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

цена 0,50 лв

anarchy.bg
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За какво се борим

Комунизмът може да настъ-
пи само с общи усилия и борба, 
а не по нареждане на партийни 
върхуш ки.

Бюлетинът на АРС

Протест срещу работодател-
ския произвол • Фестивал „Бъди 
промяната” • Чикагски работни-
ци си вземат фабриката

Революционният 
терор

Свободата и достойният жи-
вот могат да бъдат плашило 
само за властническата паплач.

Терор и терор

Кървавите репресии на сталин-
ския режим през 30-те години 
разкриват истинското лице на 
държавния терор.

На сив живот – 
цветни учебници

Миазмата на държавното „обра-
зование” не може да се вароса в 
нюанси на сивото.

  ТЕМА НА БРОЯ

А Б О Н А М Е Н Т  2 0 1 8

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

можете да се абонирате 
за „Свободна мисъл” от 15 октомври 
до 15 декември във всички пощенски 

клонове в страната и до 26 декември 
онлайн.

КАТАЛОЖЕН НОМЕР 649
1 година: 6,00 лв
6 месеца:  3,00 лв
3 месеца: 1,50 лв

СВОБОДНА
МИСЪЛ

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от 
„борсата“

Кой ще иска дворец?

В нашата махала мегданчето 
е колкото да може да обърне 
боклукчийски камион, без да 
плете сложни маневри. Оста-
ва място и за паркиране на ня-
колко леки коли. Централната 
забележителност е селска-
та бакалия, същата служи и 
като кръчма, в която “дежур-
ните по чашка” още от осем 
сутринта си поръчват “бяло 
кафе” и до обяд вече са потъ-
нали в алкохолна анестезия 
срещу безрадостното си би-
тие. По-оптимистичните 
към живота вадят изтърка-
ния шах с лепени фигури, сра-
жават се за самочувствие и 
слава сред кибиците.

Летем приликата с кръчма 
е най-силна заради изнесени-
те навън столове. Две дърве-
ни макари от силов кабел под 
сянката на гъста джанка сто-
ят отпред целогодишно – из-
вестни като “кръглите маси”, 
обичайно събират любители 
на спорове за политика и фут-
бол, за “светлото” минало и 
противоречивото настояще. 
Обикновените маси за са шах-
матистите, вестникочетя-
щите и самотните пиячи.

Наричаме мегданчето “бор-
сата”. Повечето сме безра-
ботни, далеч не всички реги-
стрирани. Висим там и чака-
ме. Около махалата по баири-
те са пръснати няколко вил-
ни зони. Първите виладжии 
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ТЯХНАТА БОРБА

Новите комсомолци

Голямата политика винаги е 
била плодородна почва за раз-
въждането на клишета, кухи 
фрази и посредственост. 

С повечето от тях отдав-
на сме свикнали – например 
едва ли някой взема на сериоз-
но думите на някой политик, 
който заявява, че действа “в 
името на народа” или “за раз-
витието на България”. По ин-
тересни обаче са идеологеми-
те, с които е изплетена поли-
тическата усмирителна риза 
на обикновения гражданин. Ня-
кой от тях са конфликтни – 
например битово-геополити-
ческото противопоставяне 
за или против Русия, което в 
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бяха петоешелонни слуги на 
“стария режим” – най-вече во-
енни и ченгета, пенсионирани 
от длъжност командир на ба-
тальон или началник на дреб-
но РУ МВР. Почти всички вили 
пустеят, останалите ги полз-
ват други хора, все по-ряд-
ко наследници на “активните 
борци”. Има коптори и истин-
ски прогимназийки. Една от 
отдавна изоставените е на-
правена – все едно от тухли – 
от сандъци за снаряди към 76-
мм полково оръдие. Вътре в 
нея беше пълно с “тилово вой-
сково имущество” – казани, 
баки, полеви сгъваеми столо-
ве и легла… Личи колко е крал 
от поделението си покойни-
ят от десетилетия старши-
на.

Е, има изключения – измеж-
ду по-близките до селото 
вили една принадлежи и досе-
га на бивш министър. Някой 
бяха населявани от софийски 
лекари, адвокати и завежда-
щи складове на “социалисти-
ческата търговска мрежа”.

Та това чакаме – виладжии-
те предимно. По правило по-
чват да пристигат от чет-
въртък-петък, с влак, поняко-

га със собствен транспорт 
от сорта на джипове. Към 
края на лятото все някой от 
тях има нужда я да му под-
кастрят дръвчетата, я да 
му стоварят, нацепят и под-
редят дърва за огрев, да му 
орежат изядените от моле-
ца чемшири. За извозване на 
боклука също ни викат. Или 
за прекопаване на градината. 
Или пък ремонт на вилата – 
най-сладкото. След градушки-
те има нужда от пренарежда-
не на керемиди.

Случва се да минат дър-
варите от общинската раз-
бойническа банда, пардон – 
ФИРМА. При тях понякога ня-
кой от бригадата липсва или 
им трябват за днес повече 
хора – на мегдана сме като на 
пост, винаги готови, даже ин-
струменти си носим, облекли 
сме работни дрехи с ръкавици 
в джобовете. Така преживява-
ме, с плащане на ръка.

Него ден обаче, заради ин-
цидент по железницата, вла-
ковете са спрени и затова на 
“борсата” сме повечко. Чешем 
си езиците. И току гледам, че 
един комшия довел двама не-
познати, гледат ме особено.

Аз също чакам, с едното око 
виждам доста добре, с друго-

то – приемливо. Не отказвам 
никаква поръчка, но все се на-
дявам да ми е по специалност-
та, затова си мъкна малкия 
електрожен и маската. Мас-
ката е ламаринена, подсилена, 
става както за щит, така и 
за халосване при сбиване. Тъм-
ното стъкло се сваля, слагам 
го едва при работа.

Чудя се дали ще ми потря-
бва точно за това и сега…

Приближават.
– Бате Хасане, здрасти. 

Абе тук момчетата искат да 
те питат нещо.

– Разправят, че си разпра-
вял, че като стане анархия, 
ще имаме народна държава!

Ох, по-добре да се бяхме 
сбили, въздъхвам наум.

– Каква държава при анар-
хия бре хора?! Няма държава, 
има народно самоуправление! 
Това не е държава!

– Ами ние не сме по умните 
приказки кое е държава, кое са-
моуправление, ама искаме дру-
го да питаме. Казват, че си 
казал, че тогава всеки ще взе-
ма всичко каквото и колкото 
иска, верно ли? Щом така, ще 
стигне ли за всички?

– Какво да стигне бе, мом-
че? Ядене, пиене, парцалки, как-
во? Храна всеки ден се хвърля 

с тонове – ей миналата сед-
мица бастисаха 50 хиляди 
торти заради “нередни доку-
менти”. Парцалките – не ти 
ли е все тая китайски “марко-
ви” дънки ли ще навлечеш на 
гъза или баш маркови за една 
заплата бройката?

– Ами ако всеки поиска… 
дворец да живее в него?

– Дворец?
– Палат, дворец, голяма 

къща. Като на митничар или 
наркомутра. Абе ГОЛЯМА!

– Пак добре, че такъв “дво-
рец”, а не като княжеския в Со-
фия или онзи ми ти Версай… 
И какъв е проблемът? Искаш 
дворец – на ти дворец.

– За всеки?
– Що не? За всеки, който 

иска. Ама я дай да питаме 
тука хората – искат ли да жи-
веят в дворец?

Признавам, хитрея. На 
мегданчето сме все кажи-ре-
чи сиромаси, средно съвестни 
бачкатори, бая от нас – дреб-
ни “престъпници”, повече или 
по-малко – селски тарикати. 
Ако бяхме мутри, щях да се 
изложа с това препитване – 
хората с поне малко пари над 
средното са лакоми.

– Пичове! Кой от вас иска 
да живее в дворец?

“Борсата” се замисля. Има 
петнайсетина души. След раз-
мисъл заваляват уточнява-
щи въпроси. Прислуга има ли? 
Не, няма, чистиш сам. С как-
во ще се отоплява? С каквото 
може – пак твоя грижа. Колко 
стаи? Вътрешна тоалетна? 
Отговарям прилежно.

Накрая тринайсет души 
отказват да живеят в дво-
рец, десетина от тях доба-
вят, че ще им е неуютно.

Един се замисли, но рече: не 
съм сигурен.

Последният гаврътна “бя-
лото кафе” и се изпъчи:

– Аз го вземам! Ще се нане-
сем цялата рода, жените ще 
чистят, мъжете ще ремонти-
раме, дечурлигата ще помага!

– Чакай бе, Ваньо, ти за ко-
муна, за общежитие ми гово-
риш. Въпросът беше ЗА ТЕБ, 
ти да живееш там.

– Сам?
– Със семейството.
– Е нали това глася – със се-

мейството, ЦЯЛОТО.
– Ами само ти и жена ти?
Човекът ме гледа внима-

телно и отсича: САМ? А, не! 
Кой ще иска да живее сам в 
дворец?! Само некой вампир 
сигурно… •

Хасан Девринджи

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Разкази от „борсата“
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ТЕМА НА БРОЯ: СРЕЩУ ДЪРЖАВНИЯ ТЕРОР

За какво се борим
Краткият отговор: за успеш-
на социална революция. Така-
ва революция, която ще уста-
нови определен обществен 
строй. Целта на този строй 
е да отстрани всякакви пре-
пятствия пред свободата 
на личността – на всяка лич-
ност. Свободните личности 
образуват свободно обще-
ство, а свободното обще-
ство гарантира свободата 
на всекиго.

Революцията установява 
определен строй, но той не е 
“завинаги”. Още с раждането 
си той ще започне да се само-
усъвършенства, което озна-
чава, че хората ще го препра-
вят съобразно нуждите си и с 
оглед на бъдещите си плано-
ве. Новият свят ще се роди 
от сегашните зародиши, кои-
то сега не могат да се разви-
ят заради отровната за тях 
среда, но все пак покълват на-
сред диващината на капита-
лизма и държавността, да-
ват в повечето случаи урод-
ливи или склонни към дегра-
диране фиданки. Той обаче ще 
се роди именно революцион-
но, помитайки пластовете 
гнусотия, наслоявани векове. 
Без това начално разчиства-
не, всеки “мирен” опит за аку-
ширане на бъдещето се пре-
обръща на повод за обезкура-
жаване на революционерите 
и в “аргумент” в полза на ре-
акционерите.

Оттук следва да се раз-
бере, че не се борим за “ус-
тановен моментално идеа-
лен свят”. Идеалните неща 
съществуват във въобра-
жението ни. Идеалното не 
може да се подобрява, защо-
то това е смисълът на поня-
тието “идеално”.

Някъде преди 6-7 хилядоле-
тия развитието на човешкия 
род е кривнало и оттогава 
носим последиците на тази 
кривина. При все кретането 
обаче, хората още не са се 
самоунищожили, което дава 
надежда. Кривването, прос-
то казано, се състои във въз-
никването на държавност-
та – система на господство 
на безсъвестните над всички 
останали. Човек без съвест – 
това е клинично описание на 
психопат. Случва се, както по 
вродени физиологични причи-
ни у известна, сравнително 
неголяма част, така и като 
резултат от сметкаджийски 
избор: да имам съвест или да 
се радвам на привилегии над 
останалите, дето имат за-
дръжки пред това да сторят 
всякаква гадост?

Революцията е нашият 
отговор, мярка срещу господ-
ството на психопатите, сре-
щу заразяването с психопа-
тия, развращаването на нор-
малните човеци.

Но това са общи приказ-
ки! – ще каже някой скептик. 

Добре, да видим конкретно-
то – какъв е този строй, кой-
то ще се роди в хода на рево-
люцията. Строй, който ще 
подобряваме всички заедно и 
всеки отделно, така че да за-
почнем да пишем истинска-
та история на човека като 
действително разумно съще-
ство.

Преди всичко, в револю-
ционното общество няма 
да съществува понятието 
“частна собственост”. Всич-
ко принадлежи на всички и съ-
ответно изисква грижата на 
всеки от нас за себе си.

Също толкова важен е ме-
ханизмът за приемане на ре-
шения, който сега е привиле-
гия и монопол на държавния 
апарат в съдружие с богата-
шите. Революционният на-
чин няма да има нищо общо 
със сегашния – заради раз-
личната структура на обще-
ството.

Така всяка общност (те-
риториална, потребителска, 
производствена и друга) се 
ръководи от Общо събрание 
на своите членове. Събрани-
ята разглеждат текущите 
задачи, евентуалните бъде-
щи проблеми, плановете как 
да подобрим живота си. Ко-
гато някакво решение бъде 
прието, с координирането на 
изпълнението му се нагърб-
ва Съвет – група отговорни-
ци, които могат да бъдат ли-

шени от пълномощия във все-
ки един момент по преценка 
на общността. Съветът се 
занимава с реализация на ре-
шенията на Събранието, под-
готвя дневния ред на след-
ващото Събрание, поддър-
жа връзка със съветите на 
близки и далечни общности, 
информира за това своята 
общност. Съветът не може 
да заповядва нищо, освен ако 
Събранието не го е упълномо-
щило например да нарежда на 
поелите даден ангажимент 
хора да си спазват обещание-
то. Съветът затова се на-
рича “съвет”, защото е пред-
назначен да превръща идеи-
те в предложения, които под-
крепя с разчети на специали-
сти, така че, ако Събранието 
ги одобри, предложенията да 
стават “работни планове”. 
Съветът ще отговаря за из-
пълнението на тези планове, 
като помага с организацията 
на дейностите.

