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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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„Визията” на БСП
Гръмко прокламираният нов про-
грамен документ на Столетни-
цата е стръв за патриотарски 
електорален лапнишаран

Бакунин против 
Маркс
ХХ век доказва, че критиката на 
теоретика на анархизма не е ни-
каква утопия, а трезва прогноза

Теорията на 
J-кривата на 
Джеймс Дейвис
Кога и защо настъпват револю-
циите?

Шваб: 
безпрецедентен 
растеж
Тарторът на Давос предупреж-
дава, че се задават трусове

„Бог и държава” на 
Бакунин
Издадената наскоро на българ-
ски книга си заслужава да бъде 
прочетена от всеки 

ТЕМА НА БРОЯ:

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
борсата

Един човек, ако няма душа – 
казва един мой съселянин, уд-
ряйки се с длан по сърцето, – 
а мисли и говори само за пари, 
стиска се като кокошо дупе, 
що за човек е това?! Ама ако 
ида да се разправям, както е 
редно спрямо това какъв май-
мунджилък ни извъртя, ще ме 
съдят като че съм набил чо-
век! Айде стига ми толкова 
да патя от уроди! Сипи едно 
от новоизпеченото!

Цял месец съселянинът ми 
заедно с неколцина още ком-
шии от махалата се гърчи-
ха на един покрив на чети-
риетажна кооперация, ново-
строй, с още не всички прода-
дени апартаменти. Собстве-
никът на имота рекъл да 
спести, за да вземе акт 16 – 
и резултатът беше препо-
криване на сградата. А покри-
вът гаден – с чупки и архите-

ктурни глезотийки, стръм-
ни скатове, капандурки и вся-
каква идиотия за „атрактив-
ност”. Всичко свършиха хора-
та ни, махнаха оплесканото, 
туриха правилно воалити, 
олуци, битумки, висяха и бра-
ха страх на въжета, които на 
всичко отгоре няма къде да 
се вържат – един държи, друг 
се ветрее по ръбовете и се 
старае да не поглежда надолу 
към бетона на паркинга с ла-
биринт ограда от ковано же-
лязо с щръкнали остри деко-
ративни елементи, които да 
затрудняват прескачане.

Опряха само до най-недос-
тъпните места, за които се 
иска скеле или платформа – за 
наема ґ искат под сто лева 
на ден. Разчели майсторите, 
че за три дни ще довършат. 
За целта ще махнат тук 
таме оградата, за да може да 
застане платформата, после 
ще ги монтират наново.

И се запъна пусти чичко па-
ричко, много му било, а май-
сторите не са никакви май-
стори. Обясняваха му, че дру-
гояче не може, че са човеци, а 
не лястовици, не са дори карл-
сони с вентилаторче на га-
щите, макар че неколцина са 
ходили на гурбет в Швеция.

Не, вика, нищо не сте свър-
шили – няма пари!
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ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ

Театрално-политически сезон

Есента отварят театрите. 
Наесен започва и „политиче-
ският сезон”. В театъра обик-
новено няма проблем с квору-

ма на актьорите. Може да се 
случи липса на кворум на публи-
ката – и пиесата пада поради 
липса на интерес. Приходът на 
театъра е нулев. Започват да 
репетират друга постановка.

С „политическия театър” 
е обратното. Публика, вклю-
чително от наболели въпроси 
за решаване, има винаги. „Ак-
тьорите” не се явяват – раз-
очарованите хора и текущи 
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УЧИ, ГОВЕДАРЧЕ

Нищетата на 
българското 
образование
Скоро отмина „първият учебен 
ден” и няколко дни се говори за 
проблемите в образованието. 
За да надвикаме тълпата, ще 
кажем кратко и ясно: система-
та на образованието не може 
да бъде подобрена, тя може 
само да бъде унищожена.

Учениците

Повечето ученици не искат 
да ходят на училище. „Защото 
ни дават домашни, има голя-
мо напрежение покрай изпити, 
тестове”. „Защото когато си 
на училище трябва да учиш – 

по-рядко започваш да намираш 
време за когото и да е”. „Зара-
ди някои хора. Също така някои 
от нещата, които ни учат, не 
мисля, че ще ни потрябват в 
живота”. „Не успяха по никакъв 
начин да ме заинтригуват”. 
„Защото се налага да изкарвам 
хубави оценки. Стресиране, 
контролни, изпити и домаш-
ни”. „От една страна, ученето 
е зубрене без резултат. От 
друга страна – всички сме по-
ставени под общ знаменател”.

Има и такива, които ня-
мат търпение да се върнат 
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И бригадата се прибра в 
махалата. Не им е ни на тях, 
ни на други бачкатори за пър-
ви път такава инфекция. Ри-
скове на професията. Пък и 
дойде време за печене на ра-
кията. И затварянето на бур-
кани със зимнина. Традиция.

Интересно нещо е бъл-
гарският език. В съседно-
то село ракията се „вари”. У 
нас се „пече”. Иначе правят и 
там, и тук едно и също. Осо-
бено след трудови прецаква-
ния, ракията е някаква утеха. 
Като религията – опиум за 
народа. Обезболяващо, сред-
ство за по-лесно примирение 
с онова, което се чувстваш 
безсилен да промениш. Тради-
ция народна – на волско тър-
пение.

Естествено, носим „проби” 
на мегданчето с макарите 
вместо маси, всеки се фука 
със своята ракия. И в тема-
та съответно обсъждаме 
калабалъка с винпром „Карно-
бат”. По този повод идват на 
ум разни мисли. Ето, алкохо-
лът – той си е легална дрога. 
Към него организмът разви-
ва по-силна зависимост, от-
колкото към хероина. Даже 
не може се рече кое е по-убий-
ствено – сещам се за ката-
строфи по пътищата и пиян-
ски сбивания с пукнати глави. 
Ама носи пари – в бюджета. 

А бюджетът храни държав-
ната машина, всички бюро-
крати, всички политици, а те 
споделят копанката с „обръ-
чите от фирми”, постилат 
меко и обилно вкусно на пар-
тийните спонсори.

Стане ли дума за пиене, 
вървят и цигарите – съща-
та ситуация. Дрога си е. Уби-
ва. И пълни много кесии, осо-
бено държавната. Как да не 
си представиш, че тия отго-
ре направо зъл майтап си пра-
вят с нас! Ето, викат, налепи-
ли сме страшни и гнусни кар-
тинки по цигарите, вдигаме 
цените,… а простолюдието 
купува ли купува. Или пуши и 
пие „контрабанда” – безакциз-
но, което обаче пак накрая из-
лиза „на светло” като пари и 
държавата си прибира реке-
та. Ами щом е така, казват 
си кукловодите, да го натис-
каме тоя народ бе! Търпелив! 
Границите на търпението му 
са зад хоризонта. Я да видим 
докога ще спи инстинктът 
им за самосъхранение… И вди-
гат цените на всичко оста-
нало – парно, горива, хляб. За 
последния се правят на на-
родни хора, ама туй е перче-
не, баламосване. Собствени-
те им фирми не работят без 
печалба – с какви очи го искат 
от другите? Да видим колко и 
докъде може по тоя начин…

Та щом споменах и ракия, и 
цигари, само с тях не се жи-

вее – тоест не се умира по-
степенно, но неизбежно и не-
удържимо, и то така, че да си 
мислиш, че животът е без-
краен – трябва и туршия.

Колко чушки и домати ще 
отгледаш в двора? И да ги за-
твориш в многократно вече 
употребени буркани – за три-
четири седмици си отиват. 
Купуваш на пазара, мъкнеш 
чували. Нови буркани, нови ка-
пачки. Миене, чистене, ряза-
не, смилане. Варене. Накрая, 
който обича да смята, виж-
да, че не е спестил нещо сери-
озно. И без врътнята и зани-
мавката, времето и изгоре-
ните дърва или ток, същите 
пари ще даде да си купи лю-
тениците и туршиите в ма-
газина. Ама друго си било до-
машното… Въпрос на вкус и 
на навик – колкото от купеш-
ки, толкова и от домашни ва-
рива-печива се случват най-
малко диарии, а най-лошо – 
отравяния. Ама – традиция. 
Свещена крава.

Също като традицията на 
примиряване с всички мерзос-
ти на живота. Плюс традици-
ята „да изкараш кинти” – за-
щото така е по правилата. 
Въртележка. По-скоро казино. 
Казиното на социалното ни 
битие, в което правилото е 
едно: казиното винаги печели.

Не ви ли омръзна бре, хора! 
Наистина ли ви се живее? •

Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от борсата
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дертове пият студена вода, 
не им връщат билетите. От 
заплатата на политиците и 
да отрежат нещичко – то е 
символично. Господата парла-
ментаристи например не жи-
веят от доходи по ведомост. 
Това са им джобните парици – 
за семки и бонбонки. Основна-
та дебела баница им пада от 
лобизъм, от уреждане на удоб-
ни за бизнеса, с който са свър-
зани, закони, нормативи, вра-
тички в законите и нормати-
вите. В това число и чисто 
беззаконие – от наш човек на 
наши хора и обратно. Банко-
вите сметки и имотни придо-
бивки на фигурантите от по-
литическия театър набъбват, 
растат, независимо от ниво-
то на официалните заплати 
и демонстративните удръж-
ки – и съвсем без никаква връз-
ка с „качеството на продукта”, 
който изработват и който не 
оставят в тоалетната, а го 
плясват щедро върху плещите 
на поданиците на нечистата 
и несвята република.

В крайна сметка публика-
та пак плаща – прескъпо, дори 
когато е лишена от бледото 
удовлетворение да напсува ре-
жисьора, трупата и сценари-
ста, гледайки телевизия, слу-
шайки радиото, четейки – а и 

пишейки! – вестници. За раз-
туха и протест вече не мина-
ва – кой от онези, срещу които 
е адресирано мероприятието, 
му обръща внимание? Да не го-
ворим, че едно е да освиркаш 
некадърници на истинска теа-
трална сцена, друго е да сто-
риш същото против полити-
ческия театър – постоянно 
си в риск да запознаеш бъбре-
ците си с полицейската палка. 
За употребата на която пак 
плащаш. Бездарниците от по-
литтеатъра обаче продължа-
ват да печелят…

Да, и актьорите гледат да 
припечелят странично. Учас-
тие в реклама, в някое съби-
тие, озвучаване на филми, во-
дене на предавания. Дреболии. 
Пък и си е работа. Досега оба-
че не са вкарвали насила в за-
лата хора, под строй и конвой 
от жандармерия. Нито ти ис-
кат, извън цената на билета, 
лев за вход, два за изход. Не те 
съдят, ако не си съгласен с пос-
ланията им.

В политическия театър, 
дори когато „съвестно рабо-
ти”, резултатът не е реша-
ване на проблеми, а уреждане 
на интереси – на малката гру-
па „големи хора”. Покрай тях, 
като страничен ефект, се об-
лажват хората на големите 
хора – подобно на разширява-
ща се кръгова вълна от хвър-

лен във вода камък. Вълната е 
висока само докато кръгът е 
тесен – нататък става ниска 
до скромна и никаква, колкото 
по-широк е кръгът. Принципно 
положение, естественоприро-
ден научен факт.

С други думи – политиче-
ският театър е усъвършенст-
вана измама, уголемено „тука 
има, тука няма”, роднина на 
телефонната измама и на пла-
днешкия обир. В най-безобид-
ния си вариант – фабрика за 
илюзии.

Да, и театърът е такава 
фабрика. Само че не крие, че 
продава илюзии. Илюзии за за-
бавление, за смях, за замисля-
не, за удоволствие. На теа-
тър един мъж, ако е решил да 
блесне по-така, може да заве-
де ухажваната жена. Или деца-
та си – на куклен театър. За 
което си е платил – получава 
го. Въпреки обичая в българ-
ския театър изпълнителите 
да попрекаляват с гръмогла-
сие, пресилен тон и движения, 
това е в рамките на жанра, 
нискокачественият фалш не 
вирее.

Политическият театър е 
изграден от фалш, като „ак-
тьорите” вече и не се стара-
ят особено. Защо да го правят, 
след като публиката мълчи?

И плаща ли плаща. •
Христо Николов

ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ

Театрално-политически сезон
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в клас…. „Омръзна ми да стоя 
по цял ден вкъщи.” „Искам да 
се видя с останалите”. „Все си 
представям как нещата ще бъ-
дат по-забавни и приятни. А 
учим и яки неща”.

В едно елитно училище, сред 
най-добрите ученици в града, 
почти никой не отива на учи-
лище, за да научи нещата, кои-
то му преподават.

Учителите

Учителите също не хранят 
илюзии за ролята си. „Какво 
друго да работя?” „И на малко 
да ги науча, пак е по-добре от 
нищо”. „Обичам сценичните из-
куства и хората, затова съм 
учител”. „Не им преподавам, за 
да идват при мен на частни 
уроци”. „Мисля, че истинските 
учители помагат на децата да 
пораснат, не само да учат, но 
и ги оформят като личности”. 
„Мисля, че е лесно и ако рабо-
тиш долу-горе, ще имаш оси-
гурена добра заплата без мно-
го труд, а с нагаждане и подма-
зване на директора”.

За разлика от децата, кои-
то не познават други отноше-
ния в училище, те често са ужа-
сени от учебния процес. „Вед-
нъж да се пенсионирам, да се 
махна от тези диваци!” „Страх 
ме е да се върна в училище, аз с 
малките не мога да се справя, 

а тези ще ме изядат!” „Повече 
никъде не отивам с тях!” „Поне 
не съм при циганите”.

Според тях хората в минис-
терството „затрупват деца-
та с материал”, „събират всич-
ко в една година”, „вдигат не-
прекъснато изискванията”, но 
в същото време „подготвяме 
децата само за матурата, за 
да си вземат изпита, остана-
лото не го научават”, „оценки-
те определят бъдещето им, 
как да ги изпитваме истински”.

