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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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Пледоария за 
революционна 
организация

Лост и опорна точка за револю-
ционерите на XXI век.

Ще чуем ли 
камбаните на 
Квазимодо?

Не е ли започнало вече „прочист-
ването на излишните”?

Когато 
компютрите ни 
уволнят

Наистина ли не искаме машини-
те да работят вместо нас?

Солидарност 
с Александър 
Колченко

Да помогнем на арестувания ук-
раински другар!

Оръжията на 
бъдещето

Срещу кого ще стрелят и няма 
да стрелят летящите роботи 
утре?

ТЕМА НА БРОЯ:

2 ЮНИ:

Смешен плач

Плачете за Париж, столицата 
на разврата, на цивилизация-
та, школата на шпионството 
и робството; плачете, филан-
тропи, за палатите на страш-
ните вампири, на великите ти-
рани – за паметниците на глу-
постта, на варварството, из-
градени с отсечените глави на 
толкова Предтечи, на толко-
ва велики мислители и поети, 
с оглозганите кости на толко-
ва мъченици за насущния хляб, – 
плачете! – лудите не може ни-
кой утеши, бесните не може ни-
кой укроти!

Кълнете комунистите, че съ-
сипаха столицата ви и измряха 
с разбойническите за вас думи: 
свобода или смърт, хляб или кур-
шум! Плюйте на техните тру-
пове и на труповете на онези 
жертви на цивилизацията, кои 

сте прегръщали и прегръщате 
в лицето на жените си, на сес-
трите си, на майките си и днес 
наричате бесни блудници, защо-
то имаха още сила да се хванат 
за оръжие и избавят от верте-
па на разврата! Хвъргайте кал и 
камъни връх гроба на Домбров-
ски, защото не стана слуга на 
някоя коронясана глава, а побор-
ник на велика идея, на висока цел 
и с гърди твърди се опря на пре-
дателите на Франция и винов-
ниците на толкова злочестини 
в човещината.

Цял свят оплака Париж, цял 
свят прокле комунистите, и на-
шата бедна журналистика и тя 
не остана надире, и тя заплака 
за бездушното и прокле разум-
ното. Смешен плач! Като че от 
Нимврода до Наполеона, от Кам-
биза до Вилхелма войната не 
представя едни и същите зре-
лища, една и същата цел с едни 
и същите средства. Като че На-
полеон, в името на цивилизация-
та и Вилхелм, в името на божия 
промисъл, не направиха повече 
зло, повече варварство в 19-ий 
век, отколкото напр. Алексан-
дър Македонски с походите си 
преди толкова векове. Но там е 
варварството, там са укорите 
и проклятията, дето робът, чо-
векът, като не чуят думите му, 
разума му, улавя се за крайност 
и се бори на живот и смърт, до-
колкото му позволяват сред-
ствата, които са низки, защо-
то са малки, а малки само затуй, 
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1 МАЙ

АРС отбеляза 1 май

На 1 май, международния ден 
на работническата борба, Ав-
тономен работнически син-
дикат организира демонстра-
ции и събития из страната. 
В акциите се включиха секци-
ите на синдиката от София, 
Варна, Видин, Кочан, Бургас, 
както и активисти от други 
градове.

1 май във Варна

Варненската секция на Авто-
номен работнически синди-
кат, съвместно с активисти 
от Български работнически 
съюз, организира серия от ме-
роприятия във Варна по по-
вод деня на работническата 
солидарност. Денят започна 
с шествие, което мина през 
централните улици на града 
със скандирания срещу капи-
тализма, банките и полити-

ците. Шествието приключи 
на площад „Съединение”, къде-
то антикапиталистите вече 
наброяваха около 300 души. 
На площада бе организирана 
радикална библиотека, която 
предизвика голям интерес и 
откъдето варненци получи-
ха десетки книги на антиав-
торитарна, антикапиталис-
тическа и социална темати-
ка. Бяха раздадени и стотици 
листовки и стикери.

На площада изявления на-
правиха представители на 
АРС, които призоваха за не-
търпимост към политиче-
ската и икономическата вър-
хушка в страната и към ра-
ботническа солидарност. Те 
разкритикуваха социалната 
парадигма, наложена в Бълга-
рия, според която алчността 
и безскрупулността са издиг-
нати на пиедестал, докато 

честният труд е потиснат 
икономически и социално. От 
АРС призоваха работниците 
от различните сфери да се 
обединят в автономни син-
дикални секции, организирани 
отдолу-нагоре и самоуправля-
ващи се чрез пряка демокра-
ция, които да заместят ста-
рите бюрократични профсъ-
юзи, превърнали се в парт-
ньори на шефовете и полити-
ците. Денят продължи с кон-
церт на Кичка Христова и на-
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СРЕЩА С РЕАЛНОСТТА

АПОКАЛИПСИС – КОГА?
ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА
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5) Осъзнаване на 
предреволюционната 
ситуация от 
анархистите. За да 
бъдем ефикасни, са ни 
необходими теория и 
организация (опорна 
точка и лост).

Под ОБЩА ТЕОРИЯ НА СО-
ЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ 
имам предвид нещо подобно 
на това, което е наченал Ба-
кунин преди 150 години – в 
периода 1864-1872 г. с мно-
гобройните си програми и 
устави, с организационна-
та си дейност чрез трите 
нива на „Алианса” и посред-
ством развитието на про-
блемите на Социалната ре-
волюция в трудове като 
Федерализъм, социализъм 
и антитеологизъм (1868), 
Милитаристична диктату-
ра или Социална революция 
(1871), Държавност и Анар-
хия (1873), както и безброй-
ните писма, някои обемис-
ти като брошури, адресира-
ни до своите съмишленици 
и другари от цяла Европа. Т. 
е. необходимо е да създадем 

една динамична картина на 
света, в който живеем, с 
неговите конфликти и про-
тиворечия, и най-вече – с 
факторите на тази динами-
ка, за да разкрием тенден-
циите в неговата еволюция 
и опита да докажем доста-
тъчно убедително, ако не 
и неопровержимо, че Соци-
алната революция е един-
ственият възможен, необ-
ходим и неизбежен завър-
шек на „историята на днеш-
ното общество”.

В „Общата теория” тряб-
ва да включим и програма-
та на Социалната револю-
ция, построена в резултат 
на анализа на миналите ре-
волюции от Парижката Ко-
муна насам (или още от Ве-
ликата френска революция) 
с отчитане на настъпили-
те промени през последни-
те десетилетия в света на 
държавността и капитали-
зма, резултат от новите 
технологически, социални и 
интернационални фактори, 
сред които на първо място 
поставям ролята на РР и на 
свързаните с нея промени в 
социалната тъкан на обще-
ството, на държавността 
и на глобализацията…

В ЧАСТНАТА ТЕОРИЯ на СР 
по моему, следва да се раз-
гледат проблемите, свърза-
ни със създаването на една, 
заслужаваща името си, ин-
тернационална революцион-
на организация на „Петото 
съсловие” или на „нисшите 
класи”, с нейната стратегия 
и тактика, методи и сред-
ства на класовата война в 
съвременния свят. За реше-
нието на подобна „херкуле-
сова задача” се нуждаем от 
един „колективен Бакунин”, 
който трябва да създадем с 
нашите и с общите (интер-
национални) усилия на дру-
гарите от целия свят, кои-
то считат, че това е абсо-
лютно необходимо и които 
имат капацитета и волята 
да го сторят, разпределяйки 
си задачите, като непрекъс-
нато се консултират, дис-
кутират и подпомагат вза-
имно при търсенето на оп-
тимални решения на всеки 
от поставените проблеми, 
сверявайки „отговорите” с 
реалното социално, иконо-
мическо и политическо раз-
витие на света като цяло 
и в неговите ключови реги-
они. От колектива трябва 
да отстраним „беотийци-

те” и опортюнистите или 
ако щете – да го „обезлай-
нявим” предварително – ра-
дикално и несантиментал-
но или във всеки следващ мо-
мент от колективната ни 
работа, когато интересите 
ґ налагат това неприятно, 
но крайно необходимо хиги-
енизиране и дезинфектира-
не на нашата интернацио-
нална „виртуална работна 
площадка”!

Главният ни (стратегиче-
ски) анализ трябва да бъде 
насочен към търсене отго-
вор на въпроса:

Развитието (еволюция-
та) на съвременния свят под 
влияние на съвкупността 
от фактори (изброяването 
им) върви ли към разрушава-
не на социалното и интерна-
ционално статукво?

Ако да – светът ще „из-
падне” в ситуация на бифур-
кация и тогава ще бъде ну-
жен размахът на крилата на 
пеперудата, за да се разра-
зи бурята/ураганът, вслед-
ствие на който накрая СР 
ще се излее във формите, 
подготвени ґ от РР.

Проблемът е: ако по сила-
та на ответните ходове на 
противника в „шахматната 

игра”, отговорът на въпроса 
(за разрушаването на ста-
туквото) се окаже отрица-
телен, тогава какво да пра-
вим? Ето къде е въпросът!

Най-важна задача пред нас 
си остава доказателство-
то на неизбежността на ре-
волюцията, чиято алтерна-
тива е многоликата смърт. 
Затова нашият девиз е 
„Анархия или смърт!”

„Обективният фактор” на 
социалната революция е РР, 
а „субективният” – „петото 
съсловие” или „опасните кла-
си”. Ние, в най-добрия случай, 
сме или можем да бъдем де-
тонаторът, ако „барутът” 
е сух. Най-вероятно е едно-
временното ни осъзнаване 
с масите, взаимодействие 
и организиране, но само ако 
сме се подготвили още сега, 
утре можем да бъдем и те-
хен „просветител” или осве-
тител на пътя… •

(NB: Последното понятие 
на френски се нарича lanterne 
sur la route или phare dans 
l’ocean de la revolution. Упо-
требява се още изразът 
mettre à la lanterne = окач-
вам на фенера (по време на… 
социалната война). •

Георги Константинов

БЕЛЕЖКИ КЪМ ПОСЛЕДНАТА, НЕЗАВЪРШЕНА ГЛАВА ОТ „АПОКАЛИПСИСА”:

РЕВОЛЮЦИОННАТА БОРБА В ХХI ВЕК
ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА, СРЕДСТВА И МЕТОДИ. ПЛЕДОАРИЯ ЗА РЕВОЛЮЦИОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Надявам се написаното да съ-
действа за по-доброто раз-
биране на нуждата от орга-
низиране на всички, които си 
поставят за цел освобожде-
нието на човечеството от 
веригите на държавността 
и капитализма, и работят 
за създаване на масово рево-
люционно движение върху пе-
тте континента, без което 
целта ни остава илюзорна. 
В параграфите не защита-
вам идеята за изключител-
ната и доминираща роля на 
една единствена организация 
или движение. Аз признавам 
необходимостта от разноо-
бразие на съпротивляващи-
те се групи и култури, но счи-
там, че всички трябва да се 
стремим към ликвидиране на 
капитализма и на държавата, 
чрез въоръжаване на наро-
да, експроприация на господ-
стващата класа и предаване 
на богатствата и произво-
дителните сили в ръцете на 
обществото, за общото им 
ползване на базата на свобо-
дата, равенството и брат-
ството между хората и на-
родите.