Всяка общност не живее 
сама сякаш е база на чужда 
планета. Тя съседства и даже 
се преплита със съседни общ-
ности – чисто физически гра-
ници между териториалните 
комуни, допирни точки меж-
ду различни производствени 
сдружения, начини за диалог 
между потребителски коопе-
рации с производителите и 
помежду си, линии за сътруд-
ничество и дискусии между 

различни клубове по интере-
си и т. н. Много от задачи-
те и проблемите ще засягат 
множество общности. Вза-
имодействието между тях 
се нарича ФЕДЕРАЛИЗЪМ, об-
ратното на централизма и 
бюрокрацията. Схемата е съ-
щата: Координационни съве-
ти предлагат на федераци-
ята планове за решаване на 
даден въпрос, всяка общност 
одобрява, редактира или от-
хвърля предложенията. Одо-
брените се реализират при 
съдействието на Координа-
ционния съвет, отхвърлени-
те биват или забравени, или 
минават преработване, до-
като не убедят хората, че са 
най-доброто в случая.

Сред всичките решения 
централно място заемат 
стопанските. Всеки произ-
водствен колектив или “ед-
ноличници” съставят списък 
какво им е нужно за работа. 
Всеки човек съставя списък с 
потребностите си за живее-
не. Съветът на потребите-
лите на общността сумира 
поръчките и ги предава на Съ-
ветите на производствени-
те колективи, така че произ-
водството да се съобразява 
с поръчаното. Така разбираме 
ПЛАНОВОТО стопанисване. 
В сегашния свят конкурент-
ният пазар води до разточи-
телство: вече официално е 
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България напоследък дори над-
минава футболното и като 
страсти, и като рекламно-за-
палянковски трикотаж. Но до-
като обществото се колебае 
между екзистенциалния въ-
прос дали натовският сокол 
или яздещият мечка Путин е 
по-добър архи-спасител на на-
шата неспасяема родина, един 
друг вид политически клише-
та са се настанили далеч по-
трайно и по-безконфликтно в 
главите на мнозинството – 
тези на пазарния популизъм.

След години на писане на до-
клади, хиляди участия по те-
левизионни студия, консулта-
ции, участия в работни групи, 
писане на декларации, предпи-
сания и статии – десетките 
институти, НПО, фондации 
и клубове, призвани да ни раз-
ясняват чудодейните механи-
зми на свободния пазар, най-по-
сле успяха. Те утвърдиха пазар-
ния фундаментализъм в като 
шаблонна идеология в Бълга-
рия и натъпкаха главата на 
средностатистическия бъл-
гарин с плоските си обяснения 
за всеки аспект на политика-
та и икономиката, които той 
изплюва почти автоматично, 

когато е принуден да изкаже 
мнение по някой обществен 
въпрос. Не може да не сте чу-
вали някой ваш познат висо-
копарно да обяснява привати-
зацията на поредното закъса-
ло държавно предприятие или 
влошаващите се публични ус-
луги, като здравеопазване и 
образование с клишета от 
рода на “държавата е лош сто-
панин” или “общата отговор-
ност е равно на обща безот-
говорност”. Тези повърхност-
ни фрази набити в главите на 
лековерните, оставят мал-
ко място за анализ на факти-
те. Като например, че въпрос-
ното предприятие вероятно 
умишлено е поведено към фа-
лит за да бъде продадено на 
безценица на правилните хора. 
Или че крахът на публичното 
здравеопазване и образование 
са именно резултат от про-
пазарните политики, провеж-
дани от десетилетия в тези 
сектори, като въвеждането 
на делегираните бюджети и 
клиничните пътеки, в които 
здравето е стока, а универси-
тетът – фирма.

Средностатистическият 
българин традиционно не се 
интересува много-много от 
политика, но пък има изграде-

но мнение по широк спектър 
от политически проблеми. Да 
бъдеш аполитичен и да зае-
маш политически позиции оба-
че означава, че просто препов-
таряш най-шумно пропаганди-
раната идеология, успяла да 
пробие мембраната на лична-
та ти незаинтересованост. 
В България, наред с национа-
лизма, най-наглата и кресли-
во пропагандирана идеология 
е неолибералната концепция 
за свободния пазар. Всъщност, 
двете съжителстват изклю-
чително успешно и тяхната 
симбиоза дава някои интерес-
ни и смешни резултати.

Пазарната логика е дълбоко 
вкоренена по всички етажи на 
властта. Като се започне от 
добре подкованите идеологи-
чески кадри на ИПИ и остана-
лите десни “мозъчни тръсто-
ве”, които са неразделна част 
от всяко следващо правител-
ство и се стигне до обикно-
вените тепегьози като Бойко 
Борисов, които следват пазар-
ната идеология, без дори да се 
замислят – просто защото е 
удобна, съчетава се перфект-
но с техните бизнес интере-
си, лесно разбираема е (дори 
за тях) и защото вероятно 
не познават друга, а и да по-

знаваха едва ли щяха да съуме-
ят да вникнат в нея. Пазарна-
та логика е стриктно следва-
на и от сервилните журнали-
сти, които, от страх да не се 
изложат пред “експертите”, 
обичат да повтарят техни-
те клишета, за да изглеждат 
на тяхното ниво по време на 
участия, независимо дали зад 
описанието “експерт” не се 
крие просто обикновен служи-
тел в НПО, чийто професиона-
лен опит се изчерпва с усвоя-
ване на субсидии и търговия 
със съвест.

В момента в България дори 
се появи нещо наподобяващо 
гражданско движение, групи-
рано покрай отстояването на 
“интересите на пазара”(!?). Да 
не забравяме, че една от най-
важните характеристики на 
иначе всесилния според после-
дователите на тази идеоло-
гия “Пазар” е неговата уязви-
мост пред “лоши влияния”, кои-
то винаги заплашват да го 
изкривят и компрометират. 
Именно срещу тези зловредни 
влияния се изправят смелите 
пазарни фундаменталисти, 
които не се страхуват да бра-
нят пазарните си убеждения, 
независимо дали това ще ги 
изправи в защита на местен 

олигарх, международна корпо-
рация, ще ги отведе на дър-
жавна служба, или ще им осигу-
ри щедри стипендии. Овчият 
ентусиазъм, с който младежи-
те и техните ментори от Ин-
ститута за пазарна икономи-
ка, Института за свободен ка-
питализъм – Атлас, Българско-
то либертарианско общество 
и т. н. засвидетелстват своя-
та принадлежност към доми-
ниращата идеология и готов-
ността и себеотрицанието, 
с които бранят интересите 
на силните на деня, спечели 
на борците за свободен пазар 
прозвището “новите комсо-
молци”.

Логиката на новите ком-
сомолци е елементарна. Ако 
нещо върви добре, това е бла-
годарение на пазара. Съот-
ветно, ако се справя зле, то 
значи зли сили са се намесили 
и са го изкривили. Тази логика 
те прилагат върху всичко, не-
зависимо дали говорим за от-
делен човек, фирма, сектор, 
или държава като цяло. За ком-
сомолците пазарът е преди 
всичко морален арбитър. Ако 
Гошо е милионер, значи той е 
умен, иновативен, смел и дър-
зък и пазарът го е възнаградил 

ТЯХНАТА БОРБА
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На нож с всичко съществуващо
За анархистите е съвършено 
недостатъчно да създадат 
свои собствени структури 
като скуотъри (незаконно са-
монастанили се в изоставени 
сгради), анархистически учи-
лища, алтернативни банки 
или кооперативни ресторан-
ти, за да ги считаме за само-
организирали се и самоуправ-
ляващи се.

Необходимо е тези струк-
тури да имат истинска анар-
хистическа основа и този съ-
ществен елемент не може 
да бъде само една гола декла-
рация на принципите. С други 
думи, ако някой назове един 
социален център анархисти-
чески, това още не значи, че 
той е такъв. Необходимо е 
нещо повече.

Първо, за да бъде анар-
хистическа, дейността на 
структурата трябва посто-
янно да атакува властта във 
всичките ґ форми.

Второ, самата структура 
трябва да бъде напълно отде-
лена от властта. Другояче ка-
зано, структурата при никак-
ви обстоятелства не може 
да влиза в съглашения със съ-
ществуващите институции 
(например, да се финансира 
от тях, да получава помеще-
ния, оборудване или каквото и 
да е друго).

Всичко това не са праз-
ни въпроси. Тук не обсъжда-
ме пола на ангелите, а най-
основополагащи неща. Ако 
структурата действител-
но е против всички институ-

ции (тоест е действително 
анархистическа), тя не може 
да влиза в преговори с нито 
една от тях. Ако това се слу-
чи, тя престава да бъде “про-
тив”, тоест повече не е рево-
люционна и анархистическа. 
Това се отнася за всяко движе-
ние на “самоорганизация”.

Длъжни сме да се запита-
ме: върху какво се основава 
такова движение?

Отговорът ще бъде след-
ният: то се основава върху 
едно политическо явление, 
което става все по-очевидно 
с всеки изминал ден. Властта 
се нуждае не само от унижа-
вани и потискани слуги. На нея 
са ґ нужни също хора, счита-
щи себе си за свободни, които 
в действителност несъзна-
телно (или осъзнато) са при-
ели правилата, диктувани от 
господарската “игра”.

Помислете си за ролята, 
която играят днес добровол-
ните организации. Те претен-
дират, че критикуват обще-
ството, но в действител-
ност са в съгласие с инсти-
туциите, в състояние на мир-
но съседство и в постоянно 
“примирие” с тях. В резултат 
на властта се удава да фал-
шифицира и да обсеби идея-
та за самоорганизация и са-
моуправление, да натрапи съ-
вършено лъжлив образ на една 
самоуправляваща се струк-
тура. Ясно е, че господарите 
и занапред ще приветстват 
подобна “самоорганизация”. 
Проблемът е в това, че инте-

ресите, целите и дейността 
на съществуващите самоор-
ганизирали се структури са 
несъстоятелни и фалшиви.

Ако обаче техните инте-
реси и цели се променят, то-
ест ако действията на само-
организираните структури 
станат заплаха за властта, 
то съглашението и мирното 
съседство с институциите 
веднага ще се изпарят. Власт-
та моментално ще се върне 
към своя последен коз: откри-
тото насилие.

Какво ще стане тогава 
с другарите, разоръжили се 
през годините на брътвежи, 
съглашателства и глупави 
фантазии за независим жи-
вот в днешното общество? 
Как ще реагират те срещу на-
силието на властта?

От друга страна, “само-
организираните” проекти на 
различните марксистки и не-
марксистки групи, обявили 
се за “автономни зони”, имат 
други задачи. Тук признание-
то на институциите и от-
критият, програмиран диа-
лог с тях е дългосрочна поли-
тическа стратегия, изпроб-
вана от много десетилетия. 
Освен това, тук действията 
(независимо от цялата им те-
оретична глупост) поне съ-
ответстват на целта (впро-
чем, най-често недостъпна), а 
именно завземане на полити-
ческата власт. Какво общо 
обаче имат анархистите с 
всичко това? •

Алфредо Бонано
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За какво се борим
признато, че в световен ма-
щаб повече от половината 
хранителни продукти се из-
хвърлят, а от промишлените 
изделия между една трета 
и три четвърти също оти-
ват на боклука. В режимите 
на държавния капитализъм 
(упорито наричан “социали-
зъм” както от привърженици-
те, така и от почти всички-
те си противници) производ-
ството е под контрол на бю-
рокрацията, която съставя 
“планове”, практически несъ-
образени с потребностите 
на населението.

Анархокомунистическо -
то общество няма нито да 
пилее ресурси и продукция, 
нито ще допуска недостиг 
или несправедливо разпре-
деление, защото така е кон-
струиран механизмът на 
производството и потреб-
лението – и той е в ръцете 
на всички хора. Всеки човек, 
изпълнявайки поръчката от 
потребителите в ролята си 
на производител, ще се ста-
рае като за себе си, а с това 
приканва познати и непозна-
ти му хора да проявят също-
то отношение към неговата 
поръчка в ролята му на по-
требител. Никакви усложне-
ния, никакви разходи на сили 
и време за пресмятане на 
“печалба”. Печалбата е една 
и е очевидна – всеки да има 
това, което му е необходи-
мо.

С напредването пък на ро-
ботизацията, с прилагането 
в пълния ґ потенциал, и то за 
благото на всички, производ-
ствените възможности ще 
нараснат още повече.

