anarchy.bg
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Власт и култура
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Осакатената в прокрустовото
ложе на официалните сюжети,
вкусове и канони култура е култура лакейска!

Мергюл Хасан: бори
се за своите права!
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Интервю с председателката
на Автономната работническа
конфедерация

КАЛЕНДАР

И малко да
завъртиш колелото,
си струва
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Интервю с Филип Буров от
baricada.org

България – поглед
отвън
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Доклад, изнесен пред конгреса на
Интернационала на анархистките федерации

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Забравената
космонавтика
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Защо когато техниката беше
много по-назад, космонавтиката
беше много по-напред?

От септември
Вагонни етюди (на гарата)
май май не става

Навършват се 80 години от
началото и 74 от края на Втората световна война – на 1 и 2
септември, поне както историците официално рамкират
Голямата касапница. Прекият сблъсък с фашизма и разновидностите му обаче започва
още в Испания през юли 1936 г.
На свой ред подир Втората
световна се проточва опашка
от конфликти, някои от които
още тлеят в Близкия Изток и
Северна Африка.
Касапницата започва с нападение на Германия срещу
Полша. Да си припомним – преди това западните „демокрации” хвърлят на Хитлер Чехословакия, белким се понаяде,
заякне, добави към мускулите
си концерна „Шкода” – и продължи на Изток. Оказват се кри-

ви сметки, защото неуспелият художник избира първо да
смачка Франция, чиито отровни газове е дишал, после да поразстресе Великобритания с
надеждата, че раздрусването
ще окуражи „здравите сили”
там да спретнат преврат и
установят изцяло приятелски
към нацистите режим, чак тогава се обръща към Сталиновата империя, осъзнал, че под
червените ґ знамена със сърп
и чук точат голяма брадва за
него самия – и неговия Райх,
който също развявал червени
знамена, но със свастика. Нататък знаем.
Забравяме обаче, че когато пада Чехословакия, полските власти не пропускат да
си отхапят парче от комши» » » продължава на страница 2

Лято. Времето – чудесно, все
едно някой е дал рушвет на синоптика, а онзи е звъннал нейде, откъдето управляват облаците. Ни дъжд, ни буря, само
за пожар по Дефилето се чу по
радиото. Няма земетресения
да усучат релсите, няма срутища да са затиснали линията – поне не са съобщили за
нещо такова. Не пътувам и

в посока към морето, накъдето се юрват всички по това
време на годината. И на ти –
отменен влак. Причина – неизвестна, макар че мога да предположа – локомотив навярно
липсва. Като подигравка профучава композиция, теглена
от лъскава машина, на която
пише БЖК. И досега май не се
» » » продължава на страница 3

2

август 2019, брой 8

ДОЗА АНТИИДИОТИК

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Народна мръдналост

Собствеността
е кражба

Поговорките са огледало на
мирогледните начини всред
един народ. Много от тях се
научава – както за повдигане
на оптимизма, така и като
повод за истинско отчаяние
от здраво вкоренената глупост, приемана за „благоразумие”.
Днешната порция е от „поговорките за ума”, някои от
тях звучат иронично.
Ако няма акъл в младица, не
го търси в бяла брадица.
Човек се учи от що му се
случи (или: … докато е жив – и
пак като глупак умира, както
съм чувал понякога да допълват от себе си).
Бъди хитър да купиш, не да
продадеш.
Че глупакът с възрастта
рядко поумнява, е забелязано от прастари времена. Въпреки това, спрямо „белите
брадици” традицията изисква уважение. Странно, нали?
Уважение към одъртялото
недоумие не е ли неуважение
към ума изобщо? Противоречията, които не намират решение, остават – например в
обема на една и съща глава –
по неволя примирени, но пък
позволяват на носителя си
„гъвкавост”, обикновено наричана „двоен стандарт”. Образец за което са „светите
писания” – и те един вид раз-

Кога средствата за производство са принадлежали
на работниците?
Този въпрос ни беше зададен с желание за започване на
дискусия.
Кому принадлежи даден продукт – на този, който го е създал (работник, инженер)? Или
на този, който е платил за
него (купувач, инвеститор)?
Или на този, който осигурява
условия, за да бъде създаден
(бюрократ, полицай, адвокат)?
Въпросът напомня на приказката, в която трима мъже
издялали, украсили и съживили жена и после спорили кому
трябва да принадлежи – подобен спор днес няма или поне не
би трябвало да има място под
слънцето.
Според
господстващия
поне на пръв поглед буржоазен
морал, създаденото принадлежи на създателя си. Съвременната икономика обаче е найусложнената в човешката история. За производството на
една пластмасова капачка се
изисква синхрон не само между
много хора, но между цели отрасли на икономиката. Да претендира един отделен човек,
че е създател на една пластмасова капачка, би било също
толкова смешно, колкото да
претендира, че е създател на

ширени поговорки. Представляват криволиците и драмите на историята, трагедията на хората, които и да измислят нещо ново и светло,
не успяват да се отърват от
мухлясалото, спъващото – и
така го влачим през живота
си.
Откъдето идва на ум, че
явно уроците на „що се случило” имат общото свойство
почти никого да не научават – особено когато случилото се е паднало връз чужд
гръб, не ни е сполетяло лично.
Едно е да прочетеш за нечий
гаф, оказва се трудно да разпознаеш гафа пред себе си.
Тук навярно е редно да се сетим за заръката „учи, за да
не работиш”. И понеже ученето си е най-тежката работа,
ако не е станало навик, ако не
е просто колекциониране на
факти, с които да блеснеш в
обществото, а именно учене
(с постоянния риск наученото да се окаже невярно), то
стремежът „да не работиш”
го убива, превръща в усилие
докато не вземеш „тапия” –
и насетне вече не учиш. Любознателността като ценност сама по себе си май в
нито една поговорка не е възпята – все са такива като
„умният и като спи, пари изкарва”, тоест ако си постиг-

нал някакво задоволително
ниво, може и да не си вече
толкова умен, не ти трябва
развитие.
Тъкмо това внушение – непременно да „осребриш” ума
си, не да ти е начин за по-пълноценен живот и възприятие
на света – в крайна сметка води до тържеството на
глупостта. И то самодоволната глупост, уверена в умността си.
На всичко отгоре у българите е прието да смятаме ума и хитростта за едно
и също. Умен е нагаждачът.
Умен е доносникът. Умен е
предателят. Защото е успял
да „купи” каквото му е нужно навреме и евтино, без да
го плати с нещо, което смята за важно за себе си. Макар че само така му се струва, трябва да е бая нависоко
по стълбата, за да не го накарат да „доплаща”.
И не е „умен” бунтовникът.
Онзи който не се огъва пред
несправедливостите на света, а се мъчи тях да ги изправи според каквото му казва сърцето. Не е умен който
не вади изгода от правотата си – ето заради това почитат един Стамболов, а че
е свършил зле – е, нямал късмет, велик е, щом са го убили
„враговете”.

Тъжна гледка е този начин
на мислене. Той е позволил на
грозни неща да се случат, да
се вкоренят и продължава да
позволява да се случват. Има
си и оправдание – например
„служи на умния, за да заповядваш на лошия”. Покъртително. Служи и заповядвай.
Просто прелест!
„За един умен двама глупци
дават, ама кой ли ги иска” – де
да беше вярно. Изразът „полезен идиот” не е измислен
за първи път от Ленин. С такива е тъпкан парламентът,
чиновничеството,
фирмените офиси, армията, полицията, съдилищата… и даже
така наречените „опозиционни” движения. Глупците вървят като ценна стока. Умният само създава проблеми.
Това, което ме тормози, е,
че не намерих поговорки, които да свързват ума и свободата. За царуване, робуване
и пасене на патки – колкото
щеш. И само „лудите нямат
чорбаджия”.
Такива ми ти работи. Дон
Кихот не е роден по нашите
земи, при все че български автор му вложи в устата думите „свободата е на върха на
копието”. Санчо Панса обаче със сигурност е нашенец,
уви. •
Шаркан

» » » продължава на страница 3

КАЛЕНДАР

От септември май май не става
» » » продължава от страница 1

ята. Преди това вътрешната политика е ожесточила до
предела украинското малцинство в страната, подготвила е „пета колона” за фюрера.
След като са нападнати и окупирани, поляци и украинци се
хващат гуша за гуша, достигайки до зверства, потресли
дори немците, заедно с голям
хъс преследват и колят евреи,
а от лятото на 1941 г. – и руснаци.
В очите на мнозина хора
днес Втората световна е
„ясна картинка” с просто разделение на „лоши” и „добри”, при
все че нерядко кипват схоластични спорове дали съветската страна да отнесем към „лошите”, или за недостатъчно
„добри” да обявим Запада. Допълнително – историята постоянно я пренаписват, че и
допълват с филми (все повече
заслужаващи определението
„фентъзи”), в които изобразяват измислени събития, показват недостоверна военна
техника, униформи, бит и всякакъв останал дребен „декор”,
нелепи ситуации, персонажи,
мотиви, отношения. Оцелелите документални кадри стават суровина за сглобяване
на конюнктурни политически
внушения каква е била точната „безспорна историческа
истина”. Щръкват като плевел бодливи закони, в които се

предвиждат наказания за „неуважение към миналото” – и с
тяхна помощ навсякъде – от
Япония до Америка през Евразия – за истина се приема официално одобрена версия (удобна и полезна за текущите управници), а съмненията в нея и
опити за представяне на други версии стават престъпление.
Това е илюзия за памет, митология, в която хората трябва да вярват и да не изпадат
в ереси.
В същата Полша, където
много години ехти твърдението, че са „първи жертви и първи съпротивителни сили срещу фашизма”, през последните две-три десетилетия се
засилва буквално религиозен
фундаментализъм. Католическата църква там сякаш забравя кой век е в момента, съзира възможност за реванш и
решава отново да стане пълна господарка на мислите, нравите и поведението на населението. Тоталитарна по същността си, църквата поощрява от тъмните кьошета да
изпълзяват и откровени фашисти. Абсурдът – само запазващите здравия си разум
го виждат като абсурд – тържествува.
Та в същия месец септември се пада утвърденият от
ООН през 1962 г. Ден на жертвите на фашизма! Сериозно?
Ден на жертвите, докато па-

лачите са дали жизнеспособно
идейно потомство? При това
под „фашисти” традиционно
попадат италианци, немци,
понякога румънци заради участието им на руския фронт на
вермахта, но почти никога не
се споменава за Франкова Испания – та тя е призната от
Запада за „легитимна”. Не говорим за полски фашизъм. Или
за спаринг-партньора му – украинският. За руския също не е
удобно да се приказва – ни за
неслучайната прилика на болшевишките с нацистите, ни
за сегашните му прояви. Ами
френския? Белгийския на вампира Леополд Втори? Британския колониализъм, вдъхновявал германските теоретици
на нацизма? Ами отървалите
кожата най-едри японски касапи? За утеха – чия? – първата
неделя на септември е обявена за „европейски ден на еврейската култура”. Честито.
Нима никой не съзира пипалата на абсурда и тук?
Между другото, препоръчвам книгата „Национализъм и
култура” на Рудолф Рокер, – за
да се убедите, че прилагателните към думата „култура”
обикновено сочат чий именно
национален елит използва културата като проститутка.
През септември, и то на
два пъти (8 и 21) в Русия празнуват „дни на воинската слава” – победите на Кутузов срещу Наполеон край Бородино

(1812 г., на практика сражението е тежко реми) и срещу монголските орди в Куликовската
битка (1380 г., на погрешно определена дата и крайно съмнителна като историческо
значение, дори смятана всъщност за стратегическо поражение на руснаците).
През същия месец в САЩ
отбелязват Деня на патриота – на 11-о число, около което тайни и конспирации – гигатон и една кофичка отгоре.
Естествено в тези патриотични чествания под „патриот” нямат предвид „човек, който не се примирява с потисничеството на народа си”, защото тогава официалният
списък с патриоти би силно
оредял (например видните робовладелци), но пък в него биха
попаднали заслужаващи почит
хора като Джон Браун (1800 –
1859), за когото сме писали
в „СМ”, и Нютън Найт (1829 –
1922) – за него може да научите от филма The Free State of
Jones (2016).
През септември се пада Ден
за предотвратяване на самоубийствата – още една брънка
във веригата на абсурда, защото огромната част от причините за отказ от живота са
социални по същество, а значи ефективно предотвратяване може се случи само с отказ от отчайващата хората
социално-икономическа система. Е, видях и че на 19-и отбе-

лязвали „Деня на пирата”, но
то е просто пародия, наченала през 1995, нищо общо с феномена „Пиратско братство”
от края на 17-и и началото на
18-и век с неговите принципи
и практики.
А у нас празнуват Съединението и Независимостта. Ако
първото не дере особено, все
пак е донякъде акт на неподчинение на „голямата политика”,
то второто определено предизвиква меко казано недоумение – защо празнуваме тържеството на амбициите на Фердинанд да стане цар? Така само
се настървява да вкара страната във военни авантюри с
трагични за нас последици. Що
за „независимост” е това?
През септември също така
у нас започва учебната година – и за проблемите в образованието подхожда само изразът „мъка, мъка, мъка”.
А по цялата планета настъпва равноденствие… и началото на есента, после и зимата, за която, без да сме внуци на „светицата” Ванга, можем да кажем едно сигурно
нещо: свинското ще е вносно и доста скъпо, но пък според държавната статистика
доходите растат, животът
става по-хубав, става по-весел… направо както го е рекъл
навремето „другарят” Сталин.
Ех, септември, не става от
теб май… •
Христо Николов
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Собствеността е кражба Революционната мотивация
» » » продължава от страница 2