УВОД

Анархокомунистическият 
подход към създаване на ре-
волюционна организация се 
различава коренно от този 
на властническите партии 

и групи, чиято цел е завладя-
ване на държавната маши-
на. В анархистическите идеи 
също обаче съществуват не-
малко недоразумения по орга-
низационния въпрос. Преди да 
мотивирам необходимост-
та от участие на отделния 
индивид в революционната 
организация, ще разгледам 
нейната структура, отно-
шенията ґ с „Петото съсло-
вие” и анархистичното раз-
биране на спонтанното ма-
сово действие и на органи-
зираната борба с нейните 
средства и методи. В след-
ващите параграфи са разгле-
дани само някои въпроси от 
„частната теория” на Соци-
алната революция.

През втората половина на 
ХХ век капитализмът се про-
мени значително. Традицион-
но той функционираше съо-
бразно закона за търсенето 
и предлагането, но продук-
цията има все по-малко зна-
чение и на преден план е из-
вличането на максимални пе-
чалби. Икономическата необ-
ходимост и технологическа-
та неизбежност доведоха до 
разтрогване на брака между 
инвестициите на капитали и 
създаването на нови работ-
ни места. Капиталовложени-
ята предизвикват по-скоро 
загуби на работните места.

Приключва векът на на-
ционалните държави, които 

определяха хода на светов-
ната история от 1870 до 
1995 г. Властта на капита-
ла в мултиполярния свят на 
свръхсили и коалиции е гло-
бална и способна да управля-
ва световната икономика. Тя 
премества свободно активи 
и производства, в съответ-
ствие със собствените си 
интереси. Буржоазните или 
етатистки и тоталитар-
ни партии и групи, които се 
бореха за приватизация или 
одържавяване на средства-
та за производство с лозун-
ги за „овладяване на команд-
ните височини в държавата 
и икономиката”, нямат никак-
ви валидни аргументи в пол-
за на своите тези – капита-
ловложенията не създават 
повече работни места. Вмес-
то овладяване, е необходи-
мо разрушаване на тези „ко-
мандни висоти”, заедно с дър-
жавата и собствеността, 
и намиране на нова система 
на обществените отноше-
ния и начини на организация 
на труда и разпределението.

Пълната заетост посред-
ством растежа при капита-
лизма е невъзможна цел. Ръс-
тът се достига чрез конку-
ренция, конкуренцията се по-
стига по пътя на увеличение 
на производителността, а 
последната – посредством… 
съкращаване на труда. Безра-
ботицата не може да се от-

страни с увеличаването на 
редиците на работещите. 
За максималните си печалби 
капитализмът се нуждае от 
намаляване на разходите за 
труд, тоест от намаляване 
броя на работещите и сни-
жаване на работните им за-
плати, което увеличава соци-
алното неравенство. Капи-
тализмът създава матери-
ални ценности, заемайки ги 
от миналото – за сметка на 
знанията, на изобретенията 
и на трудовите навици – или 
от бъдещето – от робот-
ронната революция (РР), уни-
щожаването на невъзвръща-
емите ресурси, от генофон-
да и деградацията на околна-
та среда.

Трудът и заетостта не 
са неутрални понятия. Фор-
мата на труд възпроизвеж-
да съответните общест-
вени отношения. За капита-
ла нашата трудова дейност 
е производителна само ако 
трудът ни е наемен и про-
извежда стоки. Ако изгуби 
„стоковия” си характер, той 
се лишава от всякаква „стой-
ност”, а заедно с него – и са-
мите ние. Ставаме „излиш-
ни”.

Казват, че работата се 
понася по-леко, ако ни дос-
тавя удоволствие. Това не е 
точно така: фабрикантите 
отдавна разбраха, че маши-
ните се управляват по-лесно 

от човека, а технологиите 
постоянно се развиват в по-
сока на унищожаване на май-
сторските умения, усмиря-
ване на трудещите се и ели-
минирането им в недалечна 
перспектива. Същото се пов-
таря и в процеса на потреб-
лението, където ни налагат 
покупки на типови стоки с 
простата цел да се обезпечи 
равновесието между произ-
водството на печалби и по-
треблението. Свободното 
пространство на труда се 
свива, заедно със свиващото 
се поле на заетостта.

Ерозията на „социалната” 
държава, атаките срещу по-
лучаващите социални помо-
щи или срещу „неработещи-
те” мъже и домакини, отразя-
ват принудата да се работи. 
Причината за това се крие в 
необходимостта от наемен 
труд, заради пазара, печалби-
те и потреблението (несъо-
бразено с това колко може да 
си позволи да консумира все-
ки от нас). Трудът се разглеж-
да като главен начин за со-
циализиране на личността, 
от който никой не трябва 
да избягва, а пространства-
та на лишените от работа 
се представят като опасни 
пустини, населени с „излиш-
ни”, с престъпници, с нарко-
мани и индивиди „с отклоне-
ния”. В капиталистическото 
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БЕЛЕЖКИ КЪМ ПОСЛЕДНАТА, НЕЗАВЪРШЕНА ГЛАВА ОТ „АПОКАЛИПСИСА”:

РЕВОЛЮЦИОННАТА БОРБА В ХХI ВЕК
бъдеще ни очакват отчуж-
дение и още по-страшно от-
съствие на нормалните чо-
вешки качества; технологии-
те ще се използват за това, 
за което винаги са мечтали 
господарите – за възпита-
нието на безпомощни и по-
корни роби.

Освен деградация и деге-
нерация, рационализацията 
на производствените про-
цеси и изнурителният труд 
в условията на затихващия 
капитализъм водят до увели-
чение на телесните и душев-
ните заболявания и неврози. 
Всичко това ще продължи да 
се задълбочава с развитието 
на технологиите и с изисква-
нията за повишаване на про-
изводителността на труда. 
Фетишизирането на труда 
и на консумацията действат 
влудяващо върху човешкия 
ум и тяло, особено в случа-
ите на невъзможност да се 
продължи цикълът на труд и 
потребление поради липсата 
на работни места. Ние сме 
затворени в социалния водо-
въртеж – „неизбежна работа” 
и „неизбежно потребление”, – 
в който неравенството и не-
справедливостта се съхра-
няват и увеличават. Йерар-
хията в трудовите отноше-
ния поражда социална йерар-
хия, която действа разруши-
телно върху общочовешките 
отношения.

1. Новата роля на 
работното място 
и на „излишните” в 
Социалната революция

Историческият аргумент 
за заводите, които създа-
ват в себе си революцион-
ния пролетариат и са сред-
ство за мобилизация на „ма-
сите”, се оказва несъстояте-
лен на фона на РР. Дори кога-
то пролетариатът беше в 
апогея си, индустриалното 
развитие се придружаваше 
от надзирателски и техноло-
гичен контрол, водещи до по-
робване на наемния труд, до 
отчуждение и до принудите-
лен „отдих”, които едва ли са 
най-благоприятни условия за 
една анархокомунистическа 
революция.

Единствените страни, 
в които пролетариатът 
беше революционен са: Фран-
ция (с Парижката Комуна от 
1871 г.), Италия (с окупацион-
ните стачки след Първата 
световна война) и Испания (с 
гражданската война от 1936-
1939 г.). И в трите страни 
неговата революционност 
беше повлияна от нашите 
анархистически идеи. За съ-
жаление, там и тогава, про-
летариатът проигра своя 
исторически шанс. Защо? – 
частичен отговор може да 
се намери в „Уроците от Ис-
панската революция”, които 
публикувахме в продълже-
ние на две години в „Свобод-

на мисъл”. Тези уроци трябва 
да се разширят със задълбо-
чено проучване на история-
та на Комуната и събитията 
в Италия. Сега е „късно либе 
за китка” – пролетариатът в 
Първия свят се е запътил за 
там, където потънаха роби-
те и селяните – в… Небити-
ето.

Каква е създадената от РР 
социална стратификация в 
Първия и в останалите „све-
тове”, с оглед на революцион-
ната перспектива и потен-
циал, разгледахме в начални-
те глави на „Апокалипсиса”. 
РР, заедно с глобализацията 
и урбанизацията, създадоха 
„Петото съсловие” – една не-

прекъснато растяща много-
милионна и милиардна маса 
от изхвърлени от производ-
ството безработни, „декла-
сирани”, безимотни и гладни 
по цялата планета, които не-
избежно ще поведат война 
на живот и смърт за физиче-
ското си оцеляване. В създа-
дения от капитализма и дър-
жавата ад, „неуспелите” са 
натикани в гета, в мазета и 
тавани, в задните дворове и 
на улицата. От тях не зави-
си нищо, дори когато имат 
работа, а ако са безработ-
ни, са подложени на оскър-
бителни унижения и презре-
ние. Опитат ли да организи-
рат съпротива и отпор със 
средствата, с които „раз-
полагат”, следват безчовеч-
ни репресии и наказания. Из-
вършващата се в условията 
на господство на капитала, 
държавата и закона РР про-
дължава да запълва бедняш-
ките квартали и бидонвили-
те с „излишни” и „изхвърлени 
от употреба” хора, които ня-
мат никакъв шанс да проме-
нят своя „статус”. В неда-
лечна перспектива те създа-
ват устойчиво мнозинство 
от обречени жертви на от-
чуждението в „най-добрия от 
всички възможни светове”. 
(Алиенацията е процес на от-
късване на човека от негова-
та дейност и от резултати-
те ґ, в широкия смисъл на ду-
мата. Валидна е за всяка со-
циална дейност на човека, чи-

ито резултати не са му под-
властни и дори господстват 
над него, вследствие на кое-
то той е чужд на света, в 
който живее.)

„Филантропите” обмис-
лят вече сериозно съкраще-
нието на човешкия род, а дър-
жавата и капиталът с меди-
ите и „изкуствата” размах-
ват истеричната и призрач-
на заплаха от демонизирани-
те „лумпени, маргинали и те-
рористи”. „Крайната десница” 
отдавна е превърнала чужде-
нците, бежанците и емигран-
тите в обект на своята ом-
раза. Властта няма друг от-
говор срещу престъпилите 
законите ґ жертви – плод на 
нейната престъпна систе-
ма, – освен насилието и ре-
пресиите. Потенциална ми-
шена на ненавистта и на те-
рора, разпалвани от господа-
рите и техните слуги, са ста-
нали всички, за които „блага-
та на планетата не стигат”. 
Целта е вкупом да бъдат пре-
върнати в послушно и изпла-
шено стадо от „жертвени 
козли”, които чакат търпели-
во своя ред пред касапите от 
кланицата на богатите и ох-
ранявани обитатели на заб-
ранените градове и „хубави-
те квартали”. Ставайки бол-
шинство, „излишните” няма 
да имат друг изход, освен да 
се организират и да „маргина-
лизират” властта, като я на-
правят ИЗЛИШНА. •

(следва)
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Ставайки 
болшинство, 
„излишните“ 
няма да имат друг 
изход, освен да се 
организират и да 
„маргинализират“ 
властта, като 
я направят 
ИЗЛИШНА.

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Ще чуем ли камбаните на Квазимодо?
Прочетох с необходимото 
внимание дефиницията на Г. 
К. за революционна ситуация 
в „Апокалипсис – кога?”. Резул-
татът са множество въпро-
си, чийто отговор не е ед-
нозначен. Затова споделям 
с автора и с читателите на 
вестника съмненията си, кол-
кото и нелицеприятни да са. 
Заедно с това, искам да декла-
рирам, че аз съм исторически 
оптимист, но в никакъв слу-
чай не желая да бъда „револю-
ционен” Д-р Панглос.

С тези уговорки и през 
тази призма правя моя пре-
глед, критични бележки и бе-
гъл анализ относно условия 
4-то и 5-то от дефиницията 
(осъзнаване на масите и на ре-
волюционерите).

