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Борис Кагарлицки за миналите и 
бъдещите сценарии на Русия

Шваб: 
безпрецедентен 
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атентата на анархиста Михаил 
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ТЕМА НА БРОЯ:

СБОГУВАНЕ

Почина 
Александър 
Наков

На 10 ноември се разделихме с 
Александър Наков – бай Сашо. 
Само три месеца преди да си 
отиде в Перник отпразнува-
хме 99-ия му рожден ден.

Роден е на 01.08.1919 г. – 
връстник е на Федерацията 
на анархокомунистите в Бъл-
гария (ФАКБ). Запознава се с 
анархизма през 1936 г. – годи-
ната на Испанската револю-
ция. В началото са възторгът, 
романтиката, поривът за со-
лидарност, възхищението от 
действията на анархистите 
в Испания. После все по-задъл-

бочено се интересува от без-
властническите идеи и други-
те политически учения, чете, 
общува с младежи от Перник и 
района, изучава есперанто, за 
да чете и неиздадени в Бълга-
рия книги и брошури, следи съ-
битията у нас и в чужбина.

Всичко това прави младеж, 
който 10-годишен остава без 
баща и се грижи за болната си 
майка, две братчета и две сес-
три по-малки от него.

Убедил се, че истинска сво-
бода и социална справедли-
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ФРАНЦИЯ В ПЛАМЪЦИ

„ЧАСЪТ НА КОМУНАТА 
НА КОМУНИТЕ 
УДАРИ!“

7 и 8 декември отбелязват 
четвъртата седмица от нес-
тихващите протести на 
„жълтите жилетки” във Фран-
ция. Полицията в Париж об-
стрелва демонстрантите с 
гумени куршуми и сълзотво-
рен газ, в цялата страна са 
арестувани над 1300 души. 
Четвъртата неделя събира 
над 125 хиляди протестира-
щи в цяла Франция, над 10 хи-
ляди от тях в столицата – 
сцена на най-ожесточени сра-
жения с мобилизираните 8000 
ченгета и 12 бронирани маши-

ни. Демонстрации се провеж-
дат и в останалите големи 
градове – Марсилия, Гренобъл, 
Тулуза, Бордо, Лион.

Жълтите жилетки от Ко-
мерси (град и община във 
Франция) предлагат следния 
политически изход за движе-
нието: местни автономни 
комитети, пряка демокрация, 
суверенно общо събрание, де-
легати с императивни манда-
ти, които могат да се отзо-
вават във всеки момент, ро-
тация на отговорностите. 

» » » продължава на страница 6



ноември 2018, брой 112

ПРОБЛЯСЪЦИ

Управляващите в Русия усещат, че ще ги схрускат
Борис Кагарлицки е известен ис-
торик, социолог и журналист, гла-
вен редактор на списание „Рабкор.
ру”, директор на Института по 
проблемите на глобализацията, 
по-късно – на Института по гло-
бализацията и социалните движе-
ния. Председател е на редакцион-
ния съвет на списание „Лява поли-
тика”. Чете лекции в университе-
ти в Русия и САЩ. Член е на научно-
то сдружение на Транснационалния 
институт в Амстердам. Роден е 
през 1958 г. в Москва. През 80-те 
години е арестуван и затворен по 
обвинение в антисъветска пропа-
ганда по „делото на младите со-
циалисти”. През 1988 г. публикува-
ната на английски език в Лондон не-
гова книга „Мислещата тръстика” 
получава Дойчерова литературна 
награда (присъждана за произведе-
ния по проблемите на марксистка-
та традиция).

Публикуваме откъси от прос-
транно интервю, публикувано през 
2017 г. в business-gazeta.ru.

Можеше ли Съветски-
ят съюз да тръгне по друг 
път? Каква беше алтерна-
тивата на брежневия за-
стой?

Големият въпрос е доколко 
всичко щеше да се оправи, ако 
бяхме тръгнали по друг път. 
Пътищата обаче бяха някол-
ко.

Единия път, за мое учуд-
ване, историците странно 
защо изцяло пропускат – мо-
жем да го видим в примера 

на Китай. След смъртта на 
Сталин имаше така наречена-
та (но май само аз я наричам 
така) „бериева алтернатива”. 
Много странна история. Да 
започнем с това, че Лаврен-
тий Берия беше, разбира се, 
чудовище, но дори в злодей-
ския си характер беше окле-
ветен. Това несъмнено беше 
изключително жесток, цини-
чен и пр. човек, но не бива да 
му се приписват всички прес-
тъпления на сътрудниците на 
НКВД, на общо основание.

Добре е да се знае, че той 
олицетворяваше бериевия 
курс, който се опитваше 
да набележи в началото на 
1953 г. след смъртта на Ста-
лин. Според мен това беше съ-
щият курс, по който пое Ки-
тай след Мао – т. е., запаз-
ване на суровия политически 
режим при много бързо разви-
тие на икономическата либе-
рализация в посока към капи-
тализъм. Кой е Дън Сяопин? 
Прероден Бухарин? Не. Той е 
победилият Берия! Пак с ре-
пресии, които по времето 

на Дън Сяопин бяха с мащаби, 
сходни с тези от времената 
на Културната революция, но 
просто насочени към други 
политически и социални гру-
пи. Уви, за това днес никой не 
говори.

Суровият репресивен ре-
жим и завоят в посока към 
държавно управляван капита-
лизъм – това беше бериевата 
алтернатива. Не казвам, че 
ми харесва, просто конста-
тирам, че имаше такъв вари-
ант.

Вместо това тръгнахме 
по хрушчовия път, сам по себе 
си уникален – политическа де-
мократизация при същевре-
менен опит за затягане на 
икономическите гайки, засил-
ване на дисциплината в про-
мишлеността. За отбеляз-
ване е, че последните оста-
тъци от частно предприема-
чество в СССР доуби именно 
Никита Сергеевич Хрушчов. 
Последва косигинската ре-
форма. Всички тези реформи, 
за които знаем, се провалиха. 
Помним, че и на академик Глу-

шков не дадоха нищо да напра-
ви. От едната страна беше 
концепцията на косигинска-
та реформа – децентрализа-
ция, въвеждане на пазарни еле-
менти, стопанска сметка, го-
ляма власт на мениджмънта. 
От другата страна беше ки-
бернетичната алтернатива 
на Глушков, когато, обратно, 
се премахваха бюрократични-
те елементи и повсеместно 
се въвеждаха елементи от ки-
бернетиката.

Не казвам, че едното е 
било хубаво, а другото – лошо, 
не правя оценки, просто по-
казвам, че имаше редица въз-
можни пътища, алтернати-
ви, през които премина Съ-
ветският съюз. Подчертавам 
обаче факта, че в периода от 
1953 до 1969 г. имаше много 
голяма вариативност на раз-
витието, нещо повече – съ-
ветското общество беше по-
активно, нямаше само диску-
сии в Политбюро.

В началото на 70-те оба-
че тази обществена диску-
сия издъхна…

Мисля, че някъде към 1973 
всичко приключи. Не през 
1968, както твърдят диси-
дентите. Когато преглеждах 
публикациите от онова вре-
ме, открих една удивителна 
фраза, произнесена през 1968 
година от Михаил Суслов – 
най-консервативният от съ-
ветските дейци. Той казва: 
ще гледаме внимателно чеш-
ките другари, може да се нало-
жи да повторим това, което 
правят те!

Даже в началото на 1968 
година за консервативни-
те членове на Политбюро не 
беше очевидно, че пътят на 
Пражката пролет е неприем-
лив. Той стана неприемлив за 
тях някъде през лятото, ко-
гато осъзнаха, че партията 
губи властта. При това ком-
партията не губеше власт-
та като политическа пар-
тия, а като администрати-
вен механизъм. Компартията 
спокойно щеше да си остане 
на власт, без проблеми щеше 
да печели изборите, но няма-
ше да ги печели като админи-
стративна машина от съвет-
ски тип, а като една от поли-
тическите партии. Този вари-
ант беше напълно неприемлив 
за секретарите на градските 
комитети. Ясно, че за члено-
вете на Политбюро, си оста-
ваше приемлив. Секретарите 
на градските комитети оба-
че щяха да изгубят властта 
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Това е безумен, почти патологичен страх от 

загуба на контрол, защото тогава не се знае 
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ПРОБЛЯСЪЦИ

Шваб: безпрецедентен растеж
В предишния брой представихме 
част от книгата „Четвъртата ин-
дустриална революция”. В нея ръко-
водителят на Световния икономи-
чески форум в Давос, Клаус Шваб, 
описва промените в областта на 
изкуствения интелект и всепро-
никващата свързаност, на които 
сме свидетели. Тук ще обърнем 
внимание на последствията от 
този феномен, според неговите 
предвиждания. Цитирали сме го до-
словно, но трябва да се има пред-
вид, че в маниера си на писане Шваб 
не се отличава от останалите съ-
временни властници, които декла-
рират формална загриженост за 
бъдещето на цялото човечество, 
докато всъщност правят всичко 
възможно да запазят властта си, 
т. е. да задържат огромната част 
от населението в ролята на паси-
вен наблюдател на собственото 
си унижение, а понякога и унищоже-
ние. Онова, което отличава Шваб, 
е по-сериозната аргументация на 
твърденията му, в сравнение с 
други известни „визионери”. Може 
би защото творчеството му е на-
сочено не към журналистите, кои-
то да повтарят спуснати свише 
клишета, а към онези, които кроят 
и налагат политиките в държави-
те днес. Малкото от аргументи-
те му, което представяме, е дос-
татъчно, за да проличи основател-
ната загриженост на бандитите 
за бъдещето на властта им..

Работните места

Към днешна дата е налице 
следната ситуация: Четвър-
тата индустриална револю-
ция създава по-малко работни 
места в новите индустрии, 
отколкото предишните рево-
люции.

Според Програмата на Окс-
форд-Мартин за технологи-
ите и заетостта, само 0,5% 
от американските трудови 
ресурси се използват в индус-
трии, които не са съществу-
вали в началото на века; по-
малко от 8% от новите ра-
ботни места са били създаде-
ни през осемдесетте години 
на миналия век и 4,5% от нови-
те работни места – през де-
ветдесетте години.

Данните показват, че ино-
вациите в информационните 
и другите пробивни техноло-
гии допринасят за повишава-
не на производителността 
чрез заместване на същест-
вуващите работници, а не от 
създаването на нови проду-
кти, които изискват допълни-
телен труд за производство-
то.

Трудът на такива профе-
сии като адвокати, финансо-
ви анализатори, лекари, жур-
налисти, застрахователни аг-
енти, счетоводители или биб-

лиотекари, може да бъде час-
тично или напълно автомати-
зиран много по-рано, отколко-
то предполагаме.

В обозримо бъдеще по-сла-
бо автоматизирани ще бъ-
дат професии, изискващи со-
циални и творчески умения, 
по-специално вземането на 
решения в условия на неопре-
деленост и разработване на 
новаторски идеи. Тази ситуа-
ция обаче не може да продъл-
жи дълго. Технологичният про-
грес се развива с такова тем-
по, че според прогнозите на 
Кристиан Хамънд, съоснова-
тел на Narrative Science, ком-
пания, специализирана в създа-
ването на автоматични тек-
стове, до средата на двадесе-
тте години на този век 90% 
от новите текстове ще бъ-
дат създавани от алгоритъм, 
в по-голямата си част без чо-
вешка намеса (разбира се, с из-
ключение на разработването 
на самия алгоритъм).

Мнозинството от профе-
сиите, в които са заети жени 
или мъже, се поддават на ав-
томатизация. Докладът на 
форума „Бъдещето на работ-
ните места” показва, че зна-
чителните съкращения на ра-
ботни места ще засегнат и 
двете категории. Ако преди 
това имаше тенденция за по-

ява на безработица в резул-
тат на автоматизацията на 
отраслите с преобладаващо 
участие на мъжете, като про-
изводство, строителство 
и монтаж на оборудване, то 
разширяването на възмож-
ностите на изкуствения ин-
телект и способността за 
дигитализиране на задачите 
в сектора на услугите свиде-
телстват за това, че днес 
рискът съществува за въз-
можно най-широк спектър на 
работните места: от рабо-
тата в телефонните инфор-
мационни центрове на разви-
ващите се пазари (източник 
на препитание за голям брой 
млади жени, които първи в 
техните семейства получи-
ха работа) до търговските и 
административни позиции в 
развитите икономики (основ-
но място за работа на жени 
от долната част на средна-
та класа).

Това началото ли е на нова 
гъвкава революция на тру-
да, която осигурява независи-
мост и нови възможности за 
всяко лице, свързано с интер-
нет, и която може да премах-
не недостига на професиона-
листи? Или ще доведе до поя-
вата на безмилостно надпре-
варване в дълбините на света 
на нерегламентирания вирту-

ален каторжен труд? Ако в ре-
зултат на революцията ще 
имаме последния вариант – 
свят на несигурност, социал-
на класа на работници, които 
изкарват прехраната си от 
поръчка до поръчка, като в съ-
щото време губят трудови-
те си права на трудов дого-
вор и сигурност на работно-
то място, това не ще ли ста-
не източник на социални въл-
нения и на политическа нес-
табилност? И накрая, може ли 
развитието на човешкия об-
лак просто да ускори процеса 
на автоматизация на труда?

Проблемът, който трябва 
да бъде решен, е разработва-
нето на нови форми на соци-
ални и трудови договори, кои-
то съответстват на съвре-
менния характер на работ-
ната сила и на променящата 
се природа на труда. Необхо-
димо е да се ограничи стра-
ничното въздействие на чо-
вешкия облак под формата 
на евентуална експлоатация, 
като същевременно се запа-
зят перспективите пред па-
зара на труда и пред растежа, 
без да се пречи на участници-
те да работят така, както 
им е удобно. Ако не сме в със-
тояние да постигнем това, 
Четвъртата индустриална 
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Управляващите в Русия усещат, че ще ги схрускат
по места. Това за тях беше 
границата и те казаха, че не 
ги устройва.