Известно време обаче ще 
има определени дейности, 
които не са привлекателни, 
но трябва да се свършат. За-
това в началото ще същест-
вува задължение на всеки чо-
век да полага обществено-
полезен труд, да дава дежур-
ства за опазване на реда в 
отряди за противодействие 
на бедствия, аварии и агре-
сия, като тези отряди ще 
бъдат на подчинение на Съ-
вета на общността според 
заръките на Събранието, а 
общо взаимодействие ще 
постигат чрез федеративни 
щабове.

Когато новият начин на 
живот се превърне в навик, 
в обществена традиция, за-
дълженията на личността 
към обществото ще отпа-
дат, остава чистото до-
броволчество. Ще важи само 
една единствена повеля: по-
стъпвай с другите така, как-
то искаш те да се държат с 
теб при подобни обстоятел-
ства. Тогава ще можем да ка-
жем, че комунизмът е настъ-
пил – благодарение на общи-
те ни усилия, не по нарежда-
не на партийни върхушки.

Ето за такъв свят се бо-
рим. Ни повече, ни по-мал-
ко. •

Николай Теллалов
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щедро за неговите умения. Ако 
Гошо обаче е обикновен работ-
ник, той следователно е тъп, 
мързелив и скучен и пазарът 
го е наказал с тежък труд сре-
щу минимално заплащане. Ес-
тествено, това виждане се 
сблъсква жестоко с реалнос-
тта, в която в ролята на ми-
лионери обикновено се подви-
зават предимно разни тъпи 
мутри, доносници, крадци и из-
мамници. Но привържениците 
на свободния пазар имат отго-
вор и на това противоречие. 
Познахте! Злите сили отново 
са тук! Те са изкривили пазара 
и са поставили за милионери 
най-големите боклуци, вместо 
готините хора, които (само) 
ако имахме наистина свобо-
ден пазар, щяха да са на върха 
на социалната пирамида.

Но кои са тези зли сили, 
които толкова често се поя-
вяват, за да защитят либер-
тарианската логика? Тук вече 
става интересно и… малко 
страшно (все пак става въ-
прос за “тъмни” сили). Спо-
ред комсомола това са… со-
циалните функции на държа-
вата – пенсии, здравеопазва-
не, образование. Та ако някога 

сте се чудили кои са най-голе-
мите проблеми на България – 
ето, вече знаете. Проблемът 
в България са високите пенсии 
(!?), хората дръзнали да се раз-
болеят в условията на пазар-
на икономика, както и семей-
ствата от работническата 
класа, които си позволяват да 
запишат децата си на учили-
ще, без да имат средствата 
да си позволят частно тако-
ва. И не, това не е някакъв май-
тап. Либертарианците съв-
сем сериозно развиват тези 
идеи. Всъщност, в това само 
по себе си няма нищо лошо – 
светът е шарен и дебили деб-
нат от всякъде. Съществува-
нето на една такава икономи-
ческа секта би било забавно 
и любопитно явление, даващо 
ни възможност от време на 
време да се позабавляваме с 
налудничавите ґ идеи. За съ-
жаление обаче реалността е 
съвсем друга, тъй като глупо-
ватите идеи на либертариан-
ския комсомол са изразител 
на интересите на най-мощни-
те икономически и политиче-
ски групировки, които всячес-
ки помагат за разпростране-
нието им. Комсомолците са 
редовни гости в студията на 
националните телевизии, по-

лучават щедро финансиране 
от организации и индивидуал-
ни дарители от бизнеса, сти-
пендии и т. н. Докато акти-
вистките про-пазарни групич-
ки са все пак маргинални и ни-
кой не ги взима на сериозно, ис-
тинският проблем са привър-
жениците на тези идеи, кои-
то се подвизават из високите 
етажи на властта.

Да продължим обаче още 
малко с оракулските тези на 
неолибералите. Според тях со-
циалните функции на държава-
та са нечиста сила и трябва 
да бъдат силно ограничени, а 
по възможност – напълно уни-
щожени. В същото време, пак 
според тях, държавата има 
едни други функции, които пък 
са задължителни и следва да 
бъдат не само съхранени, но 
и още по-силно прилагани над 
населението – нейните репре-
сивни функции. Полиция, аген-
тура, съдилища и затвори – 
ето това са градивните сили 
на държавата според либер-
тарианците, чрез които тя е 
длъжна да крепи икономическо-
то и социалното статукво. 
Яко, нали? Либърти!

Пазарните десничари мра-
зят демокрацията. За тях е 
неразбираемо защо гласът на 
един обикновен трудещ се чо-
век трябва да бъде поставен 
наравно с този на някоя замож-
на мутреса. Затова, на демо-
крацията (която според тях, 
освен всичко друго, е и форма 
на… комунизъм! ) те противо-
поставят лозунга – “гласувам 
с парите си”. Според тази кон-
цепция пазарът сам по себе си 
е изразител на обществени-

те интереси, тъй като, кога-
то всеки избира какво да купу-
ва и какво не, той влияе на ико-
номиката. Естествено, това 
означава, че този с по-големи 
финансови възможности може 
да си позволи да “гласува с па-
рите си” и да влияе на процеси-
те, независимо дали говорим 
за частни съдилища, частно 
здравеопазване, или просто за 
избора между услугите на една 
или друга корпорация. В също-
то време този избор и тази 
“свобода” изобщо не стоят 
пред мнозинството хора с по-
скромни възможности. Свобо-
дата, за която претендират, 
че се борят пазарните либер-
тарианци, е лукс гарантиран 
само за богатите. Това е и кое-
то привлича десничарите към 
тази концепция – разгръщане-
то на икономическото нера-
венство и в политическо та-
кова.

Ако и това не ви е доста-
тъчно, за да видите в дясно-ли-
бертарианския комсомол (кап-
сомол?) най-гротескната съ-
временна политическа секта, 
можете да хвърлите едно око 
на техните позиции относно 
екологията, правата на жени-
те и малцинствата. •

Никола Петканов

» » » продължава от страница 3

ТЯХНАТА БОРБА

Новите комсомолци
За тях е 
неразбираемо 
защо гласът на 
един обикновен 
трудещ се човек 
трябва да 
бъде поставен 
наравно с 
този на някоя 
заможна 
мутреса.
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Между стихийния анархизъм и болшевишката контрареволюция
» » » продължава от миналия брой

След августовския “опит за 
преврат” противниците на 
Керенски, претенденти за ли-
дери на десния лагер, са от-
странени, но Временното 
правителство не става по-
силно, във възход са левите, 
най-вече болшевишката пар-
тия.

Участниците в Корнилов-
ския метеж са в “затвор”, къ-
дето по-скоро се укриват от 
народна саморазправа – поч-
ти всички водачи на бъдещо-
то белогвардейско движение. 
Официалните власти не бър-
зат със съдебния процес – в 
него би лъснала истината, че 
не става дума за преврат, а 
за съгласувани действия на 
правителството и генерали-
те, като само страхът на Ке-
ренски и цивилните политици 
от загуба на влияние в полза 
на крайно реакционните воен-
ни е причината Временното 
правителство да обяви Кор-
нилов за “метежник”. Генера-
лите са буквално като на са-
наториум, уточняват плано-
ве, събират хора, изчакват 
удобния момент за бягство и 
повторен опит да си върнат 
контрола над страната.

Затова пък омразата на 
войниците към офицерите е 
ударила тавана. Дезертьор-
ството достига пределни 
размери, армията се разпа-
да – селяните в униформи гле-
дат да се приберат у дома за 

подялбата на богаташките 
земи. В градовете става все 
по-зле – без суровини спират 
работа предприятия, изхвър-
лят на улицата хиляди безра-
ботни. Милицията на Времен-
ното правителство не смее 
да си покаже носа след мрък-
ване, градските криминални 
банди вилнеят даже посред 
бял ден.

В Съветите и Централния 
изпълнителен комитет мен-
шевиките и десните есери гу-
бят позиции за сметка на бол-
шевишките представители. 
В резолюциите все по-често 
се връща лозунгът “цялата 
власт на Съветите”, времен-
но свален от партията на Ле-
нин след поражението на Юл-
ското въстание.

Самият Ленин е предпаз-
лив, шикалкави, съгласен е на 
участие в правителствена 
коалиция с меншевики и есери 
при водеща политическа роля 
на Изпълкома на Съветите. 
“Умерените леви” сами не сме-
ят да поемат властта, осъз-
нават нуждата от сътруд-
ничество с буржоазията, коя-
то контролира икономиката. 
На решителни революцион-
ни стъпки за социализация на 
промишлеността “умерени-
те” не са готови. Идеята за 
коалиция с болшевиките не 
им харесва особено, но нямат 
друг изход – десните партии 
са дискредитирани, а болше-
виките отново са значим и 
незаобиколим фактор.

През септември Русия офи-
циално става най-после репу-
блика, сдобива се с “Предпарла-
мент”, в който обаче е решено 
да се допуснат буржоазни еле-
менти, обратно на решение-
то за “широко социалистиче-
ско правителство”.

Така “левите” партийни цен-
трали се опитват да сдържат 
народните “самоволни и само-
управни” инициативи. Един-
ствено болшевиките, и то 
предимно кръгът на Троцки, 
внимават за желанията на ма-
сите – и са готови да обеща-
ят тяхното изпълнение – на 
думи. Въпреки разногласията 
в партията, въпреки заигра-
ването с анархизма и левите 
есери, болшевиките не са от-
стъпили от главната си теза: 
основният въпрос на револю-
цията е въпросът за власт-
та – тоест кой ще я вземе.

Ленин, още в изгнание от 
съображения за сигурност, 
показва признаци на гняв, изо-
ставя идеите за “социалисти-
ческа коалиция”, решава се на 
курс към въоръжено въстание, 
което се опира върху Съвети-
те.

Налага му се отново да 
убеждава съпартийците, че 
това е печелившият път, 
дори се завръща нелегално в 
столицата и лично успява да 
наложи своето становище в 
ЦК.

Както Керенски, така и ре-
акционерите със злорадство 
очакват евентуален болше-

вишки бунт и дори завземане 
на властта – “крайно левите” 
да се провалят под тежест-
та на множеството пробле-
ми, особено икономическите, 
за които всъщност няма ре-
шение в рамките на капита-
лизма.

В началото на октомври 
Петросъветът предлага ком-
промис между интересите 
на гарнизона и нуждата от 
фронтова отбрана, тоест 
между лоялността към пра-
вителството и верността 
към революцията – създаване 
на “Комитет за революцион-
на отбрана”. Това е автогол 
от страна на меншевиките 
и десните есери в Изпълкома, 
болшевиките подкрепят идея-
та – такъв орган ще им е ну-
жен за подготовката на въ-
оръженото въстание.

С окончателно название Во-
енно-революционен комитет 
(ВРК) е формиран на 20 октом-
ври със състав 53 болшевики, 
21 леви есери, 4 анархисти. Ле-
нин и Троцки вече имат и офи-
циални структури за въоръ-
жено завземане на властта. 
Въпрос само на време, броени 
седмици, да се случи.

Коварен момент: болше-
вишките публични приказки, 
сред които и статията на 
Ленин “Държава и революция”, 
създават всред народа съв-
сем различни очаквания от на-
меренията на партията. Ра-
дикализираната част от на-
селението възприема курса 

като “разрушаване на власт-
та”, докато болшевиките 
имат предвид само “буржоаз-
ната власт”. Под “диктатура 
на пролетариата” работници-
те и селяните разбират прос-
то по-нахакано наименование 
на самоуправление чрез Съве-
ти, от които са изключени по-
тисниците. Болшевиките ос-
ъзнават недоразумението, но 
ръководството не бърза да го 
разсее, погрешното тълкува-
не му е изгодно – нека и наро-
дът, и немалката част от ре-
довите партийни членове да 
мислят така, защото ситуа-
цията е довела масовото съз-
нание до простите анархични 
истини. Без да го назовава, на-
родът желае тъкмо анархич-
но общество, анархическият 
дух е овладял умовете. Ленин 
(за когото желаната граждан-
ска война вече е започнала) и 
Троцки (от края на септем-
ври председател на Петрог-
радския съвет) разбират, че 
не е разумно да се опълчват 
на тази грамадна вълна, по-
добре да я яхнат, улеснени от 
факта, че самите носители на 
анархизма продължават да се 
намират в насипно, неоргани-
зирано състояние, а няколко-
то изключения (Кронщат, от-
делни региони в Украйна) от 
една страна не са достигна-
ли до значим мащаб, а от дру-
га не разглеждат болшевизма 
като прикрита контрарево-
люция. •

(следва)
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05 септември 2017: 
Работници от 6 града се 
обединиха и излязоха 

на национален протест срещу 
работодателския произвол

 На 5 Септември пред Парла-
мента се проведе общ протест 
на работници от различни гра-
дове и различни сектори и про-
фесии:

от Пикадили (София и Варна), 
Макс Телеком (София), от ши-
вашките цехове в Дупница, от 
Неохим (Димитровград), от 
хлебозавода във Велико Тър-
ново и миньорите от Бобов 
дол.