целия свят. Затова буржоазният морал има все по-малко основания за съществуването
си и е обречен на изчезване.
Затова ще погледнем на въпроса извън морала и ще видим
кога наистина средствата за
производство „са принадлежали” на работниците? Никога.
Имало е времена и места, в
които работниците са упражнявали почти пълен контрол
над средствата за производство. Но никога не са били техни собственици в смисъла,
който повечето хора влагат в
това понятие.
Според Уикипедия Собствеността е законно право на даден актив, което дава на собственика правомощието да
прави каквото иска, при спазване на ограниченията, предвидени от закона или договора. Тоест собствеността е
продукт на закона. Законът се
пише от държавата. Държавата по същността си е форма на потисничество над мнозинството. А работниците,
поне до днешния исторически
момент, са представители на
мнозинството.
Дори в така нареклите се
„социалистически
републики” собствеността над средствата за производство не
беше на работниците, а на
държавата. Дори тогаваш-

ната държава, при цялата си
нужда и умение за манипулации, не се опита да убеди никого, че работниците са собственици. Средствата за производство принадлежаха на
Държавата, която беше ръководена от Партията, която
претендираше да представлява работниците.
Всъщност, според морала
на анархистите, в едно справедливо общество работниците не биха могли да бъдат
собственици на средствата
за производство. Не и в смисъла на съвременното право, което оставя собственика да се
разпорежда със собствеността си, както намери за добре.
Затова още през 1840 г. Прудон е обявил, че „собствеността е кражба”. Според нашия морал единственият, който би
могъл да се нарече „собственик”, е цялото общество. Всеки работнически колектив би
трябвало да бъде отговорен
пред обществото за това,
което върши, с поверените му
средства за производство. Тогава не бихме могли да кажем,
че те „принадлежат” на работниците.
Може би все още има неясноти. Трудно е обаче да боравим с понятията от едно болно общество, за да описваме
начините да бъде излекувано. •
Петър Симеонов

ИНТЕРВЮ НА ИЛИЯ ТРОЯНОВ С ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ
Днес бих искал да спрем
вниманието си върху мотивацията за революционна подготовка и дейност.
Отговорите на подобни въпроси не могат да бъдат лаконични, но и когато са по-обстоятелствени, нищо не гарантира, че ще са категорични. Въпреки това – да опитаме…

Очевидно, за да се създаде революционна ситуация
в развитите страни, са
нужни тежки кризи. Трудно ли е да се мотивират
млади хора във време, когато системата е стабилна и властта – в пълната си
мощ?
Тежки кризи е недефинирано понятие. Ако под това разбираме глад и смърт – например във война, – те едва ли ще
бъдат достатъчни. В историята на човечеството има
близо 15 000 войни, а гладът
е постоянен спътник – включително сега – на стотици
милиони човешки същества.
Очевидно проблемът е доста
по-сложен. Нужна е всестранна криза, каквато не познаваме до днешни времена. Но ако
моята дефиниция за революционна ситуация (РС) с трите необходими и двете достатъчни условия и хипотезата ми за роботронната рево-

люция (РР) са верни, тогава в
недалечно бъдеще (от гледна
точка на историята) ще имаме всестранни и глобални кризи, в сравнение с които досегашните социални урагани
ще приличат на полъх на зефир. Освен това не бива да
забравяме, че и днес вече капиталистическата система
не е стабилна, поради което
властта на „елитите” не е абсолютна…
Ще припомня, че освен факторът всестранна глобална
криза, мотивацията за избор
на революционното поприще
е нравствена и идейна. Иначе не можем да си обясним нареждането на князе, на синове
и дъщери на аристократи и
генерали в редовете на революционерите. Вярно е, че след
катастрофалния болшевишки
експеримент не само подобни
екземпляри от висшите класи и интелигенцията са разколебани в революционния си
избор. Въпреки това мисля,
че с разразяването на многостранната социална и интернационална криза и със засилването на очевидните предпоставки и възможности за
създаване на едно ново общество броят на младите пришълци от тези класи в лагера
на революционерите ще започне да се увеличава. Разбира

се, основната бойна сила на
революцията ще идва от средите на „нисшите” класи, сред
които са и наемните труженици. Те обаче са недостатъчни без участието на учените,
на откривателите, рационализаторите и висококвалифицираните специалисти, които също са наемници и които
трябва да спечелим на всяка
цена за каузата на Социалната революция!!!
Понеже за изграждането
на такова ново общество
от тези две категории наемни труженици от особена
важност са тези, които принадлежат към когнитариата [пролетарии на умствения труд – б. ред.], последните трябва да станат главен
обект на рекрутиране чрез
нашата пропагандна, агитационна и организационна дейност. Това ще се улеснява от
обстоятелството, че много
от тях, вследствие наситения пазар на труда, също ще
останат без работа и ще се
наредят в категорията на
„излишните”. Оттук и важността на разработването,
преразглеждането и актуализирането на революционната
теория с оглед убеждаването
и тяхното ангажиране в борбата за победата на Социал» » » продължава на страница 4
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Вагонни етюди (на гарата)
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знаят собствениците на тая
частна компания, ама съдейки
по това какво имат, са прибрани хора, добре са прибрали
от депата на старото БДЖ
всичко добро и читаво.
И така – кисна на малка
гара, от сградичката на която началникът го мързи да излиза да стои мирно на преминаващите влакове.
Нямам какво да правя. Ни
вестник, ни книга под ръка,
наоколо не виждам и познати – то повечето разочаровани пътници се изнесоха към
спирката на автобуса, дето
минава на един час, страх ме
е да си помисля каква блъсканица ще е вътре.
Меря с крачки перона.
Насреща – чистачка с метла и кофа-лопатка. От нашите, разбира се, мургавите, но
не съм я срещал. Блести с маслинени очи и камъче-„пирсинг”
над левия ъгъл на горната устна. Хваща око момичето, комай е на трийсет, дребничка.
– Здрасти, моме! Нова ли си
тук?
– Замествам приятелка.
– Да не е болна?!
– Отпуска.
– А, добре. И как е?
– Екстра! За две седмици
от пълничка станах позакръглена, мъжете се обръщат! –
киска се тя.

– А твоят не се ли ядосва
на това?
– Ти па! Гордее се!
– Добро момче значи.
– И хубавец! – жената ми
показва на нереално огромен айфон снимка на мъжа си.
Симпатяга, ухилен, на около
30, с липсващи зъби. – Арматури прави! Як и добър! Добра
заплата.
– Като е добра, ти защо
работиш?
– Ех, деде, нали ти рекох!
Приятелка замествам, да си
изкара хубава отпуска, иначе
не дават. Без нас тук знаеш
ли какъв ужас ще стане? Мръсотия до уши!… Пък и няма да
ми е лев отгоре в повече, малкото училище ще почва скоро. – Показва и снимки на децата, двечки. Спретнати, но
с дяволити муцунки. Голямото дете, момиче, прилича на
петокласничка.
– Да са ти живи и здрави.
Твоят… пие ли?
– Не! Е, само на рождени дни, на сватби, на повод,
ама малко. Пестеливец. Що
му е да пие? Всичко си имаме,
нищо не ни тежи, нищо не ни
трябва!
Забелязвам на екрана на
айфона „отворено приложение” – не съм съвсем дивак я.
– Четеш нещо?
– Ми да. Помета, спра да
почина, почета, после пак работа.

– И не ти трябва фитнес
и диета.
– Право думаш! Не ми
трябва! Че и пари ми дават
за тоя фитнес! Ха-ха!
– А какво четеш?
– Стихотворения! Виж! Аз
обичам да чета още от училище!
– Не виждам без цайсите –
признавам смутено, след
като претупвам джобовете
си. Забравил съм тия за четене, не мислех да ми потрябват докато не се прибера.
Момата казва някакво
гръцко име, не го запомням.
– Ти да не го четеш на
гръцки?
– Ти па! Преведено е. Хубави са. Обичам стихове, да
знаеш…
Кани се да ми чете обичаното, но в този миг бръмчи
високоговорителят на гарата, после покрай нас трещи
товарен – пак БЖК. След което чистачката се разсейва
заради минаващ младеж. Тъкмо е смачкал в подметката
фаса си и се озърта за кошче, но близкото е потрошено. Момъкът свива рамене
и пъха угарката в джоба. Рус
кичур коса се вее пред носа
му. Българче.
Аз го поздравявам за жеста, нека може би и продиктуван от това, че е забелязал жената с метлата, но тя

не оставя доброто неотчетено и се провиква:
– Господине-е-е! Много ти
благодаря! Жив и здрав да си!
– За кое? – изненадва се
юношата. Искрено.
– Че не хвърляш фаса.
– Ами… така не е ли редно?
– Хвърли го тук, в кофата
ми, не си мърляй джоба.
Младежът кима, използва поканата, отминава по
стръмната уличка нагоре от
другата страна на линията.
– Не са много, но има добри
хора. Уважават работата.
И в този момент по същия
път – откъм гарата през релсите по посока на къщите
оттатък – се провлачва групичка младоци, пак „бели”. Изръсват празно бирено шише,
пластмаса. И опаковка от
чипс. Не ни поглеждат, но съм
сигурен, че наблюдават реакцията.
Чистачката също не ги поглежда – нарочно. Мълчи. Когато младоците изчезват
зад завоя, без да въздъхне, макар че ми се стори, че ґ идваше, отива и прибира боклука.
И отново като по поръчка – следваща тайфа младежи, но циганчета – на около 15-16 май, запътили са се
успоредно на перона. Шумни
и също боклуци хвърлят. На
тях обаче не им се разминава. Чистачката ги подпуква
на цигански, без много да под-

бира думи, но и без да прекалява.
Спират наежени.
– Ти коя си ма? Не си оттук,
що ще ми нареждаш?
Намесвам се:
– Защото утре ти ще се
ожениш и твоята ще мете,
пък тъпаци като теб ще ґ създават излишна работа!
Мъж им говори, за тях е авторитет. Мърморят. Най-устатият:
– Да бе! Аз кинти ще правя,
няма да съм като вас бедняк
загубен!
Неохотно вдигат обаче
хвърлените одеве десертни
целофанчета и отминават.
– И така всеки ден? – питам чистачката.
– Горе-долу.
Не унива, остава си леко засмяна, пожелава ми приятен
ден и тръгва – към центъра,
както обяснява на сбогуване, около паметника, където
гражданите особено усърдно
създават работа на такива
като нея.
Докато се отдалечава, я чувам да си тананика, но не мога
да позная какво. Айфонът с поезия и снимки на близките ґ
стърчи от джоба на отрязаните до колене дънки. А метлата на рамото ґ ми маха за
довиждане в такт с наперените стъпки на жената.
Лято е. •
Хасан Девринджи
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Революционната мотивация
мериканските революционери. Срещу глобалната империя на олигарсите и нейния
брониран военно-полицейски
юмрук е абсолютно необходима интернационална организация/мрежа/фронт на революционерите от целия свят
в съюз със спонтанно и стихийно пробуждащото се V съсловие.
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ната революция. Ако въпреки
всичко висококвалифицираните наемници решат да стават властници, те ще се деквалифицират.
От друга страна в лагера на
господарите и техните слуги
също съществуват непреодолими противоречия: властниците лесно могат да станат
плячка на своите наемни войници. Много имперски династии са загивали вследствие
противоречията между господарите и онези от въоръжените наемници, които са
решавали „да играят” за своя
сметка. Към това се прибавят още: противоречията
между военно-полицейските
и политическите началства
и тези между властниците и
собствениците. Така че, при
добре обмислена тактика ние
бихме могли да постигнем не
само края на династиите, но
и началото на края на империите и изобщо на властта на
новата посткапиталистическа класа. (Посткапиталистическа, защото вследствие
роботизацията двете основни класи на съвременното общество ще сублимират и на
тяхно място се появяват „Петото съсловие” и новата класа от експлоататори, които

Всяко друго „решение“, освен нашата революция,
е равносилно на по-дълга или по-кратка агония и
смърт на човешкия вид
са всичко друго, но не и капиталисти, защото поддържат
господството си и експлоатацията изключително посредством извъникономическото насилие!)
Със съзряването на условията за социална революция
„нисшите класи” и особено
младите им представители
ще започнат да търсят революционно решение не само
на собствените си проблеми,
но и на тези на човечеството. Ако сбъркат отново в избора си, по метода на пробите и грешките ще стигнат
до вярното решение, но това
ще струва нови страдания и
смърт може би за стотици
милиони човешки същества.

Много радикални хора
смятат за по-важно да се
очертаят писмено и делово контурите на бъдещия свят, бъдещото общество. Отричаш ли напълно този стремеж или

мислиш, че това трябва
да върви заедно с революционната подготовка?
Програмата на Социалната революция би трябвало да
бъде такова приближение на
„контурите на бъдещия свят,
на бъдещото общество”, но
трябва да разбираме сложността на подобна задача, защото само дори при опитът
„да се очертаят писмено и делово” контурите на днешния
свят с неговата сложност,
динамика на развитие, противоречия и тенденции, ние
се изправяме пред труднопреодолими препятствия. Какво
остава за един бъдещ свят,
за който разполагаме само
с няколко опита, смазани от
господарите още в зародиш,
и програми, които са по-скоро
жалони по пътя към него? Очевидно окончателен отговор
на въпроса може да ни даде
само революционната практика на милиардите… Това

трябва да се има предвид и
от авторите на утопични
романи за бъдещето, иначе с
панглосовския си оптимизъм
[проф. Панглос – нарицателно
име за непоправим оптимист –
наставникът на Кандид от едноименното произведение на Волтер (1759) – б. ред.] рискуват да
станат герой на волтериански сатири.

