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Уводни Думи
Петър Добрев

„Слушай, имаш ли представа откъде мога да набавя петдесетина
стерлинги?”, пита Бинго Литъл в един от класическите разкази на П. Г.
Удхаус за Джийвс и Устър.
„Защо не се хванеш на работа?”, предлага му Бърти Устър, макар и
самият той да е аристократичен наследник без грам работен стаж.
„Работа?“ — искрено се втрещява Бинго. — „Е, не, чак пък… Ще трябва
да измисля нещо. Хайде, до утре.“
Разказите на Удхаус са, разбира се, елегантна подигравка с остатъците от английското аристократично общество в междувоенния
период. Но решението да започнем петия брой на dВЕРСИЯ с точно
такъв цитат може да бъде по-добре разбрано, ако се обърнем към
друг англичанин: Тери Игълтън, който казва, че най-близкият емпиричен пример за бъдещото комунистическо общество е животът на
аристокрацията, чиито щедри материални условия я освобождават
от полагане на физически и интелектуален труд.
Работа? Е, не, чак пък... Аристократичният и потенциално утопично-комунистически отказ на Бинго Литъл да участва в организирания
капиталистически механизъм изглежда все по-далечен в нашето
съвремие, в което работното време става все по-ненормирано, условията за труд все по-лоши, а доминантният обществен дискурс до
такава степен е прегърнал идеята за постоянно участие на пазара
на труда, че започва да възприема за граждани само тези, които
създават материална стойност. Дори свободното време на работника става завладяно от нормирана активност – поредният тиймбилдинг, анимацията в големия all inclusive хотел – все насочени против
мързела, който може евентуално да наруши ефективността на индивида в производствения цикъл.
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Всичко това провокира dВЕРСИЯ да опита да забави темпото на този
цикъл с петия си брой „Нетруд“. Още повече, че той излиза в края
на юли, когато горещината прави постоянната работа още по-непосилна, а кратките отпуски напомнят, че друг живот е възможен.
Дванайсетте текста, които следват, обхождат от различни
позиции връзката труд – мързел, опитвайки „да отклонят“ и двете
понятия в необичайни посоки.
Доколко трудът, тази съвременна „догма“ (по Пол Лафарг), е задължително еманципативен, както го виждаха включително и социалистическите общества? Доколко мързелът е изцяло порок, а не доброволен отказ от експлоатативна работа?
Следва да отбележим, че заигравайки се с „нетруда“, от dВЕРСИЯ
го виждаме като интегративен. Той не е някаква носталгия към античните общества, в които елитът се е отдавал на творчество и хедонизъм, но само поради наличието на роби, подложени на нечовешки
труд. По подобен начин и нацистите са презирали физическия труд
и са предвидили огромен набор от професии за смятаните от тях
за нисши раси. Това силно напомня на хедонизма на днешните юпита,
които гуляят и потрошават заведения, за да покажат, че могат да си
го позволят, и защото са със съзнанието, че е в реда на нещата хора
от другите класи да се справят с оставените погроми.
Напротив, ние виждаме мързела не като привилегия на едни за
сметка на други, а като опит за включване на всички. Технологичното
развитие вече до голяма степен позволява драстично намаляване
на работния ден и механизация на цели индустрии. Но вместо това
развитие да носи освобождаване, за момента единствено създава куп
нови и безсмислени професии – bullshit jobs, по сполучливия термин на
Дейвид Грейбър – или дисциплинира все повече ежедневието на прекариата. Пълното изтощение на работното място е характерно не
само за китайските суетшопове, но и за най-високоплатените сфери
– вече станаха известни няколко смъртни случаи от изнемогване във
финансовия сектор. Същевременно, огромни маси от хора са обречени
на структурна безработица или на принудителна миграция.

8

Смятаме, че тези въпроси са особено актуални в сегашния момент,
когато правата на работника биват подривани не само в страна на
вечен остеритет като нашата, а и във Франция (въпреки многохилядните протести на „Будна нощ“), и в Англия (където се руши дългогодишният модел на безплатна медицинска помощ). А и не бива да
забравяме, че въпросите за трудовата миграция бяха основен препъникамък в британския дебат, довел до прословутия Брекзит.
Работа? Е, не, чак пък… В дни на ежедневни протести, атентати и
преврати сякаш имаме нужда от пауза, преосмисляне: това ли е единственият възможен свят – светът, в който искаме да живеем?
* * *
В „Наръчник на бригадира“ Ивайло Динев показва тъмната страна
на иначе шумно и лъскаво рекламирания бизнес на бригадите. Каква
е цената на няколкомесечната селскостопанска работа във Великобритания? И щом толкова млади хора я плащат, какво говори това
за неравенството в заплащането на труда между различните части
на Европейския съюз? Дали обещанията за добри работни условия и
регламентирано работно време, които наивно смятаме за даденост,
не остават някъде по пътя между България и Англия?
Новият член на редакторската колегия на dВЕРСИЯ Анастасиа
Илиева коментира точно историческите битки за осемчасов работен
ден в първата си авторска публикация за списанието – „Три точки по

пътя за намаляване на работния ден”. В нейния текст виждаме както
мащаба на жертвите и борбите, с които е било постигнато някакво
намаляване на работния ден, така и постепенното отстъпление от
тези основи, което виждаме в последните години. Макар и през 1930
г. Джон Мейнард Кейнс да е прогнозирал, че през XXI век ще е напълно
достатъчно хората да работят по три часа на ден.
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Още през 1880 г. Пол Лафарг също е пропагандирал тричасовия
работен ден в класическия си труд „Правото на мързел”, който
dВЕРСИЯ реши да препубликува в настоящия брой. Макар на моменти
архаичен и наивен, текстът на Лафарг става теоретично вдъхновение
на мнозина изследователи и активисти, формулирайки мързела не
просто като безделие, а като еманципиращ отказ от работа, който се
противопоставя на капиталистическата експлоатация и свръхпроизводство. За Лафарг мързелът е и нещо повече – той е „майка на изкуствата и на благородните добродетели“, единствена възможност за
пълноценно съществуване извън впримчаващата догма на безспирния,
тежък и често безсмислен труд.
Именно стъпвайки на Лафарг, Яри Ланчи доразвива концепция за
мързела като еманципация в текста си „Мързелът и времето на капи-

тала”, преведен от Неда Генова. Политическият заряд на мързела е
проследен от Ланчи и в текстове на Ролан Барт, Маркс, Фуко и Бъртранд Ръсел, за да се подчертае способността му да дестабилизира
идеалните условия за извличане на печалба от страна на капитала.
Освен че е силен с теоретичната си дълбочина и вдъхновяващ
като послание, текстът на Ланчи е важен за dВЕРСИЯ и поради факта,
че е първият текст на английски писан специално за списанието ни. Той
ни дава допълнителна мотивация да публикуваме на сайта си някои от
материалите и на английски, което ще започнем още през следващия
месец.
Текст на английски ни предостави и Рая Апостолова – „Работ-

ниците от ъгъла: туристи за социални помощи или фрагменти на
kапитализма?“, преведен от Неда Генова. Апостолова вече е познат
автор на някои от най-стойностните анализи, свързани с въпросите
на миграцията, които са излизали в българското публично пространство. Сега тя отново предоставя провокативен материал, показващ
една нелицеприятна реалност зад основополагащото за ЕС право на
свободно движение на работната ръка. Текстът има особена актуалност и поради факта, че „туризма за социални помощи“ беше осно-
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вополагащ в английския дебат около Брекзит. Апостолова показва
унизителната съдба на български и румънски работници, с които е
разгововаряла по време на теренна работа в Мюнхен, и акцентира
върху факта, че свободата на движение всъщност се превръща в
атомизиращ фактор, който затруднява колективната борба за права,
а оттам и възможностите за физическо и социално възпроизводство
на трудовите емигранти.
Когато това физическо възпроизводство е видимо затруднено,
системата не търси вината в себе си, а насочва фокуса върху индивидуалния работник и неговата лична невъзможност да се справи със
задълженията си. Системните икономически проблеми биват трансформирани в лични и медицински, както показва преводът на Ирина
Самоковска „Разстройство на работата на смени и нормализацията

на изтощението”. Той анализира появата на новото лекарство Nuvigil
на американския пазар, което не само реално дрогира работника с
амфетамини, но и го убеждава, че неговата физическа неспособност
да се справи с непосилните смени е нещо съвсем нормално и подлежащо на медицинско лечение.
За тенденцията всички рискове и негативи от работата да бъдат
стоварвани върху работниците говори и Лили Ирани, доцент по Kомуникации и изследвания на науката в Университета на Калифорния, в
своето интервю за списание Catalyst „Изработване на различия”, което
публикуваме в превод на Цветелина Христова. Ирани анализира новите
„невидими“ форми на труд, които изникват с напредването на технологиите и все повече разчитат на целодневната самоексплоатация
на хиляди работници, без обаче да им предоставя минимални трудови
гаранции, пенсионно или здравно осигуряване. Големите компании от
ранга на Google и еBAY представят услугите си като изцяло технологични, изличавайки по този начин от полезрението факта, че зад всяка
търсачка и зад всеки наглед автоматизиран процес стоят стотици
нископлатени работници от цял свят, за чиято самоорганизация Лили
Ирани е опитала да спомогне.
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Станалото традиционно за dВЕРСИЯ фото-есе също маркира важен
„първи път“ за списанието. Написано от Станислав Додов и със снимки
на Боряна Красимирова и Мария Желева oт Варна и София, есето

