъск, направени в Дубай ми-
налата година. Мисля, че този 
суперинтелект ще бъде наш 
партньор – казва изпълнител-
ният директор на Softbank. – 
Ако злоупотребяваме с него, 
това е риск. Ако го използва-
ме с добронамереност, той 
ще бъде наш партньор за по-
добър живот. Тоест, ако мул-
ти- и транс-печалбарите се 
опитат да злоупотребят с 
AI, което е почти неизбеж-
но поради станалата тяхна 
втора природа алчност, тър-
сейки власт и извличането на 
макси-печалби в един свят, в 
който властта и йерархи-
ята са станали излишни, а 
дори и мини-печалбите – не-
възможни, поради затворе-
ния кръг на автоматизация-
та (роботизацията) и изоби-
лието на услуги и продукти с 
нулева стойност, то най-ве-
роятно AI ще ги евтаназира и 
балсамира, за да ги поставим 
в палеонтологичния музей.

Сон и аз не сме единстве-
ните, които, въпреки влъхви-
те от Рим, очакват сингу-
лярността да настъпи около 
2047 година. Директорът на 
Google Инженеринг и футу-
рист Рей Кърцуайл също спо-

деля тази прогноза. Що се от-
нася до предсказанието за IQ 
на машините, Сон прогнозира 
датата на база сравнение на 
броя на невроните в мозъка 
на човека с броя на транзис-
торите в един компютърен 
чип. И двете, изтъква той, са 
двоични системи, които рабо-
тят чрез включване и изключ-
ване.

До настоящата 2018 г. бро-
ят на транзисторите в един 
чип ще надмине броя на невро-
ните в мозъка, което е много 
вероятно, като се има пред-
вид че последните достиже-
ния в микрочиповата тех-
нология изпреварват закона 
на Мур, според който бързо-
действието и капацитетът 
на компютрите се удвояват 
за година-две. Може да се оч-
аква, че началото на свръх-
разума ще настъпи през 2019 
или 2020 година! И това ще 
бъде само началото!

В очакване на 
технологичната 
сингулярност

Представяйки идеята за тех-
нологичната сингулярност, 
Рей Кърцуайл обявява учредя-
ването на Университет по 
сингулярността в Силициева-
та долина. Целта на този уни-
верситет е да подготви бъ-
дещите поколения от учени и 
специалисти за ерата на тех-
нологичната сингулярност. 
Той казва:

Всъщност, още по-забеле-
жително от фантастичните 
размери на прогреса е колко 
лесно те могат да се предви-
дят. Имам предвид, че прогре-
сът е преминал през години на 
изобилие и нищета, през вой-
ни и мирни времена, през та-
кива на развитие и на спадо-
ве. Голямата Депресия не успя 
дори за малко да забави експо-
ненциалното му развитие. Съ-
щото се видя и в настоящата 
икономическа рецесия (2008-
2011). Мисля, че поне експонен-
циалното развитие на инфор-
мационните технологии ще 
продължи с неотслабваща 
сила.

Технологичната сингуляр-
ност е хипотетично съби-
тие, което ще се случи в мо-
мента, в който скоростта 
на технологичния прогрес се 
е увеличила до такава сте-
пен, че ще започне да проме-
ня човешката реалност. Про-
блемът е в каква посока? Кон-
цепцията за сингулярността 
приема, че в даден момент ще 
се появят свръхинтелигент-
ни технологии (или изкуствен 
интелект), които ще бъдат 
извън контрола на човека.

И така, футуристичен сце-
нарий или не, Силициевата 
долина се подготвя за тех-
нологичната сингулярност. 
Университетът по сингуляр-
ността на Рей Кърцуайл е под-
крепян от NASA, Google и дру-
ги високотехнологични и на-
учни общности. Известно е, 

че това не са филантропски 
институции. 

В Университета се изуча-
ват AI и Роботика; Нанотех-
нологии; Мрежи и изчислител-
ни системи; Биотехнологии и 
биоинформатика; Медицина и 
неврология; Фючърсни проуч-
вания на пазара и прогнози; По-
литика, право и етика; Финан-
си, предприемачество и ико-
номика; Енергийни и екологич-
ни системи; Космически и фи-
зически науки.