За да се превърне една ре-
волюционна ситуация (РС) 
в социална революция (СР), 
трябва да бъдат изпълнени 
достатъчните 4-то и 5-то 
условия от дефиницията на 
РС, но те не следват автома-
тично от необходимите 1-во, 
2-ро и 3-то условие. Те са пред-
поставки за реализацията на 
последните две. Ако обаче ре-
флексът на нисшите не про-
работи, 4-то условие няма да 
бъде налице и тогава тези от 
5-тото (революционерите), 

дори и да се появят като ре-
ална сила, ще се окажат в из-
олация.

Самите „нисши”, освен в 
анархокомунистическа раз-
цветка, могат да се появят 
и от другата страна на бари-
кадата. Случаите след Първа-
та световна война са особе-
но красноречиви в това от-
ношение. Тогава, най-напред 
през 1917-1918 г., болшеви-
ките в Русия успяха да завзе-
мат и затвърдят властта 
си, като замениха старите 
господари – аристократи и 
буржоа, а след тях в Западна 
Европа дойдоха фашисти, са-
лазаристи, нацисти, франки-
сти и т. н., и т. н. Спрямо по-
следните монополистически-
ят капитализъм се оказа бла-
госклонен или бе принуден да 
прояви отстъпчивост. Резул-
татът беше хибрид, който 
е преход от частния към дър-
жавния капитализъм, какъв-
то впрочем беше и самият 
болшевизъм до края на НЭП-а 
през 1928-1931 г. Струва си да 
отбележим, че първата зада-
ча на всички тях – маркс-лени-
нисти, фашисти и антифаши-
сти – беше изтреблението на 
анархистите.

След „победата на съюзни-
ците” през 1944-1945 г. фа-

шизоидните режими отстъ-
пиха креслата на властта в 
Източна Европа на размножи-
лите се сталиноиди, с което 
започна тяхното 45-годишно 
„строителство на реалния со-
циализъм”, чиито последици 
понасяме до днес и които мо-
гат да продължат още толко-
ва години. (Някои могат да ни 
кажат: „Чунким” голяма рабо-
та, остават „само” още два-
десетина години!)

Другият въпрос е свързан 
с лумпените, чийто процент 
расте застрашително и на 
които Г. К. разчита, като на 
субективен фактор в СР!!! 
Но това сигурно ли е? Позна-
ваме ли достатъчно тяхна-
та психология и език? Знаем 
ли как ще реагират в една ре-
волюционна ситуация? На чия 
страна ще застанат? Исто-
рическата справка ни сочи 
многобройни примери от Дос-
тоевски до ленинско-сталин-
ските и хитлеристки лумпе-
ни. Щом гений като Достоев-
ски се изплаши от смъртта и 
продаде гениалността си на 
самодържавието и на право-
славните обскуранти, какво 
остава до обикновените лум-
пени, мнозина от които ще 
се продадат по-лесно от ев-
реите, приели да обслужват 

крематориумите и да бъдат 
„капо” в хитлеристките кон-
цлагери. Тези от тях, които 
ще получат „статута” на „ра-
ботещи”, като слуги, жандар-
ми и телохранители на „пат-
рициите”, вършещи най-мръс-
ната работа, ще са доволни 
от битието си, сравнявайки 
го с това на „излишните”, и 
най-вероятно ще се съгласят 
да участват в унищожението 
на себеподобните си.

Ако отговорът на въпроса: 
срещу кого утре ще се насо-
чи масовото насилие на лум-
пените, които могат да бъ-
дат манипулирани от духовни 
пигмеи като Сталин или Хит-
лер до нашенските карикату-
ри и имитатори от вчера и 
днес? – бъде отново подобен 
на познатите ни историче-
ски прецеденти, едва ли има-
ме основания да се радваме на 
разрушаването на социално-
то статукво и лумпенизира-
нето на капиталистическо-
то общество!

Третото ми възражение 
е свързано с разрушаването 
на интернационалното ста-
тукво и заместването му от 
една тотална война. Вместо 
революционна ситуация, по-
следната може да се превърне 
в гробница на човешкия род, 

сваляйки всички въпроси от 
дневния му ред, отнасящи се 
до бъдещето (No Future, както 
казват английските пънкари).

И накрая, наблюдавайки за-
обикалящите ни големи задни-
ци и кореми, като че ли глът-
нали любеница, се питам: не е 
ли наченало тихото „сладко” 
убийство на нисшите, под-
готвено физически от мизер-
ната и долнокачествена хра-
на за плебса, от моралното 
и интелектуално разложение 
на подрастващите генера-
ции с помощта на масовата 
„култура”, „идеи” и „нравстве-
ност” или с преподаваните 
в училищата и университе-
тите „науки”: история, психо-
логия и литературни анали-
зи, социология, политология и 
културология, и се стигне до 
системните, ежедневно раз-
пространявани с мазохистич-
но сладострастие черни хро-
ники за изнасилвания, убий-
ства на безпомощна старица 
за стотинки или тъпата жес-
токост спрямо слабите и без-
защитните във варненския 
„мол” и други „информации”, 
които одураченият плебс 
лочи със свинско удоволствие, 
аз си поставям и търся отго-
вор на страшния въпрос:
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Брутална атака срещу 
анархисткото движение 
в Чехия

През последните няколко седмици 
чешкото правителство провежда 
масирана атака срещу местното 
анархистко движение. „Мероприя-
тието” носи названието операция 
„Феникс”. Десетки хора са аресту-
вани с обвинения в тероризъм. Жи-
лища, скуотове и социални центро-
ве биват обискирани. Отнети са и 
сървърите на местната Федерация 
на анархистите и Анархисткия че-
рен кръст. •

Окупация на централния 
офис на Сименс в Атина

На 11 май 2015 г. в Атина е извършена 
окупация на централата на немската 
корпорация Сименс. Няколко десетки 
активисти влизат в сградата, из-
веждат служителите, без да упраж-
нят никакво насилие срещу тях, след 
което спускат транспаранти от 
балконите.

Акцията е част от кампания на 
антиавторитарните и ляво-ради-
кални среди „срещу капитализма и 
империализма”, чиято кулминация е 
масов протест на 23 май пред посол-
ството на Германия в Атина.

Пред сградата веднага присти-
гат специалните полицейски отря-
ди. Активистите разпространяват 
декларация до медиите, след което 
напускат сградата, без да се стигне 
до сблъсъци и арести. •

Според мнението на 
Бжежински,

днешните САЩ си приличат с СССР 
от 80-те години по следните шест 
признака:
1) финансов крах в резултат на во-
енните авантюри; 2) невъзможност 
да реформират своята политическа 
система; 3) спад на стандарта на жи-
вот; 4) власт в ръцете на богати 
хора, които мислят само за собст-
веното си обогатяване и им е без-
различна съдбата на страната; 5) 
опити да отвлекат вниманието на 
обществеността от вътрешните 
проблеми с търсене на външни вра-
гове; 6) външна политика, водеща до 
международна изолация. Той твърди 
също, че през 1997 година е считал, 
че САЩ са си гарантирали световно-
то лидерство за 30 години, но сега, 
ако се съхранят горните тенденции, 
през идните 10 години не само ще го 
изгубят, но и ще преживеят социал-
на катастрофа, подобна на тази, коя-
то се разрази в СССР.

На въпроса „Какво да се прави?”, 
за да не се изгуби лидерството, Бже-
жински твърди, че от единството 
на САЩ с Турция и Русия зависи съд-
бата на човечеството и че Западът 
трябва да интегрира Русия в своята 
система, в качеството ґ на страте-
гически съюзник. В противен случай, 
САЩ могат да се дезинтегрират, 
което ще бъде катастрофа за… чо-
вечеството, под което той очевид-
но разбира световната общност на 
властниците и богаташите. •

Не е ли започнал 
геноцидът и социалното 
„прочистване на 
излишните”?

И се питам: в какво можем да 
търсим упование? В надежда-
та, че те ще проумеят за-
мисъла на „филантропите”? 
Ще усетят мириса на пряс-
но изкопаната пръст, която 
ще ги затрупа? Но ако заго-
ворниците подгряват твър-
де бавно водата – няма ли, 
подобно жабата, човешкият 
род да се свари необратимо? 
Не сме ли изтървали послед-
ния влак, който можеше да 
ни отведе в „Утопията”?

Тези тревожни размисли 
събуди в мен дефиницията 
на Г. К. за революционна си-
туация и за евентуалното ґ 
превръщане в социална рево-
люция. Пишейки тези редо-
ве, аз подчертавам: не свеж-
дам въпроса до инжектиране 
на съвестта, а до нещо мно-
го по-важно, всъщност може 
би най-важното: до оцелява-
нето и бъдещето на човеш-
кия род, заплашен от само-
изтребление, вследствие 
на егоизма в двете му от-
колешни прояви – властолю-
бие и алчност и волски-без-

граничното търпение на „из-
лишните”!

Тези и още много дру-
ги неща трябва да се обяс-
няват просто и кратко на 
жертвите. Да се отговори 
ясно и категорично на въ-
просите: кой носи морална-
та и материална вина за ни-
ския духовен уровен на обще-
ството? Кой отне зрение-
то му? Кой окова съзнанието 
му? и т. н., и т. н… И заедно с 
това, трябва да кажем: – НЕ 
на Панглосовския революцио-
нен оптимизъм, да изучава-
ме и разясняваме опита и ис-

торията на диктаторските 
партии, които, предреша-
вайки се като революционе-
ри, успяват да повлекат ма-
сите… И на последно по мяс-
то, но не и по важност – да 
не се опиваме от красиви 
фрази като тази на нашия Ге-
орги Шейтанов: „Лилипути 
клаха народа, но той си ос-
тава безсмъртен и титан”, 
защото е трудно, а и несъс-
тоятелно да се прилепят 
към народ, който е търпял 
500 години турското роб-
ство, „кланетата от лилипу-
ти”, 35 години Тодор Живков 
и вече повече от четвърт 
век тоя нескончаем „мирен 
преход”. Вярно е, че тези „яв-
ления” ни бяха наложени от 
външни сили, но за съжаление 
е истина, че ги приемахме и 
продължаваме да ги приема-
ме като природни бедствия 
и че те и досега, може би, не 
биха си отишли без „решава-
щата” намеса на същите или 
нови външни сили. Тогава, не 
му ли прилягат повече думи-
те, които в момент на от-
кровеност изрече неговият 
виден професор – доносник и 
патриот: „ШИБАН НАРОД!”?

Затова, за да не е така, 
трябва да му се казва, кол-
кото и горчива да е, Исти-
ната, само Истината и ця-

лата Истина, защото тя 
единствена може да направи 
народа и човешкия род СВО-
БОДНИ!

Мощни камбани трябва 
да разтърсят съзнанието на 
лумпените и да ги предупре-
дят за опасността от без-
различието, равнодушието 
и бездействието, с които 
наблюдават галопиращите 
егоизъм, алчност, скотство, 
подлост, мерзост, страх, 
които овладяват умовете 
и сърцата и унищожават съ-
вестта.

Трябва да се направи всич-
ко – с думи и с дела, за да мо-
гат по-развитите умствено 
и нравствено да преодоле-
ят „законите” на пазарната 
демокрация, да се атакуват 
ширещите се асоциалност, 
безхарактерност, ренегат-
ство и предателство, и да 
се заменят с упорита рабо-
та за пробуждането на ма-
сите, които единствени мо-
гат да спасят себе си и све-
та от гибел, променяйки го 
в посока на „светата трои-
ца”: СВОБОДА, РАВЕНСТВО 
И БРАТСТВО, ПОМНЕЙКИ, ЧЕ 
ЧОВЕЧЕСТВОТО ИЛИ ЩЕ ВЪЗ-
МЪЖЕЕ КОЛЕКТИВНО В БОР-
БА С КЪРВАВАТА РЕТРОГРАД-
НОСТ, ИЛИ ЩЕ ЗАГИНЕ!!! •

FERRANTE PALA
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ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Ще чуем ли камбаните...
ЧОВЕЧЕСТВОТО 
ИЛИ ЩЕ 
ВЪЗМЪЖЕЕ 
КОЛЕКТИВНО 
В БОРБА 
С КЪРВАВАТА 
РЕТРОГРАДНОСТ, 
ИЛИ ЩЕ 
ЗАГИНЕ!!!