„Предприемачество с човешко лице“ за пръв път фокусира вниманието върху живи хора. Материалът демонстрира, че концепцията
и образът „предприемач“ в днешно време е още една класова линия,
разделяща можещите от неможещите, видимите от невидимите и
изобщо валидните от невалидните.
Подобна диверсия на традиционните представи за предприемчивост и продуктивност прави и специалистът по изследвания на
неравенството Бранко Миланович в преведения от Анастасиа Илиева
текст „За непродуктивния труд”. Използвайки либералните понятия
за оценка на труда в социалистическа Венецуела, Миланович показва,
че целият финансов сектор (начело с Уолстрийт) също отговаря на
критериите за „непродуктивен труд“. Авторът доразвива тази теза,
за да покаже редицата вътрешни противоречия в идеята за продуктивен и непродуктивен труд в рамките на капиталистическата
икономика, като не пропуска да отбележи и спорните концепции на
социалистическите държави по въпроса.
Освен да показва противоречията в доминантните разбирания и
практики на труд, новият брой на dВЕРСИЯ се опитва да предостави и
алтернативи. Мързелът не навсякъде може да бъде работещо и освобождаващо решение. С една такава сфера се занимава Данаил Василев
в текста си „Здравната реформа – гаранция ли е пазарното решение за
по-качествено здравеопазване?“ Подхождайки от икономическа перспектива, Василев аргументира силна теза против все по-разширяващата се приватизация в българското здравеопазване и съответно
се противопоставя на често фанатичното отричане на държавното
участие в болниците.
От своя страна, Петър Добрев представя „Автономния работ-

нически синдикат във Варна“ като джоб на автономия, за да продължи
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друга вече оформила се традиция на dВЕРСИЯ. Ако целият ни брой
показва редицата теоретични противоречия и сблъсъци на ниво
труд-капитал, то АРС се сблъсква с тях „на терен”. Създадени като
секция през 2013 г., синдикалистите от Варна вече имат своите победи
в социалната борба срещу наглед могъщи съперници – международна
превозваческа фирма, наемател на скъпо заведение в курорта Златни
пясъци и др.
Последният текст в броя – „Осъществената утопия – Испания

‘36-39“ – представлява серия откъси от книгата на Гастон Левал
„Събитието на века“. Те ни връщат исторически към Испанската гражданска война и осъществената там анархистическа революция между
1936 и 1939 г.
Алтернативни форми на труд, алтернативни форми на собственост, повече солидарност, удовлетворение и безгрижен творчески
мързел са били възможни тогава. Защо тогава да нямаме надежда, че
можем да постигнем всичко това и днес?
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„Каква прекрасна възможност“, помисли си Калоян, докато разглеждаше
програми за младежки бригади, обещаващи му джобове пълни с пари
само за едно лято.
Калоян тъкмо е завършил втори курс Право и мечтае да работи
по професията си. За разлика от онези негови колеги, които надменно
му казаха, че лятото ще стажуват във фирми, за да натрупат професионален опит в реална работна среда, Калоян не може да си позволи
работа за без пари. Единственото, с което разполага, са все още здравото му младо тяло и спестените от стипендии няколкостотин лева.
За хора като него изборите не са много – може да мизерства или да
отиде някъде, където се плаща повече, отколкото в България.
Тази му инвестиция няма да му спечели място в класациите за млад
предприемач на годината, а бригадата едва ли ще присъства в професионалното му курикулум вите. Калоян заминава за Англия на 16 юли и
ще бере ябълки поне три месеца. А правата на ябълките не попадат
и в най-широкото понятие за академична дисциплина или юридически
опит. Той е част от поредната кохорта български работници в селскостопански ферми от поне 15 години насам.
Българите се връщат с по хиляда до десет хиляди паунда чисти
пари. Сума, звучаща стряскащо за родния стандарт. Ако оцелеят
докрай, те ще ги вложат в себеразвиване, пътувания, бизнес или ще
ги запазят „за всеки случай“. Ако бъде успешен опитът им, те може би
ще послужат за пример. Може би ще видим Калоян в някоя рекламна
статия в новинарски сайт, без да подозираме, че цялата работа е
скалъпена и ни баламосват, че на бригадите ни очакват ефирни зелени
поля като в семеен немски филм, идилично щастие, селска радост,
солидарност и спокойствие. За всеки е спестена информацията, че
младежките бригади често всъщност включват all-inclusive каравани
с течащи покриви, никакъв достъп до външния свят и липса на работнически права. Но да не избързваме с хронологията на разказа. Бригадата преминава през няколко ту отчайващи, ту досадни стъпки.*
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Раздялата
На летището идват родителите му и брат му. Цяла нощ са пътували
нетърпеливо от родния град, пристигайки четири часа преди полета.
Да кажем, сега ще си поговорят, ще се видят за малко, ще споделят
терзания и мечти, ще пийнат от кафето за четири лева. Но не – от
притеснение мълчат, от мълчанието се притесняват още повече.
Бавно минава времето до чакания от всички момент, после следват
прегръдки, тежки сълзи и ситно излизащо от гърлото „Довиждане!“.
Дано се държи нашето момче. Дано!

Задължителните лечебни средства, за да си годен за работа –
WTF!?@%$”
Държането е важна част от приключението, наричано селскостопанска бригада. Трудът е свързан с навеждане и вдигане на тежки каси,
понякога пълни с вода найлони. Без значение какво е физическото ти
състояние. Времето на Острова е, меко казано, отвратително – вали
като че ли не е валяло никога и сега му е паднало. Неслучайно най-предпочитаните помощни средства, споделени от опитните бригадири, са:
за справяне с болките по тялото – мехлеми, наколенки, колан и лепенки
за кръста; за настинки и грип – антибиотици, фервекс, максгрип и
пчелен мед.
Забележка – тези средства не просто са за предпочитане, а са
отбелязани като задължителни! И това не е резултат от дискусия на
пенсионерския клуб във Враждебна, а на отиващи на работа във Великобритания.

* Настоящата статия е написана въз основа на споделени коментари и снимки от бригадири
в интернет форуми, страници и групи във Facebook на теми, свързани с живота и работата в
селскостопанските бригади във Великобритания. Основният източник е http://brigadiri.com/forum/,
където са проследени теми и коментари от 2008 г. досега.
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„Sled zaplata ;)”, снимка от tunnels, Brigadiri.com. Последният коментар към изображението гласи:
„Е тва като видиш накрая се сещаш, че цялата мизерия е имала някъв смисъл :)”

Работникът сам трябва да си осигури почти всичко
Във фермата никой не очаква Калоян. Не го очакват работни обувки,
нито завивки. Караваната е като албански бункер. Около 20 квадрата
за осем човека. Ако е късметлия, може да са само четирима. Тоалетна
няма, но, казват, някъде трябвало да има.
Почти като общежитие в Студентски град. Какво толкова?!
Вечерта Калоян ляга в спален чувал, взет набързо няколко дни
преди излитането за Англия. И ще е в него всяка вечер, докато не
си купи завивки от най-близкия град. Това обаче не е важно. Както
му казват старшите работници, навлезли в английските полета за
пореден път, „Фермата е добра. Ако има работа, тогава има пари.“ А
където е той, изглежда, ще се работи здравата. Понякога извънредно,
понякога извън норма, понякога извън закона.
Но да се върнем на караваната. Калоян е в добри условия. Защото
на други места може да събира с кърпи течащата вода от покрива
или да е без отопление и без шкафове за багажа. Може изобщо да няма
къде да изправи гръб.
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тема на броя

Работни условия като в робство
Сутринта става в четири часа. Отваря вратата на караваната и
навлиза в тъмнината. Работният ден започва преди да е свършила
нощта. Отвсякъде излизат бригадирите – румънци, поляци, литовци,
българи, и се редят пред две тоалетни и пет душа, от които два
неработещи. Минава един час, преди Калоян да достигне до заветния
освежаващ удар на водата, но скоро трябва да излиза, за да започва
работа.
Полето е кално, стъпи ли – краката му ще потънат над глезените. Повечето работници са вече с ботуши, купени от самите тях,
защото нито фермерите, нито изпращащите ги фирми са помислили
за това, камо ли да им споменат. Ако не внимаваш, може да пропаднеш
здравата в някоя дупка, да натъртиш ходило или да счупиш глезен.
Почивките са кратки, затова пък често няма къде да се седне.
Някои клякат, други се облягат един на друг. Всъщност почивката е
време да повисиш безцелно и да усетиш по-силно болките в кръста –
дотолкова че да поискаш по-бързо да идва време за работа отново.
Трудът калява тялото и духа, почивката ги разваля. „Arbeit macht frei”
След края на работния ден нощта е близо, но баните отново са далеч.
Трябва да си Юсейн Болт, за да се изкъпеш преди 19 часа, изпреварвайки
Ляво: „Bg izobretenie”, снимка от stiliqnestiq, 2014. Един от коментарите
гласи: „ха ха личи си че имат нужда от нас тъпите англичани само който е
ходил на бригада знае”.
Долу: „Почивка на полето в m t mitchel”, снимка от silievtodorov, Brigadiri.
com, 2011
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останалите около двеста кални мърльовци, запътили се към Обетованата земя. Душът този път може да е студен, защото топлата
вода е отишла за друго, например за дрехи, а бойлерът не е загрял. И
все пак издържаш, но после какво? Ще вземеш заветните аспирини и
витамини, ще се опиташ да си сготвиш на една от трите печки нещо
бързо (ако се доредиш), ще погълнеш домашна ракия за успокоение,
против зарази и спиране на болките, и ще заспиш.
Свободно време или няма, или си твърде изморен да правиш
каквото и да било.
Сънят е прекрасен, когато си капнал от умора. Сънят е прекрасен,
но когато имаш време да сънуваш. А времето тук не стига дори за
кошмари. Защото времето е определено в паунди или в ябълки, в каси –
от сутрин до вечер. Почивката предполага размисъл, времето за
размисъл предполага бъдещи противоречия между очаквания и реалност.
Рядко случващите се купони са за съвместно обезболяване. Грубата
действителност не изисква много алкохол, за да задейства загуба на
координацията, а сексът е мръсен. Буквално. Общите бани, общите
тоалетни, общите кухни също. Понякога тръгват зарази, понякога
само кратък сърбеж, понякога просто по-рядко дефекираш, уринираш,
онанираш и не търсиш контакт с друг човек.