„Държавната образовател-
на система е смазваща в лич-
ностен и професионален план. 
Не смятам че, бидейки емоцио-
нално интелектуално и вся-
чески осакатявана всеки ден, 
мога да съм полезна и пълно-
ценна като педагог”. По-добре 
в частното училище. „В роля-
та на амбулантен търговец… 
но пък откакто „парите след-
ват детето” и в държавното 
образование е така”.

Министерството

Тази година стартира един 
от най-малобройните випуски 
в историята на българското 
образование. Според минис-
търа обаче проблемът не е в 
бройката. „През следващите 
години миграцията ще е кул-
турна, не икономическа, обра-
зованите ще искат да избягат 
от необразованите”. Сякаш 

УЧИ, ГОВЕДАРЧЕ

Нищетата на българското 
образование
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ТЯХНАТА БОРБА

„Визията“ на БСП
Партията Майка има-няма и 
току изненада населението 
с пореден план за спасение в 
царствието небесно.

Амбицията никога не е 
била в недостиг в партийна-
та централа и местните ръ-
ководства. Откакто хитро 
сдаде формалното управле-
ние, БСП неуморно съчинява 
визии и планове. Представя-
ме накратко поредната твор-
ба като пример за импотент-
ността на българската поли-
тическа класа.

Тежки думи още в увода: 
България има нужда от нова 
перспектива! Има си хас да 
няма! Но с какво е „нова” тази 
перспектива, когато висо-
копоставени партийци съв-
сем по старому са забъркани 
с бандитски персонажи, арес-
тът на които става само в 
чужбина?

Нататък в епичния доку-
мент четем, че неравенства-
та се задълбочавали, имало 
малцина богати и мнозина 
бедни. Вярно е. Срамежливо е 
премълчано обаче колцина от 
„най-богатите българи” зае-
мат високи постове в БСП.

Необходимо било пълно пре-
осмисляме на концепцията за 
икономиката. Не е лъжа, че 
държавното управление  е не-
способно да реализира основ-
ните принципи на демокраци-

ята. Но не е и цялата, гола и 
безпощадна истина. Не, госпо-
да! Държавата е инструмент 
на управляващите, машина за 
подчинение на управляваните. 
В пасажа за държавата е вяр-
но само това: тя е „защитник 
на интересите на национал-
ния бизнес в рамките на меж-
дународните икономически 
интереси и съюзнически об-
вързаности”.

Интересите на чорбаджии-
те са коренно различни от 
интересите на наемните ра-
ботници – това е истината. 
За ръце на чуждестранните 
апаши служи тъкмо „нацио-
налният” бизнес – той задър-
жа заплати, той притиска ра-
ботника за извънредни часо-
ве, той икономисва от без-
опасност и условия на труд. 
Накрая, колкото и от печал-
бата да изтече навън, за „род-
ните” работодатели остава 
много повече, отколкото за 
работниците. Партията до-
бре се грижи за интересите 
им – проблемът с евтината 
работна ръка у нас бил,… че 
можело да поскъпне!

Признание, че корупцията е 
начин на съществуване на бю-
рокрацията, не ще дочакаме. 
БСП предлага „създаване на не-
допускащи корупция условия”. 
Знаем само едно такова усло-
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според него в предишните го-
дини необразованите са бяга-
ли от образованите… „Обра-
зованието е най-важната ин-
вестиция за развитието на 
обществото ни, то ни обеди-
нява. Именно затова разгово-
рът за образованието е разго-
вор за бъдещето”. 

Министърът изглежда го-
вори за нашето бъдеще, а не 
за своето. Защото и в тазго-
дишния бюджет, „най-важна-
та инвестиция” е по-ниска от 
разходите за „отбрана и си-
гурност” на управниците и да-
леч по-ниска от даренията за 
олигарси и бюрократи, описа-
ни като „икономически дейнос-
ти и услуги”. Видно е, че мини-
стрите се грижат не за наше-
то бъдеще, а за своето насто-
яще. За бъдещето им се гри-
жат в скъпите колежи на За-
пад, където пращат децата 
си с ограбените пари.

Резултатът

Тенденцията сред учениците 
е на 100 деца може би 3-4 да се 
принасят в жертва на образо-
вателната система, да посе-
щават младостта си на под-
готовка за бъдеще, в което да 
се превърнат във високопла-
тени специалисти. Останали-
те се надяват да се оправят 
между другото, с връзки, дала-
вери и много труд. Никой от 
тях обаче не планира да живее 

в България, въпреки че 85%, в 
края на краищата, остават 
тук.

Няма конспирация, има 
интереси

„Не харесвам теории за кон-
спирации, но наистина нямам 
друго обяснение за случва-
щото се”, заяви дългогодиш-
на учителка, влюбена в про-
фесията си. Сякаш наистина 
има таен заговор – уж всички 
имат добри намерения, а за-
едно с невежеството расте 
и мъката в образователната 
система. При това не само в 
тази система и не само в на-
шата страна.

Можем да обвиним илюми-
натите, рептилите, евреите, 
шейтана или подредбата на 
планетите. Пък после, като 
истински патриоти, да лег-
нем и сънуваме, че сме предво-
дители на гъските, царе на ко-
кошките и защитници на бъл-
гарския народ. А можем да под-
ходим научно и да потърсим 
причините във фактите.

По света

Още Платон е бил убеден, че 
образованието и възпитание-
то в правилните закони са 
„единственото важно” за ут-
върждаването на една държа-
ва. Според него, щом веднъж 
хората бъдат възпитани по 
подходящ начин, това ще га-
рантира стабилността на 

статуквото и възпитанието 
на новите поколения. Затова 
държавата трябва да обучава 
всички граждани. Този подход 
в различна степен е прилаган 
в Римската империя и други 
антични държави. 

По време на Средновекови-
ето отговорността за възпи-
танието на поданиците ми-
нава в ръцете на Църквата, 
която успешно монополизира 
достъпа до информация и го 
използва да поддържа същест-
вуващия ред. С Ренесанса оба-
че нещата се променят – зна-
нието става масово достъп-
но, а авторитетът на Църк-
вата рязко спада. Появява се 
нужда от нова организация за 
възпитаване на поданиците. 
Наполеон Бонапарт е първи-
ят, който прави образование-
то задължително и държавно. 
Следващата е победената от 
него Прусия. До края на 19-ти 
век този модел е наложен в 
почти всички Западни страни.

И у нас

По време на българското Въз-
раждане всяка община обра-
зова децата си, както наме-
ри за добре – образованието 
е максимално децентрализи-
рано и демократично. Ведна-
га след Освобождението оба-
че е одържавено. Както и дру-
гаде, това изглежда тясно 
свързано с налагането на на-
ционална държава. Всъщност 
първият опит за одържавява-

не е още на османския държав-
ник Мидхат Паша като част 
от проекта му за създаване на 
„единна османска нация”.

Младата българска държа-
ва надгражда руския образо-
вателен модел. Чл. 78 на Тър-
новската конституция пра-
ви образованието не просто 
безплатно, а „задължително 
за всите поданици”. Финанси-
рането става със специален 
данък, въведен малко по-къс-
но. Новата държава има нуж-
да от специалисти за все по-
механизиращото се стопан-
ство, от чиновници за все по-
растящата администрация, 
от поданици, възпитани в по-
слушание и патриотизъм. 

Повече от столетие тези 
нужди се запазват. Предме-
ти като „Вероучение” биват 
заменени от „Научен комуни-
зъм”, „даскалите” стават „учи-
тели”. Държавата обаче се 
грижи образователната сис-
тема да функционира, да моде-
лира поданиците по най-под-
ходящия начин. Приучава на 
послушание към всякакви ви-
дове власт и на поносимост 
към неравенството.  Подгот-
вя учениците за разделение на 
труда чрез оценките на спо-
собностите им. Социализира 
ги в едно общество, в което 
повечето от тях ще бъдат 
тор за избрания елит. „Народ-
ната” власт след 1945 г. е бру-
тално откровена за ролята 
на образованието: „оръжие, 
ефектът от което зависи от 

това кой го държи и кого иска 
да удари”.

Днес българската държа-
ва е регионално управление на 
една от най-западналите про-
винции в ЕС. Управниците ґ 
могат да бъдат сменени все-
ки момент. Нямат причина да 
инвестират в образование, 
което ще даде плодове след 
десетки години. Българската 
образователна система се 
развива според нареждания-
та на Европейската комисия, 
а тя реализира стратегията 
на европейския елит. За ис-
тинските нужди на елита мо-
жем да съдим по делата на чи-
новниците. Те постигат две 
цели. Поддържане на високо-
технологичен сектор, който 
да се конкурира с китайския и 
американския, и развиване на 
армия бюрократи, която да 
контролира подопечното на-
селение.

Първата цел се реализира 
в метрополиите – нашата 
страна е само периферен до-
нор на подходящ генетичен 
материал. От ЕС няма натиск 
за развитие дори на информа-
ционните технологии, които 
уж носели сериозни инвести-
ции в България. За сметка на 
това продължава „образова-
нето” на хора в различни бю-
рократични дисциплини. По-
литиката на ЕС е хората, на-
селяващи периферията, да бъ-
дат превърнати биологичен 
интерфейс към модерните 

УЧИ, ГОВЕДАРЧЕ

Нищетата на българското образование
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ТЯХНАТА БОРБА

„Визията“ на БСП
вие – бездържавно гражданско 
самоуправление. Онези в БСП, 
които не са клинични идиоти, 
също го знаят, но предпочи-
тат да ликвидират корупци-
ята на думи, докато на дело 
обират каймака ґ.

Зад засуканите думички 
като „дигитализация” стои 
старата бюрокрация – пове-
че чиновници, повече частни 
изпълнители на обществе-
ни поръчки. Повече места и 
позиции за раздаване на свои 
хора. „Национална електрон-
на система по заетостта” е 
начин за контрол – дали някой 
не мами големите измамници. 
„Единен електронен данъчен 
регистър” – да не изпусне хаз-
ната нито стотинка, която 
смята, че заслужава да взема. 
С какво това е по-различно от 
рецептите на „десните”?

Думата „социализъм” липс-
ва в програмата на „социалис-
тическата” партия. Вече пре-
поръчват „икономическа дър-
жава”, тоест държавен капи-
тализъм. Предлагат „прибли-
жаване на властта към граж-
даните и бизнеса”. От социа-
лизма остава пожеланието за 
„изкореняване на бедността” 
чрез „минимални възнаграж-
дения, не по-малки от 60% от 
средната работна заплата за 

страната за предходната го-
дина”. Средната заплата ве-
роятно смятат според схе-
мата един ял свинско, други-
ят– зеле, значи са яли свинско 
със зеле. Признават, че пазар-
ната икономика е несъвърше-
на и генерира неравенство, но 
по-нататък става ясно, че ви-
зията е възхвала на капита-
лизма, „подобрен” със „социал-
ни политики”, осъществявани 
от бюрократи. Визията обе-
щава едновременно свобода 
за богатите и закрила за бе-
дните. Ниски разходи за рабо-
тодателите и растящи за-
плати за работниците. Само 
едно обещание обаче може да 
бъде наистина изпълнено – за 
пълната чиновническа паница 
на голямата държавна софра.

Текат вълшебни думи за би-
отехнологии, нанотехноло-
гии, електроника, фотоника, 
„зелена икономика”, „устойчи-
во развитие”, „биологично зе-
меделие”  и „нови производ-
ствени схеми и системи”. В 
мъглата от думи прозират 
само милионни суми, които 
ще получат бюрократите, за 
да ги разпределят в помощ на 
„индустриални зони” и „инова-
тивен бизнес”. Останалото са 
голи обещания – 70% рецикли-
ране на отпадъците не са ре-
ализирани даже в маниакално 
рециклиращата Германия.

Смешките продължават 
с „Не на войната по пътища-
та!” и „всяка година 5% по-мал-
ко тежки пътнотранспорт-
ни произшествия”. Чрез по-
вече нови пътища – все едно 
досега никой не е строил ма-
гистрали. „Нови технологии 
в енергетиката”, електромо-
били и „интелигентни мре-
жи”. След тези голи обещания 
стои „категоричната подкре-
па” на енергийните междуна-
родни инфраструктурни про-
екти – точно в това няма 
нищо ново, високотехнологич-
но и развиващо. „Социално съ-
образената цена за граждани-
те” я познаваме добре – пос-
къпването е единствената 
бъдеща реалност.

Секцията „Земеделие” е на-
сочена към остатъците от 
селския електорат. Щели да 
ограничат едрите производи-
тели – надали, след като по-

ловината от земевладелци-
те са родом от БКП/БСП и аг-
ропромишлените комплекси 
от Живково време. Следват 
и други празни обещания – из-
борните кампании се водят 
постоянно, без значение кога 
са самите избори. За нещо 
елементарно като площадки-
те с ракети за предотвратя-
ване на градушки обаче „Визи-
ята” е забравила да разпери 
паунска опашка.

Визията за туризма се из-
черпва общо взето с „нови 
схеми за насърчаване на бъл-
гарските туристи да посе-
щават българските турис-
тически обекти”. Като имаме 
предвид, че целокупното бъл-
гарско население е един про-
цент от населението на Ев-
ропа – и то най-закъсалият, – 
всеки маркетингов директор, 
изтърсил подобна инициати-
ва, ще бъде нецензурно атес-
тиран и помолен да си разчис-
ти бюрото и да напусне пред-
приятието със скоростта 
на осветена хлебарка. Мили-
оните незаети „легла” в така 
наречения ни туристически 
отрасъл няма да се напълнят 
нито със „схеми”, нито изоб-
що някога. Отново, няма нуж-
да да търсим икономическа 
логика във „визията” – само 
стръв за патриотарски елек-
торален лапнишаран.