ТЕМА НА БРОЯ: РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Когато роботите ни уволнят
Работата ни е ниско плате-
на, несигурна и противна. Все 
по-малко време прекарваме 
в плодотворен труд, но все-
повече – в разправии с рабо-
тодателите и държавата. 
Който не иска да се примири 
с мизерията, бяга на Запад. 
Научните изследвания показ-
ват обаче, че и там ще ста-
ва все по-трудно да се наме-
ри препитание.

Още Аристотел се опася-
вал, че машините ще замес-
тят хората. Няма нужда да 
си древен гений, за да съобра-
зиш, че техническите ново-
въведения могат те оста-
вят без работа – печално из-
вестни са бунтовете на „лу-
дитите”, които рушели ма-
шини, за да запазват работ-
ни места. Индустриализаци-
ята промени пазара на тру-
да. Първо замени висококва-
лифицираните занаятчии с 
нискоквалифицирани работ-
ници, обслужващи машини-
те. После, с усложняването 
на машините, създаде нуж-
да от висококвалифицирани 
специалисти по управление 
и поддръжка. За разлика от 
майсторите-занаятчии оба-
че, днес специалистите не 
произвеждат краен продукт, 
а обезпечават работата на 
машините.

През последните десети-
летия навлизането на ком-
пютрите в производството 
също промени пазара на тру-
да. Изследванията сочат, че 

то е довело до изместване 
на работни места предимно 
от сектора на средните до-
ходи към сектора на ниските 
доходи, като е допринесло за 
оформяне на U-образна кри-
ва – при която броят на нис-
коквалифицираните и висо-
коквалифицираните работни 
места е нараснал, за сметка 
на средноквалифицираните.

Днес все по-мощните ком-
пютри контролират все по-
усъвършенствани роботи в 
заводите, в армията, на ули-
цата, дори в учрежденията. 
Няма период в историята, в 
който машините да са имали 
потенциал да свършат тол-
кова много неща вместо хо-
рата. Тенденция за събиране 
и обработка на огромни ко-
личества данни, които доско-
ро липсваха или не бяха обра-
ботваеми, създаде нови обла-
сти, в които тепърва ще бъ-
дат интегрирани роботи. За-
дачи, които допреди десети-
на години специалистите оп-
ределяха като нерешими за 
машини, например шофиране-
то в градски условия, днес са 
решени – автономни автомо-
били вече се движат по улици-
те на Флорида, Калифорния и 
Невада.

Учени от Оксфордския уни-
верситет са изчислили как 
последните тенденции в об-
ластта на машинното само-
обучение и мобилните робо-
ти ще повлияят на пазара на 
труда. Те разграничават три 

типа трудности пред компю-
търизирането на задачите – 
„опознаване и управление на 
средата”, „съзидателна инте-
лигентност” и „социална ин-
телигентност”. Данните от 
Министерството на труда 
в САЩ определят общо 702 
професии, за които трудно-
стите са измерими. С помо-
щта на специалисти в облас-
тта на автоматизирането, 
избират 70-те професии, за 
които най-лесно може да се 
определи дали могат да бъ-
дат напълно автоматизира-
ни с наличните в момента 
технологии. Полученият мо-
дел с 90% сигурност посочва 
дали една професия ще бъде 
напълно автоматизирана, 
или не.

Според резултатите от 
модела, за 47% от професи-
ите (в които в момента са 
заети 68 милиона души) има 
над 70% вероятност да бъ-
дат напълно автоматизира-
ни с наличните технологии. 
Освен това, за онези профе-
сии, които попадат в грани-
ците между 30% и 70%, може 
да се очаква вероятността 
за автоматизиране скоро да 
се повиши, защото зависят 
преди всичко от „опознаване 
и управление на средата”, коя-
то е най-развиващата се об-
ласт от горните три.

Най-засегнати ще бъ-
дат „повечето работници в 
транспорта и логистиката, 
заедно с много в офисите и 

административната под-
дръжка и производството”. 
„Съществена част от сфера-
та на услугите, в която се за-
родиха нови работни места 
през последните десетиле-
тия в САЩ, е високо подат-
лива на компютъризация.” За 
разлика от последното десе-
тилетие, което отне работ-
ни места предимно от сред-
на ръка, професиите, които 
тепърва ще се автоматизи-
рат, са предимно сред ниско 
платените.

Няма причини да смята-
ме, че автоматизацията ще 
спести работни места из-
вън САЩ. Заплатите в стра-
ни като Китай са значително 
по-ниски, но машините вина-
ги излизат по-евтино от ра-
ботниците. За да бъдем про-
даваеми, тепърва ще трябва 
да си търсим работа, която 
роботите не могат да свър-
шат, или да се състезаваме 
по производителност с тях. 
Няма как всички да станем зъ-
болекари, нито да шофираме 
по 24 часа в денонощието.

През 1589 г. свещеникът 
Уилям Лий изобретил първа-
та плетачна машина с надеж-
дата, че ще освободи работ-
ничките от ръчното плете-
не. Търсейки патентна защи-
та за изобретението си, той 
го представил пред кралица 
Елизабет I. Но кралицата се 
оказала твърде загрижена за 
подопечните си: „Помислете 
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защото им са ги отнели госпо-
дарите. Тогава човекът нари-
чат разбойник, развратник, ни-
зък и варварин! Такива бяха и ко-
мунистите.

Християнството има свои-
те мъченици, доде нарече роба 
„син божий, син человеческий”; 
има ги и революцията, за да „на-
прави скитника гражданин”; има 
ги и ще ги има и социализмът, 
който „иска да направи човека 
повече от син божий и гражда-
нин – не идеал, а същ човек, и от 
него да зависи градът, а не той 
от града”. Християнството, ре-
волюцията и социализмът – мо-
нархията, конституцията и ре-
публиката – те са си фактове и 
епохи исторически, кои ще от-
рече само тоя ум, който не при-
знава прогреса в человечество-
то.

Училището и само училище-
то, казва баба Македония, ще 
избави Европа от социален пре-
врат – училището и само учи-
лището, повтаряме ний, ще я 
приготви за тоя преврат; но не 
училището на Златоуста и Ло-
йола, на Вилхелма и Наполеона, 
а онова на Фурие и Прудона, на 
Кювие и Нютона – и училището 
житейско.

Комунистите са мъченици, 
защото не са важни средства-
та в борбата им за свобода, а 
идеята на тази борба. „И сво-
бодата ще има свойте езуити”, 
казва Гейне.

Нека сега нашата журналис-
тика задържи сълзите си, както 
ще ги задържи в европейската – 
за да оплаче други столици, дру-
ги варварства и страдания, кога 
робът извика на господаря си: 
кой си ти, що плачеш? Мъж ли 
си, жена ли, или хермафродит – 
звяр или риба?… И ще бъде ден – 
ден първий.

Христо БОТЕВ

Днес се плаче за уродливи 
паметници и още по-грозни 
митове от миналото. Кър-
шат се ръце за идеологиче-
ски препарираните герои, 
сред които и авторът на 
горното – това е ЛЪЖЛИВ 
плач, под който се усеща об-
лекчение, че вече са мърт-
ви, безопасни и не възразя-
ват да ги лепят на партий-
ни знаменца, да им окачат 
портретите в правител-
ствени кабинети въпре-
ки категоричното ВСЯКО 
ПРАВИТЕЛСТВО Е ЗАГО-
ВОР СРЕЩУ СВОБОДАТА 
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!

Кълнат комунистите, 
толкова люто кълнат, че по-
край самозваните, тия дето 
употребиха комунистическа-
та идея за измама, изгоряха 
и истинските, паметта за 
тях. И самозваните, на дело 
държавни капиталисти, също 
мразят думите „свобода или 
смърт, хляб или куршум”. Де-
лата на държавните капита-
листи от миналото дават 
рамо на излюпените от бол-
шевишкото блато нови ка-
питалисти на настоящето 
да хвъргат кал и камъни връх 
гроба на идеята за свобода и 
справедливост, понеже вече 
са решили, че тя е дълбоко по-
гребана. И лошото е, че пре-
дизвиканата апатия всред 
народа комай говори, че по-
гребението се е състояло. Но 
метафората им е грешна – 
заровеното все пак пониква, 
деянията на потисниците 
наторяват почвата за ръст 
на нови революционни кълно-
ве, въпреки че ги тъпчат яр-
остно.

Официалният свят опла-
ква загинали жандарми, фали-
рали банки и бюджетни разхо-
ди за „мързеливите”; цял свят 
проклина бедняците, дръзна-
ли да се изрепчат, проклина 

и онези, хукнали да бягат от 
кошмара в техните страни, 
за които кошмари вина имат 
преди всичко оправдателите 
на най-големите ревльовци. 
В „името на цивилизацията” 
бомбардират ИДИЛ, но хва-
лят съюзнически ислямски 
ДЪРЖАВИ, когато те бом-
бардират набедени за теро-
ристи люде, когато търсят 
нова робска работна ръка и 
кандидати за изпълнение на 
смъртни присъди.

Християнството днес е 
на почит, най-вече в посла-
нията на Павел „да се покоря-
ваме на власт всякаква”. Со-
циализмът е мръсна дума – и 
с право, докато под социали-
зъм имат предвид система-
та на държавния капитали-
зъм, а за други значения на съ-
щото понятие – дълбоко мъл-
чание и кънтяща глухота. Ре-
волюцията пък стана щрих 
в рекламни кампании за дам-
ски превръзки, мобилни теле-
фони, кухненски уреди и коз-
метика. Революцията като 
процес на възраждане и обно-
вяване, решително измъква-
не от тресавището – това 
разбиране е заклеймено като 
кърваво, все едно малко кръв 
се лее или направо съсирва в 

жилите на живи хора. Гражда-
нин – и това понятие вече не 
буди мисли за достойнство и 
свобода, а само за регламен-
тирани от ПРАВИТЕЛСТВОТО 
права, за редовно плащане на 
данъци и послушно участие в 
електоралната измама.

Училището като институ-
ция е толкова успешно пре-
върнато в машина за оглу-
пяване, че наистина остава 
само житейското, стига да 
има желание за поглед към фа-
ктите, а не примиряване с 
обяснения от заинтересова-
ните невежеството да про-
цъфтява.

Колкото до нашата жур-
налистика – от фалшивите 
си сълзи прави пари, привлича 
рекламодатели. Не ґ е изгод-
но да огласи гневните вико-
ве на робите към господари-
те, а ако ґ стане невъзможно 
да ги подминава, ще се завай-
ка репетирано, че виковете 
нарушават закона и притес-
няват горките господари, 
живи да ги оплачеш горките, 
разтресли сланини в парла-
мента, раздрусали мустаци в 
близка чужбина или разходили 
се из отечеството с хеликоп-
тер. •

Редколегия СМ
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ТЕМА НА БРОЯ: РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Когато роботите...
какво би причинило вашето 
изобретение на бедните ми 
поданици! То със сигурност 
ще ги разори, като ги остави 
без работа, и ще ги превърне 
в просяци”. И му отказала па-
тента. Уилям Лий бил прину-
ден да се махне от Кралство-
то.