Изобщо не е очевидно оба-
че, че за тях беше напълно не-
възможен някакъв вариант за 
реформиране. Чехословакия 
беше изхвърляне, там прека-
лиха. Ясно е, че танковете 
бяха принудителна мярка, не 
беше от радост и щастие. 
Брежнев не беше злодей, кой-
то само се чудеше къде да 
прати танкове. Тогава това 
бяха кротки хорица, не иска-
ха никакви сътресения и за-
това танковете в Чехослова-
кия бяха много тежко и прину-
дително решение. Принудиха 
ги обаче не чехите, а своите, 
които се бяха уплашили от 
онова, което правеха чехите.

И така, през 1973-1974 в Съ-
ветския съюз изведнъж всич-
ко секна. В края на 60-те, нача-
лото на 70-те години в СССР 
излизаха книги, които бяха на-
право пробив, по философия, 
по история. Даже през 1972 и 
1973 излизаха много интерес-
ни книги, независимо от цен-
зурата. След 1974 обаче из-
веднъж секна. Нищо. И сега да 
ме питате, няма да се сетя 
за нито едно заглавие, нито 
една книга от този период, 
която да ми е повлияла ня-
как, да ми е направила някак-
во впечатление. За мен това 
е свързано с решението, кое-

то властта намери: ще си 
продаваме нефта и нищо няма 
да пипаме! Така вратата пред 
възможностите, които съ-
ществуваха от 1953 година, 
се затръшна.

Съветският съюз пое по 
пътя на реинтеграцията в ка-
питалистическата светов-
на система, като перифер-
на страна, доставчик на су-
ровини. Всичко, което вижда-
ме днес, което ни огорчава, 
а може и някого да радва, ма-
кар публично да се огорчава,… 
всичко това започна тогава.

Значи през последните 15 
години от своето същест-
вуване Съветският съюз 
фактически вече беше су-
ровинен придатък на Запа-
да?

Не беше суровинен прида-
тък, започна да става такъв. 
Тръгна по път, който неминуе-
мо, логично доведе до това да 
стане суровинен придатък на 
Запада.

После вече стана онова, 
което видяхме през 1990-
те – вътрешната структу-
ра, включително политиче-
ският елит, се нагоди към 
мястото, което вече зае-
махме в световната систе-
ма. Лъсна обаче един неприя-
тен факт: обществото беше 
твърде развито, твърде ин-
телектуално, твърде индус-
триално, твърде интели-
гентно, с големи претенции 
за мястото, отредено на Ру-

сия в световната система. 
Затова последните години в 
нашата страна са време на 
повсеместна невроза. Целият 
ни живот през тези 25 години 
е адаптация към световната 
система, 25 години на непре-
къснато невротично състоя-
ние на обществото.

Какво да кажем тогава 
за героичното „изправяне 
от колене”, което според 
властта вече правим пет-
надесет и повече години?

Тук започва най-интерес-
ното. В световната система 
има две важни закономернос-
ти, забелязани още през XIX 
век, когато още няма глобал-
ни анализи, но статистика-
та фактически отчита. Пър-
вата закономерност е, че във 
време на икономически рас-
теж цените на суровините, 
особено на стратегическите, 
растат по-бързо, отколкото 
цените на готовата продук-
ция на преработвателната 
промишленост. Тази законо-
мерност може да се просле-
ди дори от XVII век, откакто 
се води някаква статистика, 
до наши дни с дребни вариа-
ции. Колкото и да е странно, 
някои изменения в тази зако-
номерност през последните 
2-3 години са свързани с поли-
тиката на Федералния резерв 
на САЩ, който реши да дави 
кризата с пари, напечата мно-
го пари, изкриви пазарния ци-
къл от 2010 до 2013, когато 

кризата не беше преодоляна, 
но цените на петрола пак ско-
чиха. Тази политика подхран-
ваше спекулативните паза-
ри, независимо от стагнаци-
ята на производството, и по 
този начин тикаше цените 
нагоре. Ако се абстрахираме 
от приноса на Федералния ре-
зерв, ще видим същата тен-
денция – цените на суровини-
те успешно, устойчиво рас-
тат по-бързо от цените на 
готовата продукция в пери-
од на подем, но това свършва, 
когато ръстът спре.

Тук идва и втората законо-
мерност: в период на устой-
чиво нарастващо развитие 
има известно преразпределе-
ние на ресурсите от центъра 
към периферията. Ние заехме 
периферно положение в све-
товната система точно в пе-
риод на устойчив и стабилен 
растеж…

В период на криза обаче 
периферното положение 
вече не е толкова изгодно?

В период на криза центъ-
рът прибира всичко обратно. 
Тъй като по време на ръст цен-
търът разполага с излишни 
ресурси, които често не може 
ефективно да оползотворява, 
тези ресурси се обират от 
периферията. Да си спомним 
за петролния бум през първа-
та половина на 1970-те, кога-
то арабите вдигнаха цените 
на нефта. Това стана на фона 
на доста устойчивия ръст на 

Запада. Тогава центърът на 
световната система спокой-
но, без много сътресения, по-
мърмори малко, но започна да 
плаща за суровините съвсем 
други пари. Той имаше излиш-
ни ресурси, които сам не мо-
жеше да използва както тряб-
ва. Натрупването на излишен 
капитал води до това, че ре-
сурсите започват да се връ-
щат, да отичат към перифе-
рията, а периферията успеш-
но се развива – не ґ трябва 
нито наука, нито производ-
ство, нито икономическа 
ефективност – всичко си ку-
пува.

След това, когато ситуа-
цията се промени, центърът 
започва да търси пари, започ-
ва обратното преразпределе-
ние, опитва се да си върне па-
рите.

Да разгледаме сега отно-
шенията между Запада и Ру-
сия през последните 20 годи-
ни. Виждаме ясно потвържде-
ние на тази логика. Бяхме го-
леми приятели със Запада в 
периода на икономически рас-
теж – Г8, всички приемаха Пу-
тин, хвалиха Русия. А сега как-
во? Путин да не би да стана 
по-голям диктатор, откол-
кото беше преди 10 години? 
Какво, простете, се промени? 
Говорим за някакви проблеми 
с Украйна, а тогава Чечения 
как така ни я простиха, ще ме 
извинявате много? Бомбарди-
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Шваб: безпрецедентен растеж
революция може да ни дове-
де до тъмната страна на бъ-
дещия пазар на труда, описан 
от Линда Гратон, професор по 
управленска практика в Лон-
донската бизнес школа, в кни-
гата ґ „Бъдещето на труда 
настъпи”: „с растящи нива на 
фрагментация, изолация и из-
ключване сред цялото обще-
ство”.

Бъдещето на 
националните икономики

Актуален сценарий за стра-
ните с ниски доходи е „връща-
нето” на значителна част от 
световното производство в 
страните с развити икономи-
ки, което в рамките на Чет-
въртата индустриална рево-
люция е напълно възможно, ако 
(вследствие роботизацията) 
достъпът до евтина работ-
на сила вече не е определящи-
ят фактор за конкурентоспо-
собността на компаниите.

Опасността се крие във 
факта, че Четвъртата ин-
дустриална революция прави 
принципа „победителят взи-
ма всичко” доминиращ в отно-
шенията между страните и 
вътре в тях. Това ще изостри 
социалното напрежение и кон-

фликтите, ще доведе до съз-
даването на по-малко свързан 
и по-нестабилен свят, особе-
но предвид факта, че днес хо-
рата са по-добре информира-
ни за социалната несправед-
ливост и несъответствията 
в живота в различните стра-
ни. Ако лидерите на държав-
ния и частния сектор се про-
валят и не съумеят да убедят 
гражданите в това, че използ-
ват надеждни стратегии за 
подобряване на условията на 
живот на хората, това може 
да предизвика социални въл-
нения, масова миграция и въ-
оръжен екстремизъм, като 
създаде заплаха за страните 
на всички етапи на развитие. 
Важно е гражданите да вяр-
ват, че могат да се заемат 
със смислена работа, за да 
гарантират съществувание-
то на себе си и семействата 
им. Какво ще стане обаче, ако 
няма достатъчно търсене на 
работна сила или ако има не-
съответствия между налич-
ните професионални умения и 
изискванията на пазара?

Власт и киберсигурност

Тези трансформации означа-
ват, че компаниите ще тряб-
ва да инвестират много сред-
ства в сигурността на кибер-

нетиката и данните, за да се 
избегне директното пробива-
не на тези системи от прес-
тъпници или активисти, как-
то и от неумишлени смуще-
ния в цифровата инфраструк-
тура. Смята се, че годишни-
те загуби, понесени от бизне-
са в резултат на кибератаки, 
са около 500 милиарда дола-
ра. Опитът на компании като 
Sony Pictures, TalkTalk, Target и 
Barclays показва, че загубата 
на контрол върху фирмената 
информация и поверителните 
данни за клиентите води до 
значителен спад в цените на 
акциите. Това обяснява защо 
Bank of America Merrill Lynch 
смята, че пазарът за киберне-
тична сигурност ще нарасне 
повече от два пъти – от 75 
милиарда през 2015 г. на 170 
милиарда долара през 2020 г., 
т. е. годишният растеж на 
този отрасъл на индустри-
ята ще бъде повече от 15% 
през следващите пет години.

Смятам, че успешните ор-
ганизации ще продължат да 
се отдалечават от йерар-
хичната структура в посока 
към моделите, които са по-
зависими от взаимодейст-
вието и от сътрудничест-
вото в мрежата. Мотиваци-
ята ще има все по-голямо зна-
чение, движеща сила ще бъде 

стремежът на работници-
те и управителите да рабо-
тят заедно за повече усъвър-
шенстване, независимост и 
полезност.

Цифровата ера отсла-
би много от бариерите, кои-
то бяха използвани за защи-
та на държавните структу-
ри, в резултат на което пра-
вителствата днес оперират 
много по-неефективно от уп-
равляваните, тъй като насе-
лението сега е по-добре ин-
формирано и по-взискателно 
в очакванията си. Дългата 
епопея с Уикилийкс, в която 
една малка недържавна ор-
ганизация се противопоста-
ви на гигантската държава, 
илюстрира асиметрията на 
новата парадигма на власт-
та и подкопаването на дове-
рието, което често я съпро-
вожда.

За да се разгледа цялото 
многостранно въздействие 
на Четвъртата индустриал-
на революция върху държава-
та, би трябвало да се напише 
цяла книга, посветена изцяло 
на темата. Ключовият мо-
мент обаче е следният: тех-
нологиите все повече ще да-
ват на гражданите правомо-
щия, нов начин да изразят 
мненията си, да координи-
рат усилията си и вероят-

но да намерят начини за за-
обикаляне на държавния над-
зор. Казвам „вероятно”, за-
щото може да се осъществи 
и обратното, т. е. засилване 
на надзора и прекомерната 
власт на държавните органи 
с помощта на новите техно-
логии за наблюдение.

В XXI век е по-просто да 
вземеш властта, но е по-
трудно да я използваш и е 
по-лесно да я изтървеш. Поч-
ти няма съмнение, че да уп-
равляваш в наши дни е много 
по-сложно, отколкото в ми-
налото.

Бъдещето на мизерията

Тъй като няма граници за ци-
фровите технологии, възник-
ват много въпроси, когато 
се замислим за въздействие-
то на технологията върху ге-
ографските характеристики, 
както и за влиянието на гео-
графията върху технологии-
те. От какво ще се определя 
ролята, възложена на стра-
ните, регионите и градове-
те в Четвъртата индустри-
ална революция? Дали Западна 
Европа и Съединените щати 
ще бъдат лидерите в проце-
са на трансформация, както 
стана по време на предиш-
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Управляващите в Русия усещат, че ще ги схрускат
ровките в Алепо? А бомбарди-
ровките в Грозни? Тогава ни-
кой не задаваше особено не-
приятни въпроси. Сега наме-
риха да питат.

Тогава всичко беше наред, 
защото за всички имаше па-
рички. Звучи цинично, но всич-
ко опира до парите. След това 
парите и ресурсите започват 
да стават кът и Западът, 
точно като център, който ге-
ополитически при нас съвпада 
със Запада, се оказва в недос-
тиг на ресурси. Това означава 
не само че ресурси техниче-
ски не достигат, а че задей-
стваните институционал-
ни, политически, икономиче-
ски проекти започват да се 
сблъскват с дефицит на сред-
ства, с нарастващи затруд-
нения. По-конкретно такъв е 
проектът на Евросъюза. За да 
може Евросъюзът да поддър-
жа собствената си стабил-
ност, той трябва да се раз-
ширява, да завладява нови па-
зари, да контролира нови ре-
сурси. Евросъюзът трябва да 
има свое Мексико, своя близка 
периферия.

И най-очевидното ре-
шение е постсъветското 
пространство?

Украйна и Русия. Първо Ук-
райна, после Русия. Русия не 
се поглъща надве-натри, а и 
Украйна засега създава про-
блеми с храносмилането, за-

сяда на гърлото, но не защо-
то се съпротивлява, а защо-
то е голям залък. Същата ис-
тория като с Мексико.

Кой и защо иска да 
„схруска” нашата упра-
вляваща класа?

Защото тя е излишен по-
средник. Системата през 90-
те години в цяла Източна 
Европа беше много проста. 
Местният елит получаваше 
картбланш да прави каквото 
си иска у дома, стига да оси-
гури потока от ресурси и ин-
теграцията на своята ико-
номика в световната систе-
ма. В условия на криза неща-
та се променят. Елитите в 
страните от центъра започ-
ват да смятат, че елитите 
в страните от периферията 
са излишни посредници, те 
искат да използват ресурси-
те направо и да ги управля-
ват. Освен това изтъкват, 
че ще ги управляват по-ефек-
тивно. Което, най-вероятно, 
е вярно.

Защо изведнъж изплува те-
мата за корупцията? Защо-
то служи за някакво морално 
оправдание. Корупцията оба-
че си е такава, каквато си е 
била винаги. Проблемът е, че 
тя систематично започва да 
играе друга роля. Корупция-
та в условията на 90-те или 
дори началото на 2000-те го-
дини беше онази част, която 
руските елити прибираха от 
световния пазар за себе си. 

Как? Както можеха. Крадяха, 
прехвърляха си, преразпреде-
ляха с подкупи. Навсякъде е 
така. В по-културните стра-
ни се прави по-цивилизовано, 
в по-некултурните просто 
се краде. От гледна точка на 
политикономията същност-
та не се променя.