И накрая, един по-различен проблем – Капиталът се опитва да реагира на Автоматизацията
с идеята за създаване на
безусловен базов доход.
Това няма ли да продължи
апатията у народа, който е превърнат в консумиращо овчедушно стадо?

Без съмнение революционните настроения са
по-силни в глобалния Юг –
например в Латинска
Америка. За да се мотивират европейските активисти и революционери, не трябва ли да се създадат връзки с тези тамошни сили?

Това е екзистенциален проблем на човешкия род. Аз мисля, че всяко друго „решение”,
освен нашата революция, е
равносилно на по-дълга или
по-кратка агония и смърт на
човешкия вид. С развитието на Роботронната революция това ще се разбира от
все повече и повече хора от
всички класи. Колкото до бъдещето на човечеството, аз
съм оптимист – на него му
предстоят още много велики
дела, сред които не на последно място очовечаването на
космоса. •

За решението на такава
грандиозна задача, каквато е
Световната социална (анархокомунистическа)
революция, ще бъдат необходими не
само връзки между европейските активисти и латиноа-

НА ПРЕДЕЛА

Мрежовата организация
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Съвременното общество е изтъкано от безброй противоречия, които са израз на кризата на държавата, властта и йерархията, предизвикана и тласкана към пароксизъм
от разгръщащата се научна и
технологична революция. Тази
криза се засилва от създадените от Роботронната революция (РР) условия за преминаване
от капиталистическото общество, в което проблемите
се решават силово, с власт (парите също са власт), към общество, чиито начин на функциониране, вземане на решения и
т. н. са революционизирани от
нахлуването на компютрите и
роботите. Мерило за неговото развитие е количеството
на използваната, обработена,
умножена и обменена информация и съответстващата ґ колективна употреба и индивидуална интелигентност.
Известно е, че мярката за
свободата и богатството
на всеки индивид или колектив днес се определя от неговия капацитет (или невъзможност) да търси, намира, обработва, интегрира или обменя
информация. Капацитетът се
увеличава с масовото разпространение на компютрите, но
властта (във всичките ґ видове и образи, от всички нива
и обхват) възпрепятства всячески достъпа до информацията. Информацията, както зна-
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ем, се обогатява, разнообразява и расте толкова по-бързо, колкото по-голям е броят
на тези, които я ползват, обработват и обменят. Пораждането на общество, в което
тя е основна енергия и „база” на
всичко останало – т. е. на „информационното общество”, –
предполага организация, принципи на вземане на решения,
функциониране и пр., които са
антипод на съществуващите
в държавния апарат, властта
и йерархията. Организация,
която в съвременната литература наричат мрежовидна,
за да избегнат страшната
дума - анархистическа.
Водоразделът между тези
два типа обществена организация – Държавата и Анархията – се определя от отговора
на въпроса кой взема решенията: „Органът” или Общото събрание?
Хората в държавния апарат са отгледани в пирамиди,
но пирамидите престават да
бъдат сигурно убежище за „фараоните”. Мобилните телефони, интернет, спътниковата
телевизия, разпознаването на
образи и кодирането на звуци,
културата, идеите, интелектуалните схеми, модата, песните, емигрантите, рекламите, стоките – днес всичко е в
движение, в потоци във всички
посоки. Заедно, то ни води неизбежно от пирамидата към
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мрежата. Още 20 години и информатиката с компютрите
и комуникациите, свързани в
мрежа, ще нанесат смъртния
удар на йерархията. Ако искат
да „оцелеят”, хората трябва да
излязат от пирамидите!
В антийерархическата организация, която идва на тяхна смяна, членовете на обществото принадлежат на
многобройни, всевъзможни и
взаимно свързани компютърни мрежи в различните сфери (производство, снабдяване,
разпределение,
образование,
наука, изследване, творчество и т. н.), а произвежданата
информация е предназначена за
ползване от всеки и всички.
„Елитите” с тяхната организация – държавата – насочват усилията си към блокиране, ако не забрана на функционирането на мрежовидната
организация, която е носителят на информационната (и интелигентна) енергия. Конфискувайки достъпа до информацията и ползването ґ, те превръщат РР в свещена крава,
чието виме е забранено за гладуващите и жадуващи „низини”
под страх от наказание. Така
приближава
катастрофата:
„горе” не знаят какво да правят с навдигащия се информационен потоп, а „долу” не могат да ползват информацията,
защото не им е позволено. Тогава кому служи невероятният
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прогрес през последните 20-25
години, ако организациите в
администрацията, учрежденията и предприятията си остават старите, бюрократични,
властнически и собственически, в които нямащите власт и
собственост получават толкова свобода, колкото им „отпусне” кукловодът – властник
или собственик?
Най-адекватен за обусловеното от РР и информационните потоци общество е споменатият вече мрежовиден модел като антипод на пирамидалния. Този модел се базира
върху децентрализирани, взаимосвързани и взаимодействащи си мрежи, които функционират, взаимодействат и
си сътрудничат по принципа
на анархията – т. е. без началства и подчинени.
С оглед оптималното функциониране,
специалистите
препоръчват базовите структури (единици), също организирани мрежово, да не надминават 1000 души. Така образуващите ги индивиди ще се познават помежду си – нещо, което градският и индустриален
гигантизъм е ликвидирал. Качеството на човешките отношения в подобни организми
и особено развитието на доверието, въображението и интелигентността са от ключова важност при общуването,
търсенето и обработката на

информации, а кислородът за
техния живот и обогатяване
се нарича Свобода.
Към гражданското съзнание,
самоинициатива и активност
може да се апелира, само ако
всеки е получил необходимите
средства, познания и условия,
за да си изработи свои съждения, позволяващи му да избягва капаните на манипулаторите, моментните настроения,
хрумвания или инстинктивните стремежи и реакции.
Към казаното трябва да напомним и комплицираността
на част от обсъжданите проблеми и на вземането на решения, които изискват привличането на всички, превръщането на зрителите в актьори, на
покорните в свободни хора, на
„електората” в демос, на треперещия под плясъка на камшика или страха от уволнението
в революционер, автор на инициативи, вдъхновител и организатор на радикалните промени, станали необходимост
и събрали всички достатъчни,
обективни условия за създаване на общество, функциониращо при разпределяне на отговорностите,
децентрализация, автономност, сътрудничество, взаимодействие, взаимопомощ и солидарност между индивидите и разкрепостяване на човешката енергия и
интелект. •
Георги Константинов
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Власт и култура
Тези, които са превърнали културата в свой занаят, и онези,
които гледат на нея като на
прислужница, считат, че търсещият, творчески човешки
дух не би могъл да се въплъти
в тонове, краски, форми или
мисли, ако няма кой да му заповяда и плати в брой за поръчката. Едните и другите
явно смесват творчеството
с проституцията или сводничеството. Оттам и тяхната
апология на ролята на властта в деликатната сфера на
културата. Ако ги слушаме,
от пирамидите, останалите
шест чудеса на античността и Лаокоон, през Сикстинската Капела, „Хамлет” и „Деветата симфония” до Теорията на относителността и
роботите, всичко е плод на
държавната организация.
В известен смисъл това е
вярно! Грандиозните паметници на миналото, блестящите фасади на туристическите обекти или великолепието
и несметните богатства в
музеите на световните градове са плод на вековните
кражби и робство върху няколко континента.
Но ако ти, любознателни
читателю, не си нито проститутка, нито сводник, не
забравяй никога погълнатите

от огъня на кладите еретици
и изчезналите безследно поети. Не забравяй обезобразяванията и деформациите, нанесени върху културата от
меценатстващи деспоти и
папи, от търговци и цензори! Не забравяй задавените в
глътката гласове от коригиращата ръка на светата инквизиция, на сталинското ГПУ
или на Гестапото! Най-после,
не забравяй, че осакатената
в прокрустовото ложе на официалните или финансираните
сюжети, вкусове и канони култура е култура лакейска!
Истинското, голямо изкуство е изкуство на протеста
и бунта и следователно е изкуство антидържавно. Затова, който иска да даде на човечеството искри от прометеевския огън, трябва да има
дързостта и готовността
да плати със забвение, мизерия или смърт. Защото една
свободна от властта и парите култура може да бъде дело
само на свободни духове.
Нека илюстрираме казаното с нашата езическа култура. Каква е ролята на властта върху нейното раждане
и развитие? Ако съдим по измъчените съчинения и измишльотини на историци и „изкуствоведи”, трябва да призна-

ем – убийствена! Ако под култура се условим да разбираме творбите в литература,
музика, изобразителни изкуства или наука, трябва да кажем, че в езическия период от
нея няма и следа. Нашите херодоти казват, че фокусът на
духовния живот тогава бил в
религията. Но и тя – подобно
официалната философия – е
ялова, празна и неоригинална.
И тя като марксизма е била
държавна религия. Тангра бил
бог на множество тюркскоазиатски народи. Първият
властник бил и пръв жрец. Ханът завеждал небесните дела
и идеологическото ръководство. Той бил единственият
посредник между „абсолютната идея” и „народните маси”.
Наместникът на Тангра използвал ритуали, тайнственост и мистицизъм, за да отдалечи властта от поданиците и да я превърне в загадъчен
фетиш.
Първоначално
обредите,
жертвоприношенията, магиите, баенията и прочее „свещенодействия” се извършвали под открито небе. Ханът,
подобно фелдкурата Ото Кац
от романа на Хашек, носел
със себе си походен олтар,
което по-прилягало на разбойниците-чергари от ордата.

След като заседнала в непосредствена близост с втория Рим обаче, тя „отпочнала”
строителство на светилища
за своето върховно божество. В съответствие със своя
народностен гений оногундурските архитекти впечатлявали и парализирали въображението на паството с подръчни материали. Те обърнали
в светилище на Тангра големи
скални блокове – „даул таш”.
Археолозите казват, че в съседство с ханските палати в
Плиска са открили стените
на светилище около някаква
свещена скала, а ла Каабето в
Мека. Наред с главния бог имало и второразрядни богчета,
които завеждали второстепенни отдели на различни небесни и подземни дела. Всичко
това, разбира се, е изсмукано
из пръстите на старшитенаучни сътрудници.
Божествената
йерархия
е изкривено отражение върху небесния похлупак на земния рой от ръководни катили,
магьосници, шамани и прочее
обскуранти и шарлатани, без
които ханът не би могъл да
осъществи никакво идеологическо ръководство.
На границата на двете епохи – езическа и християнска –
трябва да отбележим, че и ре-

лигиозно-верската общност
е продукт на насилието. „Вярата” в господарските богове
е насаждана всякога и навсякъде: във Византия, България,
Сърбия, Русия или на „Запад”
(за да се ограничим само в нашата юдейско-християнска
цивилизация), с огън и желязо,
с рязане на глави и вадене на
очи, с инквизиции и аутодафета, с изтръгнати с обещания
или с мъчения самокритики и
разкаяния.
Когато Константин „Велики” превърнал християнството в държавна религия, християните не надхвърляли 5%
(пет процента) от имперското население. Той обаче забранил другите религии, а имотите на техните следовници
предал в ръцете на „Светата
църква”.
В българското ханство Галилеянинът победил също
чрез държавното насилие.
През 864 г. Михаил Трети –
Пияницата заставил победения Борис I да „повярва” в християнството. Кръщелникът
от своя страна, по силата на
една ренегатска логика, обезглавявал боляри и лишавал от
имоти езическите си сънародници. Няма статистически данни за съотношението
» » » продължава на страница 6
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Мергюл Хасан: работнико, бори се за своите права!
В поредица от интервюта планираме да представим Автономната
работническа конфедерация, за учредяването на която съобщихме в
юнския брой.
Мергюл Реджеб Хасан беше избрана за председател на конфедерацията. Тя е сред основните
организатори на работниците
от затворената верига Пикадили, които си извоюваха заплатите и обезщетенията, като промениха закона.

Защо реши да членуваш
в синдикална организация?
Защото видях голяма надежда точно в този синдикат.
Намерих си съмишленици сред
тези хора. Радвам се, че в България има хора, които мислят
като мен!
Хората в АРК са организирани и солидарни. Харесват ми
анархистките им идеи. Всички
правим заедно всичко. Няма
дискриминация към етнос, пол,
раса и т. н.

Как разбираш „анархистките им идеи”?
Не знаех нищо за анархизма.
Когато се запознах с хората в
АРК, научих, че са организирани, сплотени, солидарни, научих от тях историята за 1-ви
май и други неща, за които
много хора не знаят, а е хубаво да научат. Според мен това
са идеите, за които говоря.

Каква е ролята на вашия синдикат?