Половин хилядолетие по-
късно, вече в така наречени-
те демократични общества, 
положението е същото. Ма-
шините вършат все-повече 
работа, но вместо да рабо-
тим по-малко, ставаме по-
излишни. Защо нещо, което 
трябва да облекчава живо-
та ни, всъщност го прави по-
труден и по-несигурен?

Когато собствеността 
върху средствата за произ-
водство (ресурси, машини 
и – отскоро – технологии) е 
съсредоточена в ръцете на 
малцина, останалите хора 
получават толкова, срещу 
колкото успяват да прода-
дат труда си. Ако някой не 
може да продаде труда си, 
трябва да разчита на добра-
та воля на друг, който има в 
повече, за да преживее. Днес, 
когато малцина са безработ-
ни, държавните механизми 
като социалното, здравно-
то и пенсионното осигуря-
ване служат за преразпреде-
ляне на излишъците, така че 
да няма умиращи от глад. Но 
идва времето, когато огро-

мна част от нас (според из-
следването – близо половина-
та население на САЩ в близ-
ките десетилетия) ще ста-
нат по-евтини от храната, 
от която се нуждаят. Маши-
ните ще произвеждат още 
повече, отколкото днес, но 
няма да имаме „право” да го 
използваме, защото не „рабо-
тим”, не сме успели да прода-
дем труда си.

Какво ще правим тогава? 
Ще трошим машини като лу-
дитите? Ще прогоним изо-
бретателите като кралица 
Елизабет? Толкова ли обичаме 
работата си, че да не искаме 
машините да я вършат вмес-
то нас? Едва ли.

Техническият прогрес ни 
дава възможност да работим 
все по-малко и да творим все 
повече. Вместо това обаче 
нуждата да се продаваме на 
„пазара на труда” заплашва 
да ни унищожи. Единствено-
то решение е премахване на 
този пазар. Премахване на 
собствеността върху при-
родните ресурси, технологи-
ите и машините. Разпределя-
не на произведеното според 
нуждите на хората. Да бъдем 
ценни, защото сме хора, а не 
защото се трудим. Само то-
гава ще бъдем спокойни за бъ-
дещето си. Ще заменим моно-
тонния затъпяващ труд, за-
дръстващ ежедневието ни, с 
все по-краткотраен и по-съ-
зидателен. •

Наблюдател
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Солидарност с Александър Колченко!
Александър Колченко е анар-
хист, общественик и антифа-
шист от Крим, задържан от 
руските власти. Заедно с дру-
ги кримски активисти, той е 
отвлечен от ФСБ и задържан 
като политически затворник 
в затвора Лефортово в Мос-
ква. Обвинен е в „терористич-
ни действия” и в „принадлеж-
ност към терористична гру-
па”.

Защо Александър е в 
затвора?

Александър, доказал своята ан-
тифашистка позиция през го-
дините, е обвинен в принад-
лежност към „Десен сектор”, 
радикална украинска дясна ор-
ганизация, чиято роля в украин-
ските събития е преувеличена 
от официалната руска пропа-
ганда.

В днешна Русия всеки акти-
вист – ляв, анархист или ли-
берал – може да бъде наклеве-
тен в принадлежност или сим-
патия към „Десен сектор”. Това 
напомня на лова на несъщест-
вуващи „Троцкисти” при Ста-
лин и на лова на комунистиче-
ски вещици при Макарти. Ав-
торитарният националисти-
чески режим на Путин използ-
ва в пропагандата си всичко – 
от религиозните предразсъдъ-
ци и теории на конспирацията 
до явен расизъм – и безсрамно 
краде „антифашистка” рето-
рика. Всеки, който разбунва 
духовете, е наричан „фашист”, 

дори ако стои в срещуполож-
ния край на политическия спек-
тър.

Пред каква заплаха е 
изправен Александър 
Колченко?

Александър е изправен през 
страшната присъда от 20 го-
дини затвор за нереализира-
на „терористична атака”, в 
която не е замесен. Колченко и 
други украински политически 
затворници са задържани само 
с цел да бъде деморализирана 
опозицията чрез показни про-
цеси. Тяхната свобода е пряко 
свързана със стабилността 
на режима на Путин – ако мо-
жем да разклатим увереност-
та в безнаказаността на Пу-
тин, затворниците ще бъдат 
освободени.

Как можем да помогнем на 
Александър Колченко?

Можем да организираме про-
тест в солидарност, да пишем 
писма до Колченко, да изпраща-
ме дарения за адвокати и хра-
на, да помогнем на семейство-
то му. Можете да ни изпрати-
те имената си на fab@a-bg.org, 
за да ги включим в протестно 
писмо до властите или в соли-
дарно писмо до затворника. Ва-
жно е също така да се разпрос-
транява информация за него-
вия случай. Преди всичко, тряб-
ва да се разграничим от вся-
какви сили, които поддържат 

агресивна експанзия на руския 
национализъм, дори и ако той 
се прикрива с „лява” и „антиим-
периалистическа” реторика. 
Режимът на Путин се справя 
добре и без нашето съчувст-
вие, по-добре да го запазим за 
тези, които са се превърнали в 
негови жертви.

Можете да ни помогнете да 
разпространим този текст, 
като го преведете на други 
езици и го изпратите на свои 
приятели. Настоятелно пре-
поръчваме да се организират 
демонстрации в подкрепа на 
Александър и другите поли-
тически затворници в Русия. 
Само силен натиск върху режи-
ма на Путин, протести по це-
лия свят, ще направят възмож-
но нашите другари да бъдат 
освободени. Ние изискваме не-
забавното им освобождаване 
и край на наказателното пре-
следване срещу тях.

Връзка с група, подкрепяща 
Колченко

freekolchenko@gmail.com
Банкова сметка в евро за помощ
Банк получателя/Beneficiary bank: 
Alfa-Bank Moscow, Russia
SWIFT code: ALFARUMM
№ счета получателя/Beneficiary 
account number:
40817978004230006660 (евро)
Ф.И.О. получателя:/Beneficiary full 
name:
MIRYASOVA OLGA 
ALEKSANDROVNA •
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
С Е  О К А З А Х А  П Р Е К А Л Е Н О  У Д Ъ Л Ж Е Н И

» » » продължава от миналия брой

РР И СПОРЪТ ЗА 
РАБОТНИТЕ МЕСТА В 
ПЪРВАТА 1/4 на ХХI ВЕК

Двама американски учени от 
МИТ (Масачузетския техно-
логичен институт) – Ерик 
Брюньолфсон и Андрю Ма-
кафи – и мнозина други дис-
кутират с плам и страст 
през 2013-2014 г. влиянието 
на РР върху работните мес-
та в промишлеността и ус-
лугите през последните 15-
20 години – от автомоби-
лостроенето през туризма, 
канцеларските работи и про-
дажбите до юридическите и 
финансовите услуги, образо-
ванието и медицината. Ма-
кафи разглежда с увлечение 
и трепет такива постиже-
ния като безпилотния авто-
мобил на Google, но разбира, 
че работните места, които 
ще изчезнат вследствие по-
добни разработки, няма да 
се възстановят никога. Той 
счита, че безработицата и 
увеличаващото се с нея не-
равенство могат само да на-
растват с експоненциалния 
ръст на ако цифровите тех-
нологии. Бих желал да греша – 
казва той – но когато тези 
научно-фантастични техно-
логии стават реалност, се 
питам защо ли въобще ще са 
нужни хора?

Примери за това как но-
вите технологии и автома-
тизацията унищожават ра-
ботни места има навсякъде 
и не само в автомобилната 
индустрия. Днес в САЩ и Ки-
тай заетите са по-малко от-
колкото през 1997 г. Вслед-
ствие ускорението на РР, 
подтиквано от китайската 
конкуренция, ръстът на ра-
ботните места в САЩ през 
десетилетието 2000-2010 г. 
е… отрицателен (-1%), по кое-
то можем да съдим какъв е 
шансът за намиране на рабо-
та от новоизлизащите на па-
зара на труда. За последните 
30 години работните места 
в производството са намале-
ли повече от наполовина (от 
22,1% на 10,2%). Само за 2012 
и 2013 г. в САЩ са продаде-
ни 320 000 професионални 
роботи, което води до дра-
матични поражения в секто-
ра на услугите, където е за-
ета 80% от работната сила! 
Тази статистика ми напомня 
ослепяващото въздействие 
на марксистката идеология 
върху троцкистите, които, 
в споровете ни през 90-те 
години на миналия век, обяс-
няваха абсолютното намаля-
ване на броя на работниците 
със съзнателното унищожа-
ване на „производителните 
сили” от страна на капитали-
стите, които го правили, за 
да избегнат „диктатурата 
на пролетариата”.

Двамата учени констати-
рат, че докато производи-
телността на труда расте 
непрекъснато, заетостта 
намалява, а с нея и заплати-
те – особено от 2000 г. на-
сам, – като вещаят мрачни 
перспективи за много про-
фесии от най-различни сфе-
ри в САЩ. Те заключават, че 
бързият технически прогрес 
разрушава много повече ра-
ботни места, отколкото 
създава, действа стагнира-
що върху доходите най-вече 
на „средната класа”, което 
увеличава социалното нера-
венство. Това важи и за дру-
ги напреднали страни.

Такова раздалечаване в гра-
фиките на производителнос-
тта и на заетостта и запла-
щането на труда, Брюньолф-
сон и Макафи наричат „голя-
мото разминаване” или още 
„големия парадокс на наше-
то време”. Всъщност, в пре-
дишните статии видяхме, че 
тук няма нищо парадоксално: 
капитализмът е бариера за 
РР и поражда тези и още мно-
го други „парадокси” и колизии 
на интереси. Основното и 
нерешимото в перспектива 
противоречие е това между 
стремежа на капитала към 
максимални печалби и непре-
къснато намаляващото ко-
личество наемен труд (и ку-
пувачи). Като цяло, предприя-
тията създават повече бла-
га и услуги (теоретично мо-

гат да ги произвеждат в не-
ограничени количества), до-
като мнозинството от на-
селението обеднява за смет-
ка на свръхобогатяването на 
връхните 1 до 10%. В свето-
вен мащаб растат и разли-
ките в доходите на богати-
те и бедни страни. Двама-
та наричат тези тенденции 
ТРЕВОЖНИ, без да се вдъл-
бочават в проблемите, чие-
то стремително и лавиноо-
бразно натрупване поставя 
пред обществата, разделе-
ни на класи и нации, класиче-
ския въпрос КОЙ-КОГО? – не-
зависимо от степента им на 
развитост. Констатациите 
са почти безспорни, но разли-
чията в обясненията и реше-
нията стават все по-големи. 
За Брюньолфсон и Макафи, 
както посочихме, основна 
причина за посочените ръст 
на производителността и 
спад на работните места и 
заплатите е РР, а не нейната 
несъвместимост с „филосо-
фията” на капитализма.

Нова икономика?

И други специалисти се за-
нимават с „тревожния” про-
блем. Брайън Артър от лабо-
раторията за изпитание на 
системите за изкуствен ин-
телект в изследователския 
център Xerox в Пало Алто 
и бивш професор по икономи-
ка в Станфордския универси-

тет я нарича „икономика на 
автономността”. Тя е мно-
го по-сложна от роботите 
и автоматиката, замест-
ващи човешки труд. Цифро-
вите варианти на човешкия 
разум – твърди той – все по-
бързо ще заемат даже тези 
работни места, които доско-
ро се считаха предназначени 
единствено за хората. Това 
ще промени всяка професия 
по невиждан досега начин.