В ситуацията на 2015-2017 
обаче това са постъпления, 
която не влизат в световния 
пазар. Тогава възниква въпро-
сът: а защо тия трябва да ги 
прибират? Ако всичко е чест-
но, за тях няма да има, а за 
кого ще има? Ще има за ефек-
тивния мениджър, който ще 
работи за преразпределение-
то на ресурсите в полза на 
центъра. Разбира се, че тога-
ва руският чиновник и руски-
ят буржоа ще се хванат за 
ръце и ще викнат в един глас: 
„Няма да върнем награбено-
то!” И са прави – искат да им 
вземат честно награбеното 
имущество.

Честно награбеното?
Награбено е в пълно съот-

ветствие с правилата, които 
другата страна съвсем доско-
ро приемаше, а сега променя в 
движение.

Какви са тогава шан-
совете на руската бюро-
крация в неравната схва-
тка с могъщите елити на 
центъра?

Както казваха навремето 
Маркс и Енгелс, това е вза-
имната гибел на борещите 

се страни, тяхното взаим-
но унищожение. Не в смисъл, 
че всички ще се избият едни 
други. Имам предвид, че тази 
ситуация доведе до извест-
на взаимна блокировка, при 
която Русия се оказа непрео-
долимо препятствие за про-
веждането на западната по-
литика, придобиването на 
нови ресурси. От друга стра-
на, тъй като самият руски 
елит е напълно интегриран в 
тази система, той не може 
да бъде алтернатива. Може 
да се бие в гърдите, колкото 
си ще, да говори, че сме носи-
тели на светлината на хиля-
долетна цивилизация и дъл-
боки идеи, но това не е вяр-
но. Той е част от същата сис-
тема, застъпник на същата 
идеология и ценности. Под па-
триотичното лустро се крие 
тази неприятна реалност.

Никаква друга системна, 
идеологическа и икономиче-
ска концепция или страте-
гия, освен тези, които вече 
има в либералната среда, те 
вече не могат да предложат. 
Именно затова нашите по-
литически ура-патриоти са 
принудени да съжителстват 
в правителството с иконо-
мическите либерали. Това ще 
доведе до задълбочаване на 
вътрешната криза, както у 
нас, така и в Евросъюза, при 
това успоредно.

Вижте само изборите в 
САЩ. Аз не помня някога да е 

имало такива избори – не го-
ворим, разбира се, за XIX век. 
Избори, при които не само 
борбата е ожесточена, но 
и цялата политическа сис-
тема, установените норми, 
правилата на играта оти-
ват по дяволите.

 А какво по-конкретно да 
очакваме ние, за какво да 
се готвят редовите руски 
граждани?

В Русия разпадът на ин-
ституциите ще протича ди-
намично и даже по-динамич-
но, отколкото на Запад, прос-
то с известно забавяне. При 
тях разпадът започна годи-
на по-рано, при нас политиче-
ската система е по-силна, но 
социалната е много по-слаба. 
Затова пропука ли се полити-
ческата система, всичко ще 
даде фира.

При нас първата отбрани-
телна линия е много силна, а 
всичко останало е много сла-
бо. Това е и едната от при-
чините политиката да ста-
ва все по-авторитарна. За-
щото освен първата отбра-
нителна линия, която е само 
контрол върху изборите и 
пр., управляващите кръгове 
нямат нищо друго. Оттам 
иде и страхът: изгубите ли 
първата линия, ще изгубите 
всичко, нищо няма да контро-
лирате. Макар че, може би, в 
крайна сметка, няма да изгу-
бят кой знае какво.
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Шваб: безпрецедентен растеж
ните индустриални револю-
ции? Кои страни могат да из-
преварят другите с мощен 
скок? Дали сътрудничество-
то, насочено към подобряване 
на обществото, ще стане по-
ефективно, или ще наблюдава-
ме засилване на фрагмента-
цията не само в рамките на 
страните, но и в отношения-
та между различните страни? 
В свят, в който стоките и ус-
лугите могат да се произвеж-
дат почти навсякъде и къде-
то търсенето на нискоквали-
фициран и нископлатен труд 
е заменено с автоматизация 
на производството, възмож-
но ли е малкото, които могат 
да си го позволят, да заживе-
ят в страни със силни инсти-
туции и с гарантирано високо 
качество на живота?

Критично опасно е, че един 
хиперсвързан свят на нара-
стващо неравенство може 
да доведе до увеличаване на 
фрагментацията, сегрегаци-
ята и социалните вълнения, 
които на свой ред ще създа-
дат благоприятна ситуация 
за развитие на насилствен 
екстремизъм.

Живеем в свят, напълно 
проникнат от взаимоотноше-
ния, в които информацията, 

идеите и хората се движат 
по-бързо от всякога. Живеем в 
свят на нарастващо неравен-
ство – явление, което ще се 
влошава с мащабните проме-
ни на пазара на труда. Усилва-
нето на социалната изолация, 
сложността на търсенето на 
надежден източник на смисъл 
в съвременния свят, а също и 
разочарованието от създали-
те се елити и структури, въ-
ображаеми или реални, стиму-
лират екстремистките дви-
жения и им позволяват да 
вербуват привърженици за 
ожесточена борба срещу съ-
ществуващите системи.

Както върви този процес, 
става все по-лесно новите 
смъртоносни технологии да 
се придобият и използват, по-
ради това ние разбираме, че 
четвъртата индустриална 
революция предлага на хората 
все по-разнообразни начини да 
си причиняват взаимно вреда 
в големи мащаби. Осъзнаване-
то на това води до усещане за 
нарастваща уязвимост.

 „Въпросът не е в това дали 
неправителствените органи-
зации ще използват някои от 
методите или технологиите 
на невронауките; въпросът е 
кога и кои технологии те ще 
използват” – счита Джеймс 
Джордано, специалист по „не-

вроетични” въпроси в Меди-
цинския център на Джорджта-
унския университет. Според 
него „мозъкът ще се превърне 
в следващата арена на воен-
ните действия”.

Доходите на мнозинство-
то от населението в стра-
ните с високи доходи са прес-
танали да растат или дори са 
намалели. В днешния свят има 
много ясно изразено неравен-
ство. Според данните, пред-
ставени в доклада на Credit 
Suisse, Благосъстоянието в 
света през 2015 г., половина-
та от активите на света по-
настоящем се контролират 
само от един процент от най-
богатите представители на 
човечеството, докато „до-
лната половина от население-
то на света колективно при-
тежава по-малко от един про-
цент от световното богат-
ство”.

В книгата си „Нивото на 
духа: Защо по-голямото равен-
ство в обществото го прави 
по-силно”, британските епи-
демиолози Ричард Уилкинсън 
и Кейт Пикет посочват, че в 
общества, които се характе-
ризират с неравенство, има 
повече насилие, повече хора, 
изтърпяващи присъди, по-чес-
ти психични заболявания и 
затлъстяване, по-малка про-

дължителност на живота и 
по-ниско ниво на доверие. Из-
водът, до който те стигат: 
контролната лампа на сред-
ния доход в общността с по-
голяма степен на равенство 
сочи по-високи нива на благо-
състояние на децата, по-ни-
ски нива на стрес и употреба 
на наркотици, както и по-ни-
ска детска смъртност. Други 
изследователи са установили, 
че по-високите нива на нера-
венство увеличават сегрега-
цията и водят до намаляване 
на равнището на образование 
сред децата и младите хора.

Пазарната икономика, ра-
ботеща на принципа „победи-
телят взима всичко”, към коя-
то средната класа има все 
по-ограничен достъп, може 
да урони демократичното ус-
тройство на обществото и 
да доведе до нарушения, изпъл-
нени с многостранни социал-
ни проблеми.

Личността

Възможно е по-бързо, откол-
кото си представяме, Чет-
въртата индустриална ре-
волюция да доведе до такива 
форми на нарастващи човеш-
ки способности, които ще ни 
принудят да поставим под 
съмнение самата същност на 

човешкото съществуване. В 
същото време подобни про-
мени предизвикват радост-
но вълнение и страх, защото 
летим с безпрецедентна ско-
рост.

Ние сме на прага на една ра-
дикална системна промяна, 
към която на хората ще се на-
ложи непрекъснато да се адап-
тират. В резултат на това 
можем да видим нарастваща 
поляризация в света, която 
ще раздели онези, които при-
емат ставащите промени, и 
онези, които им се противо-
поставят.

Това води до неравенство, 
което надхвърля рамките на 
социалното. Това неравен-
ство в познанието ще раздели 
тези, които са се адаптирали, 
и онези, които са се противо-
поставяли на промените, пре-
връщайки ги в печеливши и гу-
бещи. Печелившите може да 
се възползват дори от някои 
радикални достижения в сек-
тори от Четвъртата индус-
триалната революция (напри-
мер генното инженерство), а 
най-губещите ще бъдат лише-
ни от тези възможности. Съ-
ществува риск, в резултат на 
това да възникнат класови и 
други конфликти на интереси, 
надхвърлящи всичко познато 
досега. •
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Управляващите в Русия усещат, че ще ги схрускат
Сега, както е в Амери-

ка, главният проблем не е в 
това, че всичко ще им взе-
мат, големият страх не е от 
това, че управляващите ще 
изгубят даже властта. Голе-
мият страх в момента е, че 
ще изгубят контрола. Това е 
безумен, почти патологичен 
страх от загуба на контрол, 
защото тогава не се знае 
какво ще стане. Може и нищо 
страшно да не стане, но 
страшна е именно непредска-
зуемостта. Както в истори-
ята със съветските партий-
ни секретари през 1968 годи-
на, за която говорих по-горе.

А след това… Както във 
времето на перестройка-
та – преминем ли тази гра-
ница, се появява друго усеща-
не (което също е много опас-
но, може би даже по-опасно), 
че всичко е позволено. Тоест, 
сега знаем добре: това не 
може, така не бива. Ето, сега 
си говорим с вас какво можем 
да направим утре. Утре си-
гурно пак така ще си седим, 
вие ще говорите с някой друг, 
аз – с друг журналист. И утре 
ще си живеем както днес.

Ако обаче контролът бъде 
изгубен, тогава не знам, аз 
може утре да препускам на 
кон и да размахвам калъчка-
та, разбирате ли? А вие на-
пример да подписвате при-
съди…

Тези сътресения и про-
мени възможни ли са дори 
ако Владимир Путин ос-
тане на върха на власт-
та?

Да, възможно е, не изключ-
вам. Тоест, на определен етап 
и това ще стане… Това ще 
бъде последната сламка, за 
която всички ще се хванат – 
всички страни, защото тряб-
ва да има някаква котва. Пра-
вителството може да падне, 
губернаторите могат да бъ-
дат свалени, да речем, но ца-
рят ще остане…

Има такъв пример – Тай-
ланд. Обърнете внимание, 
там имаше няколко държавни 
преврата, но кралят не мръд-
на. Умря наскоро, преживя мно-
го сътресения, ситуации, ко-
гато страната няколко пъти 
беше на ръба на гражданска 
война. Нито една от силите 
не посегна на краля!

Все пак, неизбежен ли е 
в Русия „левият обрат”?

Безусловно. Само че аз сил-
но се надявам да не бъде в та-
кава крайно жестока форма, 
както през 1917 година. Ние 
просто сме друго общество, 
не толкова младо общество.

Русия през 1917 е страна на 
млади селяни. Огромна маса 
неграмотни или полуграмот-
ни момци, откъснати от зе-
мята, въоръжени. В Русия през 
1917 културната динамика е 
съвсем различна. Публиката е 
невероятно разгорещена, ни-

кого и нищо не жали, дори са-
мата себе си. Освен това има 
известно количество високо-
образована, напредничава ин-
телигенция, която заема клю-
чови постове, може да дава 
насоки, но не може да контро-
лира масата в нейното всеки-
дневно поведение.

А как изглежда карти-
ната в съвременна Русия?

Днес картината далеч не е 
толкова разгорещена и това 
е минус, но пък и възможност-
ите за ексцеси са много по-
малко, защото обществото е 
по-старо, по-образовано и по-
хуманистично настроено, в 
крайна сметка и по-еснафско, 
градско, което, като цяло, не е 
непременно добре от култур-
на гледна точка, но не е тол-
кова страшно. До един мо-
мент. Защото, когато есна-
фът освирепее, става много 
опасен. Още обаче не е дове-
ден до такова състояние, че 
да плюе на всичко.

Затова и има такава ис-
торическа логика… Първо ре-
волюция, после реставра-
ция, след реставрацията пак 
трябва да се влезе в револю-
ционна фаза или ляв обрат, 
както щете го наречете, за 
да се възстанови най-важно-
то от изгубеното по време 
на реставрацията. Ако гле-
даме на съветската история 
като история на индустриал-
ната модернизация, пак ста-
ва ясно. Трябва пак да станем 

индустриална страна, индус-
триална държава, преди всич-
ко. За това в крайна сметка 
е необходима отново рево-
люция. Революция, която оба-
че може да се оприличи на ан-
глийската „славна революция”. 
Тоест, на преден план няма да 
бъдат непременно тълпи мо-
ряци и въоръжени работници…

Все пак обаче някой 
трябва да формулира 
тези мисли тук в Русия.

Това ще видим след време, 
защото не можем да пред-
сказваме бъдещето. Ясно е 
обаче, че някаква стихийна ля-
во-патриотична партия вече 
се образува и в сегашния мо-
мент, парадоксално, тя зала-
га на Путин. Едва по-късно ще 
осъзнае собствената си сила 
и той вече няма да ґ трябва. 
Засега обаче има ляво-патри-
отична обществена партия, 
предимно от чиновници, ма-
кар те самите още да не зна-
ят, в някаква тайна опозиция 
са. Поговорете обаче с чинов-
ниците по места, питайте ги 
какво искат. Рядко ще срещ-
нете отявлени либерали. Ра-
ботата обаче е там, че те 
сега мислят, че в един прекра-
сен ден Владимир Владимиро-
вич като в приказката ще ско-
чи, ще се удари оземи, ще се 
преобрази в чуден юнак, ще из-
прави снага и ще рече, че от 
утре тръгваме по друг път.

И ще се превърне във 
Вилхелм Орански? Има 

ли други претенденти за 
тази роля?