Не е за чудене, че разделът 
за фискална политика е дъ-
лъг и подробен. Социалисти-
те държат на „финансовата 
стабилност”, разбира се „при 
стриктно придържане към 
критериите от Маастрихт”. 
В увода громяха формалния 
подход, при който уж сме „от-
личници”, а обедняването про-
дължава. Ето обаче, че благо-
денствието на хората (пар-
дон, „гражданите”) е маловаж-
но пред финансовата стабил-
ност, осветена и благослове-
на в Маастрихт. Държавният 
рекет не се поставя под съм-
нение. Врътките с данъчна-
та система са замазване на 
очите – облажените няма да 
са гражданите, а отново ще е 
властта.

„Визията” планира „револю-
ция” в Регионалното развитие 
чрез учредяване на „Национа-
лен фонд за сближаване меж-
ду регионите”. Познато, нали? 
Още институции за разпре-
деляне на парите от данъци. 
Много институции – много 
пари трябва да се съдерат – 
обещанията за „справедливо” 
облагане са наистина кухи. 
Далаверите вече са разпреде-
лени по градове: за компютри 
и електроника – Ботевград, 
Благоевград, София и Пловдив; 
филмова и тв индустрия – Со-
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икономическа 
логика няма – 
само стръв за 
патриотарски 
лапнишаран
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машини и управлявани макси-
мално ефективно, т. е. евти-
но. Няма нужда да бъдат об-
разовани, още по-малко пък – 
възпитавани да бъдат сво-
бодни.

Новото образование

Не е задължително децата 
да се образоват в училища. 
По-полезни знания се придо-
биват в общуване с прияте-
ли, връстници, по-опитни и – 
понякога – дори по-неопитни 
хора. Още по-полезни са придо-
битите от личен опит. Мно-
го хора около нас организират 
домашно самообразование, 
групи за самообучение, диску-
сионни форуми и други начина-
ния за развиване и споделяне 
на знания.

Вероятно винаги ще има 
нужда от специализирани за-
ведения и преподаватели, но 
не като днешните.

Какво не работи

Вредно е принуждаването на 
децата да учат неща, които 
не ги вълнуват. Ученето без 
желание води до зазубряне, а 
зазубрянето – до затъпяване. 
Властта обаче учи всички на 
едно и също. По-удобни са хо-
рата, направени по калъп. Не-
предвидимостта на подани-
ците пречи на властта пове-
че от затъпяването им.

Вредно е централизиране-
то на образователната сис-
тема, спускането на обща 
програма за всички ученици 
във всички училища по цяла-
та страна. Министерство-
то не може без училищата, 
но училищата са съществу-
вали преди министерството 
и ще съществуват дълго след 
като министерствата изчез-
нат. Няма нужда някой в сто-
лицата да определя какво да 
се случва с децата в провин-
цията.

Вредно е, че участниците в 
образователния процес нямат 
никакъв контрол върху него. 
Родителите предоставят де-
цата си на учителите, които 
посвещават живота си „да ги 
направят хора”. Как да стане 
това обаче решава министъ-
рът на образованието – ро-
дителите, учителите и деца-
та са просто изпълнители на 
държавната образователна 
програма. Учудващо е, че у тях 
все още се намира някакво же-
лание да я изпълняват.

Вредно е финансирането да 
става централизирано. Щом 
учениците няма да бъдат обу-
чавани еднакво, няма нужда 
необходимите ресурси да бъ-
дат събирани, разпределяни (и 
крадени) в столицата – може 
отделните региони или обра-
зователни общности да заде-
лят необходимия според сами-
те тях ресурс за образование, 
според нуждите и възмож-
ностите си.

Какво вече работи

През 1901 г. в Барселона анар-
хистът Франсиско Ферер от-
крива „Модерно училище”, кое-
то се отличава за времето 
си със смесените класове от 
момчета и момичета, смесе-
ния социален произход на деца-
та и личната хигиена на учени-
ците. Обучението е строго ра-
ционално, преподават се само 
научни теории и никаква фор-
ма на религия. Учителите са 
поощрявани да демонстрират 
всичко, което преподават – 
чрез природата, учебни посо-
бия и др. Поне формално тези 
неща днес са възприети в по-
вечето държавни училища.

Не е възприета липсата на 
поощрения и наказания. Лип-
сата на оценки и изпити, на-
гради, дипломи, грамоти и т. 
н.; липсата на наказания. Без 
наказания учителите нямат 
власт над учениците и трябва 
да преподават чрез убеждава-
не и авторитет – за това не 
е достатъчно да си назначен с 
министерска заповед.

Ферер е разстрелян през 
1909 г., но анархистите не 
престават да създават сво-
бодни училища. Заслужава да 
споменем „Кошерът” на Се-
бастиан Фор и училището в 
Ясна Поляна на Лев Толстой. 
Опитите за освобождаване на 
образованието от контрола 
на държавата продължават и 
до днес, повечето организато-
ри дори не ги свързват с анар-

хизма. За съжаление в България 
те са достъпни само за малци-
ната заможни хора.

Популярен метод е валдор-
фската педагогика, наследник 
на „духовната наука” от „нова-
та епоха” на Рудолф Щайнер. 
Поради ориентацията си към 
развитието на личността на 
детето, а не към създаването 
на универсални поданици, тя 
стига до същите методи, кои-
то предлагат анархистите – 
не се пишат оценки, препода-
ването се основава на приме-
ри и др. Годишното обучение 
в Частно средно училище „Ни-
колай Райнов” обаче струва 
почти 7000 лева. За сравне-
ние държавата отделя за едно 
дете в своите училища около 
1000 лв.

„Научната педагогика” на 
Мария Монтесори също се 
продава добре в България. За 
разлика от Щайнер, Монтесо-
ри успява във флирта с различ-
ни правителства. Методът 
ґ е разработен за прилагане в 
държавните училища. Нейна-
та работа обаче също е ориен-
тирана към индивидуалност-
та на детето и е отхвърлена 
от властта, защото води до 
неконтролируеми резултати 
и самостоятелни ученици. Го-
дишната такса в „Монтесори” 
училищата в България започва 
от 4400 евро.

В България има „Общност за 
демократично образование”, 
според която в демократични-
те училища завършват „щаст-

ливи и познаващи себе си и све-
та хора, които не са престана-
ли да обичат да учат и продъл-
жават да го правят през целия 
си живот”. Едно училище е „де-
мократично”, ако учениците 
избират какво да учат и про-
цесът се управлява от общи 
събрания на цялата общност – 
родители, учители и ученици. 
Според Общността подобни 
училища има в цяла Европа. Въ-
преки че темата е много по-
пулярна сред българските ро-
дители, търсещи по-добро об-
разование за детето си, не ус-
пяхме да открием нито едно 
наистина демократично учи-
лище в България. Може би по-
ради очевидните трудности 
пред всичко демократично в 
общество с високо неравен-
ство.

Изглежда все повече роди-
тели осъзнават нуждата от 
ново обучение – рационално об-
разование и свободно възпита-
ние на децата. Опитите да го 
реализират обаче не намират 
подкрепа от властта. Напро-
тив – тя им поставя всякакви 
пречки от бюрократичен и фи-
нансов характер. Причината 
е, че свободното обучение не 
оставя място за контрол вър-
ху хората – тази причина няма 
да изчезне, докато не изчезне 
самата власт. Въпросът не е 
дали да направим държавното 
образование свободно, въпро-
сът е дали да освободим обра-
зованието от държавата. •

Златко

УЧИ, ГОВЕДАРЧЕ

Нищетата на българското образование
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фия; информационни техноло-
гии – пак София и т. н. Сякаш 
регионите не опустяха след 
също такова „регионално раз-
витие” при властта на БКП.

Особено затрогващ е раз-
делът за ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ 
ГРАДОВЕ. На места личи, че 
някой е чел Жак Фреско. Само 
дето Фреско мечтаеше за 
свят без парично-стокови 
отношения, а във Визията не 
пропускат да обосноват вся-
ка своя хрумка с „генериране 
на добавена стойност”.

За здравеопазването за-
почват добре. Здравната 
система си противоречала. 
Защото „общественият ин-
терес и обществената функ-
ция стават все по-подчинени 
на частния интерес на дос-
тавчиците на здравни услу-
ги.” Тук трябваше да спрат, 
защото предложенията им 
за „подобряване” се вписват 
в същата въртележка. Стре-
межът да внушат, че тяхна-
та глупост е по-умна от глу-
постите на предишните, е 
разбираем – и се нарича поли-
тика. Самият факт, че Визи-
ята използва търговски реч-
ник за описание на здравео-
пазващите дейности, е симп-
том за фалша и на тези пред-
ложения.

Първата задача на държа-
вата била да спаси училище-
то. Разбираемо е – близък до 
върхушката на БСП социо-
лог каза пряко в ефир: целта 
на образованието е да дре-
сира младежта да изпълнява 
безсмислени заповеди и да я 
подготви за пазара на труда. 
Към това са насочени и „визи-
онерските” предложения: „Пъ-
лен обхват на децата в учи-
лищна възраст”, „Пресичане 
на подмяната на българска-
та култура и история”, „Оси-
гуряване на необходимите 
специалисти за развитие на 
страната” и т. н. Образова-
нието е система за произ-
водство на идиоти. Без хора, 
превърнати в идиоти, не ще 
има ни партии, ни власт.

Подобно на образование-
то, „Културата… е истори-
ческа инвестиция за бъдеще-
то на България” за постигане 
на „националните цели”. Под-
ходът – пари за правилните 
хора, набедени за творци, а 
всъщност хвалители или пре-
сторени критици на насто-
ящата ни реалност. Вместо 
да удушват с тел творците, 
ще ги съблазняват с хонора-
ри – при условие че правилно 
пишат, правилно пеят, пра-
вилно свирят, играят и най-
вече – ако правилно „защита-
ват българското културно 

наследство”, както властта 
го разбира.

„Сигурност за граждани-
на в сигурна държава и обще-
ство”. Плюс – за това че дър-
жава и общество не са пред-
ставени като едно и също. Но 
минус – за общото послание. 
Държавата е сигурна само за 
себе си. За нея гражданинът 
е консуматив – всякога може 
го пожертва в името на „на-
ционалните цели”.

За нас, анархистите, ар-
мията и полицията са слуги 
на властта. Въоръженото на-
селение, което спазва прин-
ципите на солидарността и 
свободата, е единствената 
им алтернатива. БСП обаче 
няма никакво намерение да 
въоръжава народа. „Счита-
ме, че ролята на държавата 
като основен защитник на 
правата, живота и собстве-
ността на гражданите от 
престъпни посегателства 
трябва да се засилва… Ще ра-
ботим за преодоляване на це-
ленасочено утвърдилото се 
недоверие към правозащит-
ните институции, което се 
превръща в значим риск за 
разпад на държавността, с 
всички възможни крайни и 
стихийни прояви на недовол-
ство, безредие и неспазване 
на законите”. Все едно най-
големите престъпници не са 

винаги най-големите власт-
ници.

Хвалбите в областта на 
„антитероризма” са смешни, 
а призивите „да засилим мер-
ките за безопасност” – глупа-
ви. По време на европредсе-
дателството столицата бе 
пълна с жандарми и медиите 
не спряха да посочват дупки 
в сигурността. Атентати 
нямаше, защото терористи-
те нямаха достатъчен мо-
тив, а не защото система-
та работи. Пробвайте да по-
лучите помощ на рекламира-
ния телефон 112. Който още 
не се е изненадал неприятно, 
тепърва му предстои. 

БСП обещават през след-
ващите 7-8 години, ако Визи-
ята им се превърне по чудо 
в официална държавна поли-
тика, редуциране на престъ-
пленията с 3-4%. Толкоз.  Зна-
ят добре, че няма да нама-
лят „основните криминоген-
ни фактори –  увеличаваща-
та се бедност, изхвърляне-
то на част от младото поко-
ление от естествената им 
среда или социална класа, на-
растващата употреба и раз-
пространение на наркотици” 
и т. н. Обещаното редуцира-
не може да се постигне с мал-
ко повечко сплашване и по-
малко регистрация на повик-
ванията. Няма да отрежат 

корена, причинителя на прес-
тъпления. Особено корена на 
корупцията.

В областта на външната 
политика визионерите от-
крили, че „на някакъв етап 
обединена Европа престана 
да бъде разпознавана като 
политически проект, осно-
ван на определени всеобщи 
ценности и насочен към бла-
гото на всички европейци.”

ЕС обаче никога не е бил 
такъв проект. Започва като 
картел за въглища и стома-
на, прераства в изгодна коо-
перация на бюрократичните 
машини и едва тогава му ту-
рят политическата шапка на 
„всеобщи ценности”. Ако бяха 
всеобщи, нямаше да имат 
нужда от специално поощря-
ване, щяха да никнат като 
трева и през асфалт.

Грешката на ЕС била 
т. нар. финансиализация на 
икономиката – сякаш цяла-
та „визия” не се  държи точ-
но върху гримирана „финанси-
ализация”. 

И накрая извод: „Длъжни 
сме да върнем идеите в поли-
тиката и политиката в упра-
влението”. Защото чувство-
то на изоставеност у хора-
та подхранвало популизма. 
Популист да вика „дръжте по-
пулиста” е подходящо за сю-

ТЯХНАТА БОРБА

„Визията“ на БСП
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Трябва да разчупим монопола на 

тълкуването на света, затворено 

в трудовия лагер. Теоретичната 

критика на труда тук играе ролята 

на катализатор. Тя трябва да атакува 

фронтално господстващите забрани 

в мисълта на хората и да обяви 

открито и ясно онова, което никой 

не смее, но мнозина усещат: 

трудовото общество е 

свършило курса и няма 

защо да скърбим за 

него.
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КРАЯТ НА ТРУДА

Манифест против труда
XI. Кризата на борбата за 
интереси

Безполезно е да се потис-
ка фундаменталната криза 
на труда и да се превръща в 
табу, въпреки, че тя марки-
ра всички настоящи социал-
ни конфликти. Преходът от 
обществото на масова инте-
грация към един „ред” на селек-
ция и на апартейд не води до 
нов рунд на старата класова 
борба между капитала и тру-
да, а до идеологическа криза 
на борбата за интереси, кои-
то остават заключени в логи-
ката на системата. През епо-
хата на просперитет след 
Втората световна война 
старият патос на класова-
та борба вече е изгубил своя 
блясък.