Наистина ли новите 
технологии са отговорни 
за стагнацията в заетост-
та през първото десетиле-
тие на ХХI век? Много други 
специалисти по икономика на 
труда казват, че данните не 
са убедителни. Като причина 
за намаляване скоростта на 
създаване на работни места 
от началото на века, те виж-
дат събития, свързани с гло-
балната търговия и с финан-
совата криза от края на вто-
рото хилядолетие и начало-
то на новото. Никой не знае 
истинската причина – каз-
ва Ричард Фриймън, специа-
лист по икономика на труда 
от Харвард. Това било така, 
защото било много сложно 
да се „разплете” влиянието 
на технологиите от други-
те макроикономически фак-
тори, и е скептичен, че тех-
нологиите могат да проме-
нят достатъчно бързо тол-
кова широк спектър от „биз-

» » » продължава на страница 9

СОЛИДАРНОСТ СЪС ЗАТВОРНИЦИТЕ

Протест пред гръцкото посолство в София
И  Е Д Н О  П И С М О  Д О  А Л Е К С И С  Ц И П Р А С

По призив на гръцки активисти, 1 
април 2015 г. беше обявен за ден на 
международна революционна соли-
дарност с намиращите се в гладна 
стачка политически затворници в 
Гърция. Гладната стачка започна на 
2 март 2015 г., като здравословно-
то състояние на повечето от гла-
дуващите затворници- революцио-
нери беше критично и имаше пряка 
опасност за живота им.

За да изразим нашата солидар-
ност, организирахме символичен 
протест пред посолството на 
Гърция в София, където прочето-
хме и наше отворено писмо до ми-
нистър-председателя Ципрас.

Ето и текста на писмото:

Г-н Ципрас,
в този текст не си поста-

вяме за цел да се занимаваме 
конкретно с вашата личност 
или с факта, че Вие и вашата 
партия не изпълнихте предиз-
борните си обещания и излъ-
гахте „надеждите” (справка: 
лозунгът от предизборната 
кампания на СИРИЗА „Надеж-
дата идва”) на хората, които 
ви подкрепяха, надеждите на 
всички хора в Европа, които 
искат и се нуждаят отчаяно 
от радикална промяна.

От правителството на 
СИРИЗА се очакваше, че ще се 

опълчи на Тройката на между-
народните лихвари – изнудва-
чи и грабители и ще постави 
началото на радикални соци-
ално-икономически промени 
в Гърция. Нищо подобно, вече 
трети месец наблюдаваме 
единствено отстъпление по 
всички основни въпроси, ка-
муфлирано с празни приказки, 
екстравагантните изпълне-
ния на Вашия финансов минис-
тър и обещания, че ще има ку-
пони за ток и „супа за бедни-
те”…

Но тук не става въпрос за 
неизпълнените Ви обещания, 
а за друго – как е възможно, 
хора, които наричат себе си 
„Радикална левица”, дошли на 
власт, отричайки политика-
та на Меморандумите и ка-
питализма по принцип, да из-

ползват репресивната ма-
шина на Държавата срещу 
политическите затворни-
ци, озовали се в затворите 
именно защото са се борили 
срещу тези пагубни за гръц-
кия народ политики?

Нужно ли е първите загина-
ли в гладна стачка политиче-
ски затворници в Европа от 
много години насам, да са при 
управлението на „лявото” пра-
вителство в Гърция?

Какво толкова страшно ис-
кат затворниците, започнали 
на 2 март гладна стачка?

Да се сложи край на репре-
сиите по политически причи-
ни, маскирани в гръцкото за-
конодателство като „борба с 
тероризма”. Да се сложи край 
на варварските изолацион-
ни режими, използвани най-

вече срещу политическите 
затворници. Да се освободи 
един тежко болен затворник, 
официално диагностициран с 
98% инвалидност.

Избрахте в Европарламен-
та от листата на вашата 
партия Манолис Глезос – чове-
кът свалил от Акропола флага 
на нацистките окупатори. В 
същото време, подопечни-
те Вам специални служби, ра-
ботейки по методологията 
на Гестапо и НКВД, аресту-
ват и вкарват в ареста съ-
пруги и майки на политиче-
ски затворници, скалъпвай-
ки им обвинения в „терори-
зъм”! Май ще ви отива пове-
че на следващите избори във 
вашите листи да има хора с 
имена като Айхман или Бе-
рия…

Трябва да знаете, че ако за 
Вас, полицията или кресливи-
те буржоазни медии полити-
ческите затворници – социал-
ни революционери – са теро-
ристи, за нас те са Другари! 
Ако за вас са затворници, за 
нас са военнопленници. Плен-
ници във войната срещу капи-
талистическото варварство 
и господството на класата 
на паразитите и лентяите 
над огромната част от чове-
чеството.

Каквото и да се случи, ка-
къвто и да е изходът от тази 
битка, в която нашите дру-
гари се сражават единстве-
но със собствените си тела и 
силата на техния революцио-
нен дух, трябва да знаете, г-н 
Ципрас, че за разлика от други 
хора в други времена, Вас ис-
торията няма Ви оправдае! •

Без уважение:
Инициатива за революционна 

солидарност
Редакционна колегия на 

информационен портал „Без Лого”
София, 1 април 2015 г.

Искахме да връчим това писмо на 

представител на посолството на 

Гърция, но въпреки многократните 

ни позвънявания на звънеца на 

входната врата, никой не пожела 

да излезе и да го приеме.

Нужно ли е първите загинали в гладна стачка 
политически затворници в Европа от много 

години насам, да са при управлението на „лявото“ 
правителство в Гърция?
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
С Е  О К А З А Х А  П Р Е К А Л Е Н О  У Д Ъ Л Ж Е Н И

нес-сфери”, за да си обясним 
с това последните данни 
за спада на работните мес-
та.

Друг икономист от MIT, 
Дейвид Отър, изучаващ ща-
телно връзката между ра-
ботните места и техноло-
гиите, също се съмнява, че 
те могат да предизвикат 
толкова внезапно изменение 
в общата заетост.

Той се съмнява и в това, 
че производителността в 
САЩ действително е пора-
снала рязко през изминалото 
десетилетие. Отър счита, 
че слабият ръст на работ-
ните места може да бъде ре-
зултат от слаба икономика, 
а не от компютрите.

Когато четем за подоб-
ни „загадъчности”, може да 
си помислим, че са писани за 
идиоти или от идиоти, но 
понеже не са, остава да бъ-
дат мошеници. Защото, ако 
много по-голяма продукция 
се произвежда с по-малко ра-
ботни ръце (и глави), това е 
безспорно доказателство, 
че ръстът на производител-
ността е за сметка на РР и 
на нищо друго.

Отър твърди, че за смет-
ка на изгубените поради ком-
пютъризиране работни мес-
та, изниквали нови, изисква-
щи човешка „креативност и 
способност да се решават 

проблеми”, но не съобщава 
колко са откритите „ком-
пенсаторни” места за ви-
сококвалифицирани творци 
в сравнение с закритите, 
нито споменава за нахлува-
нето на роботите в домо-
вете, заведенията за хра-
нене, медицинските услуги 
и още безброй професии, не-
изискващи дипломи от Хар-
вард. Авторът се надява, че 
работните места ще бъдат 
спасени от исторически-
те тенденции: Това винаги 
е ставало така, поне от XVII 
век насам: през 1900 г. 41% 
от американците са били за-
ети в селското стопанство, 
а към 2000 г. те са били само 
2%. Точно така и заетите 
в промишленото производ-
ство от 30% в следвоенни-
те години са станали 10% в 
наше време, отчасти поради 
автоматизацията през пре-
дишните 20 години.

Освен на учените, изсле-
дователите и изобретате-
лите, проблематиката, свър-
зана с РР, е приковала внима-
нието и се третира в без-
брой статии в научно-попу-
лярни и търговски списания. 
Макар и с 30-годишна дав-
ност от разговора ни с Цен-
ко Барев за предсказанията 
на поета мистик Жак Казот 
в навечерието на Великата 
френска революция, темата 
навлиза и в предаванията на 
нашата окаяна т. нар. нацио-

нална телевизия, чиито жри-
ци и жреци, въпреки природ-
ната си глупост, започват 
да се страхуват за местата 
си и за края на системата, 
към която са вързани.

Лорънс Кац – съименник 
на фелдкурата Ото Кац от 
Хашековия роман за добрия 
Швейк и икономист от Хар-
вардския университет – е 
провел обширно изследване 
как техническите новости 
влияят на работните мес-
та в течение на последните 
няколко столетия(?) и е ус-
тановил, че колкото и да са 
болезнени за работниците, 
чиито навици повече не от-
говарят на нуждите на ра-
ботодателите, тези про-
мени не водели до общо на-
маляване на броя на работ-
ните места в дългосрочен 
план. Той заключава дълбоко-
мислено: Работните места 
не ще свършат никога. Няма 
дългосрочна тенденция на из-
чезване на работата за чо-
века. (N. B.: След изгонване-
то му от Рая)… Хората ви-
наги са били способни да съз-
дават нови работни места 
и да откриват нови занима-
ния. (N. B.: Това вече напом-
ня силно анекдота с циган-
ката гадателка, която, след 
като предсказала голямата 
мизерия и теглила, очакващи 
жертвата, я успокоила: Ама, 
после… после, че свикнеш. 
Разбира се, освен да напъл-

нят пълната заетост, като 
бъдат назначени за прости-
тутки и полицаи, „излишни-
те” могат да бъдат нака-
рани и да пълнят каци без 
дъно – n’est-ce pas, Katz?)

Тъй като „на чужд гръб сто 
тояги са малко”, бихме могли 
да обогатим „изследването” 
на Кац с примери от Елиза-
бетинската епоха в Англия 
от XVI век, когато „овцете 
изяждали хората”, както То-
мас Мор описва началото на 
първата индустриална ре-
волюция в петмилионното 
островно кралство. Тогава 
се въвеждали предачните и 
тъкачните машини, за кои-
то била необходима овча-
та вълна. Кралската власт 
обезземлила селяните, пре-
връщайки земите им в пас-
бища, а самите селяни набу-
тала в новооткритите фа-
брики, които носели благоз-
вучното име „домове на ужа-
са”. Мнозина от обезземлени-
те бивши селяни предпоче-
ли разбойничеството в пла-
нините и горите, където по 
едно време достигнали 300 
хиляди души. Легализирани-
те разбойници от кралската 
армия устройвали лов на не-
легалните, бесели ги или ги 
дамгосвали с нажежено желя-
зо и пак ги затваряли във фа-
бриките, докато за век-два 
те… свикнали.