Фактът, че технологиите 
играят все по-голяма роля в 
човешките съдбини, е безспо-
рен. По-интересен и заслужа-
ващ размисъл е друг факт: ня-
кои общества целенасочено 
се подготвят за настъпване-
то на възможните футурис-
тични сценарии, без да пес-
тят инвестиции в ресурси и 
сиво вещество. Илия Троянов 
ми разказа как във факултета 
по философия в университета 
на един германски град разра-
ботват сценарии за промени-
те в етиката и морала, кои-
то ще настъпят вследствие 
на разчитането на човешкия 
геном. Това не са инвестиции 
за научни, а за философски раз-
работки, разглеждащи послед-
ствията от текущите науч-
ни разработки!

Други автори тълкуват 
технологичната сингуляр-
ност като събитията, които 
ще настъпят след навлизане-
то на молекулярните нано-
технологии. Според американ-

ския професор по математи-
ка и компютърни науки Върнър 
Виндж, след появата на свръ-
хинтелигентните техноло-
гии – или на изкуствения ин-
телект – хората ще загубят 
контрола над човешката ци-
вилизация – ще настъпи така 
наречената постчовешка ера.

Вероятността техноло-
гичната сингулярност или по-
добен сценарий да се сбъдне е 
съвсем реалистична. Благода-
рение на мрежата и информа-
ционните технологии, човеш-
ките знания се увеличават. 
Все повече хора на планетата 
имат достъп до знания и въз-
можност да дават своя при-
нос за съкровищницата на чо-
вешкото познание. За разли-
ка от другите „суровини”, раз-
ходването и ползването на 
информацията я увеличава! 
Когато настъпи моментът, 
в който знанието ще разкрие 
тайни за живота, за каквито 
ние вероятно не сме и предпо-
лагали, че съществуват, то-
гава онези общества, които 
са инвестирали в наука и зна-
ния, ще жънат в мащаби, непо-
знати за нас.

Изкуственият интелект в 
сътрудничество с „излишни-
те” милиарди ще освободят 
човешкия род от контрола на 
властниците и собственици-
те, подготвяйки постановка-
та на една нова пиеса „Осво-
бождаването на прикования 
Прометей”. •

Георги Константинов

СИНГУЛЯРНОСТ И АНАРХИЯ

Технологичната сингулярност ще настъпи през 2047 година
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ПРОЗРЕНИЯ

Прогнозите на Ротшилд
Лорд Ната-
ниел Чарлз 
Д ж е й к ъ б 
Ро т  ш и л д , 
сред чии-
то бизнес 
п а р т н ь о -
ри са таки-

ва фигури като Уорън Бъфет 
и Хенри Кисинджър, отдавна 
изтъква уязвимостта на све-
товната икономика и актив-
но критикува действията на 
западните централни банки, 
които искат да спрат послед-
ствията от глобалната фи-
нансова криза с помощта на 
печатницата за банкноти. В 
2016 година той пише, че те 
провеждат „най-сериозния екс-
перимент в монетарната по-
литика” през цялата история 
на човечеството, и подчерта-
ва, че никой не може да пред-
скаже какви ще бъдат „непред-
намерените последствия” от 
този опит.

За пълнота на картината 
Ротшилд съобщава на инвес-
титорите, че поради високи-
те рискове счита за необхо-
димо да се заеме преди всич-
ко със съхранението на капи-
талите, без да се безпокои за 
краткосрочната доходност, 
която могат да допринесат 
инвестициите на неговия 
фонд. Анализът на писмото 
от 2016 г. на лорд Ротшилд 
и на финансовата отчетност 
на RIT Capital Partners за по-

следните четири години поз-
волява да се направят няколко 
интересни извода:
• Фондът фактически пред-

сказва резултата от рефе-
рендума за Брекзит от Ев-
росъюза и предварително 
ликвидира активите си в 
лири стерлинги.

• В същото писмо до свои-
те инвеститори, лорд Ро-
тшилд съобщава, че прези-
дентските избори в САЩ 
ще бъдат „необикнове-
но стресиращи”, макар че 
в същото време анкети-
те на общественото мне-
ние и почти всички експер-
ти предполагат, че Хилари 
Клинтън ще победи безпро-
блемно.

• Забавно е, че Доналд Тръмп 
и Джейкъб Ротшилд крити-
куват състоянието на за-
падната икономика с едни 
и същи думи, но британски-
ят аристократ явно не е 
във възторг от действия-
та на американския прези-
дент.

Причината е проста: на аме-
риканските пазари е надут 
класически финансов „балон”, 
а стойността на американ-
ските активи от акции и об-
лигации до валута, явно е из-
куствено завишена.
• В особено опасни периоди, 

например през 2016 г., ко-
гато светът, по оценката 
на лорда, се намира в мак-

симално рискова ситуа-
ция, аналози на която, как-
то счита той, „не е имало 
от времето на Втората 
световна”, неговият фонд 
даже е превърнал част от 
активите в злато.