Това обаче не става, защо-
то революционната тема 
„сама по себе си” е „интегрира-
на” чрез манипулативни прак-
тики или корумпирана от съм-
нителния просперитет, а на-
против – защото нивото 
на фордисткото развитие 
разкрива логическата иден-
тичност на капитала и тру-
да като социално-функцио-
нални категории на една и 
съща фетишизирана социал-
на формация. Заключено в ло-
гиката на системата, жела-
нието да се продаде колкото 
може по-скъпо стоката ра-
ботна сила губи всякаква на-
сока извън пределите на сис-
темата.

Ако до 70-те години на ми-
налия век основната цел все 
още е да се оберат най-мно-
го от отровните плодове на 
трудовото общество, нови-
те кризисни условия, предиз-
викани от третата индус-
триална революция, премах-
ват дори и този стремеж. 
Само докато трудовото об-
щество е в експанзия, него-
вите социално-функционални 
категории могат да водят 
своите борби за интереси в 
голям мащаб. След като обща-
та основа обаче започва да се 
руши, интересите, които ос-
тават заключени в логиката 
на системата, вече не могат 
да обхванат цялото обще-
ство. Всеки започва да дърпа 
чергата към себе си. Наемни-
те работници дезертират 
от синдикатите, а мени-
джърите – от работодател-
ските организации. Всеки за 
себе си и Богът на капита-
листическата система сре-
щу всички: така наречената 
индивидуализация е просто 
поредният симптом на кри-
зата, в която се намира тру-
довото общество.

Доколкото интересите 
все още могат да бъдат обе-
динени, това се случва само 
на микроикономическо ниво. 
Да си съсипеш живота за 
предприятието без никакъв 
опит за социално освобожде-
ние се превръща в своего рода 
привилегия, а защитата на 
интересите на стоката ра-

ботна сила се изражда в без-
милостно лобиране за все по-
малки социални сегменти. На 
приелите логиката на труда 
вече се налага да приемат и 
логиката на апартейда. Един-
ственият стремеж на разсло-
яващите се на все по-дребни 
прослойки е да продадат ко-
жата си за сметка на всички 
останали. От край време на-
емните работещи и техни-
те синдикални представите-
ли не виждат истинския про-
тивник в собствениците на 
„тяхното” предприятие, а в 
наемните работници от кон-
курентните предприятия и 
„изнесените производства” – 
независимо дали те са в съ-
седния окръг, или в Далечния 
Изток. Зададе ли се секира-
та на поредните съкращения, 
дори съседният отдел и ко-
легата до теб се превръщат 
във врагове.

Тоталният разпад на со-
лидарността не засяга само 
икономическите и синдикал-
ните конфликти. Характерно 
за кризата е това, че всички 
прослойки се вкопчват все по-
яростно в логиката на тру-
довото общество. Цялото 
човешко благосъстояние се 
представя като субпродукт 
на успешното трупане на ка-
питали. Принципът „След мен 
и потоп” управлява всички 
борби за интереси. Всички ло-
бита познават правилата на 
играта и действат съобразно 
тях. Всеки лев, взет от клиен-
телата на един, е изгубен за 
друг. Всеки орязан край на со-
циалната мрежа дава шанс за 
разхлабване на примката око-
ло врата на другите. Пенсио-
нерът става естественият 
противник на всички осигу-
ряващи се работещи, пациен-
тът – враг на всички здравно 
осигурени, а имигрантите – 
обект на омраза от всички 
„граждани” – озверели абори-
гени.

Така борбата за интере-
си (останала в капана на ло-
гиката на системата) като 
лост за социално освобож-
даване се изпразва от съ-

държание. Разнася се погре-
балният звън за класическа-
та левица. Възраждането 
на радикалната критика на 
капитализма предполага ка-
тегорично скъсване с тру-
да. Единствено поставянето 
на нова цел за социално осво-
бождаване извън фетишите 
на труда – стойност, стока, 
пари, държава, правна форма, 
нация, демокрация и пр. – може 
да възстанови солидарност-
та на по-високо ниво и в рам-
ките на цялото общество. 
Само в тази насока могат да 
се обединят съпротивител-
ните борби в рамките на сис-
темата срещу логиката на 
лобирането и индивидуализа-
цията. Оттук-нататък обаче 
отношението към доминира-
щите досега категории няма 
да бъде утвърдително, а ще 
следва стратегията на тях-
ното отрицание.

Оказва се, че според неизбежните 
закони на човешката природа 

някои хора са обречени 
на недоимък – това са 

нещастниците, изтеглили губещ 
билет във великата лотария на 

живота.
Томас Робърт Малтус

Досега левицата се опитва 
всячески да избегне скъсване-
то с категориите на трудо-
вото общество. Тя омалова-
жава достигнатата безизхо-
дица на системата и я свежда 
до опростенческа идеология, а 
логиката на кризата – до еле-
ментарен политически про-
ект на „управляващите кръго-
ве”. Вместо скъсване с кате-
гориите на труда, се пробут-
ват варианти на социалдемо-
кратическа и кейнсианска нос-
талгия. Вместо да се стре-
ми към ново всеобхватно ус-
тройство на обществото 
отвъд абстрактния труд и 
парите, левицата отчаяно се 
опитва да крепи отдавна из-
дъхналата безсъдържателна 
универсалност на интереса, 
затворен в логиката на сис-
темата. Всички тези напъни 
обаче остават напразни, не-

способни да възродят какво-
то и да било масово социално 
движение, защото игнорират 
реалните условия и същност 
на кризата.

Това важи особено за иска-
нията за гарантиран мини-
мален доход за всеки. Вмес-
то да се обединят отделни-
те форми на социална съпро-
тива срещу отделните мерки 
на режима на апартейд в една 
обща програма срещу труда, 
с подобни искания се създава 
само уж нова, измислена со-
циална критика с претенции 
за всеобхватност. Откъс-
ната от реалността, тя ви-
тае единствено като поред-
ното привидение, затворено 
зад стените на абстрактна-
та логиката на системата. 
Конкуренцията, предизвикана 
от социалната криза, няма да 
бъде преодоляна по този на-
чин. От невежество се пред-
полага, че глобалното трудо-
во общество ще продължи да 
се самоусъвършенства веч-
но, защото откъде ще дой-
дат парите, за да се финанси-
ра този гарантиран от дър-
жавата минимум, ако не от 
един успешен процес на съз-
даване на печалба? Който за-
лага на такъв „социален ди-
видент” (изразът говори 
много), също така тайно за-
лага на привилегированата 
позиция на „своята” стра-
на в световната конкурен-
ция. Защото само победата 
в световната война за паза-
рите би позволила временно 
да се хранят у дома няколко 
милиона „безполезни” уста 
(в капиталистическия сми-
съл на термина), като се из-
ключат всички онези, които 
нямат правилния паспорт 
(това се подразбира, без да се 
казва).

С лозунга за гарантиран до-
ход домашните майстори-ре-
форматори искат да прене-
брегнат капиталистическа-
та природа на паричната фор-
ма. В крайна сметка за тях е 
важно не спасяването на ка-
питалистическия трудов су-
бект, а само на субекта по-

требител. Вместо да се по-
стави под въпрос капиталис-
тическият начин на живот, 
светът трябва да продължи, 
въпреки трудовата криза, да 
затъва под лавини от вонящи 
трупове на автомобили, от-
вратителни кули от бетон и 
стоки-боклуци. Всичко това – 
за единствената свобода, 
която хората все още могат 
да си представят: свободата 
на избор пред рафтовете на 
супермаркетите.

Дори тази тъжна и огра-
ничена перспектива обаче е 
илюзорна. Партизаните от 
левицата и неграмотните 
теоретици, които я защита-
ват, забравят, че при капи-
тализма потреблението на 
стоки никога не служи за задо-
воляване на нуждите, а един-
ствено за печалба. Когато ра-
ботната сила стане непрода-
ваема, дори основните нуж-
ди започват да се считат за 
лукс, безсрамни претенции, 
които трябва да бъдат сведе-
ни до минимум. Това ще бъде и 
единственият резултат от 
гарантирания минимален до-
ход – гарантирана мизерия, с 
която ще се замени тотал-
но банкрутиралата система-
та на социална защита. Всъщ-
ност минималният доход е 
идея на създателя на неоли-
берализма Милтън Фридман, 
преди разоръжената левица 
да открие в него дъската за 
„спасение” на давещите се. Тя 
може да се осъществи един-
ствено като мимикрия на 
мизерията или да си остане 
само на хартия.

XVI. Ликвидирането на 
труда

За разлика от борбата за ин-
тереси на различните про-
слойки, която остава затво-
рена в логиката на система-
та, скъсването с категории-
те на труда не може да раз-
чита на един съществуващ 
и обективно обособен социа-
лен лагер. То премахва фалши-
вите императиви на „втора-
та природа” и следователно 
не може да стане механично, 
а единствено водено от една 
„съвест-отрицател”, от един 
отказ и бунт без опорни точ-
ки в някакъв „исторически за-
кон”. Това скъсване не може да 
се основава на поредния нов 
абстрактен „общ принцип”, а 
само на отвращението, кое-
то човек изпитва към собст-
веното си съществуване 
като субект на труда в усло-
вията на конкуренция, както 
и на категоричния отказ да 
продължи да оцелява на едно 
все по-мизерно ниво.

Въпреки абсолютното си 
господство, трудът така и 
не успява да заличи напълно 
недоволството от налага-
ните със закона ограничения. 
Потенциал за протест и съ-
протива съществува въпре-
ки всички назадничави фунда-
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Манифест против труда
ментализми и цялата конку-
рентна лудост, породена от 
социалния подбор. Недовол-
ството при капитализма съ-
ществува масово, но то е по-
тиснато от социално-психо-
логическата реалност, къде-
то е нежелано. Затова тряб-
ва да създадем ново свобод-
но интелектуално прос-
транство, в което можем 
да мислим за немислимото. 
Трябва да разчупим монопола 
на тълкуването на света, за-
творено в трудовия лагер. Те-
оретичната критика на тру-
да тук играе ролята на ката-
лизатор. Тя трябва да атаку-
ва фронтално господстващи-
те забрани в мисълта на хора-
та и да обяви открито и ясно 
онова, което никой не смее, но 
мнозина усещат: трудовото 
общество е свършило курса 
и няма защо да скърбим за 
него.

Само една ясно формули-
рана и придружена от необ-
ходимия теоретичен дебат 
критика на труда може да 
създаде това ново общест-
вено контрамнение – задъл-
жително условие за възник-
ването на едно практическо 
социално движение против 
труда.

Вътрешните боричкания 
в лагера на труда са изчерпа-
ни и стават все по-абсурдни. 
Необходимо е още по-спешно 
да се начертаят реалните 
днешни линии на социалните 
конфликти, върху които може 
да бъде подпечатан пактът 
срещу труда.

Следователно е необходи-
мо да се набележат възмож-
ните цели в един свят който 
преодолява труда. Програ-
мата срещу труда не се ос-
новава на утвърждаването, 
а на силата на отрицанието. 
Ако за хората утвърждаване-
то на труда е вървяло ръка за 
ръка с пълното отчуждаване 
от човещината и хармония-
та на човешкия живот, тога-
ва отрицанието на трудово-
то общество означава въз-
становяване на социални-
те връзки между хората на 
едно по-високо историческо 
ниво. Затова борците про-
тив на труда ще се стремят 
към създаването на световни 
федерации от свободно сдру-
жени хора, които ще изтръг-
нат от машината на труда 
и рентабилността въртящи-
те се на празни обороти сред-
ства за съществуване и про-
изводство и ще поемат кон-
трола върху тях. Социалното 
пространство на освобожда-
ването може да се завладее 
само в борба с отчуждаващи-
те сили на пазара и на държа-
вата, монополизиращи всич-
ки съществуващи и потенци-
ални обществени и природни 
богатства.

Това означава и борба сре-
щу частната собственост 
по нов начин. Досега левицата 

не разглежда частната соб-
ственост като правна фор-
ма на стоковото производ-
ство, а само като зловещо 
субективно право, благодаре-
ние на което капиталистите 
„разполагат” с ресурсите. По 
този начин се ражда абсурд-
ната идея да се преодолее 
частната собственост на 
основата на пазарното про-
изводство, като държавната 
собственост („национализа-
ция”) се разглежда като про-
тивоположна на частната. 
Държавата обаче не е нищо 
повече от принудително заг-
раждане, абстрактно обеди-
няване на производители на 
социално блуждаещи стоки. 
Следователно държавната 
собственост е само форма 
на частната собственост – 
независимо дали към нея е 
прикрепено прилагателното 
„социалистическа”, или не.

С кризата на трудово-
то общество частната соб-
ственост става също толко-
ва остаряла, колкото е и дър-
жавната, защото и двете 
предполагат рентабилност. 
Затова и средствата за про-
изводство се затварят, „зам-
разяват” или просто оставят 
да гният. Държавни, съдебни и 
фирмени служители ревниво 
бдят за това те да продължа-
ват да бездействат, вместо 
да се използват за нещо по-
лезно. Завладяването на сред-
ствата за производство от 
свободните сдружения сре-
щу принудителното управле-
ние на държавата и съдебна-
та власт може да има само 
един смисъл: средствата за 
производство да не бъдат 
вече мобилизирани в рамките 
на стоковото производство 
за снабдяване на безлични па-
зари.

„Трудът” по природа е поробваща, 
нечовешка, асоциална дейност, 

определена от частната 
собственост, и същевременно 

е създател на частната 
собственост. Следователно, 

премахването на частната 
собственост става реалност 

само ако е замислено като 
премахване на „труда”.
За Фридрих Лист, 

„Националната система на 
политическа икономия”

Карл Маркс, 1845 г.