Все пак, сегашният Кац 
не отхвърля напълно идеята, 

че в съвременните цифро-
ви технологии има нещо по-
особено, което може да по-
влияе на по-широк спектър 
професии. Въпросът е – казва 
той – способна ли е истори-
ята на икономиката да пос-
лужи като ефикасно ръковод-
ство? Ще бъде ли прекъсване-
то на работата, предизви-
кано от технологиите, вре-
менно, докато работната 
сила се приспособи, или ще 
видим сценарий от научната 
фантастика, в който авто-
матизираните процеси и ро-
боти със свръхчовешки спо-
собности ще обхванат пове-
чето от човешките задачи? 
… Ако технологиите нанесат 
достатъчно голям ущърб, 
кой знае, какво може да про-
излезе? Тук съименникът на 
полевия свещеник спира раз-
съжденията си, отказвайки 
да разгледа любимите на хар-
вардските икономисти сце-
нарии, сред които е и този 
с най-голямо тегло: резулта-
тите от масовото съкра-
щаване на броя на работни-
те ръце и глави, участващи 
не само в производството и 
услугите, когато безработ-
ните престават да бъдат 
купувачи, а собствениците 
изпадат в цайтнот, защото 
нямат пазар, където да пла-
сират създадените в изоби-
лие продукти и услуги… от 
„собствените” им роботи. •

(Следва)
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Оръжията на бъдещето
В свое есе от 1983, включено 
в цикъла „Библиотека на ХХI 
век”, писателят футуролог 
Станислав Лем рисува карти-
ната на оръжейните системи 
на бъдещето. Струва си про-
чита, макар в края авторът 
да избягва от собствената 
си логика и постулира един 
„щастлив завършек”, осланяй-
ки се на „разума на правител-
ствата”, при все че в текста 
на „Военните системи на XXI 
век, или еволюция с главата 
надолу” дава купища доказа-
телства за особеностите на 
този „разум”, които ни карат 
да се усъмним в наличието на 
такъв.

Роботизацията е това, 
което ще определи облика на 
столетието, в началото на 
което се намираме. Човеш-
кият труд се свива в облас-
тта на производството на 
материални блага, автома-
тизират се и редица дейнос-
ти, възприемани като твор-
чески – превод от един език 
на друг, проектиране на нови 
устройства, медицинска ди-
агностика. Заедно с това сви-
ване нараства броят „излиш-
ни хора”, които изпадат от 
системата на капиталисти-
ческата игра поради неплате-
жоспособност, но предста-

вляват „заплаха за установе-
ния ред”. И след като наблюда-
ваме обезлюдяване в сферата 
на „мирното”, то защо прене-
брегваме същите процеси в 
областта на „военното”? Ва-
жно е тук да не подминем фа-
кта, че в съвременния свят, 
както никога преди, граница-
та между войната и мира ста-
ва все по-условна, ако изобщо 
остава като някакво разгра-
ничение. Първата и Втората 
световни касапници, но също 
така въоръжените конфли-
кти преди тях и най-вече след 
тях показаха, че понятията 
като „войници” и „мирно насе-
ление” нямат вече значение – 
всички те са „ресурси”, наличи-

ето или липсата им, например 
поради целенасочено изтреб-
ване или отвличане в качест-
вото на работна ръка в оръ-
жейните заводи на по-успеш-
ния агресор, определя победа-
та или поражението.

Военната бюрокрация и 
оръжейният бизнес, както и 
тяхната партийно-политиче-
ска прислуга, никога не са били 
доволни от прекратяването 
на някоя война – намаляват 
печалбите, спира кариерно-
то придвижване, получаване-
то на слава и облаги от учас-
тието в масови убийства или 
логистиката на същите. Така 
по време на Карибската криза 
от 1961 г. американските во-

енни усещат заплаха от раз-
критията на „предателя” пол-
ковник Пенковски, че СССР не 
е толкова мощен в ракетно-
ядрено отношение, че да оп-
равдае изтупването на аме-
риканските данъкоплатци за 
самолетоносачи и подводни-
ци. Така след „края” на Студе-
ната война спешно има нуж-
да от дежурен враг и нови 
войни, за да може машината 
за пари и власт да продължи 
да работи – така се създава 
„международен тероризъм” и 
се тръгва на „свещен поход” 
срещу „варварите”, при все 
че в лагера на „цивилизатори-
те” присъстват същите ис-
лямски диктатури, каквато е 

ИДИЛ. Изобщо, с ислямисти-
те Западът се натъква на из-
лязло изпод контрола му оръ-
жие, което самият Запад се 
погрижи да създаде. В епохата 
на роботизацията ще се пов-
тори нещо подобно, но далеч 
по-драматично.

Преди всичко, не следва да 
си въобразяваме роботизи-
раните армии в наивния фор-
мат на холивудските екшъни 
със супергерои и човекоподоб-
ни суперроботи. Не е нужно 
робот с два крака и две ръце 
да се качва в кабина на изтре-
бител или бомбардировач – 
самият самолет ще носи дос-
татъчно интелигентен бор-
дови компютър, което нама-
лява габаритите на машина-
та, а това ще позволи тя да 
носи повече гориво или повече 
смърт в бомби, ракети и сна-
ряди, да извършва маневри, 
които биха убили жив пилот 
с претоварвания. Отпада оба-
че нуждата и от машини от 
този род – безпилотни само-
лети, безпилотни подводни-
ци и безпилотни танкове съ-
ществуват и днес, показват 
ефективност, но и недоста-
тъци. Ще ги има, докато без-
милостната логика на конку-
ренцията във военната сфера 
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Въпросът вече не е да се мъчим да не допуснем това 
„окончателно решение“ на проблема с бедността, 

а да мислим как да използваме ситуацията 
и изгражданата тихомълком репресивна 

роботосфера против номиналните ѝ господари.
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Оръжията на бъдещето
не тласне към друг вид оръ-
жия и техни носители и полз-
ватели – при това достатъч-
но автономни, така че на съ-
кращение да бъдат подложе-
ни и ордите от висши и сред-
ни офицери, които лапат от 
бюджетния казан и, като вся-
ка бюрокрация, само спъват 
прогреса – пък бил той и обър-
нат с главата надолу.

Реално, роботизираните 
бойни единици имат същест-
вен недостатък – връзка с ко-
мандването. Тя може да бъде 
заглушена или прихваната – 
бойната единица или бива не-
утрализирана, или попада под 
вражески контрол с печални 
последици за предишния ґ гос-
подар. Следователно, разви-
тие ще получават автоном-
ни единици, които не се подчи-
няват никому – те просто на-
насят щети на инфраструк-
турата в зададени географ-
ски граници или убиват хора 
според различни критерии – 
носене на униформа, расови 
белези, външен вид на бедняк; 
последното може да се хареса 
на полицейските тартори – 
дрон с размерите на стър-
шел да жили болезнено, а при 
трето провинение – и смър-

тоносно всеки бедно облечен, 
който нарушава „реда”, а „ре-
дът” е определен от законода-
телстващите паразити.

На военните системи от 
бъдещето не ще бъде нужна 
и голяма интелигентност, 
достатъчно им е да са „умни” 
колкото споменатите стър-
шели, да нападат в рояк и да 
не са големи – срещу днешен 
дрон може се извади гранато-
мет, но как се браним от об-
лак разлютени оси? При това 
минидроновете ще са дос-
та по-държеливи от живите 
насекоми. Така бойна едини-
ца става роякът, а всеки еле-
мент от него е максимално 
прост като конструкция – об-
емните принтери ще ги печа-
тат в милионни и милиардни 
серии, заедно с твърда, неиз-
меняема програма за дейст-
вие, в която са вложени про-
стички правила за различава-
не на „свой” от „чужд”.

Миниатюризирането на 
елементите на бойния рояк 
прави всички танкове, само-
лети, ракети и самолетоно-
сачи беззащитни на атака. 
Не е нужно да влизат в сра-
жение – ще пропълзят, не по-
едри от бълхи, в хангарите с 
техниката, в горивните скла-
дове, в комуникациите за дос-

тавка на боеприпаси, в свър-
зочната техника. Дребно за-
пушване в дюзата на бойна 
ракета – и тя е обезвредена. 
Прекъсване на електрическа-
та инсталация за презареж-
дане – танкът вече не хапе. 
Жилване с наркотик на опе-
ратора, полевия командир, 
обикновения войник под бро-
нираната му жилетка – няма 
кой да натисне спусъците, 
да дава команди, да реагира 
на нападението. Миниатюр-
ните бойци се спотайват в 
почвата, на дъното на водо-
хранилища – могат да унищо-
жат реколта, да отровят пи-
тейната вода. Издигнати във 
въздуха, да влияят върху кон-
дензирането на атмосферна 
влага, да превърнат обикно-
вен дъжд в опустошителна 
градушка, да усилят обикно-
вена пролетна буря в торна-
до – без да оставят следи, че 
това не се е случило „естест-
вено”. В един момент всичко 
ще се наложи да се роботизи-
ра, за да се изключи уязвими-
ят „човешки фактор” от урав-
нението. Създателите на 
оръжията и ползвателите на 
същите вече няма да ги кон-
тролират.

Нереален сценарий? Ни-
кой няма да постъпи толкова 

безотговорно и НЕХУМАН-
НО? По същата логика не би 
трябвало да има и замърсява-
не, а войните би трябвало да 
се провеждат изключително 
в амфитеатри, където поли-
тиците и генералите с мечо-
ве и копия да се сражават с 
политици и генерали от про-
тивниковата страна, дока-
то населението люпи семки 
по трибуните и вика „на-ши-
те! ю-на-ци!”

Пък и за какво ще се водят 
войни през ХХI век? За слава? 
За надмощие на един народ 
над друг? Абсурд. Основната 
цел на войните на бъдещето, 
а това бъдеще вече настъп-
ва – в ТОЗИ МИГ – е надмо-
щие на елитите над „мързе-
ливите” излишни граждани, 
които не работят, не учат и 
„тежат на бюджета”, понеже 
образователната система 
не им е по джоба, а работо-
дателите предпочитат по-
слушна автоматична линия 
пред опърничави и зле ква-
лифицирани работници. Вой-
ната се води кой конкрет-
но да влезе в „златния мили-
ард” – останалите подлежат 
на „съкращаване”. И понеже 
елитите са капиталистиче-
ски, търгашески, то каквото 
и да става, накрая ще се спа-

зарят помежду си. Единстве-
ният им реален враг ще ос-
тане онова огромно мнозин-
ство от човечеството, кое-
то е относително бедно, ре-
ално бедно и направо мизер-
стващо. Роботите стават 
по-евтини и нямат „недос-
татъците” на живите роби. 
Рояци кибернетични устрой-
ства с размери на елементи-
те си от кърлежи до лешояди 
ще успяват да подслушват и 
проследяват всекиго – и не е 
нужно да извеждат тази ин-
формация на монитори, това 
би бил апокалиптичен обем 
данни, – ще действат според 
заложените инструкции – 
всеки нарушител под ножа. 
Ще се промъкнат буквално 
под кожата на „низшите кла-
си” и всеки опит за бунт или 
възмущение ще предизвик-
ва запушване на кръвоносен 
съд или алергична реакция до 
смъртоносен шок.

Въпросът вече не е да се 
мъчим да не допуснем това 
„окончателно решение” на 
проблема с бедността, а да 
мислим как да използваме си-
туацията и изгражданата 
тихомълком репресивна ро-
ботосфера против номинал-
ните ґ господари. •

Васил Арапов

» » » продължава от страница 9
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Помен и мотив за нататъшна борба
Свиня е влязла в храма на 
живота – убийте я! … Анар-
хисти, вие носите една фи-
лософия на живота, която 
учи човека да бъде свобо-
ден. Вашият духовен ари-
стократизъм отрича роб-
ството… Държавата е пет-
но в идеала ви – СМАЖЕТЕ Я!

Революцията има своя 
СASUS BELLI и ето ние го но-
сим. Днешното Общество 
е издигнато върху прости-
туция и просия, върху рабо-
лепие и шпионство… Ние, 
анархистите, не искаме да 
правим от революцията 
търговски пазар за власт; 
ние идем да изгоним търго-
вците от пазара и да обър-
нем сергиите им. За нас ре-
волюцията има друг смисъл; 
за нас тя носи тържество-
то на личността, унищожи-
ла всяка власт… Пътят ни 
е кървав и такъв трябва да 
бъде той. По този път ние 
тръгваме да смажем едно 
свинство.