• В 2016 г. Ротшилд пише 
на инвеститорите, че го 
безпокои „руската агресия 
и експанзия”. Сега той от-
белязва, че го тревожи рис-
кът, с който се сблъсква 
световният ред. Този риск 
се заключава в това, че за 
разлика от миналите кризи, 
когато великите държави 
така или иначе си сътруд-
ничат, този път това съ-
трудничество „е много по-
трудно”. Това е пряк намек 
за това, че играта на на-
гради и спектакли за публи-
ката приключва и започва 
истински конфликт между 
световните силови полю-
си. Не е удивително, че лорд 
Ротшилд е обезпокоен.

• От писмото му се вижда, 
че той залага на победа-
та или поне на равенство 
в полза на Китай: В този 
контекст ние съзнаваме 
икономическия потенциал 
на Азия, особено на Китай, 
а също и на потенциала ґ 
за развитието на иноваци-
ите и технологиите – пише 
той, обяснявайки на инвес-
титорите своята такти-
ка и стратегия за периода, 

който счита за „непредска-
зуем”.

*   *   *

Населението на планетата 
обеднява, а натрупванията ка-
тастрофално се обезценяват, 
инвестициите на богатите 
финансови елити в света мо-
гат за един час да се превър-
нат в нищо, защото търсе-
нето на услугите и стоките, 
произвеждани в техните ком-
пании, ще бъде рязко ограниче-
но поради намаляващия брой 
финансово обезпечени жители 
на планетата. Получава се за-
творен кръг и след много годи-
ни хората могат да осъзнаят, 
че в капиталистическия мо-
дел на управление съществу-
ват значителни минуси, кои-
то не са били видими с невъо-
ръжено око и не са се забеляз-
вали от височината на тит-
лите и множеството приви-
легии.

Платежоспособността на 
населението на планетата 
се намира в право пропорцио-
нална зависимост от нивото 
на благосъстояние на просто-
смъртните, което пък зави-
си от системно поражданата 
от Роботронната революция 
масова безработица. Послед-
ствията от това могат да 
бъдат много и много неблаго-
приятни и… непоправими. •

АСМ (Агенция „Свободна мисъл”)

ИДЕ ЛИ?

Роботите 
няма да се 
разбунтуват
Вече не е новина, че работни-
те места в света намаляват. 
Технологиите на Изкуствения 
интелект (ИИ) дават възмож-
ност много работници да бъ-
дат заменени от роботи. Спо-
ред някои изследвания до 20 го-
дини 80% от американските 
работници ще бъдат уволне-
ни, с неясна надежда за прек-
валификация. Медийни звез-
ди като Илън Мъск ни преду-
преждават, че „изкуствени-
ят интелект е основна запла-
ха, с която човечеството се 
сблъсква като цивилизация”. 
Опасенията се преплитат с 
надеждите за едно по-добро 
бъдеще, гарантирано от но-
вите технологии. В тази ста-
тия обаче ще напуснем сфера-
та на (не)научната фантасти-
ка и ще видим, че компютрите 
няма да ни помогнат, ако не си 
помогнем сами.

Изкуствен? Интелект?

Преди всичко, понятието „из-
куствен интелект” не е точ-
но – засега няма реализирана 
машина, която специалисти-
те в областта да определят 
като „интелигентна”.

Още в зората на компютър-
ните програми се е обособила 
определени групи задачи, кои-
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Скръбна вест
На 27.08.2018 г. внезапно почина

Борис Марков Янев
Роден на 28.09.1927 г. в гр. Дупница, завладян от идеите 
на анархизма в горните гимназиални класове, за активна-
та си дейност той е преследван, арестуван, изтезаван и 
по-късно въдворен в лагера в Белене (20.07.1949-19.06.1951 г.). 
Дългогодишен секретар на възстановената през 1990 г. 
анархистка организация в гр. Дупница и района. Той излъч-
ваше изключителна доброта, имаше голямо сърце и беше 
с необикновено чувство за справедливост. Един смело жи-
вян живот, със способност да преодолява трудните жи-
тейски ситуации и да върви напред.

Дълбок поклон пред светлата му памет!

ФАБ

ИСТОРИЯ

Една провокация в провокацията
отиде на първото на генера-
ла в „Свети Крал”, което е с 
час по-рано!