Преките обсъждания, съгла-
сието и съвместните реше-
ния за разумното използване 
на ресурсите от членовете 
на обществото ще заменят 
стоковото производство, 
докато фактическото отъж-
дествяване на производите-
ли и потребители (немислимо 
при диктата на капиталис-
тическата самоцел) стане 
факт. Отчуждените инсти-
туции на пазара и държава-
та ще бъдат заменени от 
мрежа на Комуни-Съвети, в 
която свободните сдруже-
ния от квартала до целия 
свят ще вземат решения за 

разумното стопанисване на 
ресурсите съобразно духов-
ните, социалните и еколо-
гичните критерии.

Животът няма да се оп-
ределя вече от труда и „зае-
тостта” като самоцел, а от 
организацията за разумно из-
ползване на общите възмож-
ности, контролирани от ос-
ъзнатото социално дейст-
вие, а не от някаква автома-
тична „невидима ръка”. Произ-
веденото богатство ще се 
оползотворява пряко според 
нуждите на потребители-
те, а не според тяхната „пла-
тежоспособност”. В същото 
време, заедно с труда, ще из-
чезнат и абстрактните по-
нятия за парите и държава-
та. Разделените народи ще 
бъдат заменени от светов-
но общество, което не тър-
пи граници и в което всеки 
ще може свободно да се дви-
жи и да търси гостоприем-
ство навсякъде.

Критиката на труда е 
обявяване на война на съ-
ществуващия ред. Тя не цели 
създаването на „защитени” 
пространства, на ниши, кои-
то съществуват мирно и съв-
местно със съществуващия 
ред и неговите ограничения – 
те просто създават нови гра-
ници. Лозунгите на социално-
то освобождаване могат да 
бъдат само: Да вземем това, 
от което се нуждаем! Не се 
огъвайте под игото на тру-
довите пазари и демокра-
тичното управление на кри-
зата! Новите форми на соци-
ална организация (свободни 
сдружения, съвети) трябва 
да контролират условията на 
възпроизвеждане в мащаби-
те на обществото. По тази 
цел борците против труда се 
различават коренно от всич-
ки политически разработчи-
ци на ниши и всички тесногръ-
ди готвачи на „алтернативен 
социализъм” в червено-зелен 
сос.

Господството на труда 
раздвоява личността. То раз-
деля икономическия субект 
от гражданина, работния до-
битък от човека на свобод-
ното време, абстрактното 
публично от абстрактното 
частно, социално създадена-
та мъжественост от соци-
ално създадената женстве-
ност. То противопоставя из-
олирания човек на неговата 
собствена социална връзка 
като чужда, господстваща 
над него сила. Борците срещу 
труда се стремят да преодо-
леят тази шизофрения чрез 
осъзнатото възстановяване 
на социалните връзки между 
хората.

XVII. Ликвидирането 
на аргументите на 
привържениците на труда

Борците срещу труда ще бъ-
дат упреквани, че са само 
мечтатели. Историята била 
доказала, че едно общество, 
което не се основава на прин-
ципите на труда, на изисква-
нията за ефективност, на ли-
бералната конкуренция, ин-
дивидуализма и егоизма, не 
може да функционира. Вие, 
апологетите на „така стоят 
нещата”, претендирате ли, 
че капиталистическото сто-
ково производство наисти-
на е дало на мнозинството 

от хората достатъчно добър 
живот? За какво „функциони-
ране” говорим, когато точно 
зашеметяващият растеж на 
производителните сили из-
хвърля милиарди хора вън от 
човечеството и те трябва 
да бъдат доволни да оцеля-
ват на обществените сме-
тища? Когато милиарди дру-
ги се трепят под диктата на 
труда, мъждукат изолирани и 
самотни, съсипани духовно и 
физически ? Когато светът 
се превръща в пустиня само 
за да могат парите да правят 
още пари? Така „функционира” 
вашата величава система на 
труда. Не, благодаря, аман от 
такива подвизи и успехи!

Вашето самодоволство 
се основава на невежество и 
лоша памет. Единственото 
оправдание за настоящите и 
бъдещите ви престъпления е 
състоянието на света – ре-
зултат от предишните ви 
престъпления. Вие забравяте 
и укривате жестокостите на 
държавата, необходими за на-
биването на вашия „естест-
вен закон” в съзнанието – за-
кон, според който е голям къс-
мет някой да бъде „нает” за 
нещо, определено от друг, и 
да бъдат изсмукани всичките 
му сили за бездушните при-
щевки на вампира идол на ва-
шата система.
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Манифест против труда
За да се примири човечест-

вото с господството на тру-
да и егоизма, е трябвало пър-
во да се изкоренят всички ин-
ституции на самоорганиза-
цията и взаимопомощта. Ние 
не сме прекалени оптимисти. 
Не знаем дали хората ще ус-
пеят да се освободят от 
това безсмислено съществу-
ване. Изходът от упадъка на 
труда далеч не е предрешен: 
той може да бъде победа над 
безумието на труда или кра-
ят на цивилизацията.

Ще ни възразите, че пре-
махването на частната соб-
ственост и принудата да се 
печелят пари означава край 
на всякаква работа и повсе-
местен мързел. Значи при-
знавате, че цялата ваша „ес-
тествена” система се осно-
вава само на принудата? За-
това ли се боите от мързе-
ла като смъртен грях срещу 
духа на идола Труд? Борците 
срещу труда нямат нищо про-
тив мързела. Една от главни-
те им цели е да се възстано-
ви културата на свободното 
време, която всички предиш-
ни общества са познавали и 
която е била унищожена, за 
да се наложи неистовото и 
безсмислено произвеждане. 
Затова борците срещу тру-
да първо ще закрият оконча-
телно и безвъзвратно всич-
ки производствени отрасли, 
които служат единствено на 
безмилостното, самоцелно, 
трескаво стоково производ-
ство – от тяхната загуба 
само ще спечелим.

Тук не става дума само за 
явно обществено опасните 
като оръжейната или ядре-
ната промишленост. Ще из-
чезне и огромна част от дей-
ностите, които съществу-
ват само защото е необходи-
мо масовото производство 
да премине през игленото ухо 
на парите и пазара. Нима смя-
тате, че счетоводителите, 
маркетинговите специали-
сти, продавачите и рекламо-
дателите ще продължат да 
бъдат необходими, когато не-
щата ще се произвеждат спо-
ред нуждите и всички просто 
ще вземат това, от което се 
нуждаят? Защо ще продължа-
ва да има данъчни инспекто-
ри и полицейски служители, 
социални работници и адми-
нистратори на мизерията, 
ако вече няма да има частна 
собственост за защитаване 
или социална мизерия за адми-
нистриране, ако няма повече 
дресирани да спазват отчуж-
даващите ограничения на сис-
темата?

Вече чуваме вика ви: „А как-
во ще се случи с всички тези 
работни места?!” Да погово-
рим и за това. Изчислете вре-
мето, от което човечество-
то се лишава всеки ден, за да 
трупа „мъртъв труд”, да ад-
министрира хора и да смазва 
колелата на господстваща-

та система. Време, през кое-
то всички ние бихме могли да 
се наслаждаваме на слънце-
то, вместо да се трепем за 
една опустошителна, поти-
сническа, чудовищна систе-
ма, за която са изписани цели 
библиотеки. Няма страшно! С 
изчезването на принудата на 
труда няма да изчезне всякак-
ва дейност. Всяка дейност 
обаче ще промени природата 
си, освободена от оковите на 
еднообразното линейно вре-
ме. Тя вече няма да бъде без-
чувствена и самоцелна, а ще 
може да следва естествения 
си ритъм, присъщ на всеки 
отделен човек и неговия про-
ект за личен живот. Дори в 
големите производствени 
структури хората сами ще 
определят темпото, вместо 
да се подчиняват на диктата 
на печалбарството. Защо да 
се тормозим от постоянно-
то пришпорване на натрапе-
ната ни конкуренция? Да пре-
открием за себе си прелес-
тта на забавянето на тем-
пото.

Разбира се, че домакин-
ството и грижата за хора-
та – дейности, които в тру-
довото общество са невиди-
ми, отделени и определени 
като „женски” – няма да изчез-
нат. Същото се отнася и за 
автоматизирането на дей-
ности като готвенето, за 
смяната на памперсите на 
бебетата. Ако едновремен-
но с труда бъде премахнато 
разделението на социалните 
сфери, тогава тези необходи-
ми дейности могат да ста-
нат част от областта на 
съзнателната социална орга-
низация, отвъд сексуалните 
роли. Тя ще загуби репресив-
ния си характер и ще бъде из-
пълнявана според обстоятел-
ствата и нуждите както от 
мъжете, така и от жените.

Не твърдим, че всяка дей-
ност ще бъде приятна. Някои 
ще бъдат по-приятни, дру-
ги по-малко. Разбира се, вина-
ги ще има дейности, които 
ще трябва да се изпълняват. 
Какво страшно има тук, щом 
това не изсмуква жизнените 
сили? Свободните занимания 
ще бъдат винаги повече, за-
щото почивката е не по-мал-
ко необходима, от дейност-
та. Дори трудът не съумя да 
удуши тази нужда, той само 
я приспособи за своите цели, 
изсмука кръвта ґ като вам-
пир.

Борците срещу труда 
не са фанатици на сляпото 
действие или на също тол-
кова сляпото бездействие. 
Свободното време, необхо-
димата дейност и свободно 
избраните дейности тряб-
ва да бъдат поставени в раз-
умни съотношения, в съот-
ветствие с нуждите и кон-
текста на живота. Изчез-
не ли веднъж-завинаги капи-
талистическата принуда на 
труда, съвременните произ-
водителни сили ще увеличат 

много свободното време на 
всички. Защо да се прекар-
ват часове ден след ден в за-
води и в офиси, когато авто-
матите могат да ни освобо-
дят от повечето от тези 
дейности? Кому е нужно да 
се потят стотици тела, ко-
гато няколко комбайна са дос-
татъчни? Защо да се трепе 
умът над елементарни зада-
чи, които компютърът може 
да реши лесно?

За да постигнем тези цели 
обаче, можем да вземем само 
малка част от техниката в 
нейната капиталистическа 
форма. Повечето от техни-
ческите структури трябва 
да бъдат коренно преобра-
зени, тъй като те са разра-
ботени в съответствие с 
ограничените норми на аб-
страктната рентабилност. 
Поради същата причина не 
са се развили и много техни-
чески възможности. Електри-
чеството отдавна трябва-
ше да се произвежда рацио-
нално и ефективно от слън-
чевата енергия, но тя е дос-
тъпна навсякъде и за всички 
и следователно не може да се 
продава. Затова трудовото 
общество се нуждае от ги-
гантски атомни електроцен-
трали, които представляват 
заплаха за живота. Методи-
те за екологосъобразно сел-
ско стопанство са извест-
ни отдавна, но финансовите 
безумия изискват изливане на 
тонове отрови във водата, 
почвата и въздуха. Повечето 
неща могат лесно да се про-
извеждат на място, без да се 
налага транспорт на резерв-
ни части и храни на три оби-
колки на земното кълбо. Това 
обаче не се прави, защото не 
е добре за бизнеса. Значител-
на част от капиталистиче-
ската техника е толкова без-
смислена и излишна, колкото 
и разходите на човешка енер-
гия, свързани с нея.

Не казваме нищо ново. 
Вие прекрасно знаете всич-
ко това, но се отказвате от 
всяко съзнателно решение: 
какви средства за производ-
ство, транспорт и комуни-
кация е разумно да се използ-
ват? Кои са вредни или прос-
то излишни? Все по-яростно 
бълвате изтърканите закли-
нания за демократична сво-
бода и същевременно все по-
ожесточено отричате соци-
алната свобода за взимането 
на най-елементарни социални 
решения, защото искате да 
продължите да служите на 
властващия труп на труда 
и неговите псевдо-”природни 
закони”.

Самият труд е вреден и 
катастрофален, не само в 

настоящите условия, но и изобщо, 
доколкото неговата цел е просто 

увеличаване на богатството; 
това показват икономистите, 

без да са наясно с това.
Карл Маркс, ръкописи от 

1844 г.

XVIII. Борбата срещу 
труда е борба срещу 
политиката

Преодоляването на труда из-
общо не е мъглява утопия. В 
сегашната си форма светов-
ното общество не ще просъ-
ществува още петдесет или 
сто години. Това, че борците 
срещу труда си имат работа 
с един идол в клинична смърт 
обаче ни най-малко не прави 
задачата им по-лека. Колкото 
повече се задълбочава криза-
та на трудовото общество 
и колкото повече опитите 
то да се закърпи се прова-
лят с гръм и трясък, толкова 
по-широко зейва пропастта 
между изолацията на безпо-
мощните социални единици 
и необходимостта от едно 
движение за възвръщане на 
своя човешки облик в маща-
ба на цялото общество. Ос-
котяването на социалните 
отношения в огромни регио-
ни на света показва, че ста-
рото съзнание, подчинено на 
конкуренцията и труда, се 
възпроизвежда, макар и на 
все по-низки нива. Въпреки 
всички признаци на отпадна-
лост и влошаване на състоя-
нието на капитализма, него-
вата криза спонтанно про-
тича като бягство от циви-
лизацията и това се приема 
за естествено.

Точно пред тази заплаха 
би било фатално да загърбим 
всеобхватната практиче-
ска критика на труда като 
глобална социална програма 
и да се ограничим със скалъ-
пването на някаква жалка 
икономика на несигурното 
оцеляване върху развалини-
те на обществото на тру-
да. Критиката на труда има 
шанс само ако се борим да се 
изтръгнем от течението на 
обществен разпад, вместо 
да се оставим да бъдем от-
несени от него. Вече не ста-
ва въпрос обаче за демокра-
тична политика, с която 
трябва да защитаваме „ос-
новите” на цивилизацията, 
а за тяхното взривяване.