Фермата е твоят свят, другият е недостъпен
В ерата на технологичната революция, на пробутваните ни отвсякъде
великолепни години на глобализация и лесен достъп до всичко, Калоян
едвам-едвам може да чуе гласа на родителите си и на малкия си брат.
Фермата би трябвало да разполага с кът за забавление с компютри
и телевизия, но всъщност компютрите са четири, а интернетът –
бавен. Да предположим само, че всеки от двестате работника иска
да се свърже в една вечер със свои близки за 20 минути. Колко време
трябва да чака Калоян, ако се падне сред последните четирима? 16
часа. Точно така. Цели 16 часа.
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Ляво: Чисти“ сме”, снимка от Elektra, 2010. Коментар от фейсбук страницата на Brigadriri.com: „Така се изкарват парите по фермите”.
Дясно: „Tova stava pri sadene bez rakavici”, 2010. Коментар под снимката: „neka taq snimka da pokaje na tezi koito gi ochakva podobno
neshto da si imat na ideq kakvo eventualno moje da im se sluchi”.

Но да речем, че няма какво да си каже с България. Да помислим, че
е в Англия, за да „види свят“ и да попътува свободно без задръжките
на семейството. Да си го представим Калоян като един български
Керуак – бере ябълки и тръгва на път из магистралите на епохата. Но в
най-добрия случай фермата се намира на 8-9 километра от града. Няма
обществен транспорт от нея до там, нито осигурен от фермата.
Единственият вариант е да отиде с такси, но не може да си позволи
да отиде сам, защото ще му струва колкото няколко дни работа. Ще
трябва да намира съмишленици, да се уговаря с тях и да чака сгоден за
всички момент. Най-важното обаче е да разполага с пари.

Заплащането невинаги е толкова прекрасно
Всъщност, невинаги става ясно какво ще бъде заплащането. Ще реши
супервайзърът да е на норма, на каса, на метър, на ред. Такова нещо
като минимално заплащане на час може и да изчезне от реалността и
да бъде нарочено за кой колкото изкара. Сиреч, според способностите.
Да де, ама оценени от другиго. В края на деня събраните ябълки на
всеки ще бъдат оценени за качеството им и ако се прецени, може и
нито едно пени да не получи работникът. На други места няма да
чакат края на работния ден, за да те пратят в караваната заради
„некачествена“ работа.
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Работнически права?
Правото на протест, въпреки че всяко забутано село в Англия е
по-близо до центъра на Европа от България, често не съществува.
Вдигнеш ли глава, ще ти вземат касите с плодовете, сякаш те са ги
събрали, или направо ще те изгонят от фермата, като че си улично
куче. Разбира се, по-фино, не с „Майната ти!“, а с връчване на писмо за
изгонване.
Да летиш преждевременно за България е една от най-неприятните
развръзки за един бригадир. Много по-лошо от 14-часовия работен ден,
от студения душ, от дупките в полето, от болките в кръста. Да си
тръгнеш преждевременно означава да се върнеш от едно робство в
друго абсолютно същия, само по-наведен и по-беден духом. Но стига!

Защо ли отиде Калоян?
Може би мизерията в България е по-тежка от експлоатацията на
острова. Може би тежкият, неправомерен труд е за предпочитане
от българската заплата и животът на кредит. Представете си само
колко неприятна е действителността в родината за един млад човек,
за да предпочете руската рулетка на бригадирството. Да избере непознатото, пред познатата бедност.
*
Калоян, разбира се, е измислен герой.
Но Калоян може да бъде всеки, тръгнал по трудните пътеки на
гастарбайтерството.
Те може би ще се разсърдят, че тяхната история е разказана без
красотите ù.
Но нямаше как да пропуснем грозното, споделено от самите тях,
висящо от толкова много посоки и стискащо ни така здраво за
гърлата…
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Три точки по пътя
за намаляване на
работния ден
Анастасиа Илиева
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Картина на транспарант с надпис „8 часа труд, 8 часа почивка, 8 часа сън“ в Мелбърн през 1856 г.

Настоящият текст не е опит за изчерпателна история на движението за регулиране и намаляване на работния ден. Тук са засегнати
само няколко отделни моменти от него, които по един или друг начин
могат да осигурят перспектива за представата за стандартния
работен ден тук и сега.
Историята на работническите борби е изпълнена с неуспехи –
убити активисти, смазани стачки, само кратко просъществували
концесии или дори преобръщане на вече постигнат напредък. След
запознаването с отделни фрагменти от тази история няма нищо
по-естествено от песимизма или апатията по отношение на работническата борба. Малко средства са по-ефективни за преодоляването
на това отчаяние от знанието за случаите, когато борбата е била
успешна – когато социалните движения са се борили и са извоювали
трайна победа, която днес взимаме за даденост.
В „Общата стачка, политическата партия и профсъюзът“ (1906 г.)
Роза Люксембург разглежда развитието на движението за генерална
стачка в Русия през последните години на XIX в. до 1905 г. Люксембург
използва тези събития като аргумент в критиката си към представата за общата стачка такава, каквато се дискутира в Германия по
това време: че в основата на стачката трябва да стои важен политически вместо икономически мотив, че трябва да бъде въз основа
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на съгласие между ръководителите на партията и профсъюзите, да
бъде стриктно планирана и безупречно извършена. На тази теоретична представа авторката противопоставя реалния ход на събитията, протекли в Русия – една поредица от отделни стачни действия
в различни градове, често започнали спонтанно и протекли без предварително планиране, които въпреки това успяват да постигнат много
от целите си.
При описанията на стачките в множество градове Люксембург
следва един особен ритъм – разказ за изключително тежките работни
условия преди началото на стачката в конкретния регион; разказ за
протичането на самата стачка; и отбелязване на резултатите –
потиснати стачки или извършен напредък.
Първото описание е на общата стачка в Санкт Петербург през
1896 г. „Нейните причини са нетърпимите условия на труд на предачите и тъкачите: работен ден от тринадесет, четиринадесет или
петнадесет часа, нищожно заплащане на парче и цял куп достойни за
презрение извъртания от страна на работодателите“. Работниците
търпят тези условия дълго време, но през месец май чашата прелива:
по случай коронацията на Николай II работодателите дават на трудещите се 3-дневна задължителна отпуска, за която отказват да им
платят. Вдигнатата стачка има три искания: заплащане на надниците
за тридневната отпуска; работен ден от 10 часа и половина и увеличаване на заплащането за работа на парче. „Седмица по-късно всички
предачески и тъкачески предприятия не извършват никаква продукция
и 40 000 работници участват в общата стачка“. Тя е потушена и
около хиляда работници са арестувани. През следващата година обаче
текстилните работници в Санкт Петербург вдигат нова стачка,
която „този път постига забележителен успех: законното установяване на работен ден от 11 часа и половина на територията на цяла
Русия“.
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Няколко страници по-нататък Роза Люксембург описва стачката
в Тифлис (днес Тбилиси) през 1903 г., организирана от 2000 работници в
магазини, чийто работен ден започвал в 6 ч. сутринта и приключвал в 11
ч. вечерта. Те успяват да спечелят намаляването му от 8 ч. сутринта
до 8 ч. вечерта.
За съвременния читател, който не е потопен в левичарския дискурс в
Германия в началото на XX в., прави впечатление не толкова разликата
между теоретичните планове за общата стачка и реално случилите
се борби, колкото описанието на условията на труд. 17-часов работен
ден, поне 6 дни седмично, е невъобразимо. Успехът на работниците
да го намалят с 5 часа наистина е забележителна победа. Но дори и
при това постижение, 12 часа продължават да звучат немислимо. Така
четенето на „Общата стачка, политическата партия и профсъюзът“
поражда две противоречиви емоции: смут от ужасните условия, в
които масово са работили хората преди век, и вдъхновение от успехите, които са извоювали.
Люксембург разказва за стачките в много други градове, като
Киев, където стачкуващи железопътни работници блокират
заедно със семействата си релсите и 30-40 от тях са застреляни, което поражда обща стачка
на целия град. Тя завършва със
съкращаването на работния ден
с един час, увеличаване на надниците с една рубла и дори въвеждането на 8-часов работен ден
във фабрика за мая.