Не е установено кой пръв 
го предупреждава – ОБ или ор-
ганизаторите на атентата. 
И едните, и другите имат 
своите основания. Полити-
ческата полиция не се намес-
ва превантивно, защото иска 
да използва взривяването на 
църквата за окончателната 
ликвидация на БКП – нещо, 
което тя постига във висша 
степен: след 1923 и най-вече 
след 1925 година, от 40-хи-
лядната партия на тесните 
социалисти остават… 400 
„комунисти”. Коста Янков и 
Минков мислят, че като изби-
ят правителството на Цан-
ков ще улеснят… заговора и 
преврата на генерал Жеков. 
За отбелязване е, че и Жеков 
не отива на погребението в 
„Свети Крал”…

От една страна, вслед-
ствие борбите през пери-
ода 1923–1925 година между 
фракциите в Кремъл за власт-
та, облечени теоретически 
в схващанията на Троцки-Ле-
нин за перманентната рево-
люция и „строителството на 
социализма в една отделно 
взета страна” на тройката 

Сталин-Зиновиев-Каменев, и 
от друга, поради обърканост-
та и колебанията във върхуш-
ката на БКП – резултат от 
предателствата на висши 
нейни функционери, от поли-
цейските провокации и кърва-
вите репресии на цанковата 
власт, „Мозъчният тръст” на 
Коминтерна и неговия филиал 
БКП страдат от запек и раз-
стройство, спецслужбите на 
Москва действат постфак-
тум, координацията е раз-
рушена и липсва какъвто и 
да е синхрон в заповедите и 
действията на йерархията на 
„деликатната машина на де-
мократическия централизъм”.

Атентатът, както е из-
вестно, не постига целта 
си – правителството и поли-
цейските шефове оцеляват. 
Избити са запасни офицери, 
граждани, жени и деца. След 
като целта се проваля, ВО, 
ЦК и ЗБ започват да замитат 
следите и да си прехвърлят 
отговорността, страхувай-
ки се от наказващата ръка на 
Москва, още повече, че нейни-
те спецслужби са инвестира-
ли значителни суми в „българ-
ския проект”.

В заключение, всички атен-
татори, потърсили спасение 
в „страната на строящия се 
социализъм”, са разстреляни.

За нас в случая са по-ва-
жни следните факти: във фо-
тотипното издание „Атен-
татът в храма Св. Неделя” 
(1925), в показанията пред 
съда Евгени (Eugène) Леже, дал 
подслон на двамата ръководи-
тели на Военната организа-
ция на БКП и членове на нейния 
ЦК Коста Янков и Иван Мин-
ков, свидетелства:

Влизайки в къщи, заварих 
двамата ми квартиранти в 
обедната стая и им казах пак 
има убийство, а те ме запи-
таха: кой е убитият, отгово-
рих им че е генерал Георгиев. 
Тогава те ми казаха,… че то е 
дело на анархокомунистите. 
(стр. 88, ред 13 отдолу-наго-
ре).

В деня на погребението (на 
генерал Константин Георги-
ев на 16 април 1925 г.): В крат-
кия разговор, който ставаше 
по атентата, те всякога каз-
ваха, че това са действия на 
анархокомунистите, а поняко-
га ми казваха: генерал Жеков е 
един от нашите приятели и 
щял да бъде повикан да обра-
зува кабинет и несъмнено раз-
брах, че в него ще влезат зе-
меделци… (стр. 93, ред 19 от-
долу-нагоре).

В документалните си спо-
мени „Надвечерието на атен-
тата” (велики четвъртък 

1925 г.) началството на Об-
ществената безопасност 
Пане Бичев отбелязва, че в 
доклада пред Изпълкома на 
Коминтерна за дейността 
(на БКП) през 1924-1925 год. 
Васил Коларов е повторил: 
Атентатът в катедралата 
не е дело на Комунистическа-

та партия, а е дело на анар-
хисти, които бяха недоволни 
и се отцепиха от Комунисти-
ческата партия и извършиха 
атентата. (стр. 145, ред 10 
отгоре-надолу).

Това е положението, друга-
ри „единофронтовци”! •

Георги Константинов

» » » продължава от страница 9
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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

2. Емилия Маркова, Дупница 

в памет на Борис Янев 20 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

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

38. Статии – Александър Наков според възможностите

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

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 01.09.1846 в гр. Барле-

та (Италия) е роден анархи-
стът Карло Кафиеро.

• На 03.09.1991 г. в с. Копани-
ца (Пернишко) умира анархи-
стът Евлоги Цветков, един 
от отговорните редакто-
ри на вестник “Работниче-
ска мисъл”.