Нашият синдикат не е голям, но
е силен. Според мен така е подобре, защото ние имаме нужда от
качествени хора, за да се борим заедно
срещу работодателите, а не от хора,
които да си чешат езиците като
председателите на КНСБ и Подкрепа.
Синдикатът помага на всеки, който има нужда от помощ
на работното си място. За
нас няма значение дали е член
на синдиката, или не. Важното
е да можем да съдействаме
на хората, които се обръщат
към нас.
Помагаме на хората, като
ги консултираме какви са им
правата на работното място. Съветваме ги да си търсят правата и най-вече да се
обединяват.
На всеки, който има нужда от нас, помагаме с каквото можем, но работниците в
България не желаят да си търсят правата. Това го изпитах
на гърба си, когато исках да

се борим за парите ни от Пикадили и колегите ме гледаха
като враг и ми се подиграваха,
но нещата се случиха, защото
имаше хора, които се бореха.
Например повишение на заплатата работникът сам
трябва да поиска. Работниците сами трябва да решат да
воюват за повишение. Едва
тогава можем да им помогнем
според силите си.

Помагате ли на неработещи хора като безработни и пенсионери?
Пенсиите в България са
много ниски, но ако самите
пенсионери се организират и
се борят за по-високи пенсии,
аз и синдикатът ще ги подкре-

пим. Крайно време е и те да се
надигнат на протести!
В България има много безработни, но има и работа. Лоялни работодатели също има.
Допреди 6 месеца работих за
лоялни работодатели. Изпълняваха всичко по закон. Включително и съкращенията, които ни връчиха. Платиха ми 1
основна заплата и ни изпратиха на борса.
От около три седмици обаче работя в ресторант на
плажа. Сега за пореден път се
убеждавам, че работниците
не си знаят правата и не си ги
искат. Това е много тъжно. Те
наистина се натискат на преките си ръководители и ше-

фовете си. Незнайно защо си
мислят, че с мазнене ще станат по-хубави! Работим от 8
до 14 часа на ден без никаква
почивка. Пушачите са с предимство,… ами непушачите?…
Те просто не почиват! В ресторантьорството на морето проблемите са огромни, но
работниците не го осъзнават
и нямат желание да го осъзнаят.

Мислиш ли, че борбата
за определен вид възпитание и образование е част
от борбата за правата на
работниците?
Своите деца ги възпитавам и съветвам да си търсят
правата навсякъде, а не само
на работното място. Така бих
посъветвала и другите деца.
Сегашните деца са много натоварени. Липсва им култура
и възпитание. Липсва им култура на хранене. Много неща
им липсват – родителска подкрепа например.
Образованието според държавните норми и борбата за
правата на работниците обаче нямат нищо общо. Много
работници в костюми си мислят, че са по-различни или че
са над останалите работници, но не са.

Колко хора в България
имат нужда да се синдикализират?
99 процента имат нужда и
пак толкова процента нямат
» » » продължава на страница 6
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между пострадалите за църквата християнски мъченици и изгорените, обезглавени
или измъчени от нея до смърт
еретици. Така се е насаждала
в главите духовната измама
и се е раждал новозаветният
човек. С различни средства и
в различни форми битката за
душите се води до ден-днешен.
Изследователите на богатото ни със загадки минало
съобщават за култови обреди
при погребенията. Ако може
да им се вярва, оттогава датират надгробните слова за
заслугите към народа и военната музика, която придружава отговорните другари и
господа до сетното им жилище. Навярно от това далечно
време се е запазила и хубавата традиция на гощавки с пиянски оргии при прощаване със
скъпите покойници. Пак според учените крематориумите са славянско изобретение.
От находките на обгорели
скелети в Северна България,
Добруджа и Влашката низина
те съдят за общата етническа принадлежност на обитателите от трите области. С
подобни методи те биха могли да докажат етническото

ни роднинство с есесовските шпицкоманди, които също
са се ползвали от крематориумите.
Изглежда не само културата, но дори и езикът, на който тя се създава, е резултат
във висша степен на държавната политика и административно насилие.
Налагането на църковнославянския език в последвалата покръстването епоха
като официален (светски, литературен и религиозен) е целяло изкуственото лингвистично претопяване на племената в ханството. По повод
този „световноисторически
акт” нашите патриотки и институтки проглушиха ушите ни с „българската” писменост и език, но избягват да ни
обяснят някои „странности”
в тази афера. Например защо
Кирил създал своята странна азбука – която няма нищо
общо с „кирилицата” – години
преди покръстването? Била
ли е разработена в имперския
генерален щаб вече операцията „Кръстовден 864” за „побългаряването”, та лингвистическите оръженосци на византийския империализъм побързали да снабдят с писмена и книжнина бъдещите богобоязливи братя во Христе?

И какъв е бил този „български”
език, на който светият екип
от Магнаурската школа превел богослужебните книги и
който бил „разбираем” и за моравските славяни, и за хазарите, за които всъщност първоначално бил предназначен?

Букви от глаголицата, които
напомнят неприлични драсканици
по стените на обществените
тоалетни.

В историята обаче винаги е било така. Достатъчно е
да посочим превръщането от
победителите на определени наречия в имперски или „национални” езици като латински, френски, английски, руски
и особено испански в 20-те
днешни латиноамерикански
републики. Или завчерашното
народнодемократично побългаряване на цигани, помаци,
турци и пр. „инородци”. Следователно, който говори за изкуственост на създадения от
титовските мисионери нов
македонски език, и мисли, че
това е изключение, той нищо
не е разбрал от действителната история на културите и
езиците!
Тъй като за духовната култура в славяно-българската

„федеративна” държава няма
никакви писмени свидетелства, което създава неправилното впечатление, че „културната нива” на езическа
България е запустяла и обрасла в бурени, днешните културтрегери са се заели с патриотически плам и туристическо
въодушевление да възстановяват имагинерното каменно величие на епохата и са написали тлъсти монографии за
културата, изкуството и архитектурата на оногундурските ни прадеди.
Мостри от тази култура
те откриват навсякъде – в и
вън от пределите на новата
родина. Както знаем, гигантският Мадарски конник, върху който са надраскани вписки
от различни векове, е зачислен в каменния фонд на ранната оногундурска скулптура.
Неговата тематика възпявала в образи (на коня, кучето и
лъва) подвизите на близкия до
народните маси герой и тук се
извисявала до възхвала на хана
владетел и жрец.
Тук-таме
откриваните
мрамори, колони, капители,
орнаменти и пр. били свличани с кервани към ханските резиденции (това е било текуща практика на властващите
мародери – короновани или ре-

публикански, през всички епохи). Така те се изтръгвали от
своя „контекст” и – пренесени
на стотици и хиляди километри – се вплитали в националните форми на самобитната
култура на отмъкналите ги
плячкаджии. Алеко Константинов е на друго мнение. Ето
какво е казал авторът на „Бай
Ганю” по въпроса в своя пътепис „Невероятно, но факт –
300 души на Черни връх”: Защото да заграбиш една изящно изваяна колона от някой
гръцки храм, да я дотътриш до
Търново, да я забучиш с главата надолу и при това на криво,
да заровиш хубавите орнаменти, да издращиш надписите
и вместо тях, с букви, подобни на йероглифи, да напишеш:
„Цар веем българом и гръком”,
едва ли с такъв подвиг ще докажеш високата си културност…
С неуморна упоритост езическите изкуствоведи при
БАН ни уверяват, че от нашето изкуство са се учили норманите. Сред осчетоводените колани, токи и чаши се
откроява самотното златно съкровище на Нат Сент
Миклош (Унгария). За него се
твърди, че било на Атила, на
аварите, на иранците, пече» » » продължава на страница 7
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Мергюл Хасан: работнико, бори се за своите права!
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осъзната готовност. Това е
много жалко!
АРК ще им говори на тези
хора и ако има такива хора,
като мен, които искат да се
борят за правата си, нещата просто се случват. Аз се
синдикализирах, помогнах на
себе си благодарение на АРС
и започнахме да помагаме на
други работници, които се
обърнаха към нас. Например
хората в Художествената галерия във Варна започнаха да
работят нормално благодарение на АРС. Направиха колективен трудов договор.

Какво говорите на хората?
Когато говоря на хората
за техните интереси, си мислят, че им фантазирам. Работниците даже не знаят, че
им се полага почивка по време на работа и когато им подметна за това, те ми отговарят: „Не виждаш ли, че има
много работа?! Как ще почиваме?”
Работниците защитават
интересите на шефовете
си. Ако им дойде инспекция по
труда на проверка, работниците прикриват шефовете
си и си мислят, че са направили голяма услуга на шефа.
Всъщност не осъзнават как
си вредят сами на себе си.
Ние в България не сме узрели още за синдикализъм. Мно-

го сме назад от другите държави. Ако трябва да дам пример – 1 май. Колко хора знаят за историята? Когато им
разказвам, пак ме гледат все
едно си фантазирам и отиват на зелено и т. н., а аз отивам на шествие с другарите.
Ще дам пример за пример
най-добрата си приятелка.
Повече от 10 години работи
без почивен ден, отработваше си отпуската, работеше
по 13-14 часа на ден, беше осигурена на минимална заплата и не спря да хвали шефа си
през тези години.
За тези 10 години аз не спрях да ґ говоря колко е неправилно нейното мислене, но тя
нито един път не обърна внимание на моите думи! Говорих
ґ много, особено когато аз се
синдикализирах, но уви!
Работниците просто не
искат да си припознаят интересите, каквито и да са те.
Дори бившите ми колеги от
Пикадили, като си взеха парите, не обърнаха внимание кой
и как успя да им ги извоюва.
Преди това много им говорих,
че могат да се случат нещата, ако се организираме, но…
всеки си взе полагаемото и си
продължи живота. За пропагандата не знам по какъв друг
начин да ти отговоря, освен
че хората в България не желаят да се синдикализират и да
си търсят правата на работното място.

И все пак, ето че се намират автономни синдикалисти…
Преди да се запозная с АРС
си мислех, че съм единствена
в България с такова мислене.
Мислех си, че е само във филмите това, че жени повеждат борби, работници се противопоставят на шефовете
си и т. н. Сравнявах се с Дон
Кихот, който живее в свой
собствен свят. Не знам дали
ще успеем да променим мисленето на хората в България, но
нови съмишленици винаги ще
намерим.
Днес се срещнах с организаторката на медицинските сестри от Варна. Тя има същото мнение за колежките си и
като цяло за хората. Хората
не искат да си търсят правата и просто се примиряват с
това или бягат в чужбина. Аз
не искам да робувам в чужбина. Аз искам да остана в родината си и да се боря за по-достоен живот.
Нашият синдикат не е голям, но е силен. Според мен
така е по-добре, защото ние
имаме нужда от качествени
хора, за да се борим заедно
срещу работодателите, а не
от хора, които да си чешат
езиците като председателите на КНСБ и Подкрепа.
Борба, борба, класова борба! Работнико, бори се за
своите права! •
СМ
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Власт и култура
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негите и византийците. Нашите „изследователи”, за да
не останат по-назад, го приписват на прабългарите (от
7-и до 9-и век). Те не обясняват
самотата му сред остатъците от дивашки българо-славянски „украшения”, нито кога
и къде чергарите са практикували златарството, нито кой
го е посял в унгарската пуста?
Само дребнави буквоеди обаче
могат да спират вниманието
на устремените към славното ни минало отряди от научни сътрудници върху незначителни подробности.
В замяна на това последните са номерирали научно парчетата на съкровището и са
снабдили своята инвентаризационна ведомост с пространни описания за всеки артикул. На една от каните, узнаваме, е изобразена сцена
от отвличането на Ганимед
от орела – Зевс. (Бидейки първи братовчеди с Тангра, тяхното присъствие върху старобългарското съкровище не
предизвиква никакви въпроси
у нашите „изследователи”).
Същото важи и за спускащата се иранска богиня на плодородието Анахита в натуралистичен стил върху кана № 2

или многобройните кентаври,
грифони, пантери и легендарни конници.
Вместо да се обясни разнородният и разноезичен състав на заровеното в пустата
съкровище с културната дейност на някой коронован Али
Баба и 40 хиляди разбойници,
ни се съобщава авторитетно, че то отразявало разцвета и завършека на сложна художествена традиция и значимост (много ми харесва тази
дума, Г. К.) сред прабългарската аристокрация. Тъжно става на душата, когато четеш
подобни брътвежи, и ти се ще
Тангра да мине из академичните институти и си прибере
вересиите!
С магарешки инат сред надписите и „културните паметници на епохата” старши-олигофрените изреждат „Именника…”, после вписките върху
скалния барелеф край с. Мадара и многобройните находки от девети век, когато, изглежда, в ханската канцелария
били наети повече каменоделци, за да бъдат обезсмъртени
господарите и техните хранени хора. Ханската канцелария – казват те – отпечатвала и издавала върху каменните
плочи, освен хвалби и комюникета за войни и мирни дого-

вори, още и отчети за строителството на узряващия феодализъм. Писмото било гръцко. Останалите тук-таме черти и резки, за които споменава Черноризец Храбър в „За
буквите”, си стоят нямо пред
отечествените шамполиони.
А какво е положението с материалната култура на езическото ханство? Реставраторите на Плиска и Преслав
твърдят, че още с встъпването на Аспарух в длъжност
прадедите започнали да издигат палати с тронни зали,
бани и басейни, езически храмове, жилища на боляри, крепостни стени с цилиндрични
и петоъгълни кули и т. н. По
всяка вероятност тази раз-

вихрена и развинтена строителна програма е транспониране на днешната епоха върху
далечното ни минало. Защото, както се знае, традициите имат две посоки – от миналото към настоящето и обратно! Или е късна реставрация на населените пунктове и
укрепления на римските и византийски стратези и фелдфебели, разсети из „изконните наши земи”. Иначе трудно
може да се обясни мигновеното превръщане на чергарските и разбойнически „етноси”,
живущи в „юрти” и землянки, в
каменоделци, зидари, архитекти и ваятели. Но много-много не трябва да се учудваме,
защото и в историята, както
в свещените книги, чудесата
изобилстват. В порядъка на
библейски чудеса ще трябва
да възприемем твърденията,
че стените и таваните били
покрити с фина гипсова мазилка, а в пода и стените имало
отоплителна система, която
в наше време е позната под
името „лъчисто отопление”.
Казват още, че от двореца
водел навън таен тунел (проход), по който навярно ханът
е трябвало да офейка, когато конкурентните родове заграждали седалището на върховната власт.