Нашият живот трябва да 
бъде убит от труда. Гърчим 

се в клупа на въжето вече 
шестдесет години. Сега 

обаче ще го прережем и ще се 
освободим. На фенера!

Георг Бухнер, Смъртта на 
Дантон, 1835 г.

Всеки, който се стреми ос-
вобождаващото възвръщане 
на своя човешки облик и към 
преустройството на цяла-
та социална система, едва 
ли може да пренебрегне ин-
ституциите, съхранявали до 
днес общите условия на него-
вото битие. Няма как да въ-
станем срещу отчуждава-
нето на нашите обществе-
ни сили, без да се изправим 
срещу държавата. Държава-
та не само управлява полови-
ната от социалното богат-

ство, но и гарантира прину-
дителното подчиняване на 
всички обществени сили на 
повелите на печалбарство-
то. Борците срещу труда не 
могат да пренебрегнат дър-
жавата и политиката, но 
те няма да играят тяхната 
игра.

Тъй като краят на труда е 
край и на политиката, едно 
политическо движение за 
преодоляване на труда би 
представлявало вътреш-
но противоречие. Борците 
срещу труда предизвикват 
държавата, но не образуват 
политическа партия и ни-
кога няма да бъдат такава. 
Целта на политиката може 
да бъде само завладяване-
то на държавния апарат, за 
да се увековечи трудовото 
общество. Борците срещу 
труда не искат да завладе-
ят командните постове на 
властта, а да ги унищожат. 
Тяхната борба не е полити-
ка, тя е борба срещу поли-
тиката.

В съвременната епоха дър-
жавата и политиката се сли-
ват с принудителната сис-
тема на труда и следовател-
но трябва да изчезнат заед-
но с нея. Бръщолевенията за 
възраждане на политиката 
са просто отчаян опит да 
се сведе критиката на ико-
номическото безумие до ня-
какво благотворно действие 
на държавата. Самооргани-
зацията и самоопределение-
то обаче са диаметрална 
противоположност на дър-
жавата и политиката. Сво-
бодните социално-икономи-
чески и културни простран-
ства не се завземат през за-
дънените улици на политика-
та и йерархичните батаци 
на държавата, а чрез уста-
новяването на едно контра-
общество.

Свободата не е в това да 
бягаш и се спасяваш от па-
зара, нито да се оставяш 
на държавата да те води за 
носа, а да организираш сами-
те социални отношения без 
„помощта” на отчуждаващи-
те апарати. Следователно 
борците срещу труда тряб-
ва да намерят нови форми 
на социално движение и да 
създадат предмостия, за 
да възродят живота отвъд 
работата. Задачата е фор-
мите на дейност в контра-
обществото да се свържат 
с настъпателното отрица-
ние на труда.

Нека господарите на све-
та ни мислят за луди, защо-
то искаме да скъсаме с тях-
ната безумна потисническа 
система! Можем да изгубим 
само наближаващата ката-
строфа, в която ни въвли-
чат, докато отвъд труда ще 
спечелим един свят.

Пролетарии от всички 
страни, да заровим господ-
стващия труп с всички не-
гови израстъци! •

Превод Георги Константинов
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жет на комедия с Луи дьо Фи-
нес, не за документ с фукли-
во заглавие „Визия”. В условия 
на представителната лъже-
демокрация е нормално граж-
даните да се чувстват изо-
ставени. Другояче може да е 
единствено при истинската, 
тоест пряката демокрация.

Четивото за външната 
политика би било най-забав-
ното дотук, ако всички други 
партии не спазваха същото 
благоприличие. Външната по-
литика на България е практи-
чески една и съща вече трето 
десетилетие. Благоприлично 
е да се казва, че страната ни 
е „равноправна” в Евросъюза, 
но в действителност се дър-
жим като периферия, защото 
сме такава. Благоприлично е 
да се повтаря, че „България е 
активен участник, а не паси-
вен слушател на европейска-
та сцена”. Може и така да се 
каже – властниците в Бълга-
рия са сутеньори на собст-
вената си страна. Благопри-
стойно е да вярваме, че ЕС 
защитава правата и инте-
ресите на своите граждани. 
За да постига това, ЕС вна-
ся „неграждани”, с чиито пра-
ва и интереси може да не се 
съобразява. Благопристойно 

е да повтаряме, че в ЕС върви 
„сближаване” между държави-
те членки, при все че в най-бо-
гатата Германия все още не 
е завършило сближаването 
на нямащите и имащите от 
бившите ГДР и ФРГ, въпреки 
буйното финансиране на „ко-
хезионната политика”.

Пикантният момент на 
разногласия касае многостра-
далния ни Черноморски реги-
он. Кавгата е за чий измекяр 
да се цаним, че поне този път 
да не свършим с „национална 
катастрофа”. Визионерите 
препоръчват на целокупния 
български народ да възприеме 
китайската стратегическа 
инициатива. Нищо че Китай е 
„ярък защитник на икономиче-
ския аспект на глобализация-
та”, а Визията вече се изказа 
осъдително за глобализма.

Националният интерес на 
България бил да бъде мост на 
отношенията между Европа 
и Русия – все едно те си ня-
мат мостове, по които тече 
природен газ. Българските 
„експертни възможности”, 
които осигурявали мегдан за 
„активно сътрудничество по 
важни за нашата национална 
сигурност външнополитиче-
ски въпроси като Иран, мир-
ния процес в Близкия изток, 
борбата с тероризма, миг-

рацията”. Барабар БСПетко 
с мъжете! Жалко че нямаме 
„експертни възможности” в 
полетите до Луната, та не 
можем да го засилим натам, 
за да не пише такива щуро-
тии.

Авторите на Визията 
трябваше да приключат с 
този весел раздел и да обе-
рат ефекта на „позитивно-
то говорене”, но взеха че на 
последно място включиха те-
мата за демографската кри-
за. Панорама с мрачни кон-
статации и предсказания: 
България годишно намалява с 
около 45 хиляди души, тоест 
по един Разград изчезва на го-
дина; през 2040 г. население-
то ще стане под 6 милиона 
души, с три милиона по-мал-
ко, отколкото е било пребро-
ено през 1988 г.; 65-годишни-
те и нагоре ще бъдат 28% от 
всички граждани.

Предлагат се отчаяни, ми-
норни и безполезни мерки, 
практически неосъществи-
ми в рамките на печалбата и 
покорството пред властта. 
Сякаш като осъзнаване на 
безполезността на „мерки-
те”, Визията завършва… при-
емане на Закон за възрастни-
те хора. Да, ЗАКОНЪТ оправя 
всичко, нали? •

Васил Арапов

ТЯХНАТА БОРБА

„Визията“ на БСП
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ИЗОСТАВЕНО СТЪРШЕЛОВО ГНЕЗДО

Защо е Стършел 
свършил?
Губи ми се напоследък вест-
ник „Стършел”. Преди време, 
доста на брой години вече, 
от страниците му, от стро-
ените в роти и батальони ба-
налности, току проблясваше 
нещичко свежо, нещо смело и 
очаквано неочаквано. Какво 
се случи, зъбите ли му избиха 
накрая? Жилото ли му отряза-
ха? И то при „демокрацията”, 
дето уж и свобода на слово-
то, и други подобни били „ре-
ални”. Впрочем, един универ-
ситетски преподавател по 
социология за специалисти-
те от „публична администра-
ция” неотдавна нарече демо-
крацията фашизъм. Не напра-
во, просто в пространно сло-
воблудие в ефира на държав-
ното радио заяви, че „дикта-
турата на мнозинството е 
фашизъм”. Което означава, че 
демокрацията е фашизъм. Не 
истинската демокрация, коя-
то е само пряката, а предста-
вителната, която е камуфла-
жът на олигархията. Формал-
но, представителната „демо-
крация” е тъкмо „диктатура 
на мнозинството”, тоест би 
трябвало да е противополож-
ното на олигархията – власт-
та на малцинството, каква-
то имахме, имаме и ще имаме 

занапред, докато не ни прос-
ветне, че това не е правилно.

Гостът в радиостудиото, 
социологът професор, обаче 
не поясни тези неща. Много 
зле. Особено за преподавател. 
Още по-зле за студентите 
му, които се обучават за про-
фесионални социопати, какви-
то са бюрократите. На бю-
рократа не му липсва и така 
самочувствие, но когато му 
внушат, че е и богоизбран, 
служебно изискваната соци-
опатия му става норма изоб-
що, развива се до психопатия 
и в личния живот.

Ето теми, каквито днеш-
ният вестник „Стършел” про-
пуска. Най-много да ги позаче-
ше отгоре-отгоре – отново в 
коловоза на мухлясалите ба-
налности. Смела поза, страх-
лива кауза.

Защо?
Защото диктатурата на 

милиционерските палки се 
оказа песен пред диктатура-
та на Царица-парица, зад коя-
то пак има палки – на полици-
ята и на бухалките на мутри-
те, дето уж им „минало вре-
мето”.

Да не разтягаме общи при-
казки – да видим конкретно-
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ТЕОРИЯ

Бакунин против Маркс – Анархия или Държавност
Като използва методите на 
социалния анализ, Бакунин 
стига до извода, че концепци-
ята за създаване на държав-
на диктатура, с която да се 
строи свръхцентрализирано 
„социалистическо” общество, 
на практика води не към со-
циализъм, а към ново класово 
общество.

Четейки Маркс, Бакунин с 
поразителна точност пред-
сказва най-важните, сис-
темообразуващи черти на 
строя, който ще бъде създа-
ден от марксистките партии 
през ХХ век. Колкото и да се 
пише, че Ленин и Сталин са на-
рушили указанията на Маркс, 
поради което учителят не 
носи отговорност за ученици-
те си, критиката на Бакунин 
показва, че строителите на 
тоталитарната система са 
взели от Маркс именно това, 
за което предупреждава „Ве-
ликият бунтар”.

Главната илюзия на маркси-
зма е временният характер 
на диктатурата, с която се 
заемат да управляват иконо-
миката и всички жизнени про-
цеси в страната: Марксисти-
те… се утешават с мисълта, 
че тази диктатура ще бъде 
временна, кратка. Те казват, 
че нейната единствена грижа 
и цел ще бъде да образова и из-
дигне народа както икономи-
чески, така и политически до 
такава степен, че управление-
то скоро да стане ненужно, а 
държавата, губейки политиче-

ския си характер, ще се пре-
върне от само себе си в съвър-
шено свободна организация на 
интереси и общини… Маркси-
стите при това забравят оп-
ита на историята, който по-
казва, че всеки управляващ 
елит защитава своите при-
вилегии.

Бакунин разкрива корен-
ното противоречие на марк-
систкия проект – между цел 
и средства: Те твърдят, че 
такъв държавен ярем като 
диктатурата е необходимо 
преходно средство за дости-
гане на най-пълното народно 
освобождение… И така, за ос-
вобождението на народните 
маси, трябва най-напред да бъ-
дат поробени! … Ние отгова-
ряме, че никаква диктатура 
не може да има друга цел, ос-
вен собственото си увекове-
чаване… Диктатурата е спо-
собна да породи в народа само 
робство, навика да се подчи-
нява на заповедите на цен-
тралната власт, което също 
не ще способства за отмира-
нето на държавността.

Маркс не разбира тези въз-
ражения на Бакунин и шикал-
кави, питайки: какво е това 
„организация отдолу-нагоре”? 
Нали тя съществува във вся-
ка буржоазна република? С 
това си непремислено възра-
жение Маркс приема за акси-
ома мита, че управляващият 
елит в парламентарната ре-
публика действително е под-
чинен на волята на избирате-

лите, тоест, на волята, ид-
ваща отдолу. По-късно Маркс 
формулира своите претенции 
по-ясно: Нима, например, в про-
фесионалния съюз целият съюз 
образува неговият изпълните-
лен комитет? Нима във фабри-
ката изчезва всяко разделение 
на труда и различните функ-
ции, произтичащи от него? А 
при бакунистката постройка 
„отдолу-нагоре” нима всички 
ще бъдат „нагоре”. Тогава нали 
не ще има никакво „отдолу”?

Аналогична е мисълта на 
Маркс, с която се въоръжава, 
защитавайки се от възраже-
нията на Бакунин:

Немците наброяват около 
40 милиона. Нима всичките 
40 милиона ще станат члено-
ве на правителството? Тук се 
показват магарешките уши 
на властника, който не може 
да си представи организация 
на обществото без правител-
ство! Маркс е централист и 
затова волята на общините 
не е източник на вземането 
на решения при „диктатура-
та на пролетариата”, а мили-
оните работници са длъжни 
да се подчинят на неговото 
правителство, разположено 
в центъра на тази система и 
неподчинено на „императив-
ните мандати” на низините – 
простото и логично решение 
на Бакунин. Маркс вярва, че 
след, като бъдат отстране-
ни икономическите основи на 
съществуващото общество, 
изборите ще изгубят полити-

ческия си характер, а разпре-
делението на функциите от 
центъра няма да повлече след 
себе си „никакво господство”. 
Тази илюзия ще бъде разсеяна 
от опита на ХХ век. Затова, 
може би, си струва по-внима-
телно да се вслушаме в слова-
та на Бакунин от XIX век.

Най-същественият аргу-
мент на Бакунин против дик-
татурата на пролетариата е 
нейната… неосъществимост. 
Той пише, че цялата работни-
ческа класа не може едновре-
менно да бъде диктатор. Оче-
видно е невъзможно… – четем 
в едно от неговите писма от 
1872 г. – няколко десетки хи-
ляди или даже няколко хиляди 
души да могат действително 
да осъществят тази власт. 
По силата на необходимост-
та те ще бъдат принудени да 
я осъществяват чрез своите 
упълномощени, т. е. да се до-
верят на група хора, избрани 
от тях в качеството им на 
представители и управници. 
Следователно, това, което 
наричат „диктатура на проле-
тариата”, на дело ще се окаже 
власт на купчина привилеги-
ровани избраници или даже не-
избрани от народните маси, 
вкарани в капана на изборите, 
които никога не знаят защо 
или кого избират.