Няма да се превърне. Ще 
се появи някой друг. Един или 
повече – който се осмели. Ви-
жте как например в Аржен-
тина през 2001 година сва-
лиха двама президенти и из-
веднъж пристигна губерна-
торът на най-отдалечената 
провинция, Нестор Киршнер. 
Просто го бяха забравили. А 
той усети какво иска обще-
ството.

Ако такъв човек или гру-
па хора сега излезе наяве, ще 
я задушат. Тя именно затова 
има шанс да се появи, защото 
не я познаваме.

По този повод има инте-
ресна история, когато Влади-
мир Илич пристига в Швеция в 
пломбиран вагон, а в Швеция е 
крайната гара. Слиза в Сток-
холм и му свършват парите. 
Не може да си купи даже би-
лет до Петроград. Ни напред, 
ни назад. Негов другар отива 
при шведски ляв социалдемо-
крат да иска пари, но човекът 
и той нямал. Тогава левият 
социалдемократ хваща Ленин 
и го води при шефа на фрак-
цията – десен социалдемо-
крат – и казва: „Дайте, моля, 
на този другар пари. Защото, 
ако му дадете пари, той след 
няколко месеца ще управля-
ва Русия”. И оня, както пише 
този швед в спомените си, 
не повярвал, но пари дал. Таки-
ва ми ти работи. •
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Невидимият комитет: Комуната се завръща
От 2010 до 2012 година Свободна 
мисъл публикува брошурата „Идва-
щият бунт” на нашите приятели 
от Невидимия комитет във Фран-
ция.

Две години по-късно прозорли-
вите анализатори на последните 
кризи на капитализма и радетели 
за революционна съпротива и пре-
образяване на света публикуваха 
ново сериозно издание, озаглавено 
„Към нашите приятели”. Благода-
рение на впечатляващия труд на 
други наши приятели – от сайта 
kalenbriag.wordpress.com, – този 
текст вече може да бъде проче-
тен изцяло на български.

Тук публикуваме откъс от пре-
вода, провокиран отчасти и от 
темата на броя – за последните 
размирици във Франция. Пълния 
текст можете да намерите в ин-
тернет на kalenbriag.wordpress.
com.

Към тези, за които краят на 
цивилизацията не е краят на 
света;

Към тези, които разбират 
бунта на първо място като 
пробив в организираното ца-
руване на глупост, лъжи и 
обърканост;

Към тези, които виждат 
зад гъстата мъгла на криза-
та театър на операции, ма-
неври, тактики – и оттук 
възможност за контраата-
ка;

Към тези, които нанасят 
удари;

Към тези, които изчакват 
точния момент;

Към тези, които търсят 
съучастници;

Към тези, които напускат;
Към тези, които се органи-

зират;
Към тези, които искат 

да изградят революционна 
сила – революционна, защо-
то е чувствена;

Този скромен принос към 
разбирането на нашето вре-
ме.

„Няма друг свят. Само 
друг начин на живот.”

Жак Мезрин

Комуната не само че не е 
мъртва, тя се завръща. Не се 
завръща случайно, нито в не-
определеното бъдеще. Кому-
ната се завръща в момент, 
в който както Държавата, 
така и буржоазията изчезват 
като исторически сили. Точно 
появата на Държавата и бур-
жоазията беше това, което 
сложи край на интензивното 
движение на комунарски бун-
тове, разтърсило Франция 
от XI до XIII век. Комуната – 
това не е свободният град, 
не е колективността, снаб-
дена с институции на само-
управление. Макар и да може 
да се случи комуната да бъде 

призната от тази или онази 
власт, по принцип, след като 
битки са били водени, тя няма 
нужда от това, за да същест-
вува. Комуната също не ви-
наги има харта, а когато има 
такава, е много рядко харта-
та да указва някаква полити-
ческа или административна 
структура. Комуната може 
да има кмет, може и да няма. 
Това, което прави комуна-
та, е взаимната клетва, да-
дена от жителите на един 
град или едно село, да се дър-
жат заедно. В хаоса на френ-
ския XI век комуната е озна-
чавала полагане на клетва за 
взаимопомощ, ангажиране с 
взаимна грижа и взаимна за-
щита срещу всички потис-
ници. Това буквално е означа-
вало conjuratio (съзаклятие), и 
съзаклятията са щели да ос-
танат нещо благородно, ако 
кралските юристи не се бяха 
заели през следващите веко-
ве да ги обвържат с предста-
вата за заговор, за да се от-
ърват по-добре от тях. „Без 
сдружаване чрез клетва не е 
имало комуна и това сдружа-
ване е било достатъчно, за да 
има комуна. Комуната е има-
ла точно същия смисъл като 
общата клетва”. Комуната 
следователно е пактът хора-
та да се съпротивляват заед-
но срещу света. Да разчитат 

на собствените си сили като 
източник на своята свобода. 
Това е форма на свързаност и 
начин на съществуване в све-
та. Пакт, който е могъл да 
се взриви само отвътре, ко-
гато буржоазията монополи-
зира всички функции и всич-
ки богатства, когато се раз-
гръща хегемонията на Държа-
вата. Това е този първонача-
лен, средновековен смисъл на 
комуната, отдавна загубен, 
който незнайно как е бил пре-
открит от федералистката 
фракция на Парижката Кому-
на през 1871 г. Този смисъл е 
това, което се появява отно-
во и отново – от движението 
на съветските комуни – за-
бравеният авангард на руска-
та революция, преди болше-
виките да решат да ги ликви-
дират – през „революционния 
интеркомунализъм” на Хюи 
П. Нютън, до Комуната Кван-
джу през 1980 г. в Южна Ко-
рея. Всеки път, когато се обя-
ви Комуната, историческото 
време се изтръгва от панти-
те, зейва пробойна в отчай-
ващата непрекъснатост на 
подчинението, в безсмислена-
та поредица на дните, в мрач-
ната борба за оцеляване на 
всеки. Да се обяви Комуната, 
това означава да се съгласим 
да се обвържем. Нищо няма да 
бъде както преди.

Да се обитава 
революционно.

Густав Ландауер пише, че „в 
комуналния живот на хората 
има само една структура, коя-
то е адекватна на простран-
ството – комуната и конфе-
дерацията от комуни. Грани-
ците на комуната са напълно 
смислени, те обграждат мяс-
то, което свършва естест-
вено там, където свършва”. 
Местата са неминуемо заре-
дени – с истории, с впечат-
ления, с емоции. Една комуна 
атакува света от своето 
собствено място. Не е адми-
нистративна единица, нито 
просто географско обособя-
ване, тя изразява по-скоро оп-
ределено ниво на споделяне, 
вписано в територия. Така 
тя добавя към територията 
ниво на задълбоченост, кое-
то никаква държавна агенция 
не може да регистрира върху 
картите си. Чрез самото си 
съществуване тя прекъсва 
целенасоченото разчертава-
не на пространството, об-
рича на провал всеки опит за 
„териториално планиране”.

Тя обитава своята тери-
тория, т. е. оформя я, докол-
кото територията ґ предла-
га място за обитаване и под-
слон. Комуната изплита тук 
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Те апелират за федериране на 
местните групи върху тези 
принципи, за да се избегне об-
себването на движението 
от политическите партии, 
самопровъзгласилите се ли-
дери или от делегати, които 
не са снабдени с мандати от 
общите събрания.

Жълтите жилетки от Ко-
мерси искат да съживят 
анархистическите комуни, 
ефикасната контравласт 
и проекта за новото обще-
ство.

АПЕЛ НА КОМЕРСИ 
(РЕГИОН МЬОЗ/МААС)

В продължение на близо две 
седмици движението на жъл-
тите жилетки изведе сто-
тици хиляди хора, често за 
първи път, по улиците във 
Франция. Цената на гориво-
то беше капката дизел, коя-
то разпали огъня. Страда-
нието, срамът и несправед-
ливостта никога не са били 
толкова широко разпростра-
нени. Сега, в цялата страна, 
стотици местни групи се ор-
ганизират и манифестират 
всеки път по различен начин.

Тук в Комерси, в Маас, ние 
действаме от самото нача-
ло в ежедневни общонародни 
събрания, където всеки човек 
участва на равни начала. Ор-
ганизирахме блокади на гра-

да, бензиностанциите, из-
дигнахме шатра на централ-
ния площад. Срещаме се все-
ки ден, за да се организираме, 
да вземем решение за следва-
щите си действия, да бесед-
ваме с хората и да посреща-
ме и приветстваме всички, 
които се присъединяват към 
движението. Също така орга-
низираме „народни супи за со-
лидарност”, за да изживеем 
заедно хубавите моменти и 
да се опознаем един друг. При 
пълно равенство.

Сега правителството и 
някои сектори на движение-
то ни предлагат да си назна-

чим представители по регио-
ни! Тоест, да посочим некол-
цина, които ще станат един-
ствените „събеседници” на 
властта и „ще обобщят” на-
шето разнообразие.

Ние обаче не искаме „пред-
ставители”, които в крайна 
сметка да говорят вместо 
нас! 

Какъв е смисълът? В Ко-
мерси една такава делегация 
се срещна със заместник-пре-
фекта; в други големи гра-
дове се срещнаха директно 
с префекта – с тези, които 
вече предизвикаха нашия гняв 
и нашите искания. Те знаят 

ВЕЧЕ, че сме твърдо реше-
ни да прекратим мандата на 
този омразен президент, на 
това гнусно правителство и 
на прогнилата система, коя-
то те въплъщават!

Това е, което плаши власт-
та! Защото тя знае, че ако 
започне да се отказва от уве-
личението на данъците и го-
ривата, ще трябва да отстъ-
пи за пенсиите, за безработ-
ните, за статута на държав-
ните служители и за ВСИЧКО 
останало! Тя също така знае 
МНОГО ДОБРЕ, че рискува да 
ЗАСИЛИ и ВСЕОБЩОТО ДВИ-
ЖЕНИЕ СРЕЩУ СИСТЕМАТА!

Правителството не иска 
„представители”, за да разбе-
ре по-добре нашия гняв и на-
шите искания: то иска да ни 
оплете, разедини и да ни пог-
ребе! Както с ръководство-
то на синдикатите, то тър-
си за посредници хора, с кои-
то може да преговаря, върху 
които може да окаже натиск, 
за да потушат нашето из-
ригване. Хора, които може да 
спечели, за да разделят дви-
жението и да го погребат.

Те обаче не се съобразяват 
със силата и интелигент-
ността на нашето движе-
ние. Не разбират, че смятаме 
да се организираме, да проме-
няме действията си, които 
толкова ги плашат, и да раз-
ширяваме движението!

И най-вече не разбират, 
че има нещо много по-важно, 
че навсякъде движението на 
жълтите жилетки, под раз-
лични форми, има искания, 
които стигат далеч отвъд 
покупателната способност! 
Това нещо е властта на хо-
рата, чрез хората, за хората. 
Това е една нова система, в 
която „онези, които са нищо”, 
както се казва с презрение, 
възвръщат властта си над 
всички, които ни тъпчат, 
над властниците и силата 
на парите. Това е равенство-
то. Това е справедливостта. 
Това е свободата. Ето какво 
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ВЕЧЕ НА БЪЛГАРСКИ

Невидимият комитет: Комуната се завръща
необходимите връзки, черпи 
от паметта на мястото, на-
мира смисъл, език в земята. 
Това се вижда, както в едно 
село Бороро, чието разполо-
жение изразява връзката на 
неговите жители с техни-
те богове, така и в надписи-
те по стените след бунт или 
окупация на площад, във все-
ки от тези моменти, в кои-
то плебеите се захващат да 
обитават по нов начин град-
ското пространство.

Територията е това, чрез 
което комуната получава 
форма, намира глас, става 
присъствие. Да се обитава, 
това означава да се пише, да 
се разказва на тази земя. Това 
е и буквалният превод на ду-
мата география. Територия-
та е за комуната това, кое-
то думата е за смисъла – ни-
кога само просто средство. 
Това най-вече противопоста-
вя комуната на безкрайното 
пространство на пазарната 
организация – нейната те-
ритория е глинената плочка, 
единствено разкриваща сми-
съла ґ, а не само простран-
ство с продуктивни функции, 
умело разпределяни от шепа 
експерти по планиране. Меж-
ду едно местообитание и 
една област на дейности има 

също толкова разлика, кол-
кото между един личен днев-
ник и един бележник за задачи. 
Две употреби на земята, две 
употреби на мастило и хар-
тия, които нищо не сближава.

Всяка комуна като реше-
ние на хората да се съпро-
тивляват заедно срещу све-
та поставя последния в своя 
център. Когато един теоре-
тик на комуналността пише, 
че тя е „присъща на битие-
то и духовността на корен-
ните жители, характеризи-
ращи се с колективност, се-
мейни връзки, лоялност, со-
лидарност, взаимопомощ, съ-
брания, консенсус, комуника-
ция, хоризонталност, само-
достатъчност, защита на 
територията, автономия и 
уважение към майката земя”, 
той забравя да каже, че това 
теоретизиране е наложено 
от съпротивата на епохата. 
Необходимостта да постиг-
нем автономност от инфра-
структурите на власт не 
идва от някакъв безвременен 
стремеж към независимост, 
а има за цел политическата 
свобода, която е извоювана 
по този начин. Комуната не е 
прекалено заета да дефинира 
себе си – това, което иска да 
изяви, когато се материали-
зира, не е нейната идентич-
ност или представа за себе 

си, а своята представа за жи-
вота. Комуната може да рас-
те само чрез външното на 
нея, като организъм, който 
живее единствено като по-
глъща онова, което го заоби-
каля.