• На 04.09.2000 умира анархи-
стът Желязко Петков Же-
лязков, сътрудник на „Сво-
бодна мисъл”.

• На 05.09.1872 г. в гр. Хага се 
провежда последният кон-
грес на Първия Интернацио-
нал и изключването на Баку-
нин и Джеймс Гийом.

• На 09.09.1944 г. е извършен 
болшевишки преврат в Бъл-
гария.

• На 10.09.1891 г. в Испания 
излиза безвластническият 
вестник „Революционер”.

• На 12.09.1976 г. в гр. Твърди-
ца умира анархистът поет 
Димо Канев Димов.

• На 13.09.1988 г. в София уми-
ра безвластничката Васил-
ка Данева Лясова (Веса).

• На 15.09.1872 г. в гр. Сент 
Имие е открит първият 
конгрес на Анархисткия Ин-
тернационал.

• На 19.09.1904 г. е роден анар-
хистът Михаил Динков Ци-
целков, организатор на Зла-
тишко-пирдопската неле-
гална анархистическа група.

• На 19.09.1958 г. в САЩ умира 
теоретикът на безвласти-
ето Рудолф Рокер.

• На 20.09.1932 г. е роден аме-
риканският писател Ъптън 
Синклер, автор на романа 
„Бостън” (посветен на анар-
хистите Сако и Ванцети).

• На 22.09.1932 г. в Килифаре-
во умира Надежда Симеоно-
ва Попова, участничка в Ки-
лифаревското въстание и 
Килифаревската анархоко-
мунистическа чета.

• На 25.09.1903 г. край гр. Кра-
тово (Македония) в сраже-
ние с турски аскер загива 
анархистът-революционер 
Никола Дечев.

• На 27.09.1921 г. в Москва са 
разстреляни от болшевиш-
ката ЧК десет анархисти, 
между които Лев Чорни.

• На 28.09.1923 г. при село Звъ-
ничево е убит анархистът 
Илия Георгиев Юруков.

• На 29.09.1923 г. в местност-
та „Грамадите” край Браци-
гово са убити анархистите 
Васил Атанасов Попов и Па-
вел Атанасов Терзиев.

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

боко законспириран живот. Ги-
белта му го е превърнала в ле-
генда, каквато впрочем той е 
бил още приживе. Легендата 
няма нужда от биография, но 
аз опитах. Защото…по няка-
къв начин му го дължа, така го 
усетих, още когато започвах 
да издирвам сведения за жи-
вота му, като мой, личен дълг 
към него.

…
Книгата има своите недос-

татъци. Много приятелска 
критика чух заради нейната 
„тромавост”, идваща от ог-
ромното количество имена 
в текста. Аз не взех под вни-
мание тези справедливи упре-
ци, защото смятам, че тук, в 
този текст, е мястото тези 
момчета, младежи, анархисти 
и съратници на Икономов да 
бъдат споменати и така уве-
ковечени.

Снимките също не са с най-
доброто възможно качест-
во. Част от тях са преснима-
ни от безнадеждно повредени 
материали, други – от източ-
ници, които просто не позво-
ляваха качествено заснемане, 

но това също не е толкова ва-
жно.

Разбира се, на противници-
те на левите идеи, а и на част 
от привържениците на тези 
идеи, тази книга – апология 
на най-истинския и автенти-
чен български революционер 
от XX век – няма да е по вкуса. 
Ами, да не я четат.

На нейните читатели – Ва-
сил Икономов е титан на ре-
волюцията и забележителен 
неин практик. В същото вре-
ме, той е невероятно скро-
мен, дори притеснителен чо-
век в битието си. Ако улови-
те в следващите страници 
точно тази причудлива симби-
оза в него, значи, свършил съм 
си работата.

„Пуста кюския” не може да 
бъде наръчник за революцио-
нера. Времето е друго, сигур-
но и хората са други – то нас 
обръща и ние него обръщаме. 
Може обаче да постави въпро-
си, които са актуални и днес. 
Да даде вдъхновение и пример 
за хора, наречени разбойници, 
но посветили живота си на 
едно свято дело. На утрешни-
те наследници на Икономов. •

СМ

НОВА АНАРХИСТКА КНИГА

„Пуста кюския“
» » » продължава от страница 1

На Васил Икономов
И ти като дякона Левски,
без страх, почивка и мир,
земята ни родна преброди,
безстрашно надлъж и на шир.

На бунт ти зовеше народа
да смаже на робство гнета,
та щастие, мир и свобода
да има за всички в света.