Бакунин е възмутен от 
марксистите, които искат 
да съхранят държавата за 
себе си: Според Маркс наро-
дът не само не трябва да я 

разруши, а напротив – е длъ-
жен да я укрепва и усилва, и в 
такъв вид да я предаде в пъл-
но разпореждане на своите 
благодетели и учители, на на-
чалствата от компартията, 
тоест, на г-н Маркс и на него-
вите другарчета, които ще 
започнат да го освобождават 
по-своему. Те ще съсредото-
чат юздите на управлението 
в силната ръка, защото неве-
жият народ се нуждае от сил-
но попечителство; ще създа-
дат единна държавна банка, 
която ще съсредоточи всич-
ки търговско-промишлени, зе-
меделски и даже научни про-
изводства, а масата на наро-
да ще разделят на две армии: 
промишлена и земеделска, под 
прякото командване на дър-
жавните инженери, които ще 
съставят новото привилеги-
ровано научно-политическо 
съсловие.

Историята на СССР на-
пълно потвърждава този из-
вод на „анархо-теоретика”. 
Тук няма никакъв утопизъм – 
само трезва прогноза.

*  *  *

Марксистите считат, че 
държавното ръководство ще 
се избира демократично. В 
своята критика на общодър-
жавните избори Бакунин на-
нася унищожителен удар не 
само на марксистките, но и 
на либералните илюзии.
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СТО ГОДИНИ ПО-РАНО

Руският октомври 1918 г.
През септември 1918 бол-
шевиките национализират 
частните железници, въвеж-
дат метричната система и 
издават Заповед за заложни-
ците, след което разгръщат 
„Червения терор” по указ на 
правителството. С нота към 
Османската империя започ-
ват процеса на отхвърляне на 
Бресткия мирен договор, фак-
тическата капитулация на Ру-
сия през Германия и Австрия.

В средата на септември 
Австро-Унгария предлага мир, 
отхвърлен от Антанта.

На следващия ден българ-
ският Южен фронт е разкъ-
сан.

В навечерието на годиш-
нината от завземането на 
властта, бандата на дема-
гога Владимир Ленин вече не 
развява лозунгите „Власт на 
съветите, земя на селяните, 
фабрики на работниците” – 
властта е у вече изцяло едно-
партийния Съвет на народни-
те комисари (СНК), земедел-
ците са подложени на органи-
зирани набези за снабдяване 
на града и армията с продо-
волствия, фабриките са одър-
жавени. Болшевиките укреп-
ват бюрократичната маши-
на, като масово и успешно 
привличат кадри от царско-
то чиновничество, предприе-
мат мерки за разширяване на 

политическата и социалната 
подкрепа на режима сред на-
селението – образувана е мла-
дежка болшевишка организа-
ция Комсомол, приет е закон 
за социалното подпомагане 
на трудещите се, опростена 
е руската граматика.

Партията на меншевики-
те заявява условна подкрепа 
за болшевишката власт – под 
претекст на „заплахата от 
белогвардейско настъпление 
и чуждестранна интервен-
ция”, но на дело – от страх да 
не последват участта на об-
винените в метеж и разгро-
мени есери.

На 5 октомври СНК въвеж-
да система на принудителен 
труд – официално с цел „при-
вличане на буржоазни елемен-
ти към общественополезни 
дейности”. Червената армия 
с променлив успех настъпва 
на юг и на изток. Белогвардей-
ците предприемат контра-
действия.

В официоза „Правда” Ленин 
громи „ренегатите” измежду 
неболшевишките течения на 
марксизма, а в речи на живо 
пророкува, че – след пораже-
нието на Германия – Англия, 
Франция и САЩ ще предприе-
мат агресивни действия сре-
щу „републиката на пролета-
риата”.

Размирици в Германия са съ-
проводени с демонстрации на 
солидарност с Руската рево-
люция – немският пролетари-
ат още не е прозрял, че черве-
ната контрареволюция наби-
ра обороти.

На 25 октомври ЦК на бол-
шевиките издава постано-
вления за партийната рабо-
та в армията, стяга юздите 
на политкомисарите, чието 
усърдие често вреди на изпъл-
нението на военните задачи, 
като в същото време създава 
армейски политически отде-
ли, за да не изпусне партийния 
контрол над армията, в коя-
то вече служат почти поло-
вината младши офицерски ка-
дри на царска Русия; зловеща-
та ЧК е „прочистена от чуж-
ди елементи”.

Броени седмици остават 
до сливането на партизански 
отряди в Революционна въс-
таническа армия на Украйна – 
Махновци. •

Шаркан

червената 
контра
революция 
набира обороти

то. Например брой 3762 на 
„Стършел” от 14 септември 
тази година. Какво виждаме?

Стари смешки – претопле-
ни. Няколко афоризма, които 
едва раздвижват устните 
за усмивка, но никак не ги из-
кривяват в гняв, а нали това 
е целта на сатирата – не да 
те разсмее, а да те ядоса, да 
те зареди с непримиримост! 
Нека не с юмруци, а със жлъчен 
смях да пернеш негодниците, 
които вгорчават живота!

…Въпреки че и най-разяжда-
щият като киселина смях не 
трогва мишените на присме-
ха. Смейте ни се, без думи каз-
ват те. До насита се смейте. 
А после си изпълнявайте за-
дълженията, които сме ви на-
ложили.

Сатира без смисъл. Мърмо-
рене, боядисано като сатира.

Карикатурите – уж заяж-
дане с властта, – но в допус-
тимите граници. Бойко Бори-
сов облечен като супермен, 
по-точно „Бойкомен”. Поди-
гравка ли е това, или скрита 
четка? Смешен псевдосупер-
мен – това е невинно. Другар-
ско мъмрене. Истината, че ББ 
дори според властническите 

критерии е криминален прес-
тъпник, не е произнесена.

Статиите – нищене на 
неща, с които се занимават 
даже по-успешно останалата 
преса – и „опозиционна”, и „вер-
ноподаническа”. Вадене на нож 
на умрелите глави на ламята. 
Стонове „ах държаво, защо не 
си спазваш законите”, вместо 
припомняне на Ботевото са-
тирично изказване за закона 
и държавността. Политиче-
ски коректни дописки в евро-
съюзнически тон. Заигравки 
с учебната година – септем-
ври е.

И пак – слаб хумор, никаква 
сатира.

Повтарям – сатирата е 
онова, което хапе, а не прос-
то лае, като лаят постоянно 
се срива до скимтене и жален 
вой. Издание, което се е само-
определило като сатирично, 
би трябвало да се постарае 
повече, за да ядоса или окура-
жи – според заслуженото.

Журналистите обаче и 
те са хора – не обичат да ги 
бият. Страдането за правда 
не е на мода.

Пък и защо трябва да е 
страдание? Страдалците не 
променят нищо. •

Читател на „Стършел”

ИЗОСТАВЕНО СТЪРШЕЛОВО ГНЕЗДО

Защо е Стършел 
свършил?
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Ако се доверяваме на либе-
ралната доктрина, народът 
сам избира своите ръководи-
тели. Бакунин отбелязва, че 
народът, поради недостиг на 
специални знания и необходи-
мото свободно време, никога 
не ще може нито да контроли-
ра избраното правителство, 
нито компетентно да участ-
ва в изборите.

Световният опит показва, 
че парламентарната републи-
ка предоставя на гражданите 
възможност само косвено да 
влияят на изработването на 
общонационалната полити-
ка, избирайки „по-малкото зло” 
по време на редовните избо-
ри. Бакунин подлага на крити-
ка не само парламентаризма, 
но и т. нар. „пряко народно за-
конодателство” – системата 
на референдумите. Той заявя-
ва, че подобна система е само 
нова илюзия и лъжа. За да гла-
сува с пълно знание за закони-
те, които му се предлагат, е 
нужно народът да има доста-
тъчно време и необходимото 
образование, за да ги изучи, об-
мисли, обсъди… Това е рядка 
възможност и то в тези слу-
чаи, когато предлаганият за-
кон предизвиква всеобщо вни-
мание, засяга интересите на 
всички граждани. Такива слу-
чаи са извънредно редки. По-
голямата част от предлага-
ните закони имат специален 
характер и е нужно да усвоиш 

политическата и юридическа 
абстракция, за да уловиш тех-
ния смисъл. Те не насърчават 
внимателното отношение на 
народа, който гласува, доверя-
вайки се на любимите си ора-
тори. Взети поотделно, тези 
закони изглеждат съвсем не-
значителни, за да го заинте-
ресуват, но заедно образуват 
мрежа, която го оплита.

Тези думи са още по-спра-
ведливи в наше време, когато 
мнението на избирателите 
все по-силно се определя от 
сведенията, които постъп-
ват до избирателя от сред-
ствата за масова информа-
ция, контролирани от държав-
ните, политически и финансо-
ви елити.

*  *  *

Анализирайки съвременните 
му общодържавни избирател-
ни механизми и програмните 
предложения на Маркс, Баку-
нин показва, че демокрацията 
и при държавния „социализъм” 
ще има чисто формален ха-
рактер: От каквато и гледна 
точка да се подходи към този 
въпрос, винаги се стига до 
един печален резултат – упра-
вление на огромното мнозин-
ство на народните маси от 
привилегированото малцин-
ство. Но това малцинство, 
казват марксистите, ще се 
състои от работници. Да, но 
от бивши работници, които 
щом веднъж станат предста-

вители или управници на наро-
да, ще престанат да бъдат 
работници и ще започнат да 
гледат на целия черноработ-
нически свят от висотата 
на държавността, ще пред-
ставляват вече не народа, а 
себе си и своите претенции 
за власт над народа. Коменти-
райки тази забележка на Баку-
нин, Маркс в своя конспект на 
„Държавност и анархия” възра-
зява, че работникът, избран в 
органите на властта на про-
летариата, няма да престане 
да бъде работник, както бур-
жоата, избран в общинския съ-
вет, не престава да бъде бур-
жоа.

От гледна точка на марк-
систката методология оба-
че това възражение на Маркс 
изглежда неубедително. Нали 
попадналият в общинския съ-
вет буржоа не променя нито 
характера на труда си (упра-
вленски), нито източника на 
дохода си (той продължава 
да се заплаща за сметка на 
принадения продукт), докато 
работникът в органите на 
властта променя и характе-
ра на труда си, и източника 
на заплащане.

Пита се, ако пролетариат-
ът бъде господстващо съсло-
вие, то над кого той ще гос-
подства? – продължава да раз-
съждава Бакунин. – Значи ще 
остане някакъв друг пролета-
риат, който ще бъде подчи-
нен на това ново господство, 
на новата държава. Например, 

селската маса, която, както е 
известно, не се ползва с бла-
горазположението на марк-
систите и която, намирайки 
се на по-низша степен на кул-
турата, вероятно ще се уп-
равлява от градския и фабри-
чен пролетариат, или, ако по-
гледнем от национална глед-
на точка на този въпрос, то 
за немците по същата причи-
на славяните могат да изпад-
нат пред победоносния нем-
ски пролетариат в същото 
робско подчинение, в каквото 
последният се намира по от-
ношение на своята буржоазия.

Бакунин разкрива тиранич-
ния характер на всяка държа-
ва, както марксистка, така 
и буржоазна. Насилственото 
господство над общество-
то от страна на хора, счита-
щи се за притежатели на на-
учната истина: няма да бъде 
нищо друго, освен най-деспо-
тичното управление на народ-
ните маси от една нова и нем-
ногочислена аристокрация от 
действителни или мними уче-
ни. И тъй като народът не е 
учен, той ще бъде напълно ос-
вободен от грижите по упра-
влението и изцяло ще бъде 
включен в управляваното ста-
до. Хубаво освобождение, няма 
що!

ХХ век добавя немалко щри-
хи към този портрет – както 
към „комунистическия” модел 
на тоталитаризма, така и 
към неговата национална гер-
манска разновидност.

Държавата – пише Баку-
нин – е най-мощното от всич-
ки акционерни дружества. 
Труд, кредитиран от държава-
та, такъв е основният прин-
цип на авторитарния „кому-
низъм”, на държавния „социали-
зъм”. Държавата, превърнала 
се в единствен собственик,… 
ще бъде и единственият бан-
кер, капиталист, организа-
тор, управляващ националния 
труд и разпределящ негови-
те продукти. Държавният 
„социализъм” се превръща в 
свръхмонополистически ана-
лог на капитализма.

Независимо от внесените 
от Маркс и неговите последо-
ватели корекции в „научния со-
циализъм”, прогнозата на Ба-
кунин става реквием и присъ-
да над теорията на „държав-
ния социализъм”.

Центърът не може да на-
мери задоволително реше-
ние на проблемите на всички 
хора. Затова той налага на 
всеки това решение, което 
счита за необходимо. Цивили-
зацията, опитваща се да над-
мине капитализма по ниво на 
свободата и на социалните 
блага, засяда на нивото на съ-
щото капиталистическо об-
щество, обременено с арха-
ичните останки от бюрокра-
тичния монопол на властта и 
собствеността. Не може да 
се каже, че марксистите не са 
били предупредени…•

Александър Шубин (със 
съкращения)

ТЕОРИЯ

Бакунин против Маркс – Анархия или Държавност
» » » 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

1. Неизвестен извършител 400 лв

2. Иван Д. Иванов, Стара Загора 200 лв

3. Златко Златков, Нова Зеландия 327 лв

4. Христо Христов, Разград 35 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 01.10.1931 г. в гр. Хасково под 

редакцията на Делчо Василев 
(Игнес) излиза анархисткият ли-
тературен вестник „Идеи”.

•  На 07.10.1900 г. в с. Горски извор, 
Хасковско е роден Митю Ганев 
Атанасов (Орманов), сформирал 
през 1921 г. първата анархистка 
чета в България (Първа хасков-
ска анархистка чета) и втора-
та Хасковска анархистка чета 
„Христо Ботев”.