Комуната, точно защото 
иска да расте, може да се хра-
ни само с това, което тя не 
е. В момента, в който се от-
късне от външното, тя от-
слабва, самоизяжда се, само-
разкъсва се или се предава на 
това, което гърците нари-
чат „социален канибализъм”, 
именно защото се чувст-
ват изолирани от остана-
лия свят. За нея няма разлика 
между увеличаването на ней-
ната мощ и основната грижа 
за връзката ґ с това, което 
тя не е. Исторически, комуни-
те от 1871 г., тази на Париж, 
но също и на Лимож, Перигю, 
Лион, Марсилия, Гренобъл, Лю 
Крюзо, Сент-Етиен, Руен, 
също както средновековни-
те комуни, са обречени пора-
ди своята изолация. И както, 
след като редът в провинци-
ята е възстановен, е лесно за 
Тиер да смаже парижкия про-
летариат през 1871 г., по съ-
щия начин основната стра-
тегия на турската полиция 
по отношение на окупацията 
на Таксим е да попречи на де-
монстрациите, тръгнали от 

бунтовните квартали Гази 
и Бешикташ или от анадол-
ските квартали от другата 
страна на Босфора, да дос-
тигнат Таксим и да се свър-
жат помежду си и с всички ос-
танали. Парадоксът, който 
стои пред комуната, е тога-
ва следният – тя трябва ед-
новременно да даде смисъл 
на една разнородна терито-
риална реалност, която е в 
конфликт с „глобалния ред”, 
и да даде искрата, да създа-
де връзките между локални-
те смисли, да се отскубне 
от закотвянето, което я кон-
ституира. Ако една от две-
те цели не бъде постигната, 
тогава комуната или ще се 
забие в своята територия и 
бавно ще се изолира, или ще 
стане скитаща трупа, да-
леч от дома, незапозната с 
действителността в места-
та, през които преминава, и 
вдъхваща само недоверие по 
своя път. 

Да приключим с 
икономиката.

Това, че именно сърцето на 
комуната ґ се изплъзва, пре-
сича я, без да може тя да го 
присвои, вече е характеризи-
рало res communes в римско-
то право. „Общите неща” са 
били океанът, атмосферата, 

храмовете, това, което не 
може да бъде присвоено като 
такова – някой би могъл да си 
присвои няколко литра вода 
от океана, ивица от бряг или 
камъни от храм, но не може 
да си присвои морето като 
такова, нито дадено свеще-
но място. Res communes са па-
радоксално това, което се съ-
противлява на овеществява-
нето, на тяхното преобразу-
ване в res, в неща. Така публич-
ното право обозначава онова, 
което му се изплъзва, което 
не може да сведе до юридиче-
ски категории. Езикът обик-
новено е „общо нещо” – ако 
можем да се изразяваме, бла-
годарение на него, чрез него, 
той също е това, което никой 
не притежава като собстве-
ност. Езикът може само да 
бъде ползван.

През последните години ня-
кои икономисти се опитват 
да развият нова теория на 
„общото”. Това е сборът от 
нещата, на които пазарът 
много се затруднява да сложи 
цена, но без които не би мо-
гъл да функционира – околна-
та среда, психическото и фи-
зическото здраве, океаните, 
образованието, културата, 
големите езера и пр., но и го-
лемите инфраструктури (ма-
гистралите, интернет, теле-
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искаме! И то тръгва от осно-
вата!

Ако определим „представи-
тели” и „говорители”, това в 
крайна сметка ще ни направи 
пасивни. Още по-лошо: бързо 
ще възпроизведем система-
та, която работи отгоре-на-
долу – като мошениците, кои-
то ни ръководят. Тези така 
наречени „представители на 
народа”, които пълнят джобо-
вете си, правят закони, кои-
то съсипват нашия живот 
и служат на интересите на 
свръхбогатите!

Да не поставяме пръсти-
те си в представителната 
машина за обсебване. Сега 
не е моментът да предадем 
своя глас на малка шепа (из-
между нас), дори ако изглеж-
дат честни. Нека чуят всич-
ки ни или да не слушат нико-
го!

От Комерси ние призо-
ваваме за създаване в цяла 
Франция на народни комите-
ти, които да функционират 
пред редовни общи събра-
ния. На места, където реч-
та е свободна, където хора-
та се осмеляват да се изразя-
ват, да се увличат и увлича, 
да си помагат едни на други. 
Ако трябва да има делегати, 
нека са на нивото на всеки 
местен народен комитет от 
жълти жилетки, най-близо до 
народа. С императивни, от-

меняеми и ротационни ман-
дати. С прозрачност. С дове-
рие.

Също така призоваваме 
стотиците групи жълти жи-
летки да се оборудват с па-
латки, с колиби, както в Ко-
мерси, или с „домове на наро-
да”, както в Сен-Назар – на-
кратко с място за събиране 
и за организиране! И нека се 
координираме помежду си, на 
местно и общинско ниво, при 
пълно равенство!

Така ще спечелим, защото 
там горе не са свикнали да 
управляват такова нещо! И 
то ги плаши много.

Няма да се оставим да ни 
ръководят. Няма да позволим 
да ни разделят и владеят.

Не на самопровъзгласили-
те се представители и го-
ворители! Да си възвърнем 
властта над нашия живот! 
Да живеят жълтите жилет-
ки в тяхното разнообразие! 

ДА ЖИВЕЕ ВЛАСТТА НА НА-
РОДА, ЧРЕЗ НАРОДА, ЗА 
НАРОДА! 

Ако приемате принципите на 
този апел, във вашата мест-
на група жълти жилетки или 
други, свържете се с нас и 

нека се координираме на база-
та на народните, равноправ-
ни събрания!

Жълтите жилетки на 
Комерси

В подкрепа на жилетките 
от Комерси

ЧАСЪТ НА КОМУНАТА НА 
КОМУНИТЕ УДАРИ!

Спонтанността на движе-
нието на жълтите жилет-
ки, неговата разнородност 
може да накара хората да се 
страхуват от това, в което 
ще се излее, без никой да знае 

какво е то. Причина ли е това 
за тези, които непрекъснато 
призовават народа – леви ак-
тивисти, анархисти, синди-
калисти, – да стоят на тро-
тоара, когато този народ по-
ема съдбата си в свои ръце? 
Кой през 1789 г. би казал, че 
бунтовете на селяните ще 
доведат до Републиката?

Социалистическите пар-
тии и работническите син-
дикати, които се съпроти-
вляваха на капитализма и 
буржоата през XIX и XX век, 
вдървени от честото си об-
щуване с институциите, 
вече не са в състояние да от-
върнат на мощния неолибе-
рализъм и финансовия капи-
тал. В постоянна отбрани-
телна позиция, без капка въ-
ображение, отчитат неуспех 
след неуспех и убиват обеща-
нията си за по-добър живот. 
Тази все още смътна надеж-
да за справедливост, свобо-
да, равенство и солидарност 
днес не се носи от онези, кои-
то са се примирили със света 
на Макрон.

Санкюлотите от 2018 г. 
вече не подкрепят морга-
та на една власт, която сла-
вослови индивидуалния успех, 
за да оправдае неравенство-
то, която презира онези, кои-
то не могат да се спасят 
сами, защитава богатите 
и потиска всички останали. 
Имаме си президент на Ре-
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ВЕЧЕ НА БЪЛГАРСКИ

Невидимият комитет: Комуната се завръща
фонните или канализационни-
те мрежи и пр.). Според тези 
икономисти, едновременно 
разтревожени за състояние-
то на планетата и загриже-
ни за по-доброто функциони-
ране на пазара, е необходимо 
да се изнамери нова форма на 
„управляване” на тези „общи 
неща”, която няма напълно да 
зависи от пазара. Governing 
the Commons („Управляване на 
общото”) е заглавието на по-
следния бестселър на Елинор 
Остром, лауреат на нобелова 
награда през 2009 г., който де-
финира осем принципа на „уп-
равляване на общото”. Разбра-
ли, че има място за заемане в 
„администрацията на общо-
то”, която предстои да бъде 
изобретена, Негри и съратни-
ците му прегръщат тази те-
ория, която в основата си е 
съвършено либерална. Те дори 
разширяват понятието за об-
щото със съвкупността на 
това, което капитализмът 
произвежда, като се аргумен-
тират, че то в крайна смет-
ка произхожда от продуктив-
ното сътрудничество между 
хората, които само трябва 
да го присвоят чрез една нео-
бикновена „демокрация на об-
щото”. Вечните активисти, 
винаги в недостиг на идеи, се 

хвърлят да ги следват. Сега 
те изискват „здравеопазване-
то, жилищата, миграцията, 
социалните грижи, образова-
нието, условията на труд в 
текстилната индустрия”, как-
то и други „общи неща”, да бъ-
дат присвоени. Ако продъл-
жат по този път, няма да за-
къснеят да изискат самоупра-
вление на атомните центра-
ли, а също и на Националната 
служба за сигурност, защото 
интернет трябва да принад-
лежи на всички. По-рафинира-
ните теоретици си предста-
вят „общото” като най-новия 
метафизичен принцип, изва-
ден от магическата шапка на 
Запада. Една „-архия”, пишат 
те, в смисъла на това, кое-
то „подрежда, командва и уп-
равлява всички политически 
дейности” и което трябва да 
роди нови институции и ново 
управляване на света. Злове-
щото във всичко това е тази 
неспособност да се предста-
ви друга форма на революция, 
освен свят, обграден от ад-
министриране на хората и не-
щата, вдъхновена от бълнува-
нията на Прудон и мрачните 
фантазии на Втория Интерна-
ционал. Съвременните кому-
ни не изискват достъп и не се 
стремят към управляване на 
някакви „общи неща”. Те неза-
бавно установяват комунална 

форма на живот, т. е. разви-
ват комунална връзка с това, 
което не могат да присвоят, 
започвайки със света.

Когато тези „общи неща” 
преминават в ръцете на нов 
вид бюрократи, в основата 
си нищо не се променя в това, 
което ни убива. Целият со-
циален живот в метрополи-
сите оперира като гигант-
ска машина за обезсърчаване. 
Всеки в нея, във всеки аспект 
на своето съществуване, е в 
плен на общата организация 
на пазарната система. Човек 
може да бъде активист в една 
или друга организация, да из-
лиза с бандата си от „прияте-
ли”, но в крайна сметка всеки е 
сам за себе си и няма никаква 
причина да се вярва, че неща-
та могат да тръгнат в раз-
лична посока. Всяко движение, 
всяка истинска среща, всеки 
епизодичен бунт, всяка стач-
ка, всяка окупация е пробив във 
фалшивата очевидност на 
този живот, свидетелство, 
че комунален живот е възмо-
жен, желан, потенциално бо-
гат и радостен. Понякога из-
глежда така, като че ли всич-
ко се е заело да ни разубеди 
да вярваме в това, да изтрие 
всяка следа от други начини 
на живот, тези, които са уни-
щожени, и онези, които се под-
готвят да унищожат. Отча-

яните капитани на кораба се 
страхуват най-вече от това 
да има пътници, които са по-
малко нихилисти от тях. Фак-
тически цялата организация 
на този свят, т. е. на нашата 
строга зависимост от него, е 
всекидневно отричане на въз-
можността за всякакви други 
начини на живот.

Когато социалната мазил-
ка се рони, неотложността 
да се сплотим и да станем 
сила се разпространява, под 
повърхността, но осезаемо. 
След края на „движението на 
площадите” виждаме поява-
та в множество градове на 
мрежи за взаимопомощ, пре-
дотвратяващи изхвърляне на 
хора от домовете им, появя-
ват се стачни комитети и 
квартални събрания, а също и 
кооперативи – за всичко и във 
всеки смисъл. Производстве-
ни кооперативи, потребител-
ски кооперативи, жилищни, 
образователни, кредитни а 
също и „интегрални коопера-
тиви”, които искат да обхва-
нат всички аспекти на живо-
та. С това размножаване сноп 
от практики, които до този 
момент са били маргинални, 
се разпространяват извън ра-
дикалното гето, което дото-
гава ги пази за себе си. По този 
начин те придобиват степен 
на сериозност и ефикасност, 

непознати досега. Днес чо-
век се задушава по-малко. Не 
всички си приличат. Хора по-
срещат заедно нуждата от 
пари, организират се заедно, 
за да се сдобият с тях или да 
преживяват без тях. Работа-
та в кооперативна дърводел-
ска работилница или коопера-
тивен автосервиз може оба-
че да бъде също толкова мъчи-
телна, колкото и работата на 
заплата, ако се схваща като 
цел, вместо като комунално 
средство. Всяка икономическа 
единица е обречена на смърт, 
тя вече е смъртта, ако кому-
ната не се противопостави 
на нейната претенция за все-
обхватност. Така комуната е 
това, което кара всички ико-
номически общности да общу-
ват помежду си, това, което 
преминава през тях и ги над-
хвърля, тя е връзката, която 
противодейства на тяхната 
склонност към самовглъбява-
не. Етичната тъкан на движе-
нието на барселонските ра-
ботници от началото на 20-
ти век може да служи като 
пример за съвременните екс-
перименти в действие. Това, 
което придава революционен 
характер на движението, не 
са неговите свободни учили-
ща или парите за контрабан-
да, щамповани с инициалите 
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публиката, който се изжи-
вява като самодържец, под-
хранва политическата си лу-
дост със структурни про-
мени, обслужващи банките 
и пазарните императиви на 
Европейския съюз, налага да-
нъци като в добрите ста-
ри времена на данъка върху 
солта. Пред мирните граж-
дански митинги, изискващи 
само една промяна на поли-
тиката, арогантната власт 
се сдухва и залоства в свои-
те замъци. На всеки въпрос 
тя търси отговор в разде-
лянето, в противопоставя-
нето на добрите срещу хули-
ганите; държи конспиратив-
ни речи за черни блокове и 
крайнодесни, за да оправдае 
изпращането на преториан-
ците, натоварени с възста-
новяването на Юпитеровия 
ред. Не е ли учудващо, че жъл-
тите жилетки отново пре-
обличат Луи XVI като Краля 
Слънце и още искат само не-
говата оставка, а не глава-
та му? Пфу! „Редът” ще бъде 
възстановен, пазарлъците 
ще продължат и мръсотия-
та по Шанз-Елизе ще си ос-
тане по старому. Утре воен-
ните на тържествен парад 
ще отбележат Макроновия 
Аустерлиц! Малките марки-
зи от парламента, все още 
треперещи от страх, ще се 
радват. Бюрократите отно-

во ще заспиват спокойно. Из-
мамени и победени, жълтите 
жилетки трябва ли да се под-
чинят на „реда”, да млъкнат 
и да продължат да свързват 
двата края, както си знаят? 
Движението им обречено ли 
е да умре от умора? Под сила-
та на закона?