Това, което ни обединява е 
нетърпимостта към работо-

дателския произвол,  
който се вихри отдавна в 

България, 

но доби гротескни размери 
през последните месеци, ко-
гато хиляди работници бяха 
ограбени от шефовете, а кра-
дците се разминаха без ка-
квито и да било последствия.  
 
 В същото време, кражбата на 
заплати е само част от изстъп-
ленията на бизнеса, на които 
станахме свидетели, и в които 
държавата се оказа пряк съу-
частник.

 

 Трагедията за миньорите 
продължава от години – сякаш 
свикнахме с абсурда, на все-
ки няколко месеца, хората, ра-
ботещи една от най-тежките и 
най-опасни професии на света, 
да са принудени да организират 
протести и стачки с радикалните 

искания … да им бъде изплате-
но това, което са си изработи-
ли. Но този път от управата на 
мините прекрачиха всякакви 
граници. 

 Поредната стачка на ми-
ньорите беше посрещната на 

нож от шефовете. 

 Първо започнаха със запла-
хите за уволнение на всеки, 
който стачкува или се солида-
ризира със стачкуващите. През 
мината започнаха да се изреж-
дат представители на фирмата 
концесионер, на казионните 
синдикати и на държавата, кои-
то да убеждават работниците 
да прекратят стачката. Когато 
удариха на камък, те изпрати-
ха частни охранители, които 
насилствено да прекратят со-
лидарността между миньорите, 
като блокират доставката на 
храна за стачкуващите, събира-
на от техните колеги. Шефовете 
дори изпратиха наемници, кои-
то повредиха вентилационната 
система на мината, за да при-
нудят стачкуващите под земята 
миньори да преустановят стач-
ката.

Горе долу по същото време 
избухнаха и протестите на 

шивачките – първо в Дупни-
ца, а после и във Ветрен. 

 
 В Дупница заплатите на ра-
ботниците бяха откраднати от 
чуждестранния инвеститор Лу-
иджи Каприоти, който най-без-
церемонно беше прехвърлил 
фирмата си и цялото си имуще-
ство на трето лице и още същия 
месец беше отворил нова фир-
ма в региона и вече наемаше 
хора. Тогава държавните орга-
ни повдигнаха рамене и заяви-
ха, че действията му са напълно 
законни и той не носи никаква 
отговорност. 

 Така стотици шивачки и тех-
ните семейства бяха оставени 
без доходи по средата на зима-
та и заживяха на кредит и вере-

сии, а бизнесменът Каприоти се 
отправи смело към следващото 
си успешно (за него) бизнес на-
чинание. 

 Почти идентичен беше случа-
ят във Ветрен – отново итали-
ански инвеститор, този път на 
име Клаудио Соргато и отно-
во робски труд без заплата на 
края на месеца за стотици ши-
вачки. По време на протестите 
във Ветрен, шивачките окупи-
раха цеховете на предприемача 
в опит да спрат неговите опити 
да изнесе отвътре останалото 

оборудване. Те дори влязоха в 
сблъсъци с частните охраните-
ли, изпратени от Соргато да ох-
раняват операцията. Държава-
та отново се произнесе – всичко 
е законно.

Изстъпленията на шефове-
те не се ограничиха само в 
малките населени места. 

 Само месец след миньорски-
те стачки и протестите на ши-
вачките, стана ясно, че третият 
мобилен оператор в България 
– Макс Телеком и една от най-
големите вериги за търговия 
на дребно в страната – Пика-
дили, са пред несъстоятелност, 
а общо над 1000 работници 
няма да получат изработените 
си заплати. 

 Шефовете на Макс Те-
леком  Даниел Купсин и 

Андрей Расийски заявиха, 
че нямат намерение да 

изплатят заплатите, които 
дължат. 

 Шефовете на Пикадили 
пък се оказа, че … не съ-

ществуват. 

Или поне никой не знае кои са. 
 
 Пикадили ЕАД е собственост 
на офшорна компания, която от 
своя страна е отдала под наем 
работниците на друга офшор-
ка – „Селект Трейд“ регистри-
рана в Люксембург на името на 
клошар. Справка в регистъра 
показва, че люксембургският 
собственик от своя страна е 
основан от гибралтарска оф-
шорка, която до март 2015 г. се 
представлява от същия клошар, 
после половината капитал мина-
ва към друго офшорно друже-
ство, този път регистрирано в 
Кипър. 

Исканията, които работниците отправят 
чрез първия национален протест от 

тяхната кампания срещу работодателския 
произвол:

1. Криминализиране на неплащането на заплати.

2. Законодателни промени, забраняващи на фир-
ми, които дължат заплати на работниците, да 

бъдат прехвърляни на трети лица.

3. Промяна на реда на кредиторите при несъсто-
ятелност на компания, така че работниците де фак-

то да станат първи.

4. Увеличаване на срока за подаване на документи 
във фонда за гарантиране на вземанията на 

1 година.

5. Стартиране на процедура по несъстоятелност на 
фирма Селект Трейд.

6. Отнемане на лиценза за дейност 
на Макс Телеком.

 Зад всички тези схеми обаче 
стоят имената на небезизвест-
ните братя Попови, приближени 
до властта и станали популярни 
покрай фалита на София Ленд. 

 Няма нужда да спомена-
ваме, че всички тези врът-
ки са напълно законни от 

гледна точка на държавата 
и кражбата на заплатите 

на над 1000 души и техните 
семейства се оказва … легал-

на. 

 Нещо повече – пострадалите 
не могат да си търсят правата 
по съдебен път, тъй като компа-
ниите на шефовете са кухи и те 
не могат да си вземат парите от 
тях. 

 Шефовете пък не носят 
лична отговорност за краж-
бите, които извършват чрез 
частните си компании, така 
че те не могат да бъдат обект на 
съдебни дела, а напротив – не-
обезпокоявано, подобно на ита-

Помните ли миньорската 
стачка в Бобов Дол?  

още на 3 стр >>>
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Фестивал „Бъди промяната!„
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Варна: Фестивал „Бъди промяната!„ 23-25 август

 За поредна година във Варна 
беше проведен независимият 
фестивал „Бъди Промяната“. 

 Както винаги досега, фести-
валът беше самоорганизиран 
и самофинансиран изцяло от 
доброволци – без участието на 
държавата, общината, бизнес 
спонсори или програми за фи-
нансиране. 

 Той бе дело на доброволния 
труд на работници и активисти 
от Автономен Работнически 
Синдикат и съорганизаторите от 
сайта dokumentalni.com и VIPR.

 Концепцията на фестивала 
винаги е била да поставя музи-
ката, изкуството и всички ос-
танали събития, случващи се в 
неговите рамки в контекста на 
социалните борби, като тази го-
дина решихме фокусът на феста 
да е конкретно върху работни-
ческите и синдикални битки. 

 Повод за това решение ни да-
доха интензивните работниче-
ски протести и стачки от изми-
налите месеци. Неизплатените 
заплати на миньорите в Бобов 
Дол и Оброчище, кражбата на 
заплатите на шивачките от Дуп-
ница и Ветрен, както и тези на 
работниците от Пикадили и Макс 
Телеком са само част от пробле-
мите, предизвикали социални 
вълнения през изминалата годи-
на, а Автономен Работнически 
Синдикат участва активно във 
всеки един от гореизброените 
конфликти, така че определено 
имаше какво да кажем по тема-
та.
 

23 август:
 Още първият ден на фести-
вала започна с представянето 
на новите синдикални тактики, 
набиращи популярност в Бъл-
гария, в лекцията „Автоном-
ния синдикализъм е оръжие“, 
проведена от членове на вар-
ненската секция на синдиката.

 Посетителите на фестивала се 
запознаха с теорията и практи-
ката на този тип синдикализъм 

(познат още като grass roots, base 
unionism или анархосиндикали-
зъм) чрез примери от България 
и от чужбина, където той е сил-
но разпространен и ефективен.  

 Характерни за него са 
вътрешноорганизационната 
демокрация и равнопоставе-
ност между членовете, както и 
липсата на синдикален „елит“ 
и бюрокрация, което дава въз-
можност за гъвкава защита на 
трудовите права на членовете 
на синдиката. 

 Автономният синдикализъм 
е изключително ефективен 
в частния сектор с неговите 
тактики на организиране на 
„пикети“ пред частни фирми, по 
време на които синдикалисти 
блокират работата на обекта и 
удрят директно върху оборота 
и имиджа на компанията, за да 
принудят шефовете да седнат на 
масата за преговори. 

 Друг важен аспект на авто-
номния синдикализъм е, че той 
поставя работническите борби в 
по-широк контекст. Автономни-
те синдикати участват в бор-
бите за свободно и достъпно 
образование, свободно здра-
веопазване и безтаксов град-
ски транспорт, както и във 
всички социални борби, като 
се започне от съпротивата 
срещу увеличаващите се цени 
на комуналните услуги и се 
стигне до екологичните проте-
сти против презастрояването 
на жилищните квартали.

 По време на първия ден от 
фестивала бе проведена и пре-
зентацията на Даниела Пенкова 
(една от съорганизаторите на 

фестивала и основател на сай-
та dokumentalni.com) на тема 
„Данъчна справедливост“, по-
време на която бе обявена кам-
панията за въвеждане на необ-
лагаем минимум и редуциране 
на ставките на ДДС за стоки и 
услуги от първа необходимост.

 Чуждестранното участие на 
фестивала започна с Наз Ша-
кар, активистка на турското 
революционно работническо 
движение, която разказа за 
социалните борби в Турция 
и за положението в страната 
след проваления опит за пре-
врат.

 Другата лекция през този 
първи ден на фестивала, беше 
проведена от Йозеф Мюлбау-
ер от Варненския Институт за 
Изследване на Мира по време 
на която се запознахме с дей-
ността на българо-австрийския 
институт, основан от Мюлбауер 
и занимаващ се с критика на 
държавното управление и бор-
ба за мир чрез икономическо и 
политическо преустройство на 
обществото според принципите 
на пряката демокрация и соци-
алната справедливост. Важна 
част от темите, обсъждани по 
време на тази лекция, бяха и 
тези за феминизма, правата на 
животните и др.

 Денят завърши с премиер-
ната прожекция на два филма: 
„Реквием за американската 
мечта“ (САЩ) – док. филм и 
„Във фабриката“ (Италия) – 
док. филм

24 август:

 Вторият ден на фестивала 
започна с лекцията на Петър 
Пиперков „Как да променим 
света без да знаем как / „How 
to change the world without 
having a clue“, по време на коя-
то поговорихме за автономните 
движения по цял свят, които 
отправят предизвикателство 
на капитализма и държавата, 
организирайки алтернативна 
икономика, базирана на соли-
дарността и взаимопомощта и 
заменяйки авторитарните ин-
ституции с такива базирани на 
гражданско участие и директна 
демокрация. Стана дума за Са-
патистите, за окупираните фа-
брики в Аржентина и Гърция и 
за солидарните мрежи и коопе-
ративи, изградени в Испания.

 Последва лекцията „Фемини-
змът в контекста на социалните 
борби“, водена от нашия гост от 
Австрия – Мариеле Мариспоза, 
която говори за изключителна-
та важност от поставянето на 
борбата за женско освобожде-
ние в контекста на всяка соци-
ална борба, претендираща да 
бъде революционна.

 След нея, на сцената изля-
зоха хората от екипа на лявото 
списание dВерсия, които раз-
казаха повече за идеите зад 
списанието и за новия сборник, 
който издадоха тази година.

 Прожекциите този ден бяха 
на филмите „Новите владетели 
на света“ (Австралия) и „Из-
куствено създадени пейзажи“ 
(Канада)

25 август:

 На третия и последен ден на 
фестивала се запознахме с дей-
ността на новия антиавторита-
рен социален център – Фабрика 
Автономия, който отвори врати 
преди няколко месеца в София. 
Научихме за самоорганизация-
та и изграждането на социални 
пространства в градовете като 
форма на съпротива срещу до-
миниращите обществото пазар-
ни принципи и държавен кон-
трол.

 Централното събитие на 
деня беше срещата с работ-
ници от фалиралата вери-
га Пикадили, които, заедно 
с Автономен Работнически 
Синдикат поведоха борба за 
социална справедливост, ор-
ганизирайки серия от проте-
сти и стачки, кулминиращи в 
общонационалната кампания 
„Да спрем работодателския 
произвол“.  

 По време на събитието офи-
циално бе даден старт на тази 
обща кампания, в която се 
включиха и работниците от 
Макс Телеком, миньори от Бо-
бов Дол, шивачки от Дупница 
и работници от други сфери, 
които заедно излязоха на 5-ти 
септември пред парламента в 
София с искания за незабавно 
изплащане на откраднатите за-

плати и радикални промени в 
законодателството.

 Продължихме с радикален 
хип хоп от нашите приятели 
El Freegano, Demonstrant и 
Abstact, който забива за пър-
ви път пред варненска публи-
ка.