•  На 07.10.1971 г. в гр. Перник почи-
ва анархистът Димитър Васи-
лев Стоянов, прекарал дълги го-
дини във фашистките и болше-
вишките концлагери и затвори.

•  На 09.10.1875 г. умира френски-
ят социалист-утопист Шарл 
Фурие.

•  На 10.10.1989 г. е създаден Че-
хословашкият анархистки съюз 
(ЧАС), продължител на ЧАФ.

•  На 11.10.1864 г. в Лондон е създа-
ден Първият Интернационал. 

•  На 12.10.1996 г. в гр. София уми-
ра известният анархист Георги 
Хаджиев, емигрант във Фран-
ция, участник в Испанската ре-
волюция 1936-1939 г., автор на 
много книги върху анархистки-
те идеи.

•  На 12.10.2003 г. в гр. Копривщи-
ца почива анархистката Мария 
Лукова Желязкова, преминала 
през болшевишките концлагери 
„Ножарево” и „Белене”.

•  На 13.10.1909 г. е убит от йе-
зуитите испанският педагог 
и безвластник Франциско Фе-
рер – основателят на модерно-
то училище в Барселона.

•  На 15.10.1919 г. в гр. София под 
редакцията на Петър Урумов 
излиза ученическото анархист-
ко списание „Ученическа пробу-
да”.

•  На 17.10.1897 г. в гр. Хасково е 
роден анархистът Жеко Георги-
ев.

•  На 17.10.1901 г. в гр. Ловеч е ро-
ден известният анархосиндика-
лист Пано Василев.

•  На 20.10.1934 г. в гр. София под 
редакцията на Георги Жечев за-
почва да излиза последната го-
дина на анархоиндивидуалист-
кия вестник „Мисъл и воля”.

•  На 24.10.1897 г. е роден Петър 
Кандев Букурещлиев, четник в 
анархистката чета „Братя Бъл-
хови” и редактор на речника за 
свободно устройство на живо-
та. 

•  На 25.10.1925 г. в с. Крайници, 
Дупнишко е роден анархистът 
Димитър Петров Биволев, пре-
карал дълги години в болшевиш-
ките затвори в Шумен, Ловеч и 
Плевен.

•  На 26.10.1894 г. в с. Косарка, Га-
бровско е роден анархистът 
Гено Пенев Даскалов, преминал 
през фашистките и болшевиш-
ките душегубки.

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

ТЕОРИИ НА РЕВОЛЮЦИЯТА

Теория на J-кривата на 
Джеймс Дейвис
Според формулирания през 
1971 г. от американския соци-
олог Джеймс Дейвис закон, ве-
роятността за революция е 
висока в случаите, когато пе-
риодът на постоянен ръст 
се сменя рязко от период на 
стагнация: в подобни ситуа-
ции хората са склонни към оч-
акване на събития, изразени в 
илюзорни мечти, обречени на 

провал. Прекият предшест-
веник на революцията според 
Джеймс Дейвис е икономиче-
ската депресия – затихващи-
те колебания в стопанската 
дейност, характеризиращи се 
с по-високи цени, безработи-
ца, инфлация и бедност.

Обикновено революцията 
настъпва след дълъг икономи-
чески бум, завършващ с рязък 

спад и обратно движение (при-

мерна илюстрация със събитията в 

Русия от средата на XIX до начало-

то на XX век е дадена по-долу). Това 
се обяснява с факта, че на пре-
дишния етап икономическият 
растеж е довел до нараства-
не на очакванията сред насе-
лението. Хората са свикнали 
да посрещат все повече нуж-

» » » продължава на страница 12
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НОВА КНИГА

„Бог и държава“ 

В началото на 2018 г. изда-
телство ВЕСИ издаде книга-
та „Бог и държава” на големия 
руски революционер и анар-
хист Михаил Бакунин.

За първи път ръкописите 
са открити от анархистите 
Елизе Реклю и Карло Кафиеро, 
които ги превеждат на френ-
ски и отпечатват посмърт-
но през 1882 г. Те поставят 
и заглавието „Бог и държава”. 
Оригиналното, поставено от 
Бакунин, е „Исторически со-
физми на доктринерската 
школа на комунизма”. Книгата 
е преведена на десетки ези-
ци – английски, немски, итали-
ански, испански и др.

„Бог и държава” е един от 
добре систематизираните 
текстове на Михаил Бакунин, 
в който той излага виждания-
та си за държавата и религия-

та. Той критикува както идеа-
листите, така и материалис-
тите, които се опитват по 
един или друг начин да прини-
зят човека пред култа на дър-
жавата. Тезата на първите е, 
че тя е божие творение. Поне-
же човекът не разпознава до-
брото и злото, което е при-
също само на боговете, те са 
изпратили свои наместници 
да го просветят. Според вто-
рите държавата е продукт на 
свободната воля на хората, 
което я превръща в абсолют. 
И в двата случая за Михаил 
Бакунин целта е една – трай-
но господство над народите. 
Според него обаче не държава-
та, а обществото е естест-
вено създадено и се движи от 
естествени закони, а не нало-
жени свише. 

Михаил Бакунин смята, че 
в основата на човешкия про-
грес стоят способността 
човекът да мисли и потреб-
ността да се бунтува. Зато-
ва науката е онова, в което 
трябва да се вярва, а не ней-
ните представители. Опити-
те за управление на учените 
биха довели до резултатите 
на идеалистите и материал-
истите – тоест, поредното 
човешко заробване. 

Това е книга, която би пос-
лужила на всеки, който има 
желание да се запознае не 
само с идеите на Бакунин, но 
и с тези на анархизма като 
цяло. •

Инферно

ди. Неочакваната криза при-
чинява паника, после чувство 
на неудовлетвореност и без-
покойство. Пропастта между 
големите цели, провъзгласени 
от правителството, и тяхно-
то реално неизпълнение, пре-
дизвиква крушение на надеж-
дите изведнъж за много хора. 
Целият въпрос е в това какъв 
е характерът на плъзгането 
надолу. При бавен процес хора-
та успяват да се адаптират 
и изработят специална так-
тика за оцеляване: огранича-
ват списъка с нуждите си, на-
мират допълнителна работа, 
придобиват втора професия, 
заместват по-скъпите сто-
ки с по-евтини и създават по-
мощна ферма или зеленчукова 
градина. Ако плъзгането е ря-
зък срив, тогава психологиче-
ският шок, причинен от него, 
принуждава хората да дейст-
ват нерационално, поддават 
се лесно на паника и се вслуш-
ват в словата на пламенни 
агитатори, които призова-
ват всичко да бъде свалено. 
Доверието в управляващия ре-
жим, не успял да спаси страна-
та, се подкопава окончателно.

В първия случай революци-
ята може да не избухне, във 
вторият това е много веро-
ятно. За обяснение на това яв-

ление Джеймс Дейвис постро-
ява модел, наречен J-крива. В 
нея той определя „точката на 
кипене”, в която разгневява-
нето срещу властта става 
още по-нетърпимо и води до 
активен протест или до пъл-
на депресия на „низшите кла-
си”. Възможен изход от тази 
ситуация могат да бъдат не 
само революции, но и бунт, по-
громи, стачки, действия на 
гражданско неподчинение, от-
страняване от длъжност на 
държавния глава или дворцов 
преврат.

Моделът на Дейвис е доста 
елементарен. Революциите са 
резултат от цяла съвкупност 

от фактори и в повечето слу-
чаи не се подават на прогнози-
ране.

По-късно американският 
политолог T. Р. Гар в книгата 
си „Защо народът се бунтува”, 
предлага структурно по-сло-
жен закон, отколкото тези на 
неговите предшественици. 
Според него, вероятността 
за колективно революционно 
действие е функция от реди-
ца променливи като общест-
веното недоволство, възмож-
ностите на противостоящи-
те сили, евентуалното пре-
възходство на една от стра-
ните над другата и пр. •

Георги Константинов

ТЕОРИИ НА РЕВОЛЮЦИЯТА

Теория на J-кривата на 
Джеймс Дейвис
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Клаус Шваб: безпрецедентен растеж
Ако светът се управлява от 
малцина зловредни богаташи, 
то Клаус Шваб би трябвало 
да е сред тарторите им. От 
1970-те години той управля-
ва Световния икономически 
форум в Давос, на който се съ-
бират най-видните бизнесме-
ни и отбрани политици, „за да 
подобрят положението в све-
та”. През 2016 г. Шваб издава 
книга, озаглавена „Четвърта-
та индустриална революция”. 
Според него третата индус-
триална революция започва 
през 60-те години на XX век 
като „компютърна” или „цифро-
ва” революция и приключва с 
разпространението на интер-
нет през 90-те години. Чет-
въртата индустриална рево-
люция започва с повсеместно-
то разпространение на мобил-
ния интернет, с по-малките, 
по-мощни и все по-евтини сен-
зори, с изкуствения интелект 
и машинното самообучение.

Шваб хвърля много усилия 
да убеди читателя, че живеем 
във времена на безпрецедент-
но икономическо и технологич-
но развитие, които несъмне-
но ще доведат до радикални 
структурни промени в обще-
ството:
 Организационните струк-
тури, необходими за регулира-
но разпространение на ино-
вациите и смекчаване на раз-

рушителните последствия, 
в най-добрия случай са неадек-
ватни, а в най-лошия – напълно 
отсъстват. 
 Поразяват не само темпо-
вете на развитие: ръстът в 
мащабите също предизвик-
ва изумление. Цифровизация-
та означава автоматизация, 
следователно компаниите не 
са заплашени от значим спад 
на рентабилността. За да си 
представим значението на 
това, нека сравним Детройт 
от 1990 година (в онзи мо-
мент основен център на тра-
диционната индустрия) със Си-
лициевата долина от 2014 го-
дина. През 1990 година целият 
борсов капитал на трите най-
крупни компании в Детройт 
възлиза на 36 милиарда долара 
с приход от 250 млрд. долара и 
персонал от 1,2 милиона души. 
През 2014 година борсовият 
капитал на трите най-крупни 
компании в Силициевата до-
лина е многократно по-голям 
(1,09 трилиона долара) при съ-
щите приходи (247 млрд. дола-
ра) и почти десет пъти по-мал-
ко персонал (137 000 души). 
 Характерът на извършва-
щите се промени е толкова 
фундаментален, че световна-
та история не познава друга 
подобна епоха – време както 
на големи възможности, така 
и на потенциални опасности.

Такова просто устройство 
като таблета, който използ-
ваме за четене, търсене на ин-
формация и общуване, прите-
жава изчислителна мощност 
колкото 5000 от настолните 
компютри, които използвахме 
преди тридесет години. При 
това цената на съхранението 
на информацията в настояще 
време клони към нула (съхране-
нието на 1 ГБ днес струва по-
малко от 3 цента в сравнение 
с 10 000 долара преди дваде-
сет години). 
 В резултат, основните пе-
челивши от Четвъртата ин-
дустриална революция са дос-
тавчиците на интелектуален 
или физически капитал – изо-
бретатели, инвеститори, ак-
ционери, което обяснява нара-
стващия разрив в стандарта 
между живеещите от собст-
вения си труд и тези, които 
притежават капитал. Това 
обяснява и разочарованието 
на много работници и служи-
тели, които са убедени, че ни-
кога няма да могат да увели-
чат своите реални доходи и 
децата им няма да живеят по-
добре от тях. 
 Тези фундаментални проме-
ни, засягащи икономическите, 
социалните и политическите 
системи, е трудно да бъдат 
обърнати, дори ако процесът 
на глобализация по някакъв на-

чин бъде задвижен назад. Пред 
отраслите и компаниите вече 
не стои въпросът дали ще има 
разрушителен пробив в сфе-
рата на техните интереси, а 
кога ще се извърши този про-
бив, каква форма ще приеме и 
как ще се отрази на отрасли-
те или на организацията им. 
 Четвъртата индустриална 
революция ще породи в еднак-
ва степен огромни ползи и го-
леми предизвикателства. Една 
особено сериозна причина за 
безпокойство е задълбочава-
щото се неравенство. Пробле-
мите, които то създава, труд-
но могат да получат коли-
чествено изражение, тъй като 
повечето от нас сме едновре-
менно потребители и произво-
дители, така че иновациите 
и подривните технологии ще 
повлияват както положител-
но, така и отрицателно върху 
благосъстоянието и стандар-
та ни на живот.
 Когато се използват цифро-
ви платформи, разходите за 
производство на всеки допъл-
нителен продукт или услуга 
клонят към нула. Това ще има 
значителни последици за биз-
неса и обществото.  
 В годините преди икономи-
ческата и финансовата криза 
от 2008 г. световната иконо-
мика расте с около 5% годиш-
но. Ако такъв темп на растеж 

се запази, което ще позволи 
на световния БВП да се удвоя-
ва на всяко десетилетие и по-
ловина, то, благодарение на 
това, милиарди хора ще бъдат 
извадени от гетата на бед-
ността. 

Читателят на Шваб не е 
просто пасивен зрител на ево-
люцията на обществото. Ця-
лата работа на „инженера-ико-
номист” е насочена към „лиде-
рите”, „предприемачите”, т. е. 
към днешните и утрешните 
властници. Те са „едновремен-
но потребители и произво-
дители” по по-различен начин 
от нас – произвеждат чрез 
чужд труд и потребяват поч-
ти всичко. Те трябва да бъдат 
убедени в неизбежността на 
промените и нуждата от ле-
карство. Няма да се сбъднат 
„големите възможности”, че 
„милиарди хора ще бъдат изва-
дени от гетата на бедност-
та” – както не се сбъднаха след 
предишните три индустриал-
ни революции. Задава се обаче 
реална опасност от пробив в 
основите на социалната пира-
мида, на чийто връх баланси-
рат читателите на Шваб. По-
нататък в книгата той посоч-
ва механизмите на пробива и 
препоръчва как да бъде неут-
рализиран. •

Наблюдател
(следва)