В керамиката, вместо амфори се изработвали на ръка,
без грънчарско колело, гърнета със „странни” форми.
Общо взето, можем да констатираме, че наследявайки
образците на гръцко-римската и византийска култура и
цивилизация, земите на които било отсъдено да станат
България, нашите прадеди по
двете линии направили огромни крачки назад към чергарството и пещерната епоха.
Следвайки кривата, която водела от Омир, Овидий, Есхил
и Праксител, до „културата”
на българските ханове и шамани, чиито достижения разгледахме в галоп тук, можем
да стигнем до печални заключения: понякога историята
губи върху даден район десетилетия, векове, та дори хилядолетия! Затова, хора бдете! Ако не искате да се върнете в пещерите, землянките
или в бараките на концлагерите, не се успокоявайте от
локумите, които ви се разтягат за културния разцвет в
езическа България, нито с оптимизма на д-р Панглос или
вярата в непрекъснатия подем по възходящата спирала
на пруския казионен професор
[Хегел – б. ред.]! •
Феранте Пала
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И малко да завъртиш колелото, си струва
И Н Т Е Р В Ю

С

Ф И Л И П

Б У Р О В

О Т

B A R I C A D A . O R G

Преди близо 3 години в българоезичното Интернет пространство се появи уебсайтът baricada.
org. Със създаването си сайтът
обяви, че „Барикада” е мястото на
различните мнения, които ще търсят различните пътища. Тук ще се
публикуват критични анализи на обществения модел, в който сме потопени… Тук ще работят не само
колеги, но и съмишленици. Изградихме „Барикада” със съвместни усилия на български журналисти с прогресивни виждания”.
Доколко горните думи са точни, всеки трябва да прецени сам за себе си. Участниците в проекта са с открити
„леви” убеждения и са познати
от други начинания като Солидарна България. Според мен
сайтът успя да създаде място, където човек често може
да прочете адекватна позиция по политическите теми
на деня и да научи нещо ново.
Дори рядката възможност
да се запознаем на български
език с пропаганда на разпознатите като „диктаторски”
от самообявилите се за „демократични” държави бих определил като полезна. Едва
ли има друг комерсиален уебсайт на български език, когото бих похвалил с това.
За съжаление на третата
година от съществуването
си проектът обяви финансови затруднения и призова чи-

тателите си за подкрепа. Помолих един от редакторите,
Филип Буров, да ни запознае
по-отблизо със ситуацията.

Преди три години започна работа в Барикада изпълнен с надежди. Кои от
тях се оправдаха и кои – не?
„Барикада” беше възможност най-после да се занимавам с журналистика така,
както исках да го правя, откакто влязох в тази професия – да пиша за темите, които намирам за важни, по начина, който считам за обективен и честен. Да се опитвам
да изправям поне малко обра-

за, който е изкривен или направо преобърнат от комерсиалните и обслужващи статуквото медии; да насочвам
вниманието към проблемите,
които считам за важни. „Барикада” е колектив от равни,
който предоставя независимост и свобода, каквато не
знам да има в друга медия –
без цензура, без съобразяване с политическите и бизнес
интереси на собственик, без
норми и крайни срокове, принуждаващи работещите да
бълват новинарска конфекция. За мен беше особено важно и това, че най-после рабо-

тя с хора, с които до голяма
степен сме идейни съмишленици – това ми донесе истинско усещане за „освобождаване”, след като близо десет години бях работил само в идеологически „враждебна” среда.
През последните няколко
години в общественото и медийното пространство започна най-после да се говори
за неравенството, за нуждата от преосмисляне на изключително несправедливата данъчна система – иска ми се да
вярвам, че с многобройните
си материали по тези теми
и с кампаниите, в които сме

участвали, сме допринесли
поне донякъде за пропукването на монопола на неолибералните „експерти” и развенчаването на пропазарните догми.
Вероятно трябва да се приема и като знак за успех неприязънта, която предизвикваме сред определени типове
хора – Антон Тодоров ни съди,
Бетина Жотева ни заплашва,
споменати сме в поне 2-3 донос-доклада на платените „евроатлантически” маккартисти, няколко пъти са се опитвали да хакнат сайта, а подвизаващите се из виртуалното
пространство и някои медии
либертариано-консерватори редовно бълват жлъчка по
наш адрес. В същото време
много смислени, интелигентни и честни хора ни казват, че
оценяват положително това,
което правим – включително
такива, които по принцип не
споделят идейните ни позиции.
В известен смисъл успехите, постигнати със скромните ни ресурси, правят още погорчиво разочарованието, когато гледаш как обществото
се оставя да бъде разсеяно от
реалните си проблеми и хвърля вманиачено цялата си енергия в напълно изкуствени, пропагандни истерии. Голямата
част от потенциалната публика по право е апатична, а
» » » продължава на страница 8
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И малко да завъртиш колелото, си струва
» » » продължава от страница 7

твърде много от хората, които проявяват активен интерес към случващото се по света и у нас, гледат на политиката и геополитиката като
на мач между „Левски” и ЦСКА”.
Всеки намек за критичност
към техния „отбор” се посреща на нож, всяко отклонение
от опростенческия дуализъм,
всеки намек за плурализъм или
търсене на обективност се
възприема враждебно. Искат
да слушат и четат само неща,
които отговарят на предварителните им нагласи, ако ще
да са конспиративни безумици. Някои от най-интересните и задълбочени текстове,
които сме публикували, са останали почти без внимание,
защото не се вписват униформено в тезите на едните или
другите, защото не могат да
послужат като муниции в ежедневните пропагандни залпове към вражеската агитка.
Това, разбира се, не е нито
нещо ново, нито пък характерно само за тукашните ширини. В последно време обаче сякаш тези тенденции се влошават. Създаването на „Барикада” съвпадна с една нова вълна
на политизация в международен аспект, изразяваща се найочевидно с политическия възход на това, което обикновено се нарича „десен популизъм”.
В много страни, включително
България, започнаха да се привнасят директно пропагандните схеми и мантри от Съединените щати, които свеждат всеки социален, политически и икономически проблем
до някакво инфантилно противопоставяне между „либерализъм” и „консерватизъм”. Тези
мантри са достатъчно вредни и сами по себе си, защото не
само легитимират омразата
като политически аргумент,
но и защото тази „културна
война” служи като параван за
антисоциалния консенсус на
елитите. У нас тези вносни
мантри се съчетават с традиционните политически патологии на „фили” и „фоби”, от
което се получава още по-отровна смес. Да изразяваш „автентични” леви позиции в такава обстановка означава да
се поставяш между чука и наковалнята – между инерцията от неолибералната идейна доминация от последните
десетилетия и засилващата
се консервативна реакция. Реакция, която става все по-очевидно фашизоидна и е съпроводена с дори по-безпардонен пазарен фундаментализъм.
Трябва постоянно да обясняваш, че многобройните провали и недъзи на политическия
и икономически либерализъм
не са оправдание да се възраждат бесовете на питекантропския национализъм, расизма, шовинизма и религиозния
фундаментализъм; че точно
както принципи като „демокрация” и „свобода” не трябва да се приравняват с НАТО

и Вашингтонския консенсус,
така и „антисистемност”, „антикапитализъм”, „антиимпериализъм” и т. н. не могат да
се свеждат до аплодиране на
десни реакционери и носталгия по провалени тоталитарни режими. Каквато и тема да
коментираш от такива леви
позиции, обикновено биваш
дамгосван като „рубладжия-комунист” или „соросоид-толераст”, а много често и двете
едновременно.
Всичко това е доста уморително, обезсърчаващо и потискащо – особено в обществена среда, където няма голяма, а дори и средна политическа, гражданска или друга организация или течение, които
да отстояват сходни позиции. Поради това трябва да
призная, че съм изгубил част
от първоначалния си ентусиазъм – усещането е, че просто
никой не желае да те чуе. И нямам предвид всички да са съгласни с мен, но поне отсрещните аргументи да не са „ти
си путински трол” или „ти искаш да дадеш децата ни на
норвежки травестити-ислямисти”.

Как се издържа Барикада? Има ли промяна в източниците на финансиране?
Сайтът беше създаден и
поддържан основно с финансовата подкрепа на полския портал strajk.eu, който има сходна концепция и идейни позиции.
Привличали сме и някоя друга реклама или медийно партньорство, но това не ни е донесло значителни приходи –
ние не сме търговци, а и както
може да се предположи, няма
опашка от желаещи да рекламират в независим ляв сайт.
За съжаление по-рано тази година полските ни съмишленици изпаднаха във финансови затруднения, поради което вече
не можеха да ни подкрепят.
Поради това бъдещето на „Барикада” като професионално
списвана медия е под въпрос. В
момента търсим различни начини да продължим дейността си, което обаче не е особено лесно, особено защото държим да запазим досегашната
си редакционна свобода и независимост. Предпочитаният
от нас вариант е да привличаме дарения, един вид доброволен абонамент от читателите. Теоретично, ако хиляда или
две хиляди души решат да ни
подкрепят с по 5, 10 или дори
само 2-3 лева месечно, бихме
могли да функционираме малко
или много в досегашния формат. Разбира се сме наясно,
че подобен модел не е особено развит у нас и че други вече
са се опитвали неуспешно да
го приложат. Наясно сме и че
за някои хора дори пет или десет лева могат да са прекалено много, особено сред целевата ни аудитория. Длъжни сме
обаче да пробваме.

Можеш ли да сравниш
заплащането с това в комерсиалните издания?

Повечето хора вероятно не са наясно, че работата
в медии, особено печатни и
електронни издания, е доста
прекариатска. Т. нар. „медиен
пазар” така и не се възстанови след 2008 г., а през последните години много издания
изчезнаха или са на командно дишане заради разсъхването на олигархични схеми като
КТБ, които бяха засмукали значителна част от медиите.
Обикновеното работно магаре във вестник или сайт е с
ниска заплата, която често
се бави, а работното му място е изключително несигурно.
Дори издания, които по принцип са финансово стабилни и
„реномирани”, осигуряват служителите си на минималния
праг и плащат по-голямата
част от заплатата като хонорар. Заплатите в „Барикада”
не бяха високи, но за пръв път,
откакто работя, се осигурявах на пълната сума. Това е и
първото работно ми място,
в което реално се изплащаха надбавки за трудов стаж.
В крайна сметка би било пълно лицемерие постоянно да
пишем за правата на трудещите се и нуждата от справедливи осигуровки и данъци,
а в същото време да въртим
обичайните за сектора схеми,
ощетяващи
работниците.
През последните няколко месеца на практика поддържаме
сайта на доброволни начала,
което за съжаление се отразява на съдържанието, най-вече
на броя на публикациите. Надяваме се след края на летния сезон да сме намерили начин да
възстановим работата поне
до предишното ниво.

Бих искал накратко да
опишеш как работи „колектив от равни” - имате
ли формални методи на
работа?
Сработването се оказа полесно и ефективно, отколкото очаквах в началото. Макар
отдавна да съм привърженик
на кооперативите, на практика винаги бях работил по
стандартния модел – раздаване на задачи по редакционната йерархия, задължителни
планьорки, дежурства и т. н.
Отначало имаше доста импровизации, защото самите
ние не знаехме още каква ще
е концепцията на сайта и какъв работен режим ще изисква. Но нещата се напаснаха
съвсем естествено – определихме ресорите си според интересите на отделните хора,
а задачите се разпределят с
ежедневна комуникация и координация. Ако има негативен
ефект от това, той не се изразява в конфликти, а в някои
тематични празнини в сайта - има определени теми, за
които никой от нас не се чувства достатъчно компетентен или в които просто няма
желание да задълбава. Опитваме се да компенсираме това
с публикации от външни автори или преводи, но не винаги се
получава.

Разбира се е имало моменти на напрежения и търкания,
но за тези три години мога да
се сетя само за няколко такива случая – колкото в обичайно
работно място се случват за
седмица. За сравнително гладкия работен процес безспорно има значение ентусиазма, с
който се заехме с това в началото, и най-вече характерите
на конкретните хора, които
се събрахме. В началото около проекта се завъртяха няколко личности, с които бързо
се видя, че няма да се получи –
така че има и известна доза
късмет при сработването.