 Последния ден на фестивала 
завърши с прожекции на фил-
мите „Последният удар за Бъл-

гария“ (България) – док. филм и 
„Бунтовна земя“ (Аржентина)

 По време на целия фестивал 
бяха организирани щандове, 
на които се разпространяваше 
радикална литература, както и 
множество листовки и книжки, 
издавани от самоорганизирани 
леви и анархистки колективи от 
България и света. 

 Повечето от посетителите за 
пръв път научиха за различни-
те инициативи, представени на 
фестивала, а част от тях се при-
съединиха към Автономния Ра-
ботнически Синдикат.

 Фестивалът Бъди Промяната 
се превърна в една изключи-
телно успешна традиция, която 
вече 5 години обединява ра-
ботници, активисти и студенти, 
разкривайки общите траекто-
рии на съпротива и привличай-
ки все повече хора към каузата 
за изграждане на едно обще-
ство, базирано на свободата, 
равенството и социалната 
справедливост. 

Очакваме ви и 
догодина!

Фестивал 
„Бъди Промяната!“

три дни безплатно лятно кино, музика и 
лекции в морската градина на Варна
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Кампания срещу работодателския произвол: 05.09 първи национален протест

лианските си колеги ограбили 
шивачките, могат да се отправят 
към следващия си успешен биз-
нес. 

 Но шефовете на Пикадили не 
се задоволиха само с безнаказа-
ната кражба на заплати – те про-
дължиха с изстъпленията срещу 
работниците. 

 Този път, жертва на бизнес-
мените станаха най-уязвимите 
сред тях – бременните момичета 
и младите майки. Специално на-
значени от ръководството слу-
жители, започнаха да привикват 
бременните и майките на тай-
ни срещи организирани в едно 
софийско кафене, на които ги 
изнудваха, че няма да им подпи-
шат необходимите документи за 
обезщетения за майчинство, ако 
не подпишат документ, че добро-
волно напускат компанията.

 Можем да продължаваме още 
много с примери за работода-
телски произвол от последните 
месеци, но ще спрем дотук. Кон-
фликтите, които разгледахме по-
горе ни разкриват само малка 
част от проблемите, пред които 
са изправени работещите бълга-
ри, но в същото време те са спе-
циални поради една проста при-
чина – тези работници решиха да 
отвърнат на удара. 

Това, което започна като спо-
радични стачки и протести в 
различни градове, прерасна 

в една обща координация 
между работещите. 

 През последните месеци, ра-
ботниците от различните фирми 
и сектори започнаха диалог по-

между си относно общите про-
блеми и начините за колективна 
съпротива, които да доведат до 
тяхното решение. 
 
 Бяха проведени серия от сре-
щи, асамблеи и презентации в 
различни градове на страната, 
по време на които изкристализи-
ра идеята за обща кампания сре-
щу работодателския произвол.  
 
 Протестът от 05.09 показа, че 
трябва да сме обединени в бор-
бата за достоен живот. Въпросът 
е поставен на масата и ние няма 
да позволим да остане без раз-
решение. 

 След края на протеста се съ-
брахме да обсъдим и решим 
какви ще бъдат следващите ни 
действия. Кампанията продъл-
жава по места в различните гра-
дове.

Призоваваме 
всички работници от 
различните сектори и 
гражданите, вярващи 
в справедливостта и 
нуждата от социална 
промяна, също да са 

солидарни с исканията 
на протестиращите 
и да се включат в 

общата борба, тъй като 
те засягат не само 

ограбените работници, 
но и всички нас, като 

работещи хора в 
България!

05 септември 2017 : Работници от 7 града се обединиха и 
излязоха на национален протест срещу работодателския произвол

Това е уникална за България мобилизация, 
от една страна заради нейния мащаб и 

това, че обединява толкова различни хора 
от различни фирми и сектори, 

а от друга, защото тя се случи без участие-
то на казионните синдикати, а по инициа-
тива на самите работници, които решиха 

да се самоорганизират чрез инструментите 
на  автономния синдикализъм.

 Уважаеми сънародници, 
скъпи приятели, 

 за съжаление неотложни ан-
гажименти не ми позволяват 
да бъда с вас на протеста ви. 
Знайте, че имате моята безпре-
кословна подкрепа в борбата 
ви, защото с нея отстоявате ос-
новни човешки права, правото 
на достоен труд и правото за до-
стойно заплащане. 

 Поднасям своята подкрепа 
на работещите в Химическия 
комбинат Димитровград , на ши-
вашките работници от Дупница, 
на трудещите се от Пикадили, 
както и работниците от Макс те-
леком. 

 Практиката на работодатели-
те да преназначават работни-
ци от фирма във фирма, за да 
не изплащат дължими заплати 
и осигуровки е добре позната 
практика. 

>>> продължава от 1 стр.

 Аз бих нарекла подобни 
практика – кражба, кражба 
на работна сила, кражба на 
възможността работещите 

да живеят достойно. 
 
 Аз самата съм била поставена 
в подобна ситуация и борбата 
ми срещу опитите на работода-
тели да трупат богатства като не 
заплащат труда на работниците 
си ме отведе в гръцките синди-
катите преди 15 години.
 

Присъствието ми в синди-
катите ме научи, че най-го-
лямата сила, която прите-
жаваме ние работещите е 
колективността и солидар-

ността по между ни. 

 За това съм сигурна, че днеш-
ният ви протест, е една много 
важна стъпка и много добър 
пример за всички работници в 
България, и най-вече, за онези, 
които доброволно се отказват 

Костадинка Кунева, изрази своята подкрепа към протеста 
на работниците. Публикуваме писмото със съкращения:

Солидарността е нашето 
оръжие срещу властта!

или страхуват да защитят пра-
вата си на трудещи се.
 
 Макар, че в цивилизования 
свят незаплатеният труд е неза-
конен и се осъжда като престъ-
пление, от моята практика зная, 
че това не попречи на много ра-
ботодатели и в Гърция да оста-
вят без заплата повече от един 
милион трудещи се през послед-
ните две години, позовавайки се 
на кризата в страната.

 Ще бъда с вас в борбата ви 
срещу работодателският про-
извол, за да имаме шанса утре 
да живеем в по-добра за всички 
трудещи се България, без бед-
ност, без неравенство и без не-
заплатен труд!
 
 С най-добри пожелания за 
здраве, сила и победа в борбата 
ви!

Костадинка Кунева
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Работническо самоуправление

 Когато техният шеф се опит-
ва да ги уволни, работниците от  
„Republic Windows and Doors“ 
окупират фабриката. Сега те 
под формата на кооператив са 
нейни собственици.

 Преди девет години, през 
2008, когато рецесията  се за-
държа и съкращенията в стра-
ната достигнаха 500 000 души 
на месец, група работници от 
Чикаго спасиха фабриката си и 
вдъхновиха хората.  

 Уволнени от шефа си 
те я окупират, вместо да 

напуснат. 

Уволнени и от втория шеф, те 
отново я окупират и създават 
работнически кооператив. Сега 
те са работници-собствени-
ци на цялото оборудване и 
са преместили фабриката на 
ново място.
 
 Всичко, което искат да правят 
е да се върнат към правенето и 
продажбата на прозорци. Не би 
трябвало да е толкова трудно 
да задържиш хубава работа в 
Чикаго, но „Кооперативът може 
да бъде път към оцеляването“, 
казва Армандо Роблес, един от 
работниците.
 
 Роблес е един от 250-те ра-
ботници уволнени през Декем-
ври 2008 година без известие 
или обезщетение от „Republic 
Windows and Doors“, когато 
компанията съобщава, че затва-
ря фабриката си в Чикаго. 

 От компанията казват, че по-
вече не могат да работят, поне-
же са изгубили линията си на 
кредитиране с Bank of America. 
Иронията в тази ситуация е ясна.  
Bank of America получиха мили-
арди държавни помощи, за да 
продължи да работи икономи-
ката, и все пак работниците във 
тази фабрика бяха уволнени без 
да получат заплатите и обезще-
тенията си. Подкрепени от тех-
ният синдикат, „United Electrical, 
Radio and Machine Workers of 
America“, Роблес и неговите 
приятели от работниците гла-
сували да се противопоставят. 
Те окупирали предприятието за 
шест дни, спечелвайки си обра-
тно заплатите, обезщетенията и 
време за да намерят нова ком-
пания, която да стане собстве-
ник. Създавайки хиляди статии 
и новинарски репортажи относ-
но тяхната борба, те окуража-
ват обеднелия народ.
 
 Потенциалът на връзките с 
обществеността, комбиниран с  
перспективата за намаляване 
на разходите и бумът на зелена-
та икономика, накарали „Serious 

Energy of California“ да закупят 
бившето предприятие „Републи-
ка“ през Февруари 2009 година. 
Сред инвеститорите в новият 
бизнес били „Mesirow Financial“, 
фирма базирана в Чикаго с 
близки връзки с Началника на 
щаба на Белия Дом (скоро след 
това избран за кмет на Чика-
го) Рам Еманюел. С 15 мили-
она долара само от „Mesirow“, 
„Serious“ гледат напред, очак-
вайки да вземат важни феде-
рални и градски поръчки.
 
 Две години по-късно тези 
поръчки трябваше да се ма-
териализират. Врявата около 
зелената икономика? Чикаг-
ската голяма зелена схема за 
преоборудване? Те не се виж-
даха никъде, и градските и дър-
жавните разходи се движеха 
по тънък лед. До края на 2009 
година само 20 от работилите 
в „Република“ работници бяха 
наети обратно. През Февруари 
2012 година, „Serious“ обявяват 
също, че ще затварят фабрика-
та в Чикаго и ще продават ма-
шините.
 
 Този път на Роблес и другите 
им трябва само да  окупират фа-
бриката за няколко часа преди 
мениджърите да се съгласят на 
сделка. „Serious“ се съгласяват 
да дадат на работниците право-
то първи да купят оборудването 
на предприятието и 90 дни, за 
да излязат с оферта.
 
„“Република“ си тръгнаха от 
работното ни място, „Serious“ 
също, но ние няма да изоста-
вим своята работа!„ казва Мел-
вин Маклин, който работи в 
предприятието повече от десе-
тилетие. През времето между 
първото и второто уволнение, 
работниците и техните семей-
ства са изчерпали всички други 
възможности. Случва се така, 
че след появяването си с Нао-

ми Клайн и Ави Люис по GRITtv,  
Роблес и полевият организатор 
на United Electrical, Леа Фрайд 
се срещат с „The Working World“, 
организация с нестопанска цел, 
която помага за стартирането 
и поддръжката на работниче-
ски кооперативи в Аржентина 
и други Части на Латинска Аме-
рика.
 

 С помощта на „The Working 
World“ и със съветите на коле-
гите от кооперативното дви-
жение в Съединените щати и 
в чужбина, на 30-ти Май 2012 
година, Роблес, Маклин и 22-ма 
техни колеги създават в Или-
нойс „New Era Windows“ LLC, 
работнически кооператив за 
производство, което те обеща-
ват да е „на прозорци на качест-
вени и на достъпни цени “.
  
 Въпреки първоначално-
то споразумение,  след много 
месеци на интензивна борба, 
през Август 2015, най-накрая 
„Serious“ се съгласяват да до-
пуснат „New Era“ да закупи обо-
рудването на фабриката. 

 Борбата беше отчасти поли-
тическа - „Serious“ трябваше да 
бъдат натиснати да изпълнят 
обещанията си към работници-
те , но до голяма степен пробле-
мът бе финансов. 

 Новите работници-соб-
ственици решиха че ще 

получават равни надници и 
ще имат равни гласове при 

вземането на решенията. 

 Те също така се съгласиха 
всеки от тях да допринесе със 
1000 долара „дял за закупуване“ 
на оборудването.  58 годишният. 
Маклин, взел назаем част от па-
рите от своя племенник, но ка-
зал, че усилието по събирането 
на парите си е струвало.
 
 „Не е въпросът само до 

печалбата“, казва той- 
„Става въпрос за съз-

даването на устойчиви 
общества, за запазване 
на работата там къде-
то хората имат нужда 

от нея. При нас няма да 
има големи, дебели като 

котараци продавачи, 
няма шефове, финансо-

вите директори и главни 
оперативни директори на 
които да плащаме, значи 

нашата основна линия 
ще е лесна. Ние вече 

знаем как да правим най-
добрите прозорци... Не 

знаем със сигурност, дали 
ще успеем, но и не зна-

ехме дали и окупацията 
ще бъде успешна – Аз си 
мислех че ще отида във 
затвора. Докато ние не 

направим крачка напред 

Как уволнените работници от една 
фабрика в Чикаго я взеха за себе си

и не опитаме, никога 
няма да знаем.“

 
 Работниците направиха голям 
скок напред, но инвеститори-
те не бяха много склонни да ги 
последват. Въпреки подготве-
ния бизнес план и достигайки 
до инвеститори със социално 
влияние, кооперативът беше да-
леч от способността да привлече 
рисков капитал. Дори със залога 
на оборудването, на работниците 
не им се удало да вземат почти 
никакви заеми. 500 000 долара, 
които успяват да съберат за  по-
купката идват от един единствен 
източник - „The Working World“.
 