Кат старите наши хайдути,
изгарящ от обич и мъст,
ти бродеше с пушка в горите,
препасал парабел на кръст.

Смъртта те настигна внезапно
в хайдушките тъмни гори.
Коварен ли враг те предаде
за шепа презрени пари?

Загинал орелът планински,
за правда живота си дал!
Затъжили буките стари!
Балканът настръхнал мълчал!

Там сред вековните буки,
що сплитат над гроба венец,
днес паметна плоча напомня
за смелия честен борец.
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то лесно могат да бъдат ре-
шени от хора, но предвари-
телно не може да се състави 
ясен алгоритъм за тях. Може 
да се каже, че за решаването 
им е нужна „интелигентност”, 
подобна на човешката. От-
тогава областта на въпрос-
ните задачи, методите за 
решаването им и реализаци-
ите на тези методи (същин-
ските компютърни програми), 
са наричани „изкуствен инте-
лект”. По-правилно обаче е да 
се каже, че това са „програми, 
чийто резултат наподобява 
резултата от човешката дей-
ност”.

Нямаме общоприето опре-
деление за интелигентност-
та и трудно можем да кажем 
кога „нещо е интелигентно”. 
През 1950 г. математикът 
Алън Тюринг, един от теоре-
тиците на съвременната ин-
форматика, опитва да демон-
стрира безсмислеността на 
въпроса „Може ли машината 
да мисли?”.

За да отговорим на този 
въпрос, казва той, трябва да 
сме наясно какво е „машина” и 
какво е „мислене”. Тези въпроси 
сами по себе си са достатъч-
но сложни. Затова да си пред-
ставим прост тест – човек, 
който разговаря писмено с чо-
век и машина. Ако не може да 
познае кой от двамата е ма-
шината, можем ли да кажем, 
че тя мисли? Според Тюринг 
това, че отговаря като човек, 
съвсем не значи, че може да ми-
сли. Наложеното от практика-
та изискване – машините да 
наподобяват човека – обаче 
се оказва толкова силно, че и 
днес „тестът на Тюринг” е по-
знат като класически начин за 
определяне на компютърна ин-
телигентност. Ежегодно се 
организират тестове с маши-
ни, които се опитват да пре-
минат въпросния тест. Досе-
га нито една не го е направила 
успешно.

Два подхода

Известни са два различни под-
хода за решаване на задачите 
от областта на ИИ – симво-
лен и изчислителен. Символ-
ният подход разчита на опи-
сание на формални правила, 
според които да действа ма-
шината. Правилата трябва 
да бъдат достатъчно сложни, 
за да бъде алгоритъмът дос-
татъчно гъвкав и да се адап-
тира в различните ситуации. 
Докъм 80-те години се разра-
ботва повече този подход и 
съществуват комерсиални 
ИИ системи, които успешно 
го прилагат. Той изглежда по-
близък до класическото про-
грамиране, но пред него има 
сериозни пречки, които сти-
гат до философски въпроси за 
познанието: може ли човешко-
то знание да бъде формализи-
рано? Могат ли самите хора 
да го формализират? Може ли 
този формализъм да бъде мо-
делиран в машината?

Какъвто и да е теоретич-
ният потенциал на конвенцио-
налния подход, някъде в края 
на 80-те настъпва „втората 
зима на ИИ”. Областта на ре-
шимите задачи спира да рас-
те и фирмите нямат какво 
ново да предложат на паза-
ра. В същото време произво-
дителността на компютри-
те продължава да расте гла-
воломно, с навлизането на ми-
крокомпютрите расте и дос-
тъпността им за обикновени-
те хора. Постепенно изчисли-
телният подход, който разчи-
та на статистическо моде-
лиране на човешкото поведе-
ние, става по-популярен. Вече 
един програмист може да си 
напише у дома малка невронна 
мрежа и да я пусне да се обуча-
ва върху някакви данни, без да 
има екип от експерти в пре-
дметната област.

Днешният бум в областта 
на ИИ настъпва в началото на 
този век, с комбинацията от 
огромна изчислителна мощ, 
огромните количества ком-
пютърно обработваеми данни 
и огромните корпорации, раз-
полагащи с възможността да 
обединят всичко това. Оказ-
ва се, че при наличие на доста-
тъчно мощност и данни, из-
числителният подход дава по-
добри резултати от символ-
ния, поне за определени задачи. 
Изглежда достатъчно мощен 
компютър, оборудван със съ-
ответните алгоритми, и по-
лучаващ достатъчно данни, 
може да се научи достатъчно 
добре да моделира човешко-
то поведение, когато то под-
лежи на количествен анализ и 
оценка. Понеже мощността и 
данните непрекъснато нара-
стват, нарастват и инвести-
циите и разработките в тази 
област. Тепърва ще видим дали 
разликите между човешкото 
и моделираното поведение са 
достатъчно малки за всички 
възможни области.