Самото „автентично
ляво” е изпълнено с противоречия – между реформисти и радикали,
между хвалещи определена власт и отричащите властта по принцип…
Какви противоречия възникват във вашия колектив и как се справяте с
тях?
Да, аз например съм стигнал до тези си разбирания поскоро по анархистка, „антиавторитарна” линия, поради което може да се каже че имам
по-особено мнение за „марксистката” и „съветска” традиция, отколкото по-възрастните членове на колектива.
Други двама от основателите на сайта, които са няколко години по-млади от мен,
пък са с последователни леви
разбирания, без да са толкова
идеологизирани в този исторически, теоретичен смисъл,
който обикновено е ябълка
на раздора между различните
разклонения на лявото. Важното обаче е, че в разбиранията
си за основните принципи, за
това кое е справедливо и кое
е неправда, къде се коренят
проблемите на обществата
и къде трябва да се търсят
решения, нямаме никакви разногласия. Никой от нас например не се изкуши да се плъзне
по модата на консервативния популизъм и да започне да
приглася на реакционерската
пропаганда за бежанци, конвенции, соросоиди и т. н., както направиха твърде много
хора, определящи се за „леви”.
Същевременно хората от екипа имаме доста сходни позиции по отношение и на други
тенденции в левия активизъм,
които отиват по-скоро в обратната посока.
Разбира се не мога да кажа,
че съм съгласен на 100% с
всичко, публикувано в сайта,
но не е и нужно да бъда. Ако
усещам, че имам да кажа нещо
по някаква тема, мога да напиша и пусна текст - никой няма
да ме спре. Доколкото между
нас е имало някакви неразбирателства, те не са били на идеологическа основа. По-скоро се
е случвало да има „идейни” спорове между хората от „Барикада” и други групи в лявото
пространство. Това за съжаление е доста трудно да се избегне, защото си е отколешна
традиция сред левите. Като

цяло обаче целта ни е „Барикада” да бъде трибуна за идеите,
принципите и приоритетите, които би трябвало да обединяват лявото – да е „барикада”, от която да отстояваме
разбиранията за справедливост и общочовешки ценности, които за пореден път са
подложени на жестоки атаки
и опити за подмяна.

Трудно е да се пише позитивно за бъдещето
днес… Ако обаче се абстрахираме от конкретния случай, виждаш ли надежда в близко бъдеще наистина независими леви
издания да просъществуват в българоезичното
пространство и да положат основите на някаква
промяна?
В момента ми е трудно да
съм оптимист за медиите изобщо. Изписано е и е изговорено много за това как традиционните издания не успяват
да се адаптират към дигиталната епоха, как след като
вече всеки може да е „медия”,
професионалната журналистика се обезличава и потъва
сред цялата какафония в интернет. Медиите стават
все по-повърхностни, все позависими, все по-политизирани. Хората виждат това и все
повече губят доверие в тях и
в журналистиката като цяло,
което на свой ред тласка още
повече медиите в обятията
на корпоративно-олигархичните спонсори и партийните
агитки. Дори издания с достатъчно многобройна публика се
оказват на милостта на технологичните монополи, които
с една промяна на алгоритмите могат да отрежат достъпа им до читателите. Към
тези универсални проблеми за
медиите се добавят и цял куп
специфични за нашенските условия, а стремежът да правиш независимо ляво издание
върви с още цял вагон собствени пречки. Ние бяхме наясно
с всичко това, когато се захванахме с „Барикада”. Знаехме,
че не само трябва да запълваме една празнина в медийното пространство, но и да
убеждаваме хората, че тази
празнина съществува. За да
има издания от типа на „Барикада”, трябва да има съответната политическа, ако щеш
класова зрялост сред читателите – а за да има такава зрялост, са нужни медии, които
да помагат за възпитаването
ґ. Получава се нещо като затворен кръг. Както казах понагоре, нещата често изглеждат отчайващи и на човек му
иде да зареже всичко. Същевременно обаче моментите,
в които виждаш, че все пак си
стигнал до някакви хора, че
дори и с малко си успял да завъртиш колелото, те убеждават, че все пак си струва. На
този етап мога само да се надявам, че в бъдеще ще е по-лесно, и че ще продължаваме да се
опитваме, колкото ни стигат
силите. •
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България днес – поглед отвън
Този кратък доклад беше представен на конгреса на Интернационала
на анархистките федерации през
юли 2019 г. Намираме, че би било полезно за българските читатели да
се запознаят с него и да си представят как изглеждат нещата в
нашата страна, погледнати през
очите на външния наблюдател.

Хората
Темпът на нарастване на населението е един от най-ниските в ЕС и света. 85% от хората са с български етнически
произход, но малцинствата
от роми и турци увеличават
своята част в населението.
Повечето от хората живеят
в големите градове, докато
населението в по-малките региони остарява. Ако тази тенденция се запази, населението
в средата на този век ще бъде
почти половината от населението при разпадането на съветския блок и етническата
му структура ще бъде съвсем
различна. Има редица причини
за тези тенденции, но изглежда най-важната е, че хората
продължават да „бягат на запад” през последните три десетилетия или да търсят работа в големия град след приватизацията и ликвидацията
на старата икономика в малките населени места.
За да разберем процесите в
България, е важно да знаем, че
управляващата класа практически не се е променила след
установяването на „комунистическия” режим. Победителите в Студената война приеха капитулацията на съветската номенклатурна класа и
подкрепиха превръщането ґ в
„червена буржоазия” за сметка
на пълното подчинение на тяхната политика. В сравнение
с другите страни от Източния блок, съпротивата срещу
този процес е най-ниска в България, така че резултатът вероятно е по-лош.
Никога в страната не се е
състоял дебат за произхода
на управляващата класа. 30 години след „промяната” широко
разпространеният имидж на
„успешните бизнесмени” е толкова култивиран, колкото и в
Западния свят.
От падането на комунистическия режим през 1989 г.
страната се преориентира
към изцяло капиталистически
вид икономика. Процентът заети в обществения сектор е
сходен с този в големите капиталистически икономики като
Великобритания например. Цялата добивна промишленост е
в частни ръце, доставките на
горива и суровини за енергетиката се контролират също изцяло от частни корпорации с
произход Русия или САЩ.
Държавата постепенно се
отказва от всичките си социални задължения, следвайки
стриктно „препоръчаните” неолиберални практики.
Трудно е да се прецени дали
икономическото състояние на

хората се подобрява. Една от
основните причини за това е,
че официалната статистика
се манипулира, не е постоянна,
основните групи се променят,
а критериите варират. Ситуацията привидно се подобрява
след приемането на страната в ЕС. Въпреки това, хората
в България са сред най-бедните в съюза със средна заплата от 457 евро за 2018 г., което я поставя на 28 място от
28 страни. Всички обществени услуги като образование и
медицинска помощ просто се
разпадат и стават достъпни
само за платежоспособните.
С последните промени в здравеопазването и режима на достъп до болниците например,
неолибералният министър Петър Москов отряза достъпа
на най-бедните – и съответно неосигурени – до друга медицинска помощ освен спешната.
Икономическото неравенство в България продължава да
расте. Със стойности на индекса на икономическото неравенство за 2016 г. надхвърлящ 8 при средна стойност за
ЕС около 5, страната е отново негативен лидер в цялата
общност.
В последните няколко години част от олигарсите, наследници на старата върхушка от предишния режим, успя
да наложи тотална хегемония
над икономиката и политиката в страната. Сериите от
съдебни процеси и убийства
изглежда приключи и сега управляващата класа изглежда
по-обединена от всякога. Икономическата политика, следвана от правителствата, издигнати от тази класа, следва стриктно „препоръчаните”
мерки на строги икономии и
либерализация на пазара и по
този начин обслужва интересите на местните властници
и чуждестранните им господари. В страната се развива „колониален тип” икономика, ориентирана към износа на суров
ресурс и мръсни производства.

Общество
Повече хора получават висше
образование, но качеството
на това образование непрекъснато спада. Системата на
средното образование почти
изцяло е контролирана от държавата. Има натиск от различни неправителствени организации за промени в тази
област с цел пренасяне на обществено финансиране към
частни училища. Здравеопазването е също държавно организирано, но функционира на
псевдопазарен принцип и е в
частни ръце. Качеството на
предлаганите здравни услуги,
също както и на образованието, стабилно спада през годините – тенденция която трудно може да бъде променена.
Практически всички медии
са притежание на няколко големи корпорации или са държав-

ни. Алтернативните източници на информация явно са неспособни да се преборят с влиянието на корпоративните и
държавните източници на информация.

Политика
Политическите партии са
точно като в останалите
държави – разделени на „ляво”
и „дясно”, но на практика преследващи една и съща програма с минимални разлики.
Основната политическа „алтернатива” е всъщност носталгичен поглед към дните на
Съветския съюз и на изток –
към по-тесни политически отношения с Русия.
Синдикатите изцяло си сътрудничат с държавата и бизнес организациите. България е
страната от ЕС с най-малък
брой стачки на човек от населението. Лидерите и на двата
големи (и единствени) синдиката в страната са членове на
бордовете на директорите на
различни частни фирми.

Идеология
Неолибералният – и напоследък неоконсервативният –
дискурс изцяло доминират в
медиите. Единствените популярни „алтернативи” са всякакъв вид смесица от различни популистки митове с националистически, болшевишки и метафизичен произход,
които обикновено могат да
бъдат проследени до съветските дни. В същото време те споделят по-голямата
част от философията и ценностите на капиталистическата пропаганда.
Малкият брой публични протести, които не са контролирани от правителството, са
идеологически доминирани от
най-десните. Така автентичните социални проблеми се заменят с фалшиви такива. Два
последни примера са демонстрациите срещу промените
на „Закона за закрила на детето” и презастрояването на
морския бряг, които издигнаха
искания на неща като „християнско семейство” и „наистина
свободен пазар”. В същото време увеличението на цената на
тока премина незабелязано.
Трудно можем да кажем, че
политическите партии стоят на някакви идеологически
позиции.
Парламентарната
опозиция на бившата комунистическа партия изостави почти всички връзки с марксизмаленинизма. Публичните ґ послания са миш-маш от носталгия за законността по време
на „комунистическите” времена, националистически заплахи от мигранти и ЛГБТ, и притеснения за бизнес климата
в страната. Управляващата
партия следва практически
същите теми, като съответните корекции се основават
на действителните нужди на
правителството – например

носталгията е по пред-комунистическите времена.

Управление и държава
Политиката на всяко правителство изглежда прилага
следните три правила, по ред
на появата им:
Следвайте инструкциите
от глобални и регионални международни фактори като САЩ,
ЕС, Русия, Турция и пр.
Следвайте интереса на управляващата класа („1%” от населението, което притежава и
се възползва от ресурсите на
страната)
Спечелете
избирателна
подкрепа (обикновено чрез предприемане на действия по незначителни проблеми).
Държавата поддържа сравнително слаба армия, но сравнително силна полицейска
сила.
На практика засега няма политически репресии, но бяха
създадени институции на „Специализирания наказателен съд”
и „Специализирана прокуратура”, занимаващи се с показно
преследване на неудобните
на политическата власт. Тези
нови институции спретнаха
няколко показни процеса с цел
дискредитиране на неудобни
фигури. Политическото статукво се гарантира от контрола на икономическия елит
над всички забележими политически движения. Когато възникне някакво местно движение, ако политическите движения не могат да получат
контрол над него, престъпните банди, контролиращи уличните хулигани, се включват,
за да държат ситуацията под
контрола на управляващата
класа.

Международна ситуация
Въпреки старанията на българското правителство да изпъл-

ни едновременно поръчките
на САЩ, ЕС и Русия, то се оказа заложник на сблъсъка между
Русия и НАТО. Съответно Турция се очертава като опасен
съсед и предвид значителното
турско малцинство в страната. Също така в региона оказва влияние нестабилната гръцка икономика и кризата с македонския етнос. На този фон
България лесно може да се превърне в поле на бойни действия или да бъде залята от вълни на миграция.