Картина на неизвестен художник, изобразяваща воденото
от отец Гапон шествие пред Нарвската триумфална врата в
Санкт Петербург
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Обърнато е внимание и на събитията в Санкт Петербург през януари
1905 г., впоследствие наречени „Кървавата неделя“. Няколко работници в завод са уволнени заради членството си в профсъюз, което
поражда стачка в солидарност – първоначално от останалите работници в завода, а по-късно и от други работници в града. Общата
стачка формулира изисквания за по-добри условия на труда, включително осемчасов работен ден. При предвождания от отец Гапон
многохиляден марш за представяне на исканията към царя полицейски
и армейски части стрелят в тълпата и стъпкват участници в нея
с коне, убивайки десетки или стотици хора (броят на жертвите е
оспорван). Следват огромни общи стачки в Русия, Полша, Литва и
други региони, които не постигат големи политически цели, свързани
с абсолютизма и царизма, но според Люксембург довеждат до „общо
повишаване на стандарта на живот на пролетарита в икономически,
социален и интелектуален аспект.“ Тя изброява например множество
фабрики във Варшава, в които работниците извоюват девет– или
осемчасов работен ден, както и поредица от предприятия и браншове
в Русия, които през 1904-1905 г. също успяват да постигнат 8 или
9-часови работни дни.
За условията през 1906 г., когато Люксембург пише текста си,
тя казва: „Понастоящем действителният работен ден в руската
индустрия е оставил зад себе си не само руските заводски регулации
(т.е. законния работен ден от 11 часа и половина), но и действителните условия в Германия. В повечето области на големите индустрии
в Русия десетчасовият работен ден е широко разпространен, което
в Германия се счита за недостижима законодателна цел“. 8-часовият
работен ден е въведен в Германия през 1919 г., в същата година, в
която Роза Люксембург е убита.
Четвърт век след Кървавата неделя Джон Мейнард Кейнс пише „Икономически възможности пред внуците ни“ (1930 г.), един кратък текст,
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който има за цел да разсее икономическия песимизъм и да представи
тогавашните условия като период на напасване към предстоящата
епоха на икономически просперитет, задвижван от все по-бързо развиващите се технология и наука. След като разглежда историята на
натрупващия се капитал, Кейнс стига до извода, че „ако не избухнат
големи войни и няма голям ръст на населението, икономическият
проблем може да бъде решен, или поне да бъде близо до решаване, в
рамките на следващите 100 години. … Ако той бъде решен, човечеството ще изгуби традиционната си цел“.
Кейнс е достатъчно убеден в това си предположение, че в останалата част от текста спекулира как това би се отразило на ежедневието на хората. Той предвижда сериозни проблеми вследствие решаването на „икономическия проблем“, тъй като това би оставило
хората в състояние на апатия и демотивация, при което дори би им
било трудно да намерят удовлетворителен източник на забавление.
Според Кейнс ако дотогава човешките общества са били заети в
натрупването на капитал, който да осигури физическото им оцеляване, то следващата стъпка – и то стъпка, която трябва да бъде предприета скоро, – е обществата да обърнат взор към средствата, които
ще осигурят духовното им разцъфтяване; да реформират моралните
си устои, така че да разпознаят мотива за печалба не като достойно
занимание, а като алчност, макар и в следващите 100 години да се
налага този мотив да бъде изтърпян, защото само той е в състояние
„да ни изведе от тунела на икономическата необходимост към дневната светлина“.
Кейнс предвижда, че това извеждане ще се случи бавно и постепенно, но след като бъде осъществено, реалният труд, който ще
трябва да бъде извършван от хората, ще бъде изключително малко,
а нуждата на хората от рутина и удовлетворение от труда все още
ще бъде налице. Затова икономистът предполага, че ще трябва да
разпределим малкото количество нужен труд колкото се може по-ши-
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роко, за да могат максимално много хора да получат трудово удовлетворение – нещо, за което според него биха били достатъчни 3-часов
работен ден или 15-часова работна седмица.
„Икономически възможности пред внуците ни“ е много любопитен
текст, защото е писан от един от най-влиятелните икономисти на
XX в., а същевременно с това споделя много от характеристиките на
текстове от жанровете на научната фантастика и футурологията.
От гледна точка на времето, за което са направени прогнозите от
миналото, тези текстове винаги се разминават с реалността, при
това често по съвсем неочаквани начини. Емблематичната 2000-на
година отмина, а все още сме много далеч от колонизирането на
която и да била друга планета, не сме попаднали в ядрена зима и не
сме приложили трите закона на роботиката. Вместо това животите
ни са под много по-голямо влияние на непредвидени допреди 70-те
и 80-те години феномени като глобалното затопляне, интернет и
масовото здравеопазване.
В настоящия момент от историята ни може би най-близо до случващото се по дух, ако не и по детайли, е визията на Филип Дик, който
често си представя бъдещето като живот, изпълнен с невероятни
изобретения и блага за едни, и мъчно съществуване за многото други,
до които тези блага почти не достигат.
Склад на Амазон. Фотограф: Scott Lewis
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Кейнс не предвижда това неравенство, макар и ако трябва да бъдем
честни, все още са минали само 86, а не 100 години, а и междувременно се е случила oще една голяма война. Изместването на човешката работна ръка в сферата на ръчния и заводския труд от автоматизацията е в ход отдавна, но това далеч не е довело до масово
свиване на количеството труд, извършвано от хора. Капиталът се
трупа, но „икономическият проблем“ съвсем не е решен.
Вместо това, както сега непредвидените смартфони са повсеместни,
така и в условията на труда сме свидетели на развития, които не
се вписват в прогнозата на Кейнс. Смазващи условия на нископлатен
труд в складовете на огромните онлайн магазини. Хора, работещи на
повече от едно място, за да могат да могат да се изхранват. Вдигане
на възрастта за пенсиониране. Договори с 0 часове на заетост. Неплатени стажове. Несигурна заетост. Последните седмици са особено
отчайващи по отношение на борбата за намаляване на работния ден.
Наскоро прекараната през френския парламент реформа на трудовия
кодекс – въпреки протестите срещу нея – дава повече свобода на работодателите да увеличават работните часове в досега регламентираната като 35-часова стандартна работна седмица.
Във Великобритания на младшите лекари в Националната здравна
служба ще им бъде наложен нов договор, при който допълнителните
работни часове през почивните дни (които те така и така извършват)
ще им бъдат заплащани като неизвънреден труд – без значение, че
нерядко се случва да имат 100-часови работни седмици и да бъдат под
натиск да не регистрират допълнителните си работни часове.
Но тук-таме се прокрадват и обнадеждаващи новини, като експериментите в Швеция с 6-часови работни дни.
В един от тях медицинските работници в гьотеборгски дом за
възрастни хора започват да работят на смени по 6 часа, без заплатите им да бъдат намалени, заради което са наети допълнително
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хора с прилежащо увеличение в разходите по заплати. И макар че
става въпрос за експеримент с контролна група и резултатите му все
още биват изследвани, по начални данни „медицинските сестри, които
имат по-кратък работен ден, взимат болнични по-рядко и определят
нивата си на стрес като по-ниски“ като същевременно „качеството
на работата е по-високо“.
Условията на глобалния капитал днес са много по-различни, отколкото са били през първата половина на XX в. Но може би тогавашните
успехи и прогнози могат да бъдат полезни в съвременните борби за
подобрения в животите на хората, изработващи дрехите и електрониката ни в Югоизточна Азия, както и в движението за промяна в
нагласите към стандартната 40-часова работна седмица. Остават
още 14 години до 2030 г. Не изглежда вероятно да осъществим прогнозата на Кейнс за 3-часов работен ден, но със сигурност ще бъде интересно дали светът ще заприлича повече на Швеция.
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Правото на мързел
Пол Лафарг
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Опровержение на «Правото на труд» от 1848 г.
В 1849 г. на заседание на комисията по въпросите
на първоначалното образование г-н Тиер каза:
«Искам да направя всесилно влиянието на духовенството, защото разчитам на него за разпространяването на онази хубава философия, която учи
човека, че той е тук на земята, за да страда, а
не на другата философия, която му казва обратното: наслаждавай се». С това г-н Тиер формулира морала на буржоазната класа, чийто жесток
егоизъм и ограничен ум той въплъщаваше.
Тогава, когато се бореше против поддържаното от духовенството благородничество, буржоазията провъзгласяваше свободата
на съвестта и безбожието. Когато обаче победи, тя промени тона и
поведението си и днес се надява да подкрепи с религията своето икономическо и политическо господство. В XV и XVI век тя с удоволствие
възприе езическата традиция и възпяваше плътта и нейните страсти,
осъдени от християнството. В наши дни, преситена от богатства
и наслаждения, тя отрича поуките на такива свои мислители като
Рабле и Дидро и проповядва на работниците въздържание. Капиталистическият морал, жалка пародия на християнския морал, заклеймява
с анатема плътта на работника. Той си поставя за идеал да ограничи
производителя до най-малкия минимум потребности, да премахне
неговите наслаждения и неговите страсти и да го сведе завинаги до
ролята на машина, доставяща труд безспир и без милост.
Революционните социалисти трябва да започнат отново борбата,
която водиха философите и памфлетистите на буржоазията. Те
трябва да атакуват, за да превземат с пристъп морала и социалните
теории на капитализма; в главите на класата, призвана към действие,
те трябва да разрушат предразсъдъците, насадени от господству-
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ващата класа, те трябва да обявят пред лицето на лицемерите oт
всички видове нравоучения, че земята ще престане да бъде долина
на плача за работниците, че в бъдещото комунистическо общество,
което ние ще създадем, «ако е възможно, по мирен начин, ако не —
насилствено, човешките страсти ще бъдат напълно освободени, тъй
като те всички са по природа добри, ние трябва да избягваме само
тяхното лошо ползване и техните крайности», а това ще стане само
чрез взаимното им уравновесяване, чрез хармоничното развитие на
човешкия организъм, защото, както казва д-р Бедое, «едва когато една
раса достигне максимума на своето физическо развитие, тя достига
своята най-висока точка на енергия и на нравствена сила». Такъв е
възгледът и на големия натуралист Чарлз Дарвин.
*
Отрицанието на Правото на труд, което преиздавам с някои допълнителни бележки, излезе във втората серия на седмичника «Равенство»
(«L’egalite») през 1880 г.
П. Л.
За т в ор а «Се н т-Пе л ажи». 1883 г.
Да бъдем мързеливи във всичко, освен в любовта и в
пиенето, освен когато ни мързи.
Леси нг

I
ГИБЕЛНА ДОГМА
Странно безумие е обзело работническите класи на народите, където
царува капиталистическата цивилизация. Това безумие влече след
себе си индивидуалните и социалните бедствия, които от два века
измъчват тъжното човечество. Това безумие е любовта към труда,
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доведена до изчерпване жизнените сили на индивида и на неговото
потомство. Вместо да се противопоставят на това умопомрачение,
духовниците, икономистите и моралистите обявиха труда за свещен.
Слепи и ограничени хора, тe искат да бъдат по-умни от своя бог. Слаби
и презрени, те се опитаха да реабилитират това, което техният бог
беше проклел. Аз, който не изповядвам християнството, който не
съм икономист и моралист, възразявам против техните разсъждения
и призовавам в своя защита техния бог, възразявам против предразсъдъците на техния религиозен, икономически и свободсмислещ морал
и призовавам в своя подкрепа страшните последствия от труда в
капиталистическото общество.
В капиталистическото общество трудът е причина за умственото израждане и за всички деформации на организма. Сравнете чистокръвните коне от конюшните на Ротшилд, обслужвани от двуръки
слуги, с тромавия добитък в норманските чифлици, който оре земята,
превозва тора, прибира реколтата. Погледнете благородния дивак,
когото мисионерите на търговията и търговците на религията не са
успели още да развратят с християнството, сифилиса и догмата за
труда и вижте след това нашите нещастни слуги на машините.(1)
Когато в нашата цивилизована Европа поискаме да намерим следи
от природна хубост у човека, трябва да я търсим у народите, у които
икономическите предразсъдъци не са изкоренили още омразата към
труда. Испания, която, уви!, дегенерира, може все още да се похвали,
че притежава по-малки фабрики, отколкото са у нас затворите и
казармите; но художникът се наслаждава в нея с възторг от дръзкия
андалузец, мургав като кестен, строен и гъвкав като стоманени пръти.
И сърцето на човек трепва, когато чуе скитника, гордо загърнат в
своя пробит плащ-капа, да нарича дук д’Осуна amigo — приятел.
За испанеца, у когото първобитното същество не се е атрофирало, трудът е най-лошото робство(2). Гърците от епохата на своето
величие също са презирали труда; само на робите е било позволено да
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работят: свободният човек е познавал само физическите упражнения
и играта на ума. Това било времето, когато човекът се е движел и е
дишал сред народа на Аристотел, на Фидий, на Аристофан; това било
времето, когато шепа храбреци разбили при Маратон азиатските
орди, които скоро след това Александър щеше да завладее. Античните философи проповядваха отвращение към труда, това израждане
на свободния човек. Поетите възпяваха мързела, този дар на боговете.