Държавата е въоръжена-
та сила, върху която почива 
този ред; всички негови ин-
ституции – от полицейския 
участък до парламента – са 
контрареволюционни: те 
поддържат строя, който е 
против нас. Ние не призна-
ваме тези институции, не 

встъпваме в компромис с 
онези, които те пазят, а се 
обявяваме направо против 
тях…

Анархията отрича дър-
жавния строй – събаря го 
като политическа организа-
ция; комунизмът слага ръка 
върху икономическото му 
съдържание и превръща соб-
ствеността от частна в 
достояние на всички. Анар-
хията и Комунизмът водят 
към свободното общество, 
в което от земните богат-
ства и оръдията на труда 
се ползват свободно сво-
бодни хора…

Комунизмът и безвласти-
ето изключват всяка идея 
за пазарлък с буржоазията, 
те отхвърлят всички со-
циалистически посредници, 
предрешават въпроса в пол-
за на удар и нападат.

С безподобен цинизъм на-
пудрените сутеньори свод-
ничат с интересите на про-
летариата… За да излъжат 
себе си, че са революционе-
ри, тесните се занимават 
с големи работи: проекти-
рат да отворят безброй ба-
калници, хотели и колбасни-
ци; с бакалък искат да от-
влекат вниманието на про-
летариата от задачите на 
момента…

Ние не вярваме нито в 
попската религия, която 
направи човечеството су-
еверна тълпа от набожни-
ци, нито в Марксовия иконо-
мически фетишизъм, чиито 
герои в България отстъп-
ват пред полицията.

Анархистическите орга-
низации в България трябва 
да сплотят около себе си 
най-здравия работнически 
елемент и го въоръжат, да 
му кажат открито, че ние 
ще се бием за безвластие 
и комунизъм… Който влиза 
в анархистическа органи-
зация, да бъде с оръжие: ба-
бите вън, а шпионите да се 
оставят на място … Раз-
бойническите чети навод-
няват страната; анархис-
тическото движение тряб-
ва да бъде в контакт с всич-
ки чети, да им даде идеоло-
гия, цел на работата.

Правителствените со-
циалисти искат да превър-
нат имуществата на ка-
питалистите в държавна 
собственост, а трудещи-
те се – в държавни ратаи 
… Всяко правителство уза-
конява готованството на 
лентяите. А социалистиче-
ското правителство не ще 
бъде друго освен акционер-
но дружество на лентяи … 

то ще живее върху гърба на 
трудещите се, ще се пос-
тарае да закрепи властта 
си и ще стигне, докъдето 
стигна Ленин… Ние трябва 
да разрушим държавата, ор-
ганизацията на паразити-
те…

Катастрофата не дойде 
отвън – народът я носеше 
в себе си. Работният народ 
беше роб на едно политиче-
ско суеверие: той вярваше 
във властта, а не вярваше 
в себе си, нямаше определен 
идеал в борбата и това без-
пътие го порази. Работни-
ците и селяните обаче про-
дължават да вярват в со-
циалистическата власт; те 
не могат още да извадят 
гнилия зъб, да се откажат 
от вярата си във властта…

Има властници и анархи-
сти; по средата няма мяс-
то за идеи и партии. Затуй 
ние поставяме болшевики-
те като последни защитни-
ци на държавните традиции 
в света… Саботажът сре-
щу държавата за нас е нрав-
ствено задължение… Не за 
конституционно-монархи-
ческа България, не и за съ-
ветска България работим 
ние. Ние работим за съзиж-
дането на едно свободно 
общество, в което не ще 

има сираци: хора без хляб и 
свобода.

Нашата предстояща за-
дача е да пропагандираме 
образуването сред работ-
ниците и селяните на анар-
хистически съвети по мес-
та при всяка фабрика и всяко 
село като технически орга-
ни на експроприацията, кои-
то ще предадат делото на 
социалното преустройство 
в ръцете на производите-
лите, а не в ръцете на едно 
правителство, било то „ра-
ботническо” или болшевиш-
ко… Трябва да се приучи на-
родът сам да мисли и сам 
да действува, без лъжлива-
та помощ на предатели от 
ляво.

Всички властници в опо-
зиция говорят революцион-
но, но управляват, когато 
дойдат на власт, реакцион-
но.

„Бесовете” не са в револю-
цията … Аполитичността 
на нашите писатели е асо-
циалност, безхарактерност 
и ренегатство. В едно вре-
ме, когато стене цял народ, 
да бъдеш писател, значи да 
бъдеш общественик.

За нас животът има сми-
съл дотолкова, доколкото в 
него не сме подлеци. •

Георги Шейтанов
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В Е Ч Е  И  В  К Н И Ж А Р Н И Ц А  „ Н И С И М “
Анархистка литература можете да намерите вече и в книжарница 
„Нисим” на бул. Васил Левски 59 в София на обявените в каталога цени.

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

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

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

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

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

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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

1. Читател 20 лв
2. Здравко и Христина Арнаудови 

в памет на Тодор Арнаудов 100 лв
3. Кольо Гърнев, Богомилово 50 лв
4. Александър Наков, Перник 10 лв

Помощи за „Свободна мисъл”ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
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
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

Тези книги и нови заглавия можете да купите от антикварната книжарница на пл. “Славей-
ков” №7. Някои от тях могат да се намерят и в книжарницата на бул. Дондуков сре-
щу Първа английска гимназия. Същите още могат да бъдат поръчани и изпратени от  
Тодор Иванов – телефон за заявки и доставки 0896 613 727.

era.a-bg.net

ЕВОЛЮЦИЯ, 
РЕВОЛЮЦИЯ, 
АНАРХИЯ – 
предаване 
за свободен 
живот
Екипът поднася „малки 
новини” и представя света 
през очите на хората, 
които обичат свободата 
си и уважават нуждите на 
останалите. В предаването 
участват активисти 
от различни социално 
ориентирани организации 
на български младежи – 
студенти, анархисти, 
еколози, но тези, на които 
разчитаме, за да бъдем 
интересни и уникални, са 
слушателите. Всеки може 
да се свърже с екипа на 
предаването чрез скайп 
или чрез форума, а ние се 
стараем да не оставим 
неизразена позиция по време 
на живото предаване.
Предаването се излъчва 
всеки четвъртък от 20:00 
часа по тестовото радио 
на безвластниците. Когато 
няма живо предаване, на 
този адрес се въртят 
автоматични записи. 
Цялото съдържание на 
предаването излиза 
предварително на сайта, а 
ден-два след излъчването 
можете да чуете записа 
от него. •

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 2015 

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 02.06.1876 г. е убит 

българският поет, публи-
цист, анархист и револю-
ционер Христо Ботев.

• На 03.06.1966 г. умира без-
властникът Атанас Гер-
чев Дедяков.

• На 06.06.1919 г. в гр. Бур-
гас под редакцията на 
Марко Борзуков излиза 
анархистическият вест-
ник „Комуна”.

•  На 08.06.1908 г. във 
Ферзан (Мала Азия) на 18 
годишна възраст умира 
Милан Арсов, участник в 
Солунските атентати.

•  На 12.06.1856 г. в гр. Лерин 
(Македония) е роден анар-
хистът Спиридон (Спиро) 
Константинов Гулапчев, 
идеолог на „сиромахомил-
ството” в България.

•  На 14.06.1872 г. в гр. Ир-
кутск (Русия) е роден без-
властникът Юлий Цезар 
Розентал, създател и ор-
ганизатор на първите 
анархистически кръжоци 
в България.

•  На 14.06.2002 г. в гр. Плов-
див умира анархистът 
Христо Ганчев Бойчев, 
член на секретариата на 
ФАБ и сътрудник на вест-
ник „Свободна мисъл”.

•  От 15.06 до 17.06.1919 г. в 
София се провежда Първа-
та национална анархисти-
ческа конференция, на коя-
то е учредена Федераци-
ята на анархокомунисти-
те в България (ФАКБ).

•  На 20.06.1925 г. край село 
Белица (Ихтиманско) е 
убит анархистът Васил 
Бонев Икономов.

•  На 22.06.1896 г. е екзе-
кутиран френският без-
властник Равашол.

•  На 25.06.1856 г. умира 
немският философ и анар-
хист Йохан Гаспар Шмидт 
(Макс Щирнер), автор на 
книгата „Единствени-
ят и неговата собстве-
ност”.

•  На 27.06.1952 г. край с. Чу-
чулигово (Благоевградско) 
е убит от болшевишки-
те милиционери поетът-
анархист Кръстьо Хад-
жииванов.

•  На 28.06.1936 г. умира 
анар хис тът Александър 
Беркман.

1 МАЙ

АРС отбеляза 1 май
родни танци, които събраха 
стотици варненци.

Певицата отправи апел за 
социална справедливост и по-
добро бъдеще за децата на 
България.

След народната музика, 
сцената бе окупирана от Ели 
Урумова и групата „Жълти 
Стъкла” и завърши с музикал-
ни импровизации на групата 
„Morning Sun”, които нажежи-
ха атмосферата на площада 
със социалните си текстове 
и антикапиталистически пос-
лания.

Множеството на площада 
се обедини в желанието си за 
радикална съпротива срещу 
капитализма и политическо-
то статукво в страната и 
беше взето решение за нови 
демонстрации в морската 
столица.

1 май в село Кочан

АРС участва в празненства-
та за 1 май в с. Кочан с призив 
за борба и работническа соли-
дарност.

Предварително бяха разле-
пени плакати и листовки, а в 

самия ден на място пристиг-
наха около 30 души от секци-
ите Кочан, София, В. Търново, 
Варна и Видин

Отбор на АРС със знаково-
то име Гемиджиите се вклю-
чи във футболния турнир 
между участници от селото 
и региона в няколко възрасто-
ви групи.

Бяха раздадени около 200 
листовки, призоваващи към 
работническа солидарност, с 
покана за присъствие на фил-
мова прожекция и запознаване 
с историята на 1 май.

В 19:30 ч. в салона на чита-
лището в с. Кочан бяха про-
жектирани два филма на со-
циална синдикална тематика: 
„Завземането” (Аржентина) 
и „Вио.Ме – те не могат? Ние 
можем” (Гърция).

Покана за прожекцията 
беше обявена официално от 
сцената на селския събор и 
междувременно бяха разда-
дени представителните лис-
товки на АРС.

На прожекцията присъст-
ваха предимно ученици и мла-
дежи от селото. Пред салона 
се предлагаше безплатно в. 
Свободна мисъл, който при-
влече интереса предимно на 

възрастни мъже, а в салона 
беше организирана безплатна 
книжарница, откъдето жите-
лите на селото се сдобиха с 
радикална литература.

1 май в Бургас

В Бургас бяха разлепени лис-
товки, представящи истори-
ята на 1 май и призоваващи за 
организация на работещите и 
революционна съпротива сре-
щу системата.

Автономен работниче-
ски синдикат изразява своя-
та солидарност с италиан-
ските анархо-синдикалисти 
и революционери, които на 
1 май заляха улиците на Ми-
лано и го превърнаха в бойно 
поле! Солидарност с другари-
те от Турция, които излязо-
ха на 1 май, въпреки забрана-
та, наложена от фашисткия 
режим на Ердоган. Солидар-
ност и с всички останали ра-
ботници, синдикалисти и ре-
волюционери, които излязо-
ха на 1 май във всички точки 
на света и показаха своето 
единство срещу капитали-
зма и държавата.

Борбата продължава! •
АРС
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