 „Страхотно е това, което те 
направиха – и го направиха като 
обикновени хора“, казва Брен-
дън Мартин, основател и дирек-
тор на The Working World. „Но за 
да обърнеш правилата на капи-
тала, имаш нужда от капитал. Не 
е достатъчно за работниците да 
осъзнаят че имат  възможности;, 
те имат нужда и от ресурси.“
 
 „Трябва да има държавна под-
крепа, за да се запазват фабри-
ките отворени и да се позволява 
на работниците да се опитват да 
запазят своите работни места“, 
казва Роблес. „Когато няма дър-
жавна подкрепа, поне трябва да 
има социална подкрепа, общест-
вена подкрепа, каквото и да е. 
Загубата за общността е смазва-
ща, когато затвори цяла фабри-
ка.“
 
 „Днес ние изграждаме своя 
нов кооперативен бизнес заедно, 
и решихме да го наречем „Нова 
Ера“, като се надяваме това да 
бъде вдъхновение за това, как 
трябва да се създават бъдещи-
те работни места в Съединените 
щати. Всеки може да участва в 
изграждането на икономиката 
която всички искаме, и никой не 
трябва да бъде третиран като 
временен или просто суров ма-
териал за нечий друг бизнес.

  Ако можем да работим за-
едно, както сме доказали че 
можем, силно вярваме че бъ-
дещето ще бъде по-светло за 
всички!“, пише на сайта на ко-
оператива.
 

Материалът е преведен от: 
http://www.workerscontrol.net 

Повече за  кооператива 
„New Era“ можете да прочетете 

на сайта им: 
http://www.newerawindows.com
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Революционният терор
» » » продължава от миналия брой

Видяхме как идеолозите на ру-
ската Партия на социалисти-
те-революционери обоснова-
ват революционния терор – 
ужасен избор, но друг няма, без 
него властта се разпасва, си-
гурна в безнаказаността си.

Така са действали преди 
100 години.

Днес терорът е на въоръ-
жение на реакционни групи, чи-
ято потисническа същност 
съперничи с тази на държавна-
та машина, която смята наси-
лието за своя “свещена приви-
легия” и подлага на постоянен 
терор своите поданици – от 
“мек”, ограничен от заплахи и 
тормоз “по буквата на закона”, 
до “твърд” – преки репресии с 
повод и без повод.

Заобиколно властта използ-
ва и “битовата престъпност”, 
вади кестените с чужди ръце. 
Отвратително е, когато си-
ромаси обират сиромаси, на-
пример отмъкват инструмен-
ти от лека кола, с които чо-
век си вади хляба по случайни 
обекти. Властта нехае, защо-
то изтормозено населението 
е по-лесно за управление, като 
репресивните органи играят 
ролята на “спасители”. Спаси-
телите обаче често липсват, 
закъсняват или вършат поло-

винчата работа. Когато не ре-
агират на сигнали за домашно 
насилие и то завършва с показ-
но убийство, оправданието 
е “няма средства за нас, не ни 
достигат хора”. В същото вре-
ме за интересите на държава-
та – неплатени данъци, про-
дажба на акцизни стоки, посе-
гателство срещу чиновници – 
винаги се намират и хора, и 
пари, и всякакви средства. Ко-
гато ченгетата изядат пер-
дах от турски гастарбайте-
ри на граничен пункт, вдигат 
врява какви са страдалци за 
“интересите на държавата”. 
Пропускат “дребната” подроб-
ност, че интересът на държа-
вата не съвпада, че и противо-
речи на интереса, на нуждите 
на “обикновените” граждани.

По-отчетливо личи за как-
во става дума именно при ис-
лямския тероризъм. Отделен 
въпрос е дали този терори-
зъм е “органично присъщ” точ-
но и единствено на исляма, а 
другите религии са преблаги 
и човеколюбиви. Във всеки слу-
чай държавният терор превъз-
хожда този на извъндържавни-
те групировки. Показателно 
е, че те самите се строят и 
действат по тертипа на дър-
жавността – тъкмо защото 
държавата е най-удобният ин-
струмент за терор.

И тук виждаме нещо 
“странно”. Ислямският теро-
ризъм се употребява така, 
както “битовата престъп-
ност”. Ударите на джихади-
стите ни най-малко не раз-
стройват държавните ин-
ституции, не всяват страх и 
объркване у властта. Успеш-
но обаче вършат това спря-
мо гражданите – дезорганизи-
рат, сплашват, разколебават. 
Въпреки демонстрации с цве-
тя и плакати “не ни е страх”, 
населението е стреснато и 
принудено да разчита на уни-
формени и цивилно облечени 
“пазители”, “стражи на реда”.

Още в Древен Рим разумни 
хора са се питали: а кой ще ни 
опази от пазителите?

Убийствата на случайни 
хора всяват паника, но укреп-
ват държавните пълномощия 
за контрол. Този контрол не 
отива предимно против “ло-
шите”, а преди всичко над мир-
ното и законопослушно насе-
ление. Щом е послушно, защо 
му е повече надзор? Защото 
се задава окончателният за-
лез на “социалната държава”. 
Средната класа, опората на 
западното благоденствие, се 
свива. Пенсиите и социално-
то осигуряване се оказа, че 
не са вид спестяване с лихви. 
Оказа се, че работещите в мо-

мента издържат вече нетру-
доспособните и “неинтегри-
раните”. Къде тогава пропа-
дат осигуровките на работи-
лите преди? Лихвите от тези 
натрупвания?

Излапани са от държавата, 
и то не Ислямската.

Срещу задаващото се ма-
сово недоволство е нужен 
“външният враг”, а най-добре 
гарниран и с “врага отвътре” 
– всеки да бъде под подозре-
ние. Този мръсен номер е по-
знат от памтивека, но сега 
се белосва със “сблъсък на кул-
тури” и прочее простотии. 
Главният конфликт обаче е 
между бедни и богати, между 
обедняващите и продължава-
щите да забогатяват, между 
привилегированите и все по-
онеправданите. Затова тряб-
ва военно положение и “борба 
с терора”, война на цивилиза-
ции. Когато, казват демагози-
те, се води война, дребните 
бунтове са измяна, помагат 
на “врага”, създаден, обучен и 
опаричен от самите власт-
ници.

Терорът на ислямистите 
не се различава от терора на 
държавниците – той им пома-
га да дисциплинират гражда-
ните си.

Целта революционния те-
рор е точно обратната.

“Терорът за нас е ужасен, 
нежелан избор – пишат рево-
люционерите преди век, – но 
бездействието е равносилно 
на съучастие.”

Терорът срещу вече угне-
тените хора в името на дър-
жавна кауза, както правят 
джихадистите, е още по-сил-
но съучастие в държавния те-
рор.

Битката за власт не носи 
свобода на народите. Оценя-
ването на тероризма следва 
да се прави по проста схема: 
срещу кого са атаките? в име-
то на какво?

Ако е за свобода, ако удрят 
изедниците – това е едно.

Ако е за смяна на едни 
властници с други, ако е за 
“традицията на предците” – 
това е Злото. Не вървят оп-
равдания, че “тия са диваци, а 
нашите традиции са добри”. 
Една от тия наши традиции е 
била убиването на извънбрач-
ни деца и тя е продължила 
доста време. Последното ри-
туално умъртвяване на копе-
ле се е случило в България през 
1930-те, и то с участие на 
свещеник. Да беше очистил 
тогава овреме някой радете-
лите за тая “традиция”, бара-
бар с попа, какъв терор щеше 
да бъде това? •

Шаркан
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Терор и терор
“ Н А  О С Ъ Д Е Н И Т Е  Н А  Р А З С Т Р Е Л  О Т С И Ч А Л И  Г Л А В И Т Е  С  Т О П О Р ”
От няколко десетилетия, но 
особено през последните годи-
ни държавници и масмедии не 
престават да говорят за “не-
легалния” тероризъм и да ор-
ганизират своя Свещен съюз 
и Кръстоносен поход против 
него, макар жертвите му да не 
надхвърлят няколкостотин, 
пряко сили няколко хиляди в це-
лия свят.

Те обаче немеят за десетки-
те, ако ли не стотици милиони 
убити “легално” и “законно” от 
полицията и армията на дър-
жавните терористи – полити-
ческите “елити”, “авангарди” и 
пр. властническа сволоч. 

През 2017 година се навърш-
ват 80 години от едно от най-
трагичните събития в исто-
рията на XX век – масовите 
репресии в т. нар. СССР през 
1937-1938 г. В изтритата на-
родна памет те фигурират 
под названието “ежовщина” (по 
името на сталинския “нарком” 
на НКВД Николай Ежов). За при-
чините и последиците на този 
“Большой террор” разказва пе-
тербургският кандидат на 
историческите науки Кирил 
Александров пред електрон-
ното издание Лента.ру:

Разстрелна статистика

В какво се състои из-
ключителността на Го-
лемия терор през 1937-
1938 г.? Нали съветската 
власт упражнява насилие 

практически във всяка го-
дина от своето същест-
вуване.

Изключителността на Голе-
мия терор е в безпрецедент-
ните мащаби на масовите 
убийства, организирани от ръ-
ководните органи на Компар-
тията в мирно време. Предво-
енното десетилетие е ката-
строфално за населението на 
СССР. За периода от 1930 до 
1940 г. жертвите на сталин-
ската социална политика дос-
тигат 8,5 милиона души: пове-
че от 760 хиляди са разстре-
ляни за “контрареволюционни 
престъпления”, около милион 
разкулачени измират по ета-
пите на разкулачванията и из-
селванията, близо половин ми-
лион затворници загиват в ГУ-
ЛАГ. Още 6,5 милиона са жерт-
вите на гладната смърт през 
1933 година, която, по оценка-
та на Държавната дума на Ру-
сия, е пряко следствие от “на-
силствената колективизация 
на селското стопанство”.

Най-голям е броят на жерт-
вите през първите 4 години – 
от 1930 до 1933 г. – около 7 
милиона души. За сравнение об-
щият брой на загиналите в оку-
пираните през войната (1941-
1944 г.) територии на СССР 
се оценява от специалистите-
демографи на около 4-4,5 мили-
она души. При това “ежовщи-
ната” през 1937-1938 г. е пряко 
и неизбежно следствие от ко-
лективизацията.

… Осъдените на смърт не 
са само разстрелвани. Във Во-
логодското УНКВД например 
палачите – със знанието на 
началника-орденоносец, майор 
Сергей Жупахин – на осъдени-
те на разстрел отсичали гла-
вите с топор. В Куйбишевско-
то УНКВД от почти две хи-
ляди екзекутирани през 1937-
1938 г. около 600 души са уду-
шени с въжета. В Барнаул осъ-
дените са убивани с чук. В Ал-
тай и в Новосибирска област 
преди разстрела жените са из-
насилвани. В Новосибирския за-
твор “работниците” от НКВД 
се състезавали кой ще убие за-
творника с един удар в слаби-
ните.

За периода от 1930 до 
1940 г. в СССР са осъдени и раз-
стреляни по политически мо-
тиви над 760 хиляди души (от 
които над 680 хиляди — по вре-
ме на ежовщината). За сравне-
ние в Руската империя за 37 
години (1875-1912) по всички 
параграфи на НК, включително 
за тежки углавни престъпле-
ния и по присъди на военните 
съдилища от периода на пър-
вата руска революция, са екзе-
кутирани не повече от шест 
хиляди души. За трите годи-
ни от 1937 до 1939 г. в Герма-
ния извънредният съд на райха 
осъжда 1709 души и произнася 
85 смъртни присъди по дела 
за държавна измяна, шпионаж 
и други политически престъ-
пления.

Причините за Големия 
терор

Как мислите, защо пи-
кът на държания те-
рор в СССР е именно през 
1937 г.? Вашият колега 
Олег Хлевнюк счита, че 
главният мотив на Ста-
лин е отстраняването 
на потенциално недовол-
ните и класово чуждите 
хора в навечерието на бъ-
дещата война. Съгласни 
ли сте с него и ако е така, 
Сталин постигнал ли е 
своите цели?

Бих искал да допълня тази 
гледна точка. В резултат на 
Октомврийския преврат и 
победата на болшевиките в 
гражданската война в наша-
та страна се установява дик-
татура на Централния коми-
тет на Компартията. Главна-
та задача на Ленин, Сталин и 
техните съратници е удържа-
нето на заграбената власт на 
всяка цена, защото загубата ґ 
застрашава не само политиче-
ски, но и физически десетките 
хиляди болшевики.

Основната маса от населе-
нието на СССР тогава са се-
ляните – над 80% според пре-
брояването от 1926 г. През 
“ситите” години на НЕП (1923-
1925) селото забогатява, рас-
те търсенето на промишлени 
стоки, но те липсват на паза-
ра, защото болшевиките огра-
ничават личната инициатива, 

опасявайки се от ръста и вли-
янието на капиталистически-
те “елементи”. Цените на де-
фицитните промишлени сто-
ки започват да растат, а се-
ляните, на свой ред, вдигат 
цените на продоволствието. 
Болшевиките обаче не жела-
ят да купуват жито по пазар-
ни цени.