Не, ако решат да се орга-
низират. Да се организират 
другояче. Да се свържат от-
ново с пряката демокрация и 
федерализма на автономни-
те комуни. Със своите раз-
лични – понякога противопо-
ложни – мнения, професии и 
социален произход, те успя-
ха да намерят общ език, за да 
защитят достойнството 
си. Несигурността, чувство-
то за безизходица и различи-
ята не им попречиха да раз-
берат, че трябва да дейст-
ват сплотени и да погребат 

властта. Осъзнаха, че могат 
да загърбят онова, което ги 
разделя, че имат общи инте-
реси, едни и същи ежедневни 
тревоги и обща кауза. Сега 
е необходимо да се запази 
тази импровизирана среща 
на тревогите, които идват 
от халюциниращите села и 
разпръснатите градове.

Да се намери балансът на 
противоположностите. Да 
се организират местни ко-
митети по принципите на 
пряката демокрация: на су-
веренно, общо събрание да 
се избират делегати с им-
перативен мандат, отменя-
ем по всяко време с ротация 
на отговорностите. Тези ав-
тономни комуни и паралелни 
общински съвети ще пред-
ставят народните искания, 
равноправно, социално и еко-
логично. Ако не бъдат изпъл-

нени, ще се опитат да ги из-
пълнят сами, без да се при-
тесняват за юридическото 
представителство. Няма да 
се страхуват да се изправят 
срещу кмета и префекта или 
да отзоват своя депутат. 
Така, ден след ден, освободе-
ното от всяко началство об-
щество ще се самоосъзна-
ва. Доколкото е необходимо, 
свободните общини ще се 
федерират, за да споделят 
своя опит, да обмислят заед-
но, да поемат управлението 
на общите проблеми (учили-
ща, транспорт, здраве, окол-
на среда...). По този начин 
държавата постепенно ще 
бъде маргинализирана, ней-
ните прерогативи ще бъдат 
подрязани до такава степен, 
че ще я направят безполез-
на и ненужна, до деня, когато 
ще бъде достатъчен един по-

следен тласък, за да се срине 
пирамидата на авторитар-
ния ред. Това ще бъде дълго и 
трудно, но е възможно.

Чувам обвиненията. Уто-
пични бълнувания – ще твър-
дят интелектуалците от-
дясно, левичарско празно-
думство – ще им пригласят 
техните приятелчета от-
ляво. От Версай ще анате-
мосват комунарските безу-
мия. Пазете се от безреди-
ците, ще крещят онези, кои-
то мислят, често погрешно, 
че могат да загубят всичко 
от промяната. Това не е осъ-
ществимо, ще мислят най-
доброжелателните, които 
го искат, но не вярват.

Всички те все още не мо-
гат да се откъснат от дър-
жавническото мислене. Ча-
кайте, да чакаме народните 
избраници, вещите вождо-
ве да намерят решението, 
което никога не са търсили: 
освобождението на народа. 
Програмите на политиците 
вече не са приемливи, речите 
на Макрон, Кастане и компа-
ния още по-малко, граждани-
те трябва да вземат в свои 
ръце собствените си дела. Те 
са единствените, които мо-
гат да си представят и да 
построят Комуната на Ко-
муните – без Цезар, без три-
бун. Да последват призива на  
Комерси! Да го направят в 
името   божие, по дяволите! •

Пиер Банс
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ФРАНЦИЯ В ПЛАМЪЦИ

„ЧАСЪТ НА КОМУНАТА НА КОМУНИТЕ УДАРИ!“
Гражданите трябва да вземат в 
свои ръце собствените си дела. Те са 
единствените, които могат да си 
представят и да построят Комуната 
на Комуните – без Цезар, без трибун

CNT-FAI, нито неговите бран-
шови синдикати, работниче-
ски кооперативи или въоръ-
жени групи, а връзката между 
всичко това, животът, който 
процъфтява между всички тях 
и който не може да бъде от-
несен към никоя от тези дей-
ности, към никоя от тези еди-
ници. Това е непревземаема-
та база на движението. Също 
така е забележително, че в 
момента на въстанието през 
юли 1936 г. единствените, 
оказали се способни да обеди-
нят в атаката всички части 
на анархисткото движение, са 
групата Nosotros – маргинали-
зирана банда, която движение-
то подозира в „анархоболше-
визъм” и която месец по-рано 
е практически изключена от 
FAI на публичен процес.

В солиден брой европейски 
страни, поразени от „криза-
та”, виждаме масирано завръ-
щане към социалната и соли-
дарната икономика, към иде-
ологиите на кооперативни-
те и взаимоспомагателните 
структури, които я съпътст-
ват. Разпространява се идея-
та, че това може да създаде 
„алтернатива на капитали-
зма”. Ние виждаме тук по-ско-
ро алтернатива на борбата, 
алтернатива на комуната. 

Достатъчно доказателство 
е начинът, по който социал-
ната и солидарната икономи-
ка се употребяват от Све-
товната банка, по-специално 
в Южна Америка, като техни-
ка за политическо умиротво-
ряване през последните двай-
сет години. Знае се, че похвал-
ният проект да се помага на 
страните от „Третия свят” да 
се развият, се ражда през 60-
те години в ума на отявления 
контрареволюционер Робърт 
Макнамара, министър на от-
браната на САЩ от 1961 до 
1968 г. – човекът на война-
та във Виетнам, на Ейджънт 
Ориндж и опустошителните 
бомбардировки. Същността 
на този икономически проект 
не е никак икономическа – тя е 
чисто политическа и нейният 
принцип е прост. За да се обез-
печи „сигурността” на САЩ, 
т. е. да се потушат кому-
нистическите въстания, те 
трябва да бъдат лишени от 
най-важната им кауза – край-
ната бедност. Няма бедност, 
няма бунт. „Сигурността на 
Републиката – пише Макна-
мара през 1968 г. – не зависи 
само, нито най-вече, от нейна-
та военна мощ, но и от изра-
ботването на стабилни сис-
теми, икономически и полити-
чески, както у дома, така и в 
страните от цял свят, които 

вървят по пътя на развитие-
то”. В една такава перспекти-
ва борбата срещу бедността 
има повече достойнства – на 
първо място, тя позволява да 
се скрие фактът, че истин-
ският проблем не е бедност-
та, а богатството – фактът, 
че няколко души държат, за-
едно с властта, най-важните 
средства за производство. Тя 
също така е въпрос на социал-
но инженерство, а не на поли-
тическа даденост. Тези, кои-
то осмиват редовните при-
видни провали на Световна-
та банка в намесите ґ да на-
мали бедността, е добре да се 
осведомят, че тези провали 
най-често са откровени успе-
хи от гледна точка на истин-
ската ґ цел – да предотвра-
тява бунтове. Този успешен 
поход продължава до 1994 г. – 
годината, в която стартира 
Националната програма за Со-
лидарност (PRONASOL) в Мек-
сико с подкрепата на 170 000 
местни „комитети за соли-
дарност”, имаща за цел да се 
смекчат съсипващите за об-
ществото логични последи-
ци от договора NAFTA, дове-
ли до Сапатисткото въста-
ние. Оттогава Световната 
банка се занимава само с ми-
крокредити, с „подсилване на 
автономията и овластяване 
на бедните” (доклад на Све-

товната банка от 2001 г.), с 
кооперативи, взаимоспома-
гателни дружества, накрат-
ко – със социалната и солидар-
ната икономика. „Насърчаване 
на мобилизирането на бедни-
те в местните организации, 
за да контролират държавни-
те институции, да участват 
в местните процеси на взема-
не на решения и по този начин 
да си сътрудничат, за да оси-
гурят върховенството на за-
кона във всекидневния живот”, 
пише в същия доклад. Разби-
рай, да прикоткаме в нашите 
мрежи местните лидери, да 
неутрализираме протестира-
щите групи, да сложим цена 
на „човешкия капитал”, да опле-
тем в пазарните схеми всич-
ки, които досега са им се из-
плъзвали. Интегрирането на 
десетки хиляди кооперативи, 
включително възстановени-
те от работниците фабри-
ки, в програмата „Аржентина 
на работа”, е контра-бунтов-
ният шедьовър на Кристина 
Киршнер, нейният калибриран 
отговор на въстанието през 
2001 г. Бразилия не изостава 
със своя Национален секрета-
риат на солидарната иконо-
мика, който през 2005 г. на-
броява 15 000 предприятия и 
който се интегрира възхити-
телно в историята на успеха 
на местния капитализъм.

„Мобилизацията на граж-
данското общество” и раз-
виването на „алтернативна 
икономика” не са отговор на 
„шоковата доктрина”, както 
смята Наоми Клайн, а друго-
то захапване на нейния ме-
ханизъм. С кооперативите 
се разпространява формата 
на бизнеса, която е алфата 
и омегата на неолиберали-
зма. Човек не бива да се рад-
ва прекалено, както някои 
гръцки левичари, на това че 
броят на самоуправляващи-
те се кооперативи в стра-
ната расте лавинообразно 
през последните години, за-
щото Световната банка пра-
ви точно същите изчисления 
и със същото задоволство. 
Съществуването на марги-
нален икономически сектор, 
който е социален и солида-
рен, не застрашава по ника-
къв начин концентрацията на 
политическа и следовател-
но икономическа власт. Той 
дори я предпазва от всяко по-
ставяне под въпрос. Зад та-
къв защитен буфер гръцките 
собственици на кораби, арми-
ята и големите фирми могат 
да продължат да си въртят 
бизнеса по старому. Малко 
държавен национализъм, мал-
ко жар за социална и солидар-
на икономика, и революцията 
може да почака. •

ВЕЧЕ НА БЪЛГАРСКИ

Невидимият комитет: Комуната се завръща
» » » продължава от страница 7
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Новите кумири: Илон Мъск
В тази статия ще опиша 
накратко историята на из-
вестния изобретател и 
предприемач Илон Мъск, и не-
говия път към богатството 
и успеха. Целта не е да се кри-
тикуват личните качества 
на този човек, а да се разгле-
да неговата бизнес история 
като пример за това как ра-
боти текущата социално-
икономическа система. Избо-
рът на Илон Мъск е продик-
туван основно от неговата 
популярност и относително 
достъпната информация за 
него.

През 1995 Мъск създава 
компанията Zip2, заедно с 
брат си Кимбъл. На практи-
ка продуктът на компанията 
представлява „жълти стра-
ници” в електронен вид. Ос-
тавяме на читателите да 
преценят колко революцион-
но откритие са жълтите 
страници през 1995. В компа-
нията работят само двама-
та братя, Илон се занимава 
с техническата част а брат 
му – с търговската.

Компанията тръгва към 
банкрут почти веднага. Въ-
преки че никога не е генери-
рала печалба обаче, се поя-
вяват инвеститори, които 
предотвратяват фалита. 
Грег Кури, личен приятел на 

бащата на братята, и инвес-
тиционната къща Мор Дави-
дов Венчърс инвестират 3 
милиона долара в компания-
та на братя Мъск. Защо на-
ливат толкова пари в губеща 
фирма, скоро ще разберем.

Софтуерният код, създа-
ден от Илон, бива пренапи-
сан от наети програмисти. 
В крайния продукт не оста-
ва нищо от работата на ос-
нователя. Дори след проме-
ните обаче фирмата продъл-
жава да работи на загуба, 
както от самото си основа-
ване. Не виждам рационално 
обяснение на офертата на 
гиганта Компак/Алтависта 
за фантастичната сума от 
300 млн. долара (близо поло-
вин милиард днешни, като 
отчетем инфлацията). Явно 
от Компак/Алтависта смя-
тат, че е по-лесно да купят 
компанията на Мъск, вместо 
да създадат свой код за съ-
щата цел, което би струва-
ло десетки ако не и стотици 
пъти по-малко и не би отне-
ло повече време, отколкото 
купуването на компанията 
и интегрирането на нейния 
код във вече съществуваща-
та система.

Покупката изглежда пове-
че като източване на пари 
от голямата компания в пол-

за на собствениците на мал-
ката компания. Кои реално 
са те може да се разбере от 
разпределението на печал-
бата. От тази сделка Мъск 
получава 22 милиона дола-
ра, а брат му – 15 милиона. 
Явно братята заедно при-
тежават само 12,3% (Илон 
7,3%, Кимбъл 5%) от компани-
ята, която са основали, към 
момента на продажбата ґ. 
Може да се предположи, че 
решението за тази продаж-
ба не е взето от тях. Това 
поставя под въпрос доколко 
този „успех” може изобщо да 
им се припише. „Инвестито-
рът” Кури прибира остана-
лите 87% – той е де-факто 
собственикът. Сериозната 
печалба освен това показва, 
че господин Кури вероятно е 
инвестирал в компанията не 
само заради личното си прия-
телство с бащата на млади-
те иноватори.

От тази история вижда-
ме, че успехът реално не за-
виси нито от действията, 
нито от дарбите на братя 
Мъск – тяхното начинание 
фалира почти веднага, не 
представлява нито ориги-
нална идея, нито добра тех-
ническа реализация на ста-
ра идея. Ясно е, че ролята на 
Илон в тази схема е само за 

фасон на разпространения 
мит за успелия човек, започ-
нал от нищото и забогатял, 
благодарение на собствени-
те си умения и идеи. Ако смя-
таме за умения и идеи това 
баща ти да има приятел ми-
лионер със явно солидни връз-
ки в огромна компания, то на-
истина малко хора могат да 
се похвалят с такива „уме-
ния” и „предприемчивост”.

Този мит се поддържа от 
управляващото малцинство, 
най-вече да кара бедните да 
обвиняват себе си за положе-
нието в, което се намират, 
вместо системата, която 
позволява един процент от 
хората да се разпореждат с 
повече от половината бла-
га на планетата. Следващия 
път, когато чуете, че сте 
бедни, защото не сте умни 
и предприемчиви, се сете-
те за „откриването” на жъл-
тите страници през 1995 г. 
Преди да се хвърлите смело в 
поредното бизнес начинание, 
проверете дали баща ви има 
приятел милионер, готов да 
ви използва за източване на 
пари от огромна богата ком-
пания. В противен случай рис-
кувате да се окажете по-глу-
пав и по-малко предприемчив 
от господин Мъск. •

Федерико де Соя

СЛЕД ВЗРИВА

Размисли 
за борбата 
и терора
На 31 октомври в Архангел-
ск, Русия, пред управлението 
на ФСБ избухва взрив. Взривя-
ва се Михаил Василиевич Жло-
бицки. Пострадали са трима 
служители на ФСБ.