«О Meliboe, Deus nobis hoec otia fecit
Христос в своята проповед в планината проповядваше мързела: «. . .
Взрете се в полските кринове как растат: не се трудят, нито предат,
а казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава, не се е облякъл
тъй, както всеки един от тях. . .»(3)
Йехова, този брадат и неприветлив старец, даде на своите поклонници
върховен пример за идеален мързел: след шест дена труд той се отдаде
на вечна почивка.
И обратно, кои са расите, за които трудът е органическа необходимост? Овернците, шотландците тези овернци на британските
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острови; галисийците, тези овернци на
Испания; померанците — тези овернци на
Германия; китайците — тези овернци на
Азия. Кои в нашето общество обичат труда
заради труда? Селските собственици и дребните буржоа. Едните, прегърбени върху
своята земя, а другите, затворени в своите
дюкяни, шават като къртици в подземните
си дупки и никога не се решават да погледнат спокойно природата.
А в това време пролетариатът, голямата класа, която обхваща всички производители от цивилизованите нации, класата,
която, като се освободи, ще освободи човечеството от робския труд
и ще направи от човека едно свободно същество, пролетариатът,
изменяйки на своите инстинкти, не познавайки историческата си
мисия, се остави да го покварят с догмата за труда. Тежко и ужасно
е неговото наказание. Всички индивидуални и социални бедствия са
родени от неговата страст към труда.