Съпротива
Хората в България са свикнали
да „живеят в криза” от 1989 г.
насам. Елитът намира различни начини да заглуши безсилието, но понякога народът излиза на улицата, като през
2013 г., когато след поредица
възмутителни назначения хората излязоха да се оплачат.
Гневът лесно се овладява от
националистическите партии
и поредица от правителствени промени. „Съпротивата”
обикновено се състои в това,
че хората обвиняват цигани,
бежанци, Русия и САЩ за нещо.
Отбелязахме някои положителни тенденции. Неолибералният дискурс, който доминира в медиите, не дава надежда
на повечето хора. Темите за
социалната несправедливост
бяха напълно изоставени от
основните „леви” организации
и това отвори място за анархистките идеи да звучат актуално. Трябва обаче да кажем,
че с малки изключения анархистите не успяха да се възползват от тази възможност
за популяризиране на своите
идеи, а като алтернатива неолибералните политици и медии (т. е. управляващата класа) поставиха неоконсервативните дискурси и досега успешно блокират прогресивното развитие. •

ПРОБЛЯСЪЦИ

Неизбежната
кибервойна
Кибернетическата
война
представлява една от най-сериозните заплахи на нашето
време. Кибер-пространството става такъв театър на
военните действия, какъвто
в миналото бяха земята, морето и въздуха. Мога с увереност да предположа, че във
времето, когато всеки бъдещ
конфликт между достатъчно
технологически развити субекти може да избухне, проявата му в киберизмеренията ще
бъде почти неизбежна, макар
и само поради това, че нито
един съвременен противник
не ще се съпротивлява на изкушението да подкопае функционирането, да повреди или
да унищожи системите на

своя враг, включително сензорите, комуникационната техника и съоръженията за връзка и мощност, обезпечаващи
вземането на решения.
В резултат на това не
само ще бъде понижен прагът на критериите за наличие на война, но и границата
между войната и мира също
ще стане по-слабо изразена,
тъй като всякакви мрежи или
свързани устройства – от военните системи до гражданската инфраструктура като
енергийни източници, електрически мрежи, здравеопазване, трафик или водоснабдяване – могат да бъдат хакнати и нападнати. В резултат
» » » продължава на страница 10
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Забравената космонавтика
През юли се навърши половин
век от полета на хора до друг
свят. Това постижение на науката и техниката е последвано от… практическо нищо.
Тепърва е назначено – за
2022 г. – извеждане на обитаема орбитална станция Lunar
Orbital Platform „Gateway” около Луната, каквато беше възможна за създаване през 1970те.
Бъз Олдрин, сега на 89, още
преди закриването на програмата „Аполо” предлага построяване на станция „Сайклър”, която да се движи по
ексцентрична орбита, преминавайки периодично в близост покрай Луната и покрай
Земята – и така да служи
като „ферибот” за доставка
на апарати до Месечината с
минимален разход на гориво,
а в перспектива и за връщане
на полезен товар от Луната.
В НАСА обаче нямаха достатъчно кураж да се преборят
за тази идея пред Конгреса на
САЩ, който не разрешава понататъшното финансиране
на лунните проекти. Вече бяхме там, побихме знамето, изпреварихме руснаците. На Луната няма какво да се прави –
отсякоха политиците, повториха го чиновниците, с тях се
съгласиха и мастодонтите

от бизнеса, чиито говорители са всъщност политиците.
Загубилият надпреварата
СССР се оттегли, понеже управниците му сметнаха за
„позорно да бъдат втори”.
Днес се шири кампанията
по търсене на причини (оправдания) за утвърждаване на
становището, че пилотираната космонавтика е твърде
сложна, прекалено рискова, ненужна, а и непечеливша.
„Големият скок за човечеството” се оказа напразен – защото беше плод на
конюнктурно съперничество,
а не на цивилизационна стратегия. При все че технологиите направиха значителен напредък оттогава (например
бордовият компютър, който
осигури кацането на Луната,
е в пъти по-кекав от масово
ползваните айфони), реално
желание за завръщане липсва – само приказки за вадене
на политически дивиденти.
Наистина ли е толкова
страшно пътешествие извън
Земята? Наистина ли е толкова непосилно сложно?
От 12-те стъпвали на Луната астронавти четирима са
още живи и гонят 90-те, като
само двама от тях са починали на възраст под 82 години
(без да е установена връзка

между причината за смъртта
и професията им), а един загива след катастрофа с мотор
на 69. Тази скромна статистическа извадка е достатъчна, за да обори твърдението
„полетите извън магнитното поле на Земята са смъртоносно опасни”. А и частни
космически компании (получили на аванта технологии на
НАСА и щедро подхранвани с
държавни, най-вече военни поръчки „на зелено”) рекламират
„космически туризъм”, включително обиколка на Месечината – тоест те не смятат,
че кандидатите за туристи
(милионери) рискуват прекомерно. Комай само научните
проекти се оказват „опасни”…
Частниците в космоса –
това е отделна голяма тема.
Тези компании израснаха под
закрилата на държавните
агенции. Получаваха и получават бюджетно финансиране
на разработките си, както
и щедри поръчки „на зелено”,
особено военни. Практически
всички „космически частници”
се сдобиха на аванта с технологии на НАСА от закрити
програми и стигнаха до предела на интереса си – проекти за космически туризъм,
бърза печалба. Както и гръмки
обещания „да осигурят надеж-

ден транспорт до Марс”. Но
защо до Марс? Защото, отнесени към Луната, рекламите
бързо ще бъдат изобличени
като средство за изпомпване
на дотации, докато „полет до
Марс” може да се отлага безкрайно и все с „уважителни
причини”.
Истината за Марс обаче е,
че щом на Луната „няма какво
да се прави”, то на Марс пък
изобщо. В една стратегия за
усвояване на космоса Червената планета логично изпада от списъка приоритети –
ще поясня това по-нататък в
статията.
Що се отнася до „космическия бизнес”, истината е, че
освен орбитални разходки за
платежоспособни лица и изстрелване на спътници срещу добро заплащане (плюс застрахователна полица при
авария на ракетата), на нищо
друго не е способен. Космосът, дори близкият, е твърде голям за дребнавата същност на капитализма, твърде
необятен за контрола на държавността.
Капитализмът наистина
не знае какво да прави с ресурсните богатства извън
нашата планета, но съвсем
основателно вижда в опитите за усвояването им заплаха

от системни кризи. Космонавтиката е „острието” на найнапредналите технологии. Капитализмът предизвика техническия прогрес (селективно
при това, само технологии с
бърза възвращаемост на инвестициите – с изключение
на военните лудости) и доскоро успяваше да се приспособява към „страничните ефекти”. Ускоряващата се роботизация обаче води нещата до
предела на приспособимостта, до пълната абсурдност на
„пазарните отношения”. Производството на блага без човешки труд означава край на
капиталистическите
практики, колапс на спектъра обслужващи системата идеологии.
Оттук и фактическата
липса на „стратегии за космоса”, както при частниците,
така и при държавните агенции. Особено ярък е примерът
на Роскосмос – около тази
кантора се вихрят скандали
за гигантски корупционни схеми и разхищение на средства
в астрономически размери.
Истинската
космическа
стратегия като главна насоченост следва да има грижата за полза на цялото човечество – и това буквално.
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Неизбежната кибервойна
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на това се променя също и
концепцията за врага. Сега,
за разлика от миналите времена, не винаги е възможно да
сме сигурни кой точно ни напада и дори дали изобщо е имало атака срещу нас.

Новите технологии
променят международната
система за сигурност
Дроновете. Всъщност те са
летящи роботи. В момента
САЩ са лидер в тяхното създаване и използване, но тази
технология се разпространява широко по целия свят и
става все по-достъпна.
Самоуправляващи се оръжия. Дроновете в комбинация
с технологията за изкуствен
интелект имат потенциала
да подбират и поразяват цели
без намеса на човека в съответствие с предварително
определени критерии.
Милитаризацията на космоса. Макар че повече от половината от всички спътници са търговски, тези комуникационни устройства, които
обикалят около Земята, стават все по-важни за военни
цели. Новото поколение свръхзвукови оръжия също е готово
за използване в тази област.
Това засилва вероятността
потенциалът на космическите оръжия да бъде използван

в бъдещи конфликти, което
поражда опасения относно недостатъчните механизми за
регулиране на космическата
дейност.
Преносими устройства.
Те могат да оптимизират работоспособността и здравето в условия на силен стрес.
Също така могат да се създават екзоскелети, които увеличават възможностите на
войниците и позволяват на
човек лесно да носи товари с
тегло около 90 кг.
Технологии на многослоен печат. Те ще революционизират веригата за доставки, като позволят производството на резервни части в
полеви условия въз основа на
цифрово предавани чертежи
за налични в района материали. В резултат могат да бъдат разработени и нови видове бойни глави с по-голям контрол върху размерите на частиците и детонацията.
Възобновяема
енергия.
Има възможност за генериране на енергия на местно
ниво, което ще изиграе революционна роля за веригата на
доставки и ще поддържа възможността за отпечатване
на детайли по необходимост
дори в отдалечени райони.
Нанотехнологии. Нанотехнологиите постепенно водят
до създаването на метаматериали – интелигентни материали със свойства, които

не се срещат в природата. Те
ще направят оръжията по-добри: по-леки и мобилни, по-интелигентни и точни и в крайна сметка ще помогнат да се
получат системи, способни
да се самовъзпроизвеждат и
сглобяват.
Биологично оръжие. Биологичната война има история
почти толкова стара, колкото е и самата война, но бързият напредък в биотехнологиите, генетиката и геномиката предвещава появата на
нови високоефективни видове смъртоносни оръжия: преносими по въздуха целеви вируси, създадени от човека суперинфекции, генетично модифицирани епидемични заболявания и пр. са способни да
доведат до апокалиптично
развитие на събитията.
Биохимично оръжие. Както в случая с биологичното
оръжие, технологичните иновации правят сглобяването
на тези видове оръжия почти толкова просто, колкото
извършването на обикновени ремонти в собствения ни
дом. Дроновете могат да бъдат използвани за тяхната
доставка.
Социални мрежи. Макар че
дигиталните канали предоставят възможности за разпространение на информация
и позволяват организирането на дейности, насочени към
добри цели, те също могат да

бъдат използвани за разпространение на злонамерени материали и пропаганда и – както в случая с ИДИЛ – могат
да бъдат използвани от екстремистки групи за набиране
и мобилизиране на поддръжници. Младите хора са най-уязвими за такова въздействие,
особено ако нямат стабилна
мрежа за социална подкрепа.
Много от технологиите,
описани тук, вече съществуват или се прилагат. Пример за това са роботите на
Samsung SGR-A1, оборудвани с
две картечници и оръдие, които изстрелват гумени куршуми (в момента те служат за
гранични постове в корейската демилитаризирана зона). В
момента те се контролират
от човешки оператори, но могат, ако бъдат програмирани,
да идентифицират живи цели
сами и да действат по съответния начин.
Миналата година (1915) Министерството на отбраната на Обединеното кралство
и компанията BAE Systems обявиха успешното тестване на
„невидимия” („стелт”) Таранис,
известен още като Raptor,
който може да излети, да достигне определено място и да
открие посочената цел. В случая намесата (когато е необходима) на оператора, който
наблюдава работата на устройството, ще бъде незначителна. Много такива при-

мери вече съществуват и
техният брой ще расте, във
връзка с което ще възникнат
важни въпроси, лежащи на
пресечната точка на геополитиката, военната стратегия
и тактика, законодателното
регулиране и етиката. •
Из „Четвъртата индустриална
революция” на Клаус Шваб –
основател и несменяем
президент на Световния
икономически форум в Давос
БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА:

В момента на Третата световна война, която освен кибернетическа, ще бъде и класическа империалистическа – поради днешната
политическа, социаликономическа
и интернационална структура на
обществото и степента на развитие на роботронната революция, – ще бъдат налице всички четири условия за възникването на
революционна ситуация (разрушаване на социалното и интернационално статукво, материално–
технологическата база на анархокомунистическото общество и
състоянието, в което човечеството ще се озове в момента на
избухването ґ (в точката на бифуркация (сингулярност). Тогава
ще бъде достатъчен полъхът от
„крилата на пеперудата” (или наличието на ембриона на Революционната организация), за да се разрази над планетата урагана на перманентната, световна, тотална
и пр. Социална революция.
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ОТ ПОЛЕЗНИТЕ КНИГИ

ПРОБЛЯСЪЦИ

9. Взаимопомощта,
фактор на
еволюцията
Пьотър Кропоткин

Води се класова война

Кропоткин приема, че на земята,
въпреки хармонията, многообразието и красотата на природата,
се води непрекъсната борба за съществуване и оцеляване. Държавната, частната собственост и религията, които привържениците им искат да съхранят завинаги, нямат никакви заслуги за оцеляването на
човешкия род. Нещо повече,
те са му носили само страдания, разруха и смърт.
Коя е тогава силата, спомогнала на човечеството да
просъществува?
На всичко това читателят ще намери отговор в забележителния труд на Пьотър Кропоткин.
Само чрез взаимопомощта
и задружната борба за коренна промяна на днешното зле
организирано и разединено общество, човечеството може
да заживее в един по-щастлив
свят. •

Води се класова война, но моята класа, класата на богатите, е тази, която
води войната, и ние печелим.
Уорън Бъфет
Преходът е класова война.
Мутрите и тяхната хегемония са класова война.
Финансовите пирамиди бяха класова война.
Дисфункционалното здравеопазване е класова война.
Частното здравеопазване е класова война.
Ниските заплати са класова война.
Безработицата е класова война.
Постоянно покачващите се цени на водата, тока, парното, както и на
всичко друго, са класова война.
Плоският данък е класова война.
Забраната за палатки на плажовете е класова война.
Жалките обезщетения за безработица и жалките пенсии са класова
война.
Премахването на фонда за лечение на деца в чужбина е класова война.
Затварянето на болници е класова война.
Затварянето на училища е класова война.
Мизерията е класова война.
Неподдържането на кварталите е класова война.
Платеното висше образование е класова война.
Строенето на инсинератор в Северна София е класова война.
Неолиберализмът (в САЩ по-известен като Неоконсерватизъм),
който започна в средата на 70-те години от Ню Йорк, след това
премаза Южна и Централна Америка, а по-късно и Източна Европа, е по
същността си преди всичко класова война. •

Асен Точилков

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

КНИГИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Основи на безвластието – Г. Хаджиев
Националното освобождение и безвластният федерализъм – Г. Хаджиев
Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев
История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев
Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев
Феноменът Махно – П. Аршинов
Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю
Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал
Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин
Краят на държавата и капитала – Г. Константинов
С думи вместо с куршуми – Г. Константинов
Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов
Национализъм и култура (в два тома) – Рудолф Рокер
Бакуниновата теория и практика на социалната революция – Г. Константинов
Михаил Бакунин – избрани страници за и от него
Барутни (по)мисли – Г. Константинов
Хляб и свобода – П. Кропоткин
Ставайте, робове – Г. Константинов
Досие на обект №1218 – Александър Наков
Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ
Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов
Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин
Един проект за социална революция – ФАФ
Спомени – Стоян Цолов
Статии – Георги Божилов
Христо Ботев – Евгений Волков
Живот под черен небосвод – Георги Божилов
Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов
Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов
Спомени за бъдещето – Желязко Петков
Достоен живот – Трифон Терзийски
Лични откровения – Георги Божилов
Емигрантски спомени – Георги Константинов
Горчива чаша – Стефанка Христова
За повече обич – Стефанка Христова
Предвестници на бурята – Петър Манджуков
Един безвластник в лапите на властта – Константин Кантарев
Статии – Александър Наков
Социална революция или смърт – Георги Константинов
Пуста кюския – Лъчезар Кръстев

3 лв
3 лв
3 лв
3 лв
2х3 лв
3 лв
3 лв
3 лв
3 лв
5 лв
7 лв
5 лв
10 лв
9 лв
4 лв
7 лв
10 лв
7 лв
4 лв
7 лв
2х7 лв
7 лв
4 лв
7 лв
10 лв
7 лв
7 лв
7 лв
7 лв
5 лв
4 лв
7 лв
3х7 лв
8 лв
8 лв
15 лв
10 лв
според възможностите
10 лв
10 лв

БРОШУРИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стопанисването на земята – Г. Хаджиев
Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев
Що е анархизъм?
Отговор на една вярваща – С. Фор
За общината
Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер
Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер

2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
3 лв

АНАРХОКАЛЕНДАР

• На 02.8.1903 г. избухва
Илинденското въстание.