7 минути преди взрива Ми-
хаил оставя послание в един 
от анархистките чатове:

Другари, след малко в сгра-
дата на ФСБ в Архангелск ще 
бъде извършен терористичен 
акт, отговорността за кое-
то поемам върху себе си. При-
чините са ви до болка позна-
ти. Понеже ФСБ много освире-
пя, фабрикува дела и разпит-
ва хора, се реших да направя 
това. Най-вероятно ще умра 
при експлозията… Затова ви 
моля да разпространите ин-
формацията за терористич-
ния акт – кой го е извършил и 
по какви причини.

Е, това беше. Пожелавам 
ви непоколебимо и безкомпро-
мисно да вървите към нашата 
цел. Светло бъдеще на анар-
хистическия комунизъм!

Другарите на Михаил не 
го познават лично, но правил 
впечатление на умен и под-
готвен човек, опитващ се да 
излезе от рамките на блато-
то на легалната опозицион-
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АНАРХИЯ В ИНТЕРНЕТ

Киберсигурност за анархисти
„Без следа” е колектив от IT спе-
циалисти към Анархистката фе-
дерация в Чехия. Помолихме ги да 
опишат и мотивират своята дей-
ност с надеждата, че скоро ще 
имаме подобни начинания и за бъл-
гароезичните потребители на Ин-
тернет. Уебсайтът на колектива 
е nolog.cz.

Какво точно правите, 
какви услуги предлагате на 
хората?

Нашата цел е да предоста-
вим сигурна, криптирана, лес-
на за употреба интернет ус-
луга, която всеки да може да 
използва, за да бъде по-ефек-
тивен в активистките си 
начинания. Към момента пре-
доставяме на потребители-
те си сигурна услуга за споде-
ляне на файлове (upload.nolog.
cz), услуга, позволяваща обмен 
на криптирани текстови съ-
общения (paste.nolog.cz) и си-
гурна алтернатива на Doodle 
(ankety.nolog.cz).

Последната услуга позво-
лява създаването на анкети, 
в които вашата група може 
да гласува за най-удобната 
дата за среща например. Тя 
е нещо, което смятаме, че 
липсва в контекста на наша-
та дейност, тъй като поняко-
га е наистина трудно да се ор-
ганизира среща на голям брой 
хора, без информацията за 
това да е лесно достъпна на 
правителствени и други орга-
низации.

Всички изброени услуги 
са преведени на чешки език, 
така че да са достъпни дори 
за хора, които не ползват ан-
глийски. Освен върху тях, ра-
ботим и върху създаването 
на информационна страница 
(wiki – б. пр.) относно кибер-
сигурността за активисти. 
Тя трябва да разглежда широк 
спектър от теми – от чисто 
физическата сигурност до ко-
дирането на електронни пис-
ма и кратки текстови съоб-
щения.

Каква е вашата мотива-
ция? Защо са необходими 
тези услуги? От кого очак-
вате да се използват?

Просто е. Ние сме анархи-
сти/леви активисти от мно-
го време, така че знаем, че в 
нашите среди липсва подобно 
нещо (радикален технологи-
чен колектив, който предос-
тавя сигурни услуги, организи-
ра кръжоци по електронна си-
гурност и т. н.). Затова реши-
хме да създадем NoLog.cz. На-
блюдаваме как хората използ-
ват комерсиални програми за 
комуникация (например Фейс-
бук), просто поради липсата 
на алтернатива или от незна-
ние. Това е доста опасна ситу-
ация и затова искаме да създа-
дем култура на безопасност в 
движението.

Нашите услуги и информа-
ционни страници са достъп-
ни за безплатно ползване от 
всички. Не можем да ограни-

чим достъпа до тях поради са-
мата им техническа реализа-
ция (цялата информация е ано-
нимна и криптирана – ние не 
знаем кой и за какво използва 
услугите). Очевидно обаче, по-
неже сме анархистки проект, 
който започва да предоставя 
услуги, насочени основно към 
анархисткото движение, оч-
акваме, че от тях ще се въз-
ползват предимно анархисти, 
антиавторитаристи, левича-
ри и други непокорни.

Защо се нуждаем от ус-
луга за криптирано споде-
ляне на файлове? Каква е 
разликата в сравнение с 
криптирането на файлове-
те на персоналния компю-
тър на потребителя, преди 
да бъде използва някоя от 
комерсиалните услуги?

Този вид услуги са познати 
на много повече хора, откол-
кото криптирането на данни-
те на личния компютър, на-
пример с PGP. Технически оба-
че няма разлика – очевидно 
можете да криптирате фай-
ла/текста и на личния компю-
тър, след което да използва-
те популярните услуги. Разли-
ката с популярните услуги е, 
че ние не пазим никакви запи-
си за потребителите (напри-
мер мрежов адрес, дата и час 
на достъпа, и пр.).

Защо ни трябва още една 
информационна страница?

Досега не съществува-
ше пълен източник на инфор-

мация за електронната си-
гурност на чешки език. Иска-
хме да създадем нещо като 
наръчника „Самозащита от 
следене” на Electronic Frontier 
Foundation (https://ssd.eff.org/), 
като разглеждаме повече 
теми и акцентираме върху за-
щитата от репресии, на кои-
то един активист-левичар 
може да бъде подложен. Иска-
хме също да имаме място, къ-
дето да можем да препраща-
ме хората със стандартни 
въпроси от рода на „Как да ин-
сталирам PGP?”, „Кое крипти-
рано приложение за тексто-
ви съобщения да използвам?” 
и пр.

Какъв опит с технологи-
ите е необходим за използ-
ването на вашите услуги? 
Предлагате ли документа-
ция, наръчници или друг вид 
помощ за хора, които не са 
достатъчно добре запозна-
ти с модерните техноло-
гии?

Надяваме се, че не са необ-
ходими специални технически 
познания (освен най-основна 
компютърна грамотност), за 
да се използват повечето от 
нашите услуги. Документа-
ция, наръчници и други много 
скоро ще се появят на наша-
та информационна страница. 
Също така, потребителите 
могат лесно да се свържат 
с нас по електронната поща 
(или да попитат лично на ня-
кой от семинарите, които ор-

ганизираме), ако се нуждаят 
от помощ.

Можем ли да бъде ко-
муникацията в интернет 
напълно сигурна? Вижда-
те ли слабости в сигур-
ността, дори при правил-
ното използване на ваши-
те услуги?

Добър въпрос. Не, компю-
търната и интернет кому-
никацията, като цяло, никога 
няма да бъде напълно сигурна, 
не искаме хората да мислят 
така. Винаги казваме: „Ако е 
наистина важно, говорете на 
четири очи, на сигурно мяс-
то”.

Интернет е мощен ин-
струмент, но ако това, което 
правите, застрашава здраве-
то, живота ви или може да ви 
вкара в затвора, най-добре не 
използвайте компютри и ин-
тернет за целта, ако не сте 
напълно сигурни какво прави-
те. Въпреки че вярваме, че на-
шите услуги са безопасни за 
употреба, има редица други 
опасности. Например, ако на 
компютъра има програма, за-
писваща всичко, което въвеж-
дате на клавиатурата, или 
вашата организация е инфил-
трирана от полицията, тога-
ва няма значение дали използ-
вате най-добрите криптира-
щи системи за комуникации-
те. Използването на сигурни 
услуги няма да ви помогне в 
такива случаи. •

Превод: Буревестник
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вост предлага само анархи-
змът, на тези идеи остава ве-
рен през целия си живот.

След уволнението от ка-
зармата през 1940 г. се връща 
при пернишките си приятели. 
Започват събрания, лепене на 
листовки, разнасяне на лите-
ратура, разпространяване на 
позиви срещу кафявата чума и 
срещу войната.

През януари 1941 г. се жени 
за Кирилка Стефанова, сестра 
на негов съидейник. Един месец 
след това е мобилизиран в ар-
мията, а оттам – предаден на 
полицията. От този ден до 25 
декември 1982 г., когато уми-
ра съпругата му, двамата де-
лят малко радости и много 
мъки и страдания. Най-голяма-
та семейна радост са дъщеря 
им Йорданка и синът им Ма-
рин.

Верността на Александър 
Наков към безвластническите 
идеи винаги е съпроводена с 
дейност за разпространение-
то им и репресии от страна 
на властимащите.

През 1941 г., обвинен за 
участие в конспирация, е осъ-
ден на 10 години затвор по 
ЗЗД, намалени на 6 години и 8 
месеца и голяма глоба. До ме-
сец март 1943 г. прекарва в 
Централния софийски затвор, 
преместват го в Скопския за-

твор, откъдето бяга и се при-
съединява към македонските 
партизани. 

На 23 септември 1944 г. е 
в родното си село Косача, Пер-
нишко. Няколко дни след това 
е в Перник за възстановява-
не на анархистическата орга-
низация. Взема участие и във 
въздържателното движение в 
града.

Организира помощ с храна 
на лагеристите в „Куциан”. Там 
са някои от по-старите анар-
хисти, които са му пример за 
подражание – Атанас Стой-
чев от Ямбол, Борислав Мен-

ков от Кюстендил, Боян Мън-
гов от Варна, Васил Тодоров 
от Полски Тръмбеш, Велко Зи-
даря от София, Гецата Кара-
михайлов от София, Димитър 
Василев от Перник, Дончо Ка-
раиванов от с. Турия, Казан-
лъшко, Желязко Петков от с. 
Каравелово, Елховско, Иван Ра-
чев от с. Павел баня, Казанлъш-
ко, Илия Петканов от с. Тъжа, 
Казанлъшко, Кръстьо Енчев 
от Сандански, Манол Васев 
от Хасково, Михаил Миндов 
от Нова Загора, Пешо Камила-
та от Княжево, Стефан Тонев 
от Перущица, Стефан Кота-

ков от Пловдив, Стоян Цолов 
от с. Кара Михал, Исперихско, 
Трухчо Трухчев от Търговище, 
Христо Колев Йорданов – Голе-

мия от с. Балван, В. Търновско, 
Христо Колев Велинов – Мал-
кия от с. Домлян, Карловско – и 

СБОГУВАНЕ

Почина Александър Наков
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на борба, най-разпространена 
днес. Съжаляват, че не наме-
рил начин да нанесе на врага 
повече поражения с по-малко 
вреда върху себе си.

Питам се какви ли чувства 
на безкрайно отчаяние, без-
силие и безнаказана неспра-
ведливост могат да подтик-
нат един млад човек да сложи 
край на живота си по подобен 
ужасен начин, като се опита 
да прати на оня свят възмож-
но най-много от онези, които 
смята за свои врагове? Подоб-
ни чувства обаче не са нови, 
преди почти 150 години пое-
тът Христо Ботев пише:

…борци са в мъки, в неволи мрели,
но, кажи, що са могли да сторят!
Светът, привикнал хомот да влачи,
тиранство и зло и до днес тачи;
тежка желязна ръка целува,
лъжливи уста слуша със вяра…

Поддаде ли се на такива чув-
ства обаче, извършителят 
на подобен акт не постига це-
лите си, дори не се приближа-
ва към тях. Светът не става 
по-свободно или по-безопас-
но място след това, а точно 
напротив. Подобни действия 
плашат обикновените хора, 
мобилизират и озлобяват си-

ловите структури и създа-
ват предпоставка за все пове-
че ограничаване на правата и 
свободите в името на сигур-
ността.

Откакто е започнала гло-
балната война с тероризма, 
държавите наливат огромни 
средства в силови структури 
и технологии за следене на на-
селението, и то с все по огра-
ничен обществен контрол. Об-
винените в тероризъм губят 
гражданските си права, а със 
считаните за опасни се раз-
правят без съд и присъда в ла-
гери, подобни на тези от близ-
кото минало.

Човек лесно може да си 
представи как някой с повечко 
власт може да използва подоб-
ни механизми за разправа с по-
литическите си опоненти или 
бизнес конкуренти. Най-нова-
та ни история изобилства с 
подобни страховити примери.

Самата цел – служителите 
на Федералната служба за без-
опасност – е също много зле 
избрана. В крайна сметка слу-
жителите в силовите струк-
тури са просто обикновени 
хора като всички нас. Някои от 
тях си мислят, че имат власт 
и са над останалите, други 
смятат, че защитават това, 
което разбират като „ред и 
законност”, а трети просто 

си изкарват хляба. Истината 
обаче е, че те са последното 
звено в една доста дълга вери-
га от пряко подчинени на вис-
шестоящия, в която всеки е 
длъжен да изпълнява заповеди-
те на началника си. Силовите 
структури и държавният реп-
ресивен апарат са поставени 
за щит, който да обира имен-
но недоволството и да използ-
ва сила, когато е необходимо 
на висшестоящите – от там 
и името „силови структури”. 
За властимащите те са лесно 
заменими и лесно контролиру-
еми.

Хората на върха на команд-
ната верига не ги е еня за жи-
вота и съдбата на обикнове-
ния човек, бил той полицай, не-
винна жертва в терористи-
чен акт, или негов извърши-
тел. Тежестта от загубата 
поемат близките и тези, кои-

то ще им помагат, тоест – 
самото общество.

За онези на върха е важна 
само печалбата – тях ги па-
зят всички силови структури, 
частни охранители, частни 
армии и скъпоструващи сред-
ства за наблюдение и охрана. 
Единственото, което им вли-
яе, са евентуалните печалби и 
загуби.

Терористичните актове 
реално създават възможност 
за повече печалби. Продажба 
на повече специални средства 
за следене, повече оръжия, по-
вече екипировка и пр. Що за 
борба е тази, в която дейст-
вията ти всъщност само под-
силват противника? А и в ис-
торически план тероризмът 
рядко е постигал целите си. 
Северна Ирландия все още е 
част от Обединеното Крал-
ство, Земята на Баските е 
част от Испания и т. н.