II
БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА ТРУДА
В 1770 г. в Лондон излезе едно анонимно съчинение, озаглавено: «An
Essay on trade and commerce». На времето то предизвика известен шум.
Неговият автор, един голям филантроп, се възмущаваше от това, че
«английските манифактурни плебеи са си втълпили в главата фиксидеята, че в качеството си на англичани всички те по рождение имат
привилегията да бъдат по-свободни и по-независими от работниците
в която и да е друга европейска страна. Тази идея може да е полезна
за войника, доколкото стимулира неговата храброст; но колкото
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по-малко манифактурните работници са заразени от нея, толкова
по- добре е за самите тях и за държавата. Работниците не трябва
никога да се държат като независими от тези, които стоят над тях.
Извънредно опасно е да се поощряват такива самовъзхищения в една
търговска държава като нашата, където може би седем осми от населението имат много малка или нямат никаква собственост. Излекуването им няма да бъде пълно, докато нашите бедняци в индустрията не
се решават да работят шест дни за същата сума, която сега печелят
за четири.»
Така, почти един век преди Гизо, в Лондон открито препоръчваха
труда, като средство за обуздаване благородните страсти на човека.
«Колкото повече моите народи работят, толкова по- малко пороци ще
има — писа Наполеон на 5 май 1807 г. от Остероде. — Аз съм властта. . .
и аз бих заповядал в неделя, след часа на богослужението, магазините
да се отварят, а работниците да се върнат на работата си.»
За да се премахне мързелът и да се пречупи чувството на гордост
и независимост, което той поражда, авторът на Essay on trades (ideal
workhouses) предлагаше бедните да бъдат затваряни в «идеални» за
работа сгради, всъщност къщи на терора, където ще трябва да се
работи 14 часа на ден така, че като се изключи времето за ядене, ще
остават 12 пълни и изцяло отдадени на труд часове.
Дванадесет часа труд дневно — ето идеала на филантропите и
на моралистите от XVIII сек. Колко сме надминали това пес plus ultra!
Съвременните предприятия са станали идеални изправителни домове,
където затварят работническите маси, където осъждат на принудителен труд в продължение на дванадесет и четиринадесет часа не
само мъжете, но и жените и децата!(4) И като си помисли човек, че
синовете на героите от Терора са позволили да бъдат деградирани
от религията на труда дотам, че да приемат след 1848 г. закона за
ограничаване на труда във фабриките на 12 часа като някакво революционно завоевание; прокламираха Правото на труд като някакъв рево-
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люционен принцип. Позор за френския пролетариат! Само роби биха
били способни на такова падение. На един грък от героичната епоха
биха били нужни двадесет години капиталистическа цивилизация, за
да разбере подобно унижение.
И ако болките от принудителния труд, ако мъките на глада се
стоварват върху пролетариата по-многобройни от скакалците в
библията, той сам си ги е повикал.
Работниците наложиха на семействата си труда, за който през
юни 1848 г. се бореха с оръжие в ръка. На индустриалните барони те
предоставиха своите жени и своите деца. Със собствените си ръце
те разрушиха семейните си огнища; пресушиха млякото на своите
жени; нещастничките бременни и с кърмачета трябваше да отидат
в мините и във фабриките, да опъват гръб и да съсипват нервите си.
Със собствените си ръце те прекършиха живота и здравето на децата
си. Позор за пролетариите! Къде са онези жени, за които разказват
нашите фаблио и нашите стари приказки — смели в разговорите,
оперени любителки на божествената бутилка? Къде са онези юначни и
весели жени, винаги на крак, винаги приготовляващи нещо в кухнята,
пеещи, сеещи живот и носещи радост, жени, които раждаха без болка
здрави и силни деца?. . . Днес ние имаме момичетата и жените от
фабриките, мършави цветя с бледи цветове, с кръв, която не кипи, с
разстроени стомаси и изтощени членове!. . . Те не са познали здравото
удоволствие и не биха могли да разкажат весело и дръзко как са им
отнели девсвеността! А децата? Дванадесет часа труд за децата! О,
мизерия! Всички Жюлсимонсвци от Академията на моралните и политическите науки, вСИЧКИ жермини от йезуитщината не биха могли да
измислят по-оскотяващ за ума на децата, по-развращаващ техните
инстинкти, по-разрушителен за техния организъм порок от труда в
зловредната атмосфера на капиталистическото предприятие.
Казват, че пашата епоха е век на труда. Всъщност тя е век па
страданието, на мизерията и на развращаването.
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В това време буржоазните философи и икономисти, от мъчително сбъркания Огюст Конт до смешно ясния Льороа—Болио, буржоазните писатели от шарлатански-романтичния Виктор Юго до наивно
гротескния Пол дю Кок — всички подеха в хор гадните песни в чест на
бога Прогрес, първороден син на Труда. Като ги слуша човек, излиза,
че щастието ще зацарува на земята: едва ли не отсега се чувствува
идването му. Те се върнаха в миналите векове, за да изровят праха
и мизерията от времето на феодализма, на чийто фон да изпъкнат
по-ярко сладостите на нашето време. Как ни умориха тези преситени, самодоволни доскорошни прислужници на големите феодални
господари, а днес тлъсто заплащани пишещи слуги на буржоазията.
Как ни умори с безкрайните си жалби за нещастния селянин надутият
оратор Лабрюер! Ето блестящата картина на пролетарското благоденствие в годината 1840 на капиталистическия прогрес, нарисувана
от един от тях — д-р Вилерме, член на Института, същия, който в
1848 г. участвуваше в онова дружество на учени (в него влизаха Тиер,
Кузен, Паси, академикът Бланки), което разпространяваше сред масите
глупостите на буржоазната икономика и морал.
Доктор Вилерме говори за индустриален Елзас, за Елзас на Кестнер,
на Долфус — тези цветя на филантропията и индустриалния републиканизъм. Но преди докторът да е нарисувал пред нас картината на
пролетарската мизерия, нека чуем един елзаски манифактурист, г-н
Т. Миег, от фирмата Долфус, Миег и С-ие, рисуващ положението на
занаятчията при старото производство: «В Мюлхауз преди петдесет
години (в 1813, когато се раждаше съвременната машинна промишленост) всички работници бяха деца на земята, живееха в града и в
околните села и почти всички притежаваха къща и често пъти малко
земя.»
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Това беше златно време за работниците. Тогава обаче елзаската индустрия не заливаше света със своите памучни изделия и не обогатяваше
с милиони своите Долфусовци и своите Кьохлиновци. Но двадесет и
пет години по-късно, когато Вилерме посети Елзас, съвременното
чудовище — капиталистическото предприятие, беше завладяло страната. В своя ненаситен глад за човешки труд то откъсна работниците от техните домове, за да ги изтиска по-добре и по-добре да
използва труда, на който са способни. С хиляди и хиляди работници се
стичаха при изсвирването на фабричните сирени.
«Голяма част, казва Вилерме, пет от шестнадесет хиляди, бяха
принудени поради високите наеми да живеят в съседните села. Някои
живееха на две мили и четвърт от предприятието, в което работеха.
В Мюлхауз, в Дорнах работата започваше в пет часа сутринта
и завършваше в пет часа вечерта както през лятото, така и през
зимата. . . Трябва да се видят как идват всяка заран в града и как
си отиват всяка вечер. Между тях има много жени — бледни, сухи,
вървящи боси в калта, които по липса на чадър, когато вали дъжд или
сняг, носят наметнати отгоре върху главата своите престилки или
поли, за да си запазят лицето и врата, и още по- голям брой малки деца,
не по-малко мръсни, не по- малко изпити, покрити с дрипи, омазнени
целите от машинното масло, което капе върху тях, докато работят.
По-добре предпазени от дъжда благодарение непромокаемостта на
своите дрехи, те не носят като жените, за които говорехме, кошница
с провизии за през деня, а носят в ръка, крият под дрехата си или
където могат, парче хляб, което трябва да ги храни чак до завръщането им у дома.
Така, към умората от един прекалено дълъг ден за тези нещастници
се прибавят отиванията и връщанията, непрекъснато, мъчително. В
резултат на това вечер те се прибират вкъщи, смазани от нуждата
да спят, и на другия ден излизат, преди да са напълно отпочинали, за
да бъдат в предприятието в часа на отварянето му.»
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A ето и бордеите, в които са натъпкани тези, които живеят в града:
«В Мюлхауз, в Дорнах и в съседните къщи аз видях някои от тези мизерни
квартири, където две семейства спят всяко в един от ъглите върху
слама, нахвърлена направо на плочите и оградена от две дъски. Мизерията, в която живеят работниците от памукопредачната промишленост в департамента Горен Рейн, е толкова дълбока, че поражда
следния печален резултат: докато в семействата на фабрикантите,
търговците, сукнарите, директорите на заводите половината от
децата достигат до двадесет и една годишна възраст, същата половина престава да съществува, преди да е навършила две години живот
в семействата на тъкачите и на работниците-памукопредачи.»
Като говори за работата в предприятията, Вилерме добавя:
«Това не е никаква работа, никакво задължение, това е едно мъчение и
то се прилага върху деца от шест до осем години. . . Това дълго всекидневно изтезание съсипва преди всичко работниците в памукопредачните предприятия.»(5)
По въпроса за продължителността на труда Вилерме отбелязва,
че каторжниците работят само десет часа, робите на Антилските
острови средно девет часа, докато във Франция, която извърши революцията от 1789 г., която прокламира помпозните Права на човека,
съществуват «предприятия, където работният ден е шестнадесет
часа, от които на работниците се дава час и половина за хранене. » (6)
О, нещастен провал на революционните принципи на буржоазията! О,
печално настояще на нейния бог — Прогресът! Филантропите акламират като благодетели на човечеството тези, които, за да се
обогатят, като бездействуват, дават работа на бедните. По-добре
да се посее чума, да се отровят изворите, отколкото да се построи
фабрика сред едно селско население. Въведете фабричния труд и
сбогом на радостта, на здравето, на свободата; сбогом на всичко,
което прави живота хубав и достоен да бъде живян. (7)
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А икономистите все повтарят на работниците: работете за увеличаване на общественото богатство! И в същото време един икономист, Дестют дьо Траси, им отговаря: «Бедните нации са там, където
народът се чувствува добре; богатите нации са там, където той
обикновено е беден.»
А неговият ученик Шербюлие продължава: «Работниците сами,
като сътрудничат за натрупването на производствените капитали,
подпомагат явлението, което рано или късно ще ги лиши от една част
от надницата им.»
Обаче, оглушали и идиотизирани от собствените си крясъци, икономистите отговарят: Работете, работете непрекъснато за своето благоденствие! И в името на християнското благодушие един свещеник от
англиканската църква, преподобният Таунсенд, пее като псалм: Работете, работете ден и нощ; като работите, вие увеличавате мизерията си, а вашата мизерия ни избавя от необходимостта да ви налагаме труда със силата на закона. Законното налагане на труда
«създава много грижа, изисква много насилие и вдига много шум.
Напротив, гладът е не само един мирен, тих и постоянен натиск, но
като най-естествен двигател на труда и на производството той
поражда и най-мощни усилия.»
Работете, работете, пролетарии, за да увеличите общественото богатство и своята лична бедност, работете, работете така,
че като ставате по-бедни, да имате още повече причини да работите
и да бъдете окаяни. Такъв е неумолимият закон на капиталистическото производство.
И понеже, заслушани в коварните думи на икономистите, пролетариите тялом и духом са се отдали на порока на труда, те тласкат
цялото общество към неговите индустриални кризи на свръхпроизводство, които разтърсват социалния организъм. Тогава поради
изобилието от стоки и недостатъка на купувачи предприятията
се затварят и гладът шиба работническото население със своя бич
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от хиляди ремъци. Затъпели от догмата за труда, пролетариите не
разбират, че свръхтрудът, който са си наложили по време на мнимия
просперитет, е причина за сегашната им мизерия. Вместо да се
съберат пред хамбарите с жито и да закрещят: Гладни сме, искаме да
ядем!. . . Вярно е, ние нямаме пукната пара, но такива, каквито сме,
ние ожънахме житото и сбрахме гроздето. . .» Вместо да обсадят
магазините на г-н Боне и Жужурио, изобретателят на индустриалните манастири, и да обявят: «Г-н Боне, ето вашите работнички
копринарки, предачки, тъкачни. Те зъзнат в своите памучни дрехи,
покрити с кръпки така, че да ги съжали човек, а всъщност те изпредоха и изтъкаха копринените рокли на кокотките на целия християнски свят. . . Бедните, когато работеха по тринадесет часа на ден,
нямаха време да помислят за тоалета си, но сега са без работа и биха
могли да се фръцкат с коприните, които са изтъкали. Откакто са им
изпадали млечните зъби, те предано работят за вашето забогатяване и живеят във въздържание. Сега те имат свободно време и искат
да се възползват от плодовете на своя труд. Хайде, г-н Боне, дайте
вашите коприни. Г-н Армел ще отпусне своите муселини, господин ПуйеКертие — своите памучни тъкани, г-н Пине — обуща за техните скъпи
малки крачета, студени и мокри, ще ви бъде приятно да ги гледате
облечени от главата до пети и бодри. Хайде, без колебание — нали вие
сте приятели на човечеството и християни при това? —Поставете
на разположение на вашите работници богатството, което те са ви
създали с плът от своята плът. Вие сте приятели на търговията? —
Улеснете стокооборота. Ето потребителите са налице: открийте
им неограничен кредит. Нали сте принудени да откривате кредит
на търговци, които никога не сте виждали и никога нищо не са ви
дали — дори една чаша вода. Вашите работнички ще ви се издължат,
както могат: ако в деня на падежа те се окажат в несъстоятелност
и оставят да се протестира подписът им, тогава вие ще ги обявите
във фалит и ако те нямат нищо за секвестиране, ще изискате да ви
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заплатят с молитви: те ще ви изпратят в рая по-сигурно, отколкото
смъркащите емфие ваши черни раса.»
Вместо да се възползват от момента на криза за генерално разпределение на продуктите и всеобщо удоволствие, работниците, които
пукат от глад, си блъскат главите в затворените врати на предприятията. С бледи лица, с мършави тела, с молещи слова те налитат на
фабрикантите: «Добрий ми г-н Шаго, сладкий г-н Шнайдер, дайте ни
работа, не гладът, а страстта за работа ни измъчва!“ И тези клетници, които едва имат сила да стоят на краката си, продават дванадесет или четиринадесет часа труд два пъти по-евтино, отколкото
когато са имали хляб на трапезата си. И индустриалните филантропи
използват безработицата, за да произвеждат по-изгодно.
Индустриалните кризи настъпват след периодите на свръхработа така неотменно, както денят след нощта. Мъкнейки след
себе си принудителната безработица и безизходната мизерия, те
докарват и неизбежните банкрути. Докато фабрикантът има кредит,
той отпуска юздата на трудовия бяс, прави нови и нови заеми, за да
даде суровина на работниците. Той ги кара да произвеждат, без да се
замисли, че пазарът се насища и че ако неговите стоки не се продадат,
неговите полици ще трябва един ден да се заплащат. Притиснат до
стената, той отива да моли евреина (банкер), хвърля се в краката
му, предлага му кръвта си и честта си. «Едно парченце злато ще ми
свърши по-добра работа, отговаря Ротшилд. Вие имате 20 000 чифта
чорапи в склада си. Те струват по 20 су. Аз ги вземам по четири су.»
Евреинът продава чорапите, които е купил, по шест и по осем су и
си слага в джоба звънтящите монети от по сто су, които му идват
харизани. Фабрикантът е направил обаче крачка назад, за да скочи
по-добре. Накрая идва разгромът и складовете се очистват. Тогава
изхвърлят стоките през прозореца, като че ли никой не знае как са
влезли през вратата. Стойността на унищожените стоки се изчислява на стотици милиони. През миналия век са ги изгаряли или ги хвърляли във водата.(8)
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Преди да се стигне до този край, фабрикантите обикалят света,
търсейки пазар за стоките, които се натрупват. Те карат правителството да анексира Конго, да завладее Тонкин, да разруши със своите
топове китайската стена, за да пласират в Китай своите памучни
изделия. През последните векове между Франция и Англия се води
дуел на живот и смърт — кой ще получи изключителното право да
продава в Америка и в Индиите. Хиляди млади и смели хора, обагриха
в червено с кръвта си моретата по време на колониалните войни през
XVI, XVII и XVIII век.
Капиталите са обилни както и стоките. Финансистите не знаят
къде да ги пласират. Те отиват тогава при щастливите народи, които
се припичат па слънцето, пушейки си тютюна, за да прокарват железопътни линии, да строят фабрики и да внесат проклятието на труда.
И този износ на френски капитали една прекрасна сутрин завършва с
дипломатически усложнения: в Египет, Франция, Англия и Германия са
готови да се хванат за косите, за да се разбере на кoи лихвари трябва
да се изплащат лихвите най-напред; с войни в Мексико, където френските войници вършат работа на съдебни изпълнители за събиране на
неизплатени дългове.(9)
Тези лични и социални бедствия, колкото големи и неизброими да са,
колкото и вечни да изглеждат, ще изчезнат както хиените и чакалите
при приближаването на лъва, когато пролетариатът ще каже: «Аз го
искам». Но за да дойде до съзнанието за своята сила, пролетариатът
трябва да стъпче предразсъдъците на християнския, икономическия и
свободсмислещия морал. Той трябва да се върне към своите природни
инстинкти и да прокламира Правото на мързел, хиляди и хиляди пъти
по-благородно и по-свято от охтичавите права на човека, нагласени
от метафизиците — адвокати на буржоазната революция. Той трябва
да се приучи да работи само три часа дневно и да се излежава и да
пирува през останалото време на деня и нощта.
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Дотук задачата ми беше лесна. Трябваше само да опиша реални злини,
които, уви!, са добре известни на всички ни. Да се убеди обаче пролетариатът, че моралът, който са му присадили, е порочен, че необузданият труд, на който той се е отдал от началото на века, е най-ужасният бич, който някога е удрял човечеството, че трудът не ще стане
приятна подправка към мързела, едно благотворно за човешкия организъм упражнение, една полезна страст на социалния организъм,
докато не бъде разумно регламентиран и ограничен максимум до три
часа дневно — това е една трудна задача, която е свръх моите сили.
Само физиолози, хигиенисти, икономисти-комунисти биха могли да се
заемат с кея. В следващите страници ще се огранича да покажа, че при
съвременните средства за производство и тяхната неограничена сила
на възпроизводства трябва да се сложи край на странната страст на
работниците към труда и да се задължат те да консумират стоките,
които сами произвеждат.