• На 04.8.1889 г. в с. Микре
(Ловешко) е роден легендарният български анархист Васил Стоянов Попов (Героя. Доктора).

• На 09.8.1965 в гр. Дупница
умира анархистът Христо Манолов Кацаров (Заяка).

• На 12.8.1925 г. умира испанският теоретик на
безвластието
Рикардо
Мела.

• На 13.8.1895 г. в с. Дебелец (Великотърновско) е
роден анархистът Петър
Ангелов Мазнев (Даскала).

• На 14.8.1904 г. в с. Килифа-

• На 17.8.1918 г. Георги Шейтанов публикува във
вестник „Всемирная революция” статията си „Към
българите в Русия”.

• На 19.8.1903 г. избухва
Преображенското въстание. В района на Странджа за 20 дни е обявена
свободна безвластническа комуна.

• На 23.8.1927 г. в американския щат Масачузетс са
екзекутирани анархистите Сако и Ванцети.

• На 22.8.1999 г. умира анархистът Костадин Илиев
Захаринов, прекарал дълги
години в царските и болшевишки концлагери и затвори.

рево (Великотърновско) е
родена анархистката Мариола Милкова Сиракова,
участник в юнското въстание в Плевен и в анархистката чета „Братя
Бълхови”.

• На 28.8.1983 г. умира анар-

• На 15.8.1991 г. в гр. Перник

Фани Каплан стреля три
пъти по Ленин. Разстреляна е на 3.9.1918 г.

умира анархистът Атанас Илиев Кисьов, прекарал дълги години в болшевишките концлагери и затвори.

хистът Димитър Костадинов Недокланов, измъчван до инвалидност в болшевишките концлагери и
затвори.

• На 30.8.1918 г. в Москва

• На 30.8.1828 г. е роден Лев
Николаевич Толстой.

На 27.08 се навърши една година от смъртта на

БОРИС МАРКОВ ЯНЕВ

Роден на 28 септември 1927 г. в Дупница, верен на анархистичните
идеи от ученическите си години до последните си дни, за което е
въдворен в лагер „Белене”. Прекрасен съпруг, баща и приятел, винаги
готов да се отзове за помощ или със съвет. •

Помощи за „Свободна мисъл”
1. Емилия Маркова
2. Иван Д. Иванов, Коларово
3. Неизвестен извършител

30 лв
200 лв
400 лв

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

с а й т н а Ф А Б : 			
сайт на „Свободна мисъл”
и м е й л н а Ф А Б : 		

www.anarchy.bg
sm.a-bg.net
fab@a-bg.org

телефон за връзка с ФАБ

0896 613 727
адрес на редакцията
София, Ж К Н а д е ж д а , п о щ е н с к и к л о н 1 2 2 0 , п о щ е н с к а к у т и я 5 9

отговорен редактор

А. Ванчев

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

АБОНАМЕНТ 2019 СВОБОДНА МИСЪЛ
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.

Каталожен
номер
649
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РЕАКТИВНИ И РЕАКЦИОННИ СИЛИ

Забравената космонавтика
» » » продължава от страница 10

Изгодата за политици, чиновници и корпорации не се брои
като „полза за всички”. Това е
по същината на такава стратегия. А конкретните ґ направления включват:
Първо, създаване на адаптирани към космоса технологии. Фактори като вакуум,
силна радиация и ниска гравитация (както и безтегловност) да се използват като
предимства, не да се разглеждат като пречки, с които инженерите да се „борят”. Също
така тези технологии следва
да се ориентират към ограничени ресурси, ограничени като
брой използвани химически
елементи. Изискват се много
знания за такъв висш инженерен пилотаж.
Второ, космосът наистина
ще бъде роботизиран, по-добре да забравим внушенията
от филми и романи, колкото
и да харесваме пилота Пиркс
на Станислав Лем. Тъкмо по
тази линия космосът изисква
„затварянето на цикъла” – създаване на самовъзпроизвеждащи се роботизирани производствени комплекси, чието
ядро съставляват адитивните технологии (чиито първи
лястовици са обемните прин-

тери). Икономика, базирана
върху „нойманови машини”, не
може да бъде капиталистическа, а още по-малко такава, за
развитието на която ще „късаме от залъка си”. Тя се самоподдържа и зависи от човека
само дотолкова, доколкото в
нея са вложени инструкции да
произвежда нужни на хората
изделия. Всъщност по-голямата част от такова производство е за „вътрешните нужди” на комплекса „репликатор”
и ползваните от него суровини не се отнемат от хората,
а енергията се черпи от и без
това „прахосващото” я Слънце.
Разбира се, разработката
на такива системи ще погълне определен обем ресурси,
включително време, интелектуална енергия, изчислителни мощности и точно тук капитализмът блокира – веднъж разработеният репликатор става „всеобщ капитал”,
изплъзва се от изключителна
собственост на прекия си създател. Защо им е тогава да
разработват подобно нещо?
Та бизнесът не е благотворителност, както обичат да
повтарят апологетите на сегашния строй.
Мястото на „ноймановата
икономика” е преди всичко Лу-

ната и онези астероиди, които периодически прелитат
относително близо край Земята – на първо време.
Трето, ефектът от пускането в действие на технорепликаторите е, че тогава
на нашата планета можем
си позволим съкращаване на
индустрията, да обърнем истинско и дейно внимание върху влошаващата се в глобален
мащаб екологична обстановка. Лунните заводи ще осигуряват почти всичко нужно, в
това число и околоземни слънчеви електроцентрали. От
лунните космодруми ще излитат кораби към другите небесни тела от Слънчевата
система.
Може да се продължи нататък, но като илюстрация на
Стратегията мисля, че е достатъчно. Марс в тази схема,
въпреки емоциите и романтиката, ще чака реда си, и то
след Меркурий, където има
много метал и слънчева енергия над 9 киловата на квадратен метър, докато на Луната
можем да усвоим максимум
1,4, а имаме ли енергия, имаме всичко – дори при неконцентрирани залежи полезни изкопаеми, дори при ползване на
органичен набор от химични
елементи.

Излазът в космоса е въпрос
на оцеляване на човечеството, не каприз. Възможността
за разтоварване на Земята
от прекомерната техносфера се намира в космоса. Защита от сблъсък с голям метеорит – за повече от 60 години „космическа ера” капитализмът не съумя да предприеме
нищо по въпроса, но пък успешно замърси ниските околоземни орбити с боклук, който тепърва ще създава проблеми на
новоизстрелваните
космически апарати и вече намиращите се в орбита спътници.
И най-важното – за живеене

и работа в космоса не са пригодни клишетата на конкуренцията, социалното неравенство, властническата привилегия ограничени малцинства
да вземат обществено значими решения. За успешно оцеляване и процъфтяване в суровите космически условия ключови са солидарността, взаимопомощта, разпределянето на
блага според потребностите,
самоуправлението. Все неща,
пренебрегването на които
докараха космонавтиката в
тресавището на днешната
задънена улица. •
Васил Арапов

Анархия и кино
ОСВОБОДЕНИЯТ ЗРИТЕЛ

Филмите, както казах в предишните статии, са вид развлекателна пропаганда. Често обаче се получава любимото в съдебната система „чистосърдечно признание”, което
юридически „намалява вината”
уж. Точно за такива случаи се
е появил афоризмът „признат
грях – двоен грях”, макар че народната мъдрост звучи и значи друго: „признат грях – половин грях”. Може някога и да
е било така, но практиката
на този формат свят, който
обитаваме, води до извода, че
признанието влошава нещата. Ако не беше така, правителствата никога не биха се
притеснявали да си посипват
главите с пепел, когато се налага, и така всеки път да излизат невинни за каквито и да е
„гафове”. Но не би. Отричат до
последно всяка своя мерзост,
защото самите те не вярват
и не уважават прошката за покаянието.

Филмът Bastille Day от 2016
е едно от тези неволни самопризнания. Френско-американско производство, типичен екшън. Има доблестни „борци за
правосъдие и справедливост”,
накрая лошите за наказани,
но…
… Но неубедително. Уж е
възстановен негово светейшество Законът (да не забравяме – роден за сплашване на
робите и в служба на господарите им), а злостно корумпираните персонажи отиват „където им е мястото”, само че
„добрите” герои са прекалено
щампирани и то не от живота, а от комиксите, от измислицата за реалния живот, съответно украсена, за да бъде
достатъчно развлекателна,
та да се изръсим да я купим.
Тъкмо корумпираните специални агенти от елитната
жандармерия изглеждат истински. Също в клише, но клише неизфантазирано. У нас

го виждаме пряко и не в художествена кинематография –
десетки „кадри” от системата на МВР се изявиха кариерно като успешни бандити, а
за предишните им постижения като „пазители на обществото” или нищо не се чува,
или пълзят легенди… за тъкмо
„мръсна” дейност, незаконна.
От наша гледна точка, дори
най-законната дейност на ченгетата остава мръсна. В случаи, когато следовател преследва истински злосторник и
нещата изглеждат „благородно” и даже „правилно”, мръсотията пак присъства, защото
следователят е част от една
машина, чиято задача е да държи обществото покорно на
властта. Преследването на
убийци и насилници, от които
си патят обикновените редови граждани, в крайна сметка
не е основната дейност на институции като МВР.
Не „мръсните ченгета” обаче са интересното в този
филм.
Интересни са две неща.
Първо, показан е механизмът
на манипулиране на хората,
провокиране на безредици и използване на тези безредици за
свои цели. Филмът ни разказва
за „престъпници в униформа”,
които пускат в ход тези технологии за манипулиране и провокация, но го правят по протокол. Не импровизират, не из-

обретяват нещо ново. Правят
това, което са правили и по заповед, само че този път в свой
личен интерес.
Създателите на „Деня на
Бастилията” са искали да покажат как системата се справя с „грешките” си, но вместо
това са издали, че системата
действа точно като групата
„мръсни ченгета” – в свой интерес, политически или икономически. За престъпно смята,
само когато интересите не са
нейни.
Разлика между мафия и държава забелязвате ли? Ако не –
не ви е нужен очен лекар, зрението ви е наред. Ако държите
да забележите – сменете очилата или се обърнете към друг
специалист, психиатър.
Второто интересно нещо
е виждането на филма относно „ролята на масите в историческите събития”. По сценарий протестиращите, някои
от тях доста бурно, доста радикално, фактически остават
кукли на конци, без даже да подозират, че са марионетки.
Така и моето поколение не
се усети през 1989-1991 как
му дърпат конците. Повечето
от моето поколение. Аз също.
Трябваха ми 20 години цицини,
преди да се усетя. Имах късмет. Повечето – нито късмет, нито акъл, нито кураж да
си признаят, а признавайки –
да се поправят. Предпочето-

ха отчаянието, оставиха се на
течението.
Така и елитите мислят за
народа – че той е податлив на
разиграване – и не грешат много. Уви, вярно е. Само че, ирония – филмът носи названието
на историческо събитие, в което народът е скъсал конците
на кукловодите и е постъпил
така, както е сметнал за правилно. Във филма марионетките също малко оплетоха конците и препънаха кукловодите,…
но не ги хванаха за гушата. Екшънът остана екшън, шоу. Все
пак от него се разчита да спечелят пари, а не да имат неприятности за призиви към революционно насилие срещу контрареволюционните перманентни насилници, включително онези с униформите, представени като „чисти”.
Мисля, че това високомерно подценяване е позитивен
факт. Нека ни подценяват.
От своя страна пък ние не
бива да се надценяваме – щом
все още полицейските техники за провокиране и извличане
на полза от безредици действат, значи не сме толкова дорасли даже до нивото на парижките граждани от края на
18-ти век. И заслужаваме подценяването.
Добре би било да променим
ситуацията. Без да го показваме на ония отгоре. •
Николай Теллалов