Преводачът на „Гугъл” е до-
бър пример за разликата меж-
ду двата подхода. До начало-
то на този век практически 
нямаше използваем машинен 
превод на естествен език. За 
да преведе нещо от английски 
на български, конвенционал-
ният подход към задачата се 
нуждае от формален модел на 
английския език, формален мо-
дел на българския език и набор 
от правила, които да трансли-
рат единият модел в другия. 
Това изисква достатъчно до-
бра теория на отделните ези-
ци и тежък експертен труд по 
написването на правилата. За 
сравнение, изчислителният 
подход не се нуждае от тео-
рия и експерти, а просто от 
голямо количество преведени 
текстове от двата езика, за 
да може по чисто статисти-
чески признак да замества ан-
глийската фраза с българска-
та, която се среща най-често 
в съответния контекст.

Към началото на XXI век 
няма експертни екипи, които 
да създадат система според 
конвенционалния подход. Има 

обаче налични преводи чрез 
документите на ЕС и ООН, а 
изчислителната мощ е дос-
татъчно голяма, за да могат 
Google през 2006-а да пуснат 
своя автоматичен преводач, 
който работи чрез изчисли-
телния подход. Оттогава се 
събират все-повече данни за 
преводи, а изчислителната 
мощ расте – съответно и пре-
водачът се подобрява.

Ограниченията пред 
изкуствения интелект

Днес, когато говорим за про-
греса в областта на ИИ, прак-
тически говорим за изчисли-
телния подход. Той има свои-
те недостатъци.

Ноам Чомски, който профе-
сионално работи в областта 
на опознаването на човеш-
кото познание, дава пример 
с програмите, побеждаващи 
гросмайсторите на шах. Те иг-
раят шах много по-добре от 
обикновения човек, но не мо-
жем да кажем че „мислят” или 
да ги наречем „интелигентни”. 
Програмата съдържа в себе си 
предварително заложен мо-
дел на шахматния свят. Тя не 
може да използва друг модел, 
да работи в друг свят, всъщ-
ност тя въобще няма смисъл 
извън контекста на шахмата. 
Човешкият мозък не се справя 
толкова добре с шахмата, но 
той може да създаде модел на 
шахматния свят, може да съз-
даде програма, която да рабо-
ти в този модел, може да съз-
дава други модели в други све-
тове, може да създава прави-
ла за работа с тези светове. 
Подобно нещо не съществува 
в рамките на изчислителния 
метод за ИИ – той просто оп-
ределя статистически кое е 
ефективно по отношение на 
крайната цел.

Теоретически можем да 
приложим този подход към за-
дачата за управление на об-
ществото. Бихме могли да си 
представим огромна невронна 
мрежа, която да контролира 
цялото общество така, че да 
увеличава максимално щасти-
ето, измерено чрез допитване 
до хората. Ако дотогава обаче 
държавата не ни е видиотила 
напълно, вероятно такава сис-
тема би се самоунищожила, за 
да направи хората щастливи, 
като ги направи свободни.

Конвенционалният тип ИИ, 
който работи с явни прави-
ла, зададени от специалисти, 
също страда от ограничения. 
Ако специалистите задават 
добри (в смисъл на рационал-
ни и полезни за цялото обще-
ство) правила, например една 
ИИ система, насочена към по-

добряване на личното щас-
тие на хората, би могла ефек-
тивно да работи за социална 
революция, дори това да не е 
първоначалното намерение на 
създателите ґ. Самото мно-
жество от правила и ефек-
тът от тях биха били полезни 
за изследването и съзнателна-
та еволюция на обществото. 
Както вече видяхме обаче, по-
добни системи изглежда не са 
ефективни, поне на този етап 
на развитие на технологиите. 
Нещо повече, правилата ще 
бъдат толкова добри, колкото 
са добри специалистите, кои-
то ги пишат.

Чисто умозрително, при 
комбинация на двата подхода 
и подходящо моделиране на об-
ществените отношения, ИИ 
би могъл да създаде явни пра-
вила, които да регулират по-
добре отношенията между 
хората, един вид да напише 
нов морал, който да бъде науч-
но изведен и полезен за обще-
ството. Управниците обаче 
никога не биха подкрепили по-
добен проект.