III
ПОСЛЕДИЦИТЕ НА СВРЪХ ПРОИЗВОДСТВОТО
Антипатрoс, един гръцки поет от времето на Цицерон, възпя по
следния начин изобретяването на водното колело за мелене на зърното.
То ще освободи робините и ще доведе до златния век:
«Отпуснете ръката, която върти хромела(10), о, мелничарки, и спете
спокойно! Петелът напразно ще ви напомня, че е настъпил денят!
Деметра възложи на нимфите труда на робите. Те весело скачат върху
колелото и ето задвижената ос се завъртява със своите спици и кара
да се завърти тежкото каменно колело. Нека да живеем живота на
нашите бащи и като безделници да се радваме на даровете, дадени ни
от богинята.»
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Уви! Безделието, прокламирано от езическия поет, не е настъпило.
Сляпата, развратна и убийствена страст към труда превръща освобождаващата машина в инструмент за заробване на свободните хора:
нейната производителност ги прави бедни.
Една добра работничка прави само пет бримки в минута. Някои
плетачни машини правят тридесет хиляди за същото време. Следователно всяка минута на машината отговаря на сто часа работа на
работничката, или всяка минута работа на машината освобождава на
работничката десет дни за почивка. Това, което е вярно за трикотажното производство, е повече или по-малко вярно за всички обновени
от модерната механика индустрии. Какво виждаме обаче? Колкото
повече машината се усъвършенствува и изземва работата на човека
с непрекъснато нарастваща бързина и прецизност, толкова повече
работникът, вместо да удължи почивката си, удвоява своето усърдие,
като че ли иска да съперничи на машината. О, абсурдно и убийствено
съперничество!
За да може съперничеството между човека и машината да се
развива свободно, пролетариите унищожиха мъдрите закони, които
ограничаваха труда на занаятчиите от старите корпорации. Те
премахнаха празниците, в които се работи. (11)
Тъй като тогавашните производители са работели само пет
от всеки седем дни, дали наистина може да се вярва, както твърдят
лъжеикономистите, че те са живели само с въздух и прясна вода? «Как
пък не! — Те са имали отдих, за да вкусят от земните радости, да се
любят и да се веселят, за да гуляят радостно в чест на великия Бог на
Безделието. Мрачнaта, лицемерно набожна протестантска Англия се
наричаше тогава «веселата Англия», (Merry England), но Рабле, Кеведо,
Сервантес, както и някои неизвестни автори на забавни романи
предизвикват по-тичането на лигите ни със своите описания на онези
монументални пиршества (12), които се устройвали тoгава между
две сражения и две опустошавания и при които всичко е било вкусно.