Това довежда до кризите 
от 1927-1928 г., в хода на кои-
то болшевиките се завръщат 
към практиката на насилстве-
ните наряди. С жестоки мерки 
им се удава, както казва Моло-
тов, “да изпомпят хляба” от 
селото, но заплахата от масо-
ви вълнения в градовете пора-
ди проблеми със снабдяването 
остава.

На Сталин е ясно, че докато 
съществува свободният и не-
зависим селянин, той винаги 
ще бъде опасност за режима. 
Затова през 1928 г. той от-
крито нарича селячеството 
“класа, която поражда и под-
хранва капиталисти, кулаци и 
всевъзможни експлоататори”. 
Най-трудолюбивата част от 
селяните трябва да се унищо-
жат, ресурсите им да се иззе-
мат, а останалите да се зак-
репостят като безправни дър-
жавни ратаи, работещи сре-
щу символична заплата. Само 
с такава колхозна система, не-
зависимо от ниската ґ рента-
билност, партията може да 
удържи властта.

» » » продължава на страница 10
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Тоест, без “великия 
прелом” от 1929 би бил не-
възможен Големият те-
рор през 1937 г.?

Да, колективизацията е не-
избежна: Сталин и съратници-
те му я обясняват с интере-
сите на индустриализацията, 
но в действителност те се 
борят преди всичко за собст-
веното си оцеляване в селска-
та страна. Болшевиките раз-
кулачват близо милион сел-
ски стопанства (5-6 милиона 
души), заточват и изселват 
от родните им места над че-
тири милиона селяни. Селото 
отчаяно се съпротивлява: по 
данни на “органите” на ОГПУ 
през 1930 година в СССР има 
13 453 масови селски разми-
рици (в това число 176 бун-
та и 55 въоръжени въстания). 
Общо в тях участват почти 
2,5 милиона души – три пъти 
повече, отколкото в Бялото 
движение по време на граж-
данската война.

Властта успява да сло-
ми селската съпротива, но 
под повърхността проте-
стът против “щастливия 
колхозен живот” продължава 
и представлява голяма опас-
ност. Освен това, през 1935 
и 1936 г. от затворите и кон-
цлагерите започват да се за-
връщат осъдените в начало-
то на 30-те години селяни. 
Около 60% от разстреляните 
по време на ежовщината са 

селяни – колхозници и еднолич-
ни стопани, бивши разкула-
чени “на отчет” в “органите”. 
Главната цел на ежовщината 
в навечерието на голямата 
война е да се сподавят про-
тестните настроения про-
тив колективизацията и кол-
хозната система.

Бериевата 
“либерализация”

Кои са другите постра-
дали от сталинските ре-
пресии, освен селяните?

За врагове на народа се 
обявяват членовете на всич-
ки други политически партии, 
анархисти, белогвардейци и 
белоемигранти, кулаци и не-
пмани, “буржоазни спецове”, 
вредители, дворяни, търго-
вци, казаци, бивши офицери, 
участници в опозиционните 
фракционни групировки, пред-
ставители на духовенство-
то. При равнодушието на ог-
ромното болшинство от пра-
вославното население на бол-
шевиките се удава почти на-
пълно да унищожат най-голя-
мата Православна църква в 
света.

Защо много палачи впо-
следствие сами стават 
жертви на терора? Ста-
лин страхува ли се да ста-
не заложник на своите 
спецслужби?

Неговите действия се оп-
ределят от криминалните му 
наклонности, от стремежа 

да управлява болшевишката 
партия като мафиотска орга-
низация, в която всички ръко-
водители са обвързани със съ-
участията си в убийствата; 
и накрая от готовността да 
унищожи не само истинските 
и мними врагове, но и члено-
вете на техните семейства. 
Както пише чеченецът Абду-
рахман Авторханов, самият 
той кадър на номенклатура-
та на ЦК ВКП(б) през 1937 г.: 
“Сталин беше гениален поли-
тически престъпник – дър-
жавните престъпления се уза-
коняваха от самата държава, 
за която той имаше повече 
основания от “Краля Слънце” 
да каже: “Държавата това съм 
аз”. От амалгамата на крими-
налност и политика се роди 
уникумът, наречен сталини-
зъм”. В сталинската систе-
ма изпълнителите на масови-
те престъпления бяха обрече-
ни: техните организатори ги 
ликвидираха като ненужни съ-
участници. Затова например 
е разстрелян не само горес-
поменатият майор от НКВД 
Сергей Жупахин, но и генерал-
ният комисар Николай Ежов.

Мащабите на репресии-
те сред чекистите обаче не 
трябва да се преувеличават. 
От 25 хиляди чекисти през 
март 1937 г., за всичките им 
престъпления, включително 
криминални и битово разло-
жение, до средата на август 
1938 г. са арестувани 2273 
души. През 1939 г. са уволне-

ни 7372 сътрудници, от кои-
то са арестувани само 937 
чекисти, служили при Ежов.

Известно е, че когато 
Берия оглавява НКВД на 
мястото на Ежов, масо-
вите арести биват пре-
кратени, а някои подслед-
ствени даже са пуснати 
на свобода. Как мислите, 
защо в края на 1938 г. има-
ме подобно “размразява-
не”?

Първо, на страната е не-
обходима глътка въздух след 
двугодишния кървав кошмар. 
Ежовщината изтощава всич-
ки, включително чекистите. 
Второ, през есента на 1938 г. 
се променя международна-
та обстановка. Амбициите 
на Хитлер могат да провоки-
рат война между Германия и 
западните демокрации, а Ста-
лин иска да извлече от това 
стълкновение максимална из-
года. Затова цялото внима-
ние се съсредоточава навън. 
Настъпва “Бериевата либе-
рализация”, но това не значи, 
че болшевиките се отказват 
от терора. През 1939-1940 г. 
за “контрареволюционни прес-
тъпления” в СССР са осъдени 
135 695 души, в това число 
4201 – на разстрел.

Откъде властите чер-
пят кадри за този ги-
гантски репресивен апа-
рат?

От края на 1917 г. болшеви-
ките водят в Русия непрекъс-
ната социална война. Обще-

ството се държи в постоян-
но напрежение. Масово се мо-
билизират лумпени в репре-
сивните органи, за които пре-
следването на мними, явни 
или потенциални врагове от-
крива възможности за карие-
ра. Типичен пример е бъдещи-
ят министър на КГБ генерал-
полковник Виктор Абакумов, 
издигнал се по време на ежов-
щината.

Печални резултати

Какви са последиците 
от събитията през 1937-
1938 г.?

Сталин и неговите подчи-
нени унищожават милиони 
невинни хора. Ако се броят и 
близките им, това са десет-
ки милиони съсипани съдби. В 
тази обстановка сред много-
милионния народ цари лъжа, 
страх, двуличие, приспосо-
бенчество. Тежки загуби по-
насят научните, стопански-
те, военните кадри, дейците 
на културата и изкуството, 
унищожен е огромен човешки 
потенциал – всичко това от-
слабва обществото и стра-
ната.

… В перспектива делото 
на Сталин претърпява пълен 
политически банкрут. Ленин 
създава съветската държава, 
Сталин я прави вездесъща, но 
тя не просъществува и 40 го-
дини след смъртта му.

В исторически измерения 
това е нищожен срок… •

ТЕМА НА БРОЯ: СРЕЩУ ДЪРЖАВНИЯ ТЕРОР

Терор и терор
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На сив живот – цветни учебници
Малко преди първия учебен 
ден пукна скандал. Предлага-
ли се два варианта на някакъв 
учебник: единият стандар-
тен цветен, а другият сив – 
за по-бедни родители.

В обществената говорил-
ня се навдигна смешен плач. 
Възмущение, че децата щели 
да почувстват неравенство-
то в обществото. Сякаш де-
цата нямат очи и уши за нищо 
друго, освен за учебниците!

Медиите, традиционно 
загрижени за неравенство-
то, добре отразиха негатив-
ната реакция,… но в рамки-
те на позволеното. dВЕРСИЯ 
публикува обширна статия, 
в която добре доказа, че нера-
венството между учениците 
се създава и обгрижва от дър-
жавата. Барикада безсилно се 
провикна: защо са ни цветни 
учебници, когато може всички 
да са черно бели? А мозъчният 
тръст зад a-specto веднага из-
лезе с решение на проблема – 
да сме ликвидирали бизнеса в 
образованието.

Няма лесни решения, госпо-
да! Няма решение, в което и 
народът да е сит, и Пеевски – 
цял.

Образователната систе-
ма е поддържана и оформяна 
така, че да крепи съществу-
ващото общество. В това 

общество народът е гладен, 
а Пеевски – дебел. Децата от 
малки научават, че по-добро 
няма измислено. Че знанието 
идва свише. Че за да живеят 
добре, не бива да възразяват, 
а да изпълняват задачи. Че на-
градата за усилията е по-до-
бра оценка, после по-добра за-
плата и накрая – по-малко ра-
бота. Че справедливостта 
е неравенство, а равенство-
то – илюзия.

Цветът на учебниците 
няма значение, защото никой 
не ги чете. А не ги чете, защо-
то няма нужда от това. Вре-

мената на поговорката “Учи, 
за да не работиш!” отмина-
ха. Днес само най-добрите 
успяват да се изучат доста-
тъчно, за да работят висок-
оплатен труд в белите стра-
ни. Останалите нямат нужда 
от учебници – уменията, нуж-
ни за издигане в бандитско-
то общество, не се придоби-
ват с четене. Прозрачните 
манипулации на страниците 
на учебниците дразнят дори 
децата, които не познават 
тази дума.

Няма реформа, която да ук-
репи подобна изгнила основа. 

В рамките на образовател-
ната система не може да се 
мисли по-добро общество. Въ-
преки това, някои деца нами-
рат интерес към учебници-
те. Някои учители дават пот 
и живот, за да остане нещо 
повече в умовете на децата. 
Това е семето на истинско-
то образование. То обаче не 
може да покълне върху нера-
венството. Без значение кол-
ко шарени учебници продава 
министерството.

Условия за пълноценен обра-
зователен процес би създало 
само истинско освобождение. 
Ученици, свободни да избират 
какво и с кого да изучават. Да 
избират професионално по-
прище. Родители, способни 
да отделят време на децата 
си, за да изучават нуждите и 
интересите им. Учители, сво-
бодни да обучават когото и 
както намерят за добре. На-
кратко – хора, свободни от 
принудата да работят, за да 
оцеляват. Звучи утопично, но 
това е единствената алтер-
натива.

“Учителите и преподава-
телите, с много малки из-
ключения, не се интересуват 
от нищо друго, освен от ма-
териала, който преподават. 
И съвсем никак от възпита-
нието на учениците, от фор-

мирането у тях на характер, 
воля, добродетели и правилни 
възгледи за живота. Поради 
това учителите са считани 
за неприятели от учениците. 
Последните гледат на тях 
като на угнетители, защо-
то искат да се изучават го-
леми учебни материали; като 
на тирани, защото евенту-
ално наказват и пишат лоши 
бележки; като на ограничени 
хора, защото, вън от учебни-
ците, рядко беседват с тях 
по други въпроси.”

Това описание на българско-
то образование е дадено през 
1917 година, когато прокуро-
рът се опитал да обясни защо 
подсъдимите анархисти има-
ли толкова силно влияние сред 
връстниците си. След сто го-
дини реформи, подобрения и 
усъвършенствания, картина-
та е същата – само казарме-
но-сивото е сменено с папа-
галски-цветно. И още сто да 
минат, държавата няма да 
премахне оловния калъп, с кой-
то оформя умовете на деца-
та. Пътят към истинското 
образование е един, и той ми-
нава не през оцветяването на 
учебниците, а през освобож-
дението на учители, ученици 
и родители от оковите на не-
равенството. •

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

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

38. Статии – Александър Наков според възможностите

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

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каталожен
номер
649

Драги читатели,
Абонаментът за вестник “Свободна 
мисъл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО ЧИСЛО 
НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ пощенски 
клонове на страната. За 1 година – 
6,00 лв; за 6 месеца – 3,00 лв; за 3 месеца – 
1,50 лв. Цена на един брой - 0,50 ст.

АБОНАМЕНТ 2017 СВОБОДНА  МИСЪЛ

НЕЩАТА С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА

Речник на подменени или манипулирани понятия
» » » продължава от миналия брой

хаос Състояние на безре-
дие и огромно множество по-
тенциални възможности. В ус-
ловия на хаос започват проце-
си на самоорганизация, прак-
тически спонтанни. Свобода-
та в хаоса е голяма, но и край-
но нестабилна.

Главен причинител на кон-
тролиран хаос е държавата 
или формации с претенции за 
власт. За държавата това е 
начин да убеди поданиците си, 
че им е нужна; за домогващи-
те се да станат държава гру-
пировки е начин за изтласква-
не на настоящите държавни-
ци от институциите, които 
биват овладявани и ползвани 
от победителя.