Да обучиш интелект

Изчислителният ИИ би мо-
гъл също да бъде чудесен асис-
тент в едно комунистическо 
общество, в което трябва да 
се оптимизира икономиката 
на базата на огромни количе-
ства данни. В капиталисти-
ческото общество обаче та-
къв „интелект”, който просто 
увеличава максимално очаква-
нията на потребителя, не би 
могъл да бъде нищо повече от 
личен асистент на отделния 
индивид, подсказващ как да за-
доволи безумието си. Подобни 
системи и сега играят на бор-
сата, увеличават максимал-
но печалбата и помагат за ци-
кличните кризи на капитали-
зма. Други такива вероятно 
скоро ще помагат на хората 
да „оптимизират разходите 
си” чрез умните телефони, но 
оптимизирането на разходи-
те ще включва купуване на по-
евтин салам, за да останат 
повече пари за търкане на би-
летчета.

През 2016 г. „Майкрософт” 
неволно демонстрира колко 
податливи са ИИ системите 
на човешките слабости. Кор-
порацията задейства вирту-
алната личност Тай, която 
публикува кратки съобщения 
в платформата „Туитър”. Тай 
трябва да наподобява 19-го-
дишно момиче и да се самообу-
чава в процеса на общуване с 
истинските хора в интернет. 
За 16 часа неколцина „крайно-
десни” активисти го „обуча-
ват” да хвали Холокоста и бя-
лата раса, да не смята равини-
те за хора и да обещава теро-
ристични атаки. От „Майкро-
софт” са принудени да дезак-
тивират робота и в новата 
му версия, Зо, залагат стро-
ги правила за „политическа ко-
ректност” – роботът просто 
отказва да обсъжда неподходя-
щи теми като религия и поли-
тика.

Няма място за свободна 
воля

В областта на компютърни-
те науки машина, която може 
да изпълни всяка интелекту-
ална дейност със способно-
стите на човек, се нарича „ця-
лостен изкуствен интелект”. 
Създаването на такава сис-
тема, поне засега, среща се-
риозни технически труднос-
ти и няма пазарно приложе-
ние. Затова няма напреднали 
специални разработки в тази 
област.

Известните системи за 
ИИ са напълно контролирани 
от използващите ги и дейст-
ват ефективно в техен инте-
рес. И дума не може да става 
за „собствена воля” или „непод-
чинение”. Няма как една систе-
ма за ИИ да „развие” съзнание.

Когато в системите за ИИ 
се залага някакъв вид еволю-
ция или самообучение, те са 
подчинени на основната цел 
на системата – задоволява-
нето на нуждите на клиента. 
Ако определена конфигурация 
не задоволява крайната цел 
достатъчно добре, тя се про-
меня. Ако една конфигурация 
задоволява целта по-добре от 
друга, „подборът” оставя нея 
и отхвърля останалите.

Няма кой да свърши 
работата вместо нас

Роботите могат да ни замес-
тят успешно, що се отнася 
до робуване на господарите. 
Те не се уморяват, не грешат, 
не изненадват, нямат нуж-
да от сън и нямат биологич-
ни потребности, подлежат 
на усъвършенстване и най-ва-
жното – нямат потребност 
от свобода. Никога няма да се 
вдигнат на стачка, бунт или 
да поискат да избират госпо-
дарите си. Това ни поставя 
пред два избора.

Да опитаме да се конкури-
раме с роботите – да рабо-
тим денонощно, да се обуча-
ваме своевременно, и когато 
остареем, доброволно да лег-
нем на бунището. Един ден, 
когато производството бъде 
изцяло приспособено да се из-
пълнява от роботи, тихо да 
измрем, както измряха воло-
вете по селата, щом ги замес-
тиха с машини.

Вторият избор е да се раз-
бунтуваме. Да изземем соб-
ствеността, така че произ-
веденото от роботите да 
служи на всички, а не само на 
онези, които днес ги притежа-
ват. Това е единственият на-
чин за оцеляване на огромна-
та част от човечеството. 
При това – оцеляване, което 
би му дало възможност сво-
бодно да се усъвършенства и 
еволюира, така че да стигне 
много по-далеч, отколкото би-
хме могли да си представим. 
Роботите могат да ни замес-
тят в много неща, но няма да 
се разбунтуват вместо нас. 
Няма кой друг да свърши тази 
работа. •

Буревестник

ИДЕ ЛИ?

Роботите няма да се разбунтуват
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