От друга страна мирните 
средства за противопоставя-
не не са за пренебрегване. Ко-
гато са били успешно насоче-
ни, именно към печалбите, те 
са давали резултат. В борба-
та срещу апартейда в Южна 
Африка основно средство са 
били бойкотите. Всякакви фор-
ми на масов протест са били 
забранени и преследвани от 
закона, но не можеш да спреш 

хората да ходят пеша на рабо-
та. Стачките в годините пре-
ди депресията в САЩ са имали 
ефект, както и бойкотите на 
отделни компании през петде-
сетте години в южните щати 
от членове и симпатизанти 
на движението за граждански 
права на Мартин Лутър Кинг.

Мирните средства също 
не винаги имат бърз и видим 
ефект, а често са и безполез-
ни. Примери за това бол – прос-
то протести заради самите 
протести, стачки в страни 
от западна Европа, които поч-
ти нищо не произвеждат, или 
бойкоти на фирми, които ня-
мат достатъчна финансова 
тежест, за да променят как-
вото и да било. Дори случаи-
те у нас на хора, самозапали-
ли се в знак на протест срещу 
всеобщата апатия, като че ли 
не успяха от „сън мъртвешки” 
да събудят свестните хора. 
И се питам какво ни чака? За-
щото, преди да действа, все-
ки от нас трябва да се запита 
„дали един ден, когато си оти-
да, светът, който оставям, 
е станал малко по-добро или 
малко по-лошо място, в след-
ствие на действията ми по 
времето, в което съм го оби-
тавал?” •

Федман Касад
източник: bezlogo.com

СЛЕД ВЗРИВА

Размисли за борбата и терора
» » » продължава от страница 9

Дали 
действията в 
борбата само 
не подсилват 
противника?
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1. Неизвестен извършител 400 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

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

38. Статии – Александър Наков според възможностите

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

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
•  На 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 2019 СВОБОДНА  МИСЪЛ

НАКРАТКО

Основни анархистически принципи
Анархистите са борци за обще-
ство, организирано много по-ра-
ционално и логично от капиталис-
тическата джунгла или марксист-
ко-ленинските диктатури. Ние ис-
каме да изградим свободно обще-
ство без класи и без държави, без 
отечества и без граници, чиято 
цел е:

• Освобождение на хората като 
автономни личности, свободни 
в своя избор, съзнателни, кри-
тични и отговорни;

• Социално, икономическо и поли-
тическо равенство на всички 
хора – независимо от възраст, 
пол, цвят и пр., – което ще сложи 
край на социалните класи, разде-
лението между властници и под-
чинени;

• Свобода на творчеството – 
единствената реална гаранция 
срещу калъпа на еднообразието, 
бил той по модела на маоистки 
Китай, или на нашите общества 
на масова инфантилна консума-
ция;

• Справедливост, която произти-
ча от равенството;

Горните три принципа са не-
съвместими с наличието на 
репресивни институции, не-
зависимо дали те са съдебни, 
полицейски, или военни.

• Анархистическо и постоянно об-
разование, което позволява въз-
можно най-пълното развитие на 
личността, а не адаптирането 
ґ към днешната социална систе-
ма; това изисква равен достъп – 
от самото раждане – до сред-
ствата за развитие – образова-
нието и обучението във всички 
области на науката, промишле-
ността и изкуството;

• Социална организация, основа-
на върху свободната федерация 
на производители и потребите-
ли (самоуправление); пряка, кому-
нална и федерална, а не изборна и 
парламентарна демокрация: без 
овластяване, социалните въпро-
си се съгласуват от избрани де-
легати с императивен мандат, 
който може да се оттегли по 
всяко време от избралите ги;

• Икономика с цел задоволяване на 
потребностите, а не печалба. 
Потреблението определя произ-
водството, а не обратното;

• Колективно или индивидуално 
притежаване на средствата 
за производство и разпределе-
ние, изключващо възможност-
та едни да живеят, като експло-
атират труда на другите;

• Премахване на наемния труд, на 
всички държавни и други инсти-
туции, които позволяват и под-

държат експлоатацията на чо-
век от човека;

• Равно разпределение на задачи-
те от общ интерес, премахване 
на разделението между чернора-
ботници, интелектуалци и „мла-
ди динамични мениджъри”;

• Екология, не само за опазване на 
околната среда, но и за насър-
чаване на развитието на чове-
чеството, основано на качест-
вото на живота;

• Свободно обединение на лично-
сти или общности по техен из-
бор или интереси;

• Свобода на изразяване – абсо-
лютното право на всеки да изра-
зява своето мнение, устно, пис-
мено или чрез медиите;

• Свободно движение на хора, пре-
махване на границите. Новото 
гражданство означава право на 
живот във всяка комуна, пълно-
ценно участие в решенията, за-
сягащи политическия, социал-
ния, икономическия и културния 
живот.

Ако сте съгласни с тези прин-
ципи, значи сте анархист. То-
гава ви съветваме да се при-
съедините към Анархистиче-
ската федерация. •
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много други от делегатите на 
Княжевската конференция. 

Идва 16 декември 1948 го-
дина. Заповедта е да се арес-
туват всички изградени анар-
хисти с изявени качества. 
Александър Наков е такъв. 

В „Богданов дол” и в „Белене” 
прекарва до август 1953 г. – 
една болшевишка петилетка.

Над анархистическото дви-
жение е извършен погром.

Излезлите от лагерите 
трудно си намират дори и най-
тежка и черна работа.

Заедно с борбата за хляб, 
бай Сашо установява връзка 
с анархистите в Перник и в 
страната. Организира помо-
щи за изпаднали в нищета дру-
гари.

В този период Държавна си-
гурност е леко укротена, съби-
ра само сведения кой с кого се 
среща и какво си говорят. Ун-
гарските събития обаче я мо-
билизират. Започват да пре-
следват анархисти, само за-
щото са присъствали на по-
гребение на техен съидейник.

Погребението на Дими-
тър Василев в Перник през ок-
томври 1971 г. е внушително. 
Александър Наков произнася 
надгробно слово, в което каз-
ва, че като анархист Василев 
е преминал през фашистките 
затвори и болшевишките кон-

цлагери. За това прегрешение 
бай Сашо е изселен в разград-
ско село, където прекарва 3 го-
дини.

След разпадането на СССР 
и разкапването на болшевиш-
кия строй, светът за малко 
си отдъхва. Оцелелите бъл-
гарски безвластници възста-
новяват федерацията си след 
45-годишната диктатура. 
На 19.05.1990 г. в град Казан-
лък се състои учредителната 
конференция. Идват много съ-
мишленици, между които Ган-
чо Дамянов, д-р Любен Янкулов, 
Борис Резов, Желязко Петков, 
Стоян Цолов, Славейко Павлов, 
Трифон Терзийски, Христо Ко-
лев – Големия, Илия Петканов, 
Христо Колев – Малкия, Ми-
тко Димитров, Станчо Кър-
паров, Стефан Попов, Христо 
Бойчев, Нено Кацарски, Коста-

дин Захаринов и много, много 
други.

„Сред тях – пише Екатери-
на Йосифова – Александър На-
ков е най-типичният, най-за-
вършеният представител на 
това невероятно, непоколе-
бимо, силно поколение българ-
ски безвластници. И съвсем 
естествено точно той стана 
мост между тях и младите.”

За възстановената Феде-
рация на анархистите в Бълга-
рия Александър Наков работи 
до последно: дежури в клуба на 
Федерацията, подготвя кон-
ференции, пише статии, на-
бира средства за вестника, за 
разпространението му, за из-
даване на книги, води прецизна 
отчетност…

Беше учител, приятел и съ-
ратник на младите анархи-
сти. 

Те му организираха впечат-
ляващо погребение.

В ритуалната зала общин-
ската чиновничка прочете за 
него:

 „По характер е скромен, не 
пие, не пуши, трудолюбив. При-
тежава добра обща и полити-
ческа култура, чете много кни-
ги, владее есперанто.”

Някой беше дал на чиновнич-
ката тези думи от Справка 
на Окръжното управление на 
МВР Перник за обекта Алек-
сандър Наков, подписана от 
полковници и подполковници, 
завършваща с предложение „да 
бъде задържан като социално 
опасен” – пореден болшевишки 
абсурд.

А ето какво написаха мла-
дите му приятели и последо-
ватели:

„…Винаги мразен и преслед-
ван от властниците, с дела-
та си той доказа, че вярата в 
свободата е по-силна от тях. 
Безукорният му живот беше 
пример не само за следващи-
те поколения анархисти, но и 
за всички хора, които обичат 
справедливостта”.

Паметта на бай Сашо поче-
тоха и мнозина негови прияте-
ли по цял свят. Некролог и ста-
тия за неговия живот публику-
ва Роб Блоу на страницата на 
анархокомунистическата гру-
па в Англия. Своите съболез-
нования изпратиха и издате-

лите на неговата автобиогра-
фия в Канада, публикувана през 
2016 година от Black Cat Press, 
японската есперантистка Ви-
ола Андо, по чиято инициати-
ва се превеждат спомените 
му, Джунджи Коя от японската 
група на Центъра за изследва-
ния на анархизма (CIRA), япон-

ският преводач на текста 
от английски Тошимару Огура, 
Хосе Мария Салгуеро – анар-
хист-есперантист от испан-
ската CNT, Уил Фърт – анар-
хист-есперантист, живеещ в 
Берлин, и много други. •

ФАБ

СБОГУВАНЕ

Почина Александър Наков
» » » продължава от страница 10

Автобиографията на Александър 

Наков, издадена на английски език

КИТАЙ

ГУЛАГ в китайски мащаби
През септември правозащитната 
организация Хюман Райтс Уоч пуб-
ликува доклад за репресиите сре-
щу населението на китайския реги-
он Синдзян. Заключението на орга-
низацията е, че репресии в такива 
мащаби в Китай не е имало от вре-
мето на Културната революция.

Сайтът medusa.io публикува 
материал на рускоезичен журна-
лист и пътешественик, посетил 
Синдзян през лятото и станал сви-
детел на използването на нови-
те технологии за тотално следе-
не, сегрегация и дискриминация. За 
безопасността на автора и него-
вите събеседници материалът не 
е подписан, а някои имена и незна-
чителни подробности са нарочно 
изменени.

Публикуваме откъси от него.

Синдзян, където се провеж-
дат първите китайски ядре-
ни опити, отново е избран за 
пилотен експеримент. Тук са 
инсталирани повечето от 20-
те милиона видеокамери, ра-
ботещи в страната. Застра-
шителният им брой се вижда 
и с невъоръжено око, но не се 
крие и от официалните източ-
ници. През 2016 година разхо-
дите за вътрешна сигурност 
на Китай надминават с 13% 
разходите за отбрана. От 
2014 до 2016 година за следе-
не в Синдзян са изразходвани 

два пъти повече средства, 
отколкото в останалите ра-
йони. През 2017 са вече три-
кратно повече.

Днес на китайската поли-
ция са необходими не повече 
от седем минути, за да раз-
познае и задържи от тълпата 
всеки заподозрян, чиито чер-
ти на лицето съвпадат с да-
нните от грандиозната цен-
трална база.

Технологията за следене 
вече се изнася успешно. Ки-
тай – най-големият вносител 
на еквадорски петрол – пре-
ди две години отпуска на Ек-
вадор многомилионен кредит 
за внедряването на система-
та за тотално следене. С ин-

фраструктурата за следене е 
натоварена китайската дър-
жавна фирма CEIEC. Нейни фи-
лиали изникват в Куба, Брази-
лия, Боливия и Перу, разработ-
ват система за интернет 
цензура в Уганда. В Европа за-
сега тя има само едно пред-
ставителство – в Москва.

Германският изследовател 
Адриан Зенц анализира китай-
ските обществени поръчки 
за строителство и открива 
73 проекта за „възпитателни 
центрове”. Нови концлагери се 
строят навсякъде в Синдзян, 
само за последната година за 
такива са изхарчени над 100 
милиона долара. Някои от по-
ръчките са с разгърната площ 

от почти десет хектара, с 
отделни казарми за охраната. 
Масово се набира персонал – 
от кандидатите по обявите 
за работа се очакват „позна-
ния по криминална психология”, 
„опит в силовите структури” 
и „безстрашно сърце”.

Наскоро в Женева Гей Мак-
дугал от комитета на ООН за 
премахване на расовата дис-
криминация обявява Синдзян 
буквално за „територия, при-
личаща на гигантски концла-
гер”, като счита, че в „центро-
вете за превъзпитание” са за-
творени около един милион 
души. Присъстващият секре-
тар на Световния уйгурски 
конгрес Долкун Айса твърди, 
че реалният брой е по-близък 
до три милиона – около една 
трета от цялото уйгурско на-
селение.

Държавният вестник Гло-
бал Таймс, излизащ на англий-
ски в Китай, реагира с увод-
на статия, в която заявява, 
че „мирът и стабилността 
са по-важни от всичко” и че за 
тяхното постигане „трябва 
да се вземат всички мерки”.

Преди малко повече от де-
сет години пътувах в Синдзян, 
за да видя с очите си живота 
такъв, какъвто е бил преди 
столетия, хилядолетия дори. 
Днес тук се вижда бъдещето, 

надминаващо най-смелите 
фантазии на Оруел и Замятин.

Последната сутрин по-
срещнахме в Ташкурган, по-
реден град от южното раз-
клонение на Пътя на коприна-
та. Зареждането преди пътя 
се оказа трудна работа. Бен-
зиностанциите в Синдзян са 
оградени с бодлива тел и ба-
риера, която се отваря само 
след като шофьорът сканира 
пластмасовата си лична кар-
та. Системата регистрира 
кой колко гориво купува. От-
среща няколко десетки уйгури 
стояха мирно, строени в реди-
ци, заобиколени от полицейски 
кордон. Не бяха арестувани – 
слушаха седмичната политин-
формация преди работа.

Потеглих от бензиностан-
цията и започнах да пъпля на-
горе по Каракорумския път. 
Между пръснатите по склоно-
вете киргизки юрти бродеха 
камили. По-нависоко ги смени-
ха рунтави якове, които рав-
нодушно прекосяваха шосето 
под обективите на камерите. 
Строят под нас се разпръс-
на – след като отдадоха чест 
на китайското знаме, на уй-
гурите беше разрешено да се 
разотидат, за да се съберат 
на същото място по същото 
време след седмица. •

medusa.io

Сканиране на зеницата в супермаркет