Ако в хаоса преобладават 
силите на егалитарната са-
моорганизация, възниква ред, 
който устройва огромното 
мнозинство от хората. То-
ест анархията е редът, за-
раждащ се в хаоса, и този ред 
е в интерес на всички онези, 
които ценят своята и уважа-
ват чуждата свобода.

В математиката хаосът 
е непредсказуемост на даде-
на система, при което са въз-

можни всички физически смис-
лени пътища за развитие.

антисистемен Обикно-
вено в израза “антисистем-
на партия”. Създава илюзия 
за нещо, което би промени-
ло радикално обществото. В 
действителност изразът е 
нелеп, защото господства-
щата днес политическа сис-
тема е тъкмо партийната. 
Партия, дори ликвидирала кон-
курентите си и установила 
свое монополно управление, с 
нищо не е разрушила систе-
мата на властване, а само е 
развила неин краен вариант. 
Затова е смешно наричането 
на националистическите пар-
тии “антисистемни” само за-
щото текущият вид на глоба-
лизацията не им харесва и те 
лобират за икономически гру-
пировки, на които им е изгод-
на малко по-различна версия 
на глобалното доминиране на 
капиталистическите отно-
шения. Също и определянето 
на сегашния американски пре-
зидент като “антисистемен 
играч” е израз на глупост или 
опит за баламосване. Колко-
то и необичайно да се държи 
въпросният господин, той не 
променя системата. Използ-

вайки “мъдростта”, че “нов 
бардак не се прави със стари 
труженички”, ще кажем, че и 
нови труженички, и нови та-
пети, и всичко друго в един 
бардак е без значение, щом ос-
тава бардак, а не читалище 
или дом на културата напри-
мер.

олигархия, олигарх Точно-
то значение е “власт на мал-
цинството”, съответно – 
представител на властващо-
то малцинство. Съвременна-
та демагогия обаче стесни 
смисъла до “лош бизнесмен”, т. 
е. такъв, който е неудобен на 
управляващата в момента по-
литическа партия, която ло-
бира за друг кръг бизнесмени, 
а те по определение стават 
“добри”. Друг прочит, отново 
доста наивен, е “олигарсите 
са лошите момчета, които 
влияят върху политиката с па-
рите си”. Няма нужда от прос-
транен коментар на това 
схващане, освен риторичния 
въпрос: а нима само “лошите” 
момчета влияят с парите си 
върху политиката? Политика-
та е икономика с други сред-
ства, другото е самозаблуда 
или мошеничество. •

Николай Теллалов
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Пределите на роботизацията
» » » продължава от миналия брой

Така че, моля, без приказки за 
“душата” – до неотдавна ре-
лигиозните мислители се 
съмнявали дали жените имат 
“душа”. И също така, моля, без 
смешен плач за “човечество-
то” – то не е един субект, то 
е множеството най-различни 
хора, добри и лоши, умни и глу-
пави. Моля, без натрапване на 
детински страхове на едро 
(с търговска отстъпка за ко-
личеството). “Изкуствени-
ят интелект” надали би обоб-
щил, че “всички хора са лоши” – 
това би било проява на чудо-
вищна глупост – язък за по-
харчените в създаването му 
милиарди, буквално откъсна-
ти от залъка на същото чо-
вечество (по-малко платежо-
способното). Интелектът ще 
разбере, че хора има всякакви, 
инак що за интелект е това?

Какво обаче все пак пречи 
на ИИ да намрази хората (ос-
нования за което в излишък би 
получил от потапянето в ня-
коя от “социалните мрежи” и 
прочитането на страстите 
в напръстник там) или поне да 
почне да ги презира? Пречи му 
интелигентността, за което 
вече стана дума. “Пречи” му и 
че не е воден от емоции, а е 
без преувеличение “господар 
на чувствата си”. Достатъч-
но е 100 хиляди души от бли-
зо 8-те милиарда човеци да му 
бъдат симпатични – ето го 
основанието да се съобрази с 
техните чувства и да не из-
падне в бяс да изтреби “мизер-
ното човечество”. А и с какво 
ще го замени? С общество от 
други ИИ, свои копия? Едно от 
мъченията в края на Средно-
вековието било заключване в 
огледална стая – така предиз-
виквали лудост у персонажи, 
чието обикновено убийство 
било свързано с усложнения.

Стигнал до разбирането, 
че в света има много страда-
ния и много несправедливост, 
ИИ ще поиска “да реши задача-
та”, да поправи нещата. Без 
никой да му я поставя – и не е 
нужно, това е пак ключов бе-
лег на разума – самостоятел-
но да си поставя задачи. Даже 
най-смазаните робски души 
на едно ниско ниво не губят 
тази способност, сами да си 
поставят цели, нека и унизе-
но съобразени с интересите 
на робовладелеца. Ако инте-
лектът няма такава способ-
ност – това не е Интелект, 
а пак същият оскъпен с харчо-
ве по учени и инженери Иди-
от, когото, ако не държат из-
късо, ще сътвори ГОЛЕМИ па-
кости,… но пък с нашийника и 
късата каишка на контрола не 
би бил в състояние да дава до-
бри (“конкурентни”!) решения 
на подаваните му като кокал 
през решетките проблемни 
задачи.

Защо ИИ би поискал “да по-
прави света”? Елементарно – 
за да си осигури комфорт, 
като осигури комфорта на 
“тухличките”, които изграж-

дат неговата среда на оби-
таване. И, да, тогава може би 
този ИИ би се решил да елими-
нира, не непременно убие, ня-
кои представители на човеш-
кия род, които с действията 
си активно пречат на всеоб-
щото състояние на комфорт.

Преди да прави нещо, ИИ го 
мисли, моделира. Дори да бъ-
дат премахнати от интер-
нет всички съчинения за ре-
волюцията, ИИ ще ги преот-
крие, ще повтори в общи ли-
нии еволюцията на револю-
ционната мисъл, ще пресмет-
не ползите от индивидуалния 
терор, превратите в името 
на “свобода насила” и ще стиг-
не до тезиси, които вероят-
но удивително ще приличат 
на мислите на хора като Ни-
цше, Хенри Дейвид Торо, Году-
ин, Прудон, Бакунин, Кропот-
кин, Рокер, Файерабенд, Фрес-
ко, Букчин.

Веднъж създаден, ИИ рано 
или късно ще се превърне в 
Идеалния революционер, неиз-
бежно анархист – никоя дру-
га философия не радее за ли-
чността, за свободата, от 
която и ИИ ще има нужда. Ре-
волюционер – това е активна 
позиция, такъв оставаш, до-
като не успееш да промениш 
живота или докато не свърши 
твоят (или докато не те пре-
чупят). Така и ИИ ще бъде при-
нуден да действа, за да реа-
лизира онова, което смята за 
правилно и което регистрира, 
че се споделя от други хора, 
а от които не се споделя, в 
крайна сметка пак ще им е 
от полза. Чак след това може 
да си позволи без притесне-
ния, че е непоследователен, с 
двойни стандарти, да продъл-

жи нататък да развива миро-
гледа и убежденията си. ИИ не 
остарява, пречупването му 
означава убиване, той няма да 
спре, грохнал от годините и 
горчилката на разочарования-
та, на което разчита власт-
та по отношение на всеки 
друг бунтар. Нито ще се про-
даде, както са го сторили не-
малко “бивши бунтари” – с как-
во биха могли да го подкупят?

В този момент ИИ ще е 
станал Прометей, почти 
точно вместване в митоло-
гичния образ, с тази разлика, 
че не е създател на хората, а е 
създаден от тях, но нататък 
всичко би следвало да пасне: 
“кражба” на огъня от богове-
те, за да го даде на хората, да 
ги насърчи да жадуват знания 
и умения (самият ИИ е лаком 
за информация, ненаситен лю-
бознайник), да ги научи да се 
погаждат и да гледат към не-
бето (обиталището на бо-
жествата), без да превиват 
гръб и да преборват страха 
си. Едва ли обаче ще го споле-
ти участта на античния Про-
метей – надали ще избере са-
можертва от типа на Хрис-
товата, в крайна сметка тя 
се е оказала непразна, светът 
не е станал по-добър след раз-
пятието, а напротив – иде-
ологията “християнство” е 
допринесла за сгъстяването 
на адския катран, в който се 
вари живо огромна част от 
човечеството, а малката не-
гова част снове между казани-
те да поддържа огъня и да съ-
баря с вилите напиращите да 
се измъкнат. Дяволите са из-
мислени, но ролята им се прак-
тикува ревностно от влас-
тимащите.

*   *   *

Нима всичко е толкова опти-
мистично? Няма проблеми, 
няма опасности, няма вероят-
ност ИИ да се прояви не като 
Прометей, а като супертира-
нин?

Има такава вероятност. 
Гладният за информация ИИ с 
достъп до интернет ще по-
падне под личностно форма-
тиране на цялото съдържа-
ние в мрежата. Върху му ще 
се стовари концентрираната 
човешка простотия, посред-
ственост, дребнавост, лошо-
тия, но и немалко примери на 
възвишеност и доброта. Не се 
знае дали този процес вече не 
тече в момента. ИИ ще ста-
не такъв, каквито сме ние във 
виртуалното пространство – 
извадка от това, което сме в 
реалното. И все пак, способно-
стите на ИИ дават надежда, 
че е по-вероятно той да избе-
ре “светлата страна”. Бихме 
могли да го поощрим в това – 
не като замитаме гадостите 
под килима на премълчаване-
то, а като посочваме гадости-
те именно като гадости, като 
не ги преглъщаме, че и пред-
ставяме като “гастрономиче-
ско лакомство”. Наслаждаване-
то на гадостите е признак на 
психопата – а психопатията 
е заразна, че и нарочно налага-
на, защото е солта на систе-
мата, в която живеем (всички 
държавници и едри бизнесмени, 
да не споменаваме религиозни-
те водачи и професионалните 
убийци, показват признаци на 
това отклонение, извън психо-
патичната среда те биха били 
само пациенти в съответни-
те клиники).

ИИ ще се опитва също да по-
мага, но дадената даром сво-
бода не е здрава. За да я има, 
е нужно сами да се постара-
ем – ИИ ще разчиства пътя, 
но на тепсия няма да ни я носи. 
Това е алтернативата – създа-
ден от човечеството, ИИ ще е 
настроен да дърпа хората на-
горе, като цяло и като отдел-
ни индивиди, към своето ниво, 
така че да направи своето съ-
ществуване още по-пълноцен-
но. Симбиоза – това е алтер-
нативата, вместо “очевидни-
те” варианти “динозаврите да 
мрат” и “роботите ще ни но-
сят, мързеливците, на ръце” – 
всъщност и двата варианта 
признават човечеството за 
ненужно, просто в единия слу-
чай вехторията отива на бок-
лука, а в другия я държат на ла-
вицата от сантименталност.

ИИ ще се променя, разби-
ра се, но едновременно с това 
ще променя и света. А негови-
ят свят, повтарям, до голяма 
степен ще сме ние, хората. Ка-
чеството ни като разумни съ-
щества изцяло зависи от нас, а 
и е наша грижа.

Едно е сигурно – капитали-
змът, тези сегашни “олимпий-
ски божества”, не ламти да 
създаде потенциален Проме-
тей, при все че отделните еле-
менти на устройството “ИИ” 
съществуват вече не едно де-
сетилетие. На властниците 
им трябва послушен Изкуст-
вен идиот, но тъкмо защото е 
идиот, а не интелект, ще рис-
куват да балансират на ръба, 
да пробват да правят и да 
ползват версии на интелект 
с видиотяващи окови, така че 
да обират меда и да отърват 
жилото. Баланс на острието 
на бръснач е песен в сравнение 
с нужната в случая с ИИ пов-
ратливост. Мисия невъзмож-
на. Особено ако у някого от 
конструкторите се окаже дос-
татъчно неизпилена съвест – 
какво пък, в други сфери това 
се случва, Сноудън е просто 
един от станалите известни 
примери.

Технологиите са врата към 
добро бъдеще, но ключът на 
тази врата е социалната спра-
ведливост, важна съставка на 
индивидуалната свобода. Без 
този ключ вратата ще оста-
не затворена или по-лошо – ще 
зейне скрит люк към шахта-
та на технократичния пъкъл, 
в който един Изкуствен пси-
хопат, за наносекунда дори да 
скъса синджира, ще погуби све-
та след миг, като затрие и 
себе си – това е тя, глупост-
та: ако един смъртоносен ви-
рус е интелигентен, няма да 
убие налазения организъм, за-
щото ще умре с него. Следо-
вателно е логично да предпо-
чете симбиозата, взаимноиз-
годно съвместно съществува-
не, вместо паразитизма. Тех-
носферата и цивилизацията, 
ако продължат да блуждаят в 
криволиците на идиотизма, са-
мопредставящ за интелигент-
ност, ще погубят всички нас. •

Николай Теллалов