49

Йорданс и фламандската школа ги описаха в своите радостни картини.
Величествени гаргантюеловски стомаси, какво е станало с вас? Ние
сме много дегенерирали и много издребнели. Лишенията, картофите,
боядисаното червено вино, пруският шнапс, умело съчетани с принудителен труд, ни изтощиха много и тялом, и духом. И когато човек
стеснява стомаха си, а машината разширява своята производителност, икономистите ни проповядват малтусианската теория, религията на въздържанието и догмата на труда. На тях би трябвало да
им се изтръгнат езиците и да се хвърлят на кучетата.
Понеже работническата класа със своето простодушие се е оставила да бъде подведена, понеже с вродената си неудържимост тя се е
отдала слепешката на труда и въздържанието, капиталистическата
класа се оказа осъдена на мързел и на принудително безделие, на непроизводителност и свръхконсумация. Но ако свръхтрудът на работника
убива плътта и изтощава нервите му, той носи изобилно болки и на
буржоата.
Въздържанието, на което се осъжда производителната класа,
задължава буржоазията да се отдаде на свръхконсумация на продуктите, произвеждани безразборно. Преди един-два века, в началото
на капиталистическото производство, буржоата беше порядъчен
човек с разумни и миролюбиви нрави. Той се задоволяваше напълно
или приблизително със своята жена. Пиеше само при жажда и ядеше
само когато биваше гладен. Той оставяше на куртизаните и куртизанките «добродетелите» на развратния живот. Днес няма син на
парвеню, който да не се счита задължен да развива проституцията и
да натъпче в тялото си живак, под предлог, че се лекува (13) , разбира
се, за да осмисли усилията, които полагат работниците от живачните мини. Няма буржоа, който да не се тъпче с угоени пилета, с гъби
и с вина Лафит, за да поощрява тези, които отглеждат птици и други
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животни, и лозарите от района на Бордо. В това занимание организмът бързо грохва, косите окапват, зъбите изпадат, гръбначният
стълб се деформира, стомахът се издува, дишането се затруднява,
движенията стават тромави, говорът натежава, ставите се втвърдяват. Други, прекалено хилави, за да понасят умората на разврата, но
въоръжени с прудонизъм, изцеждат умовете си като Гарние от Политическака икономия, като Акола от юридическия факултет, майсторят
дебели, отегчителни книги, за да запълнят времето на словослагателите и на печатарите.
Светските жени живеят живот на мъченици. За да изпробват
и оценят фееричните тоалети, които шивачките се пребиват да
създават, те от сутрин до вечер менят роклите. В продължение на
часове предоставят кухите си глави на майсторите-фризьори, които
на всяка цена искат да утолят тяхната страст към начучулените
един върху друг фалшиви кокове. Стегнати в своите корсети, притеснени в обувките си, деколтирани по начин, който кара да се зачерви
всеки войник, те по цели нощи се въртят на своите благотворителни
балове, за да съберат няколко су за бедните. Свети души!
За да изпълняват своята двойна социална роля на непроизводители и свръхконсуматори, буржоата са задължени не само да насилват
своите скромни вкусове, да загубват своите трудови навици, създадени преди два века, и да се отдават на необуздан разкош, на пресищане и на сифилистичен разврат, но и да отклонят от производителния труд една огромна маса от хора, за да си осигурят техните
услуги.
Ето няколко цифри, които доказват колко огромно е това погубване на производителни сили. Според преброяването от 1861 г. населението на Англия и на Уелс е 20 066 244 души, от които 9 776 259 мъже
и 10 289 965 жени. Като се изключат много старите и много младите
за работа — жените, юношите и непроизводителните деца, после —
идеологическите професии на тези, които са управници, полиция, духовенството, съдебното ведомство, войската, проституцията, изку-
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ствата, науките и т. н., а след това и хората, заети изключително с
това, да изяждат труда на другите под формата на поземлена рента,
лихви, дивиденти и т. н., остават около осем милиона индивида от
двата пола и от всички възрасти, включително капиталистите, които
участвуват в производствсто, търговията, финансите и т. н. От
тези осем милиона има:
Земеделски работници (в това число овчари, ратаи и селски момичета,
които живеят при фермерите) — 1 098 261
Работниците от фабриките за обработка на памук, вълна, лен, коприна и
в трикотажа — 642 607
Работници в каменовъглени и рудодобивни мини — 565 835
Работници-металурзи (високи пещи, прокатчици и др.) — 396 998
Прислуга — 1 208 648
«Ако съберем работниците от текстилните фабрики и тези от каменовъглените и рудодобивните мини, ще получим цифрата 1 208 442;
ако съберем първите с тези от металургията, ще получим общо 1 039
605; т. е. всеки път броят им ще бъде по-малък от този на съвременните домашни роби. Ето великолепните резултати от капиталистическата експлоатация на машините.»
Към цялата тази класа от слуги, чиято численост показва
степента, до която е стигнала капиталистическата цивилизация,
трябва да прибавим многобройната класа на нещастниците, с единственото занятие да задоволяват скъпите и дребнави вкусове на
богатите класи: шлифовчици на диаманти, плетачи на дантели, бродирачки, луксозни подвързвачи, луксозни шивачи, декоратори на увеселителни домове и т. н. (14)
Заседнала веднъж в своя абсолютен мързел и деморализирана от
принудителното безделие, буржоазията, макар и трудно, се пригажда
към своя нов начин на живот. Тя със страх гледа на всяка промяна.
Видът на мизерните условия на съществуване, които работническата
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класа е приела с примирение и видът на физическата деградация, породена от порочната страст към труда, засилват още повече нейното
отвращение към всеки наложен труд и всяко ограничаване на удоволствията.
Именно тогава, без да държат сметка за деморализацията, която
буржоазията си бе наложила като обществено задължение, пролетариите решават, че трябва да наложат труда на капиталистите.
Наивници, те вземат на сериозно теориите на икономистите и на моралистите относно труда и се напъват, за да наложат тези теории и на
капиталистите. Пролетариатът издигна лозунга: «Който не работи,
не трябва да яде.» В 1831 г. в Лион той въстана за куршум или работа.
Федератите от март 1871 г. обявиха своето въстание за Революция
на труда.
На тези изблици на варварска ярост, която рушеше всяко
удоволствие и мързела на буржоазията, капиталистите можеха да
отговарят само с жестоки репресии. Те обаче знаеха, че макар и да
са успели да потиснат тези революционни избухвания, те не са могли
да потопят в кръвта на организираните от тях гигантски кланета
абсурдната идея на Пролетариата да накара безделните и преситени класи да се трудят. Именно за да отклонят от себе си тази
опасност, те се обкръжават с преторианци, с полицаи, със съдии, с
тъмничари — държани в положение на трудова непроизводителност.
Не могат повече да се хранят илюзии за характера на съвременните
армии. Тях ги поддържат в постоянна готовност само за да потискат
«вътрешния враг». Така укрепленията в Париж и в Лион бяха построени,
не за да защищават тези градове от чужденците, а за да ги смажат,
ако се разбунтуват. И ако е необходим един пример без коментар,
нека споменем армията на Белгия, тази Обетована земя на капитализма. Нейният неутралитет е гарантиран от европейските, сили и
при все това армията й е една от най-силните пропорционално на
населението. Славните бойни полета на храбрата белгийска армия са
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равнините на Боринаж и на Шарльороа. В кръвта на миньорите и на
обезоръжените работници белгийските офицери закаляват стоманата на своите саби и събират своите еполети. Европейските народи
нямат национални армии, а наемни армии. Те защищават капиталистите от народната ярост, която би искала да ги осъди на десетчасов труд в мините и в предачниците.
Така, че пристягайки колана си, работническата класа разви прекалено много тумбака на буржоазията, осъдена на свръхконсумация.
За да се улесни в своята тежка работа, буржоазията изтегля от
работническата класа една маса от хора, далеч по-многобройна от
тази, която остава отдадена на по-лесно производство, и я осъжда
на непроизводителност и на свръхконсумация. Но тези стада от
безполезни уста, въпреки своята ненаситност, не са достатъчни, за
да се изконсумират всички стоки, които работниците, затъпени от
догмата за труда, произвеждат като маниаци, без да могат да ги
консумират и без дори да се замислят дали ще се намерят хора, които
да ги консумират.
Пред лицето на това двойно безумие на работниците — да се
пребиват от свръхработа и да вегетират във въздържание — големият проблем на капиталистическото производство не е вече да се
намерят производители и да се удесеторяват техните усилия, а да
се откриват консуматори, да се възбужда техният апетит и да им се
създават изкуствени потребности. След като европейските работници, треперещи от студ и глад, отказват да носят платовете,
които сами тъкат, да пият вината, които приготовляват, нещастните фабриканти са принудени да търчат като щури до другия край
на земята, за да търсят кой ще ги носи и кой ще ги пие: всяка година
Европа изнася стоки за стотици милиони и за милиарди по четирите
краища на света, на народи, които не знаят какво да правят с тях.
(15) Но откритите континенти не са вече толкова обширни. Необходими са девствени страни. Ден и нощ европейските фабриканти
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бленуват за Африка, за «Сахарското езеро», за железопътната линия
в Судан. Те следят с тревога експедициите на Ливингстон, на Стенли,
на Чейлю, на Браца. Със зяпнали уста слушат чудноватите истории на
тези смели пътешественици. Какви непознати чудеса крие «Черният
континент»! Из полята никнат слонови зъби, реки от кокосово мляко
носят златни люспи, милиони черни задници, голи като лицето на
Дюфор или на Ширарден, очакват памучните тъкани, за да се научат
на благоприличие, бутилки шнапс и библии, за да познаят добродетелите на цивилизацията.
Всичко обаче е безсилно: преситени буржоа, слуги, които са повече
от производителната класа, чужди и варварски народи, които се
задавят от европейски стоки — нищо, нищо не може да пласира планините от стоки, които се натрупват по-високи и по-грамадни от египетските пирамиди: производителността на европейските работници
нехае за консумацията и прахосничеството. Пощурели, фабрикантите
не знаят какво да правят. Те не намират вече суровини, за да задоволят
безредната порочна страст на своите работници към работата. В
департаментите на нашата вълнена промишленост прекарват през
дарак мръсните дрипи и от полупрогнили ги превръщат в платове,
наречени ренесансови, които траят толкова, колкото предизборните
обещания. В Лион, вместо да оставят на копринената нишка нейната
обикновена и естествена гъвкавост, я пресищат с минерални соли,
които увеличават теглото й, но я разяждат и я правят нетрайна.
Всички наши продукти са подправени, за да се улесни разпродаването
им и да се съкрати животът им. Нашата епоха ще бъде наречена век
на фалшификациите, както първите епохи на човечеството са получили имената каменен век и бронзов век според характера на тяхното
производство. Несведущите обвиняват в измама нашите благочестиви индустриалци, докато всъщност тях ги ръководи мисълта да
осигурят работа на работниците, които не могат да стоят спокойно
със скръстени ръце. Тези фалшификации, продиктувани единствено от
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едно човеколюбиво чувство, носят обаче огромни печалби на фабрикантите, които ги правят; макар да са гибелни за качеството на стоките;
макар да са неизчерпаем източник за разхищаване на човешки труд,
те доказват филантропичната изобретателност на буржоазията и
страшната извратеност на работниците, които, за да задоволят
страстта си към труд, принуждават индустриалците да заглушават
гласа на своята съвест и да нарушават даже и законите на търговската почтеност.
Но въпреки свръхпроизводството на стоки, въпреки промишлените фалшификации, работници безчет се тълпят на пазара и молят:
работа, работа! Изобилието на стоки би трябвало да ги накара да
обуздаят своята страст; напротив, то я довежда до пароксизъм.
Представи ли се някаква възможност за работа, те връхлитат върху
нея и искат дванадесет, четиринадесет часа, за да се наработят до
насита, а на другия ден отново ги изхвърлят на улицата, без нищо,
с което да подхранват своя порок. Всяка година във всяко производство безработицата се връща с редовността на сезоните. След
убийствения за организма свръхтруд идва абсолютната почивка в
продължение на два и четири месеца: и тогава няма работа, няма и
ядене. Щом като порокът на труда е дяволски завинтен в сърцето
на работниците; щом като неговите изисквания потушават всички
други природни инстинкти; щом като количеството труд, което
обществото изисква, е по необходимост ограничено от консумацията
и от липсата на суровини — защо трябва да се нагълта за 6 месеца
работата за цяла година? — защо тя да не се разпредели равномерно
върху всичките дванадесет месеца и да не бъдат принудени всички
работници да се задоволят с шест или с пет часа на ден през цялата
година, вместо да си разстройват стомасите с порции от по дванадесет часа труд в продължение на шест месеца? Осигурени от своята
всекидневна част труд, работниците няма да си завиждат, не ще се
бият, за да си грабват работата един на друг от ръцете и хляба от
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устата. Тогава, неизтощени физически и духовно, те ще започнат да
се отдават на добродетелите на Мързела.
Затъпени от порока, работниците не могат да се издигнат до
разбирането, че за да има работа за всички, тя трябва да се разпредели поравно, както водата в кораб, който е в беда. Индустриалците
обаче, в името на капиталистическата експлоатация, от дълго време
искат ограничаване на работния ден със закон. Пред комисията по
въпросите на професионалното образование, един от най- големите
промишленици в Елзас — г-н Букар от Гебвилер, заяви в 1860 година:
«Дванадесетчасовият работен ден е много голям и трябва да се намали
на единадесетчасов, а в събота работата трябва да се прекратява в
два часа. Аз мога да дам съвет да се приеме тази мярка, колкото и да
изглежда странна на пръв поглед. Ние опитахме това в някои индустриални предприятия през последните четири години и намерихме,
че е добро, а средната продукция съвсем не намаля, но се повиши.»
В своето изследване върху машините М. Ф. Паси цитира следното
писмо на един голям белгийски индустриалец, г-н М. Отвер: «Нашите
машини, почти същите както в английските предачници, не произвеждат това, което би трябвало да произвеждат и което произвеждат същите тези машини в Англия, въпреки че тъкачите там
работят дневно два часа по-малко. . . Ние всички работим два дълги
часа повече. Убеден съм, че ако работехме единадесет часа вместо
тринадесет, щяхме да имаме същата продукция и в резултат на това
щяхме да произвеждаме по-икономично.»
От друга страна, г-н Льороа-Болио твърди, че: «Според наблюдението на един голям белгийски индустриалец седмиците, в които се
пада някакъв празничен ден, не носят по-ниска продукция от обикновените седмици.»
Това, което народът, измамен в своята простотия от моралистите, не си е позволил никога, посмя да направи едно аристократическо правителство. Презирайки висшите морални и индустриални
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съображения на икономистите, които грачат, като зла прокоба, че
да се намали с един час работата във фабриките, значи да се декретира разоряването на английската индустрия, правителството на
Англия забрани със закон, който строго се спазва, да се работи повече
от десет часа дневно; след това, както и преди, Англия си остава
първата индустриална нация в света.
Големият английски опит е пред нас, пред нас е опитът на някои умни
капиталисти: той показва неопровержимо, че за да се увеличи човешката производителност, трябва да се намалят часовете за труд и да се
увеличат празниците и дните, в които се изплащат надниците. Френският народ обаче не е убеден в това. Но ако едно жалко намаление от
два часа е повишило за десет години почти с една трета английското
производство (16 ), какво главоломно развитие би придало на френското производство едно законно намаляване на работния ден на три
часа? Не могат ли работниците да разберат, че като се претоварват
с работа, то изтощават своите сили и силите на потомството си:
че се изхабяват и преждевременно стават негодни за каквато и да
било работа: че обладани, заслепени от една единствена страст, те
вече не са хора, а човешки отломки, че убиват у себе си всички хубави
способности, за да оставят само яростното безумие на труда.
Ах! Като папагалите в Аркадия, те повтарят урока на икономистите: «Да работим, да работим, за да увеличим националното богатство!» О, идиоти! Именно защото вие много работите, промишлените съоръжения се развиват бавно. Спрете да ревете и чуйте един
икономист: той не е орел — става дума за г-н Л. Рейбо, когото имахме
щастието да загубим преди няколко месеца:
«Изобщо революцията в методите на работа се определя от
условията на работната ръка. Щом като работната ръка предлага
своите услуги на по-ниска цена, нея я прахосват, а когато нейните
услуги станат по-скъпи, търсят да я пестят.»
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За да бъдат капиталистите заставени да усъвършенствуват своите
дървени и железни машини, трябва да се повишат надниците и да се
намалят работните часове на машините от плът и кости. Искате
доказателства за потвърждение? — те могат да се дадат със стотици.
В предачеството самоходният стан (selfacting mule) беше изнамерен
и приложен в Манчестер, защото предачите отказваха да работят
толкова продължително, колкото по-рано.
В Америка машината навлезе във всички отрасли на земеделското
производство — от правенето на масло до плевенето на посевите.
Защо? Защото американецът, свободен и мързелив, предпочита хиляди
пъти да умре, но не да живее скотския живот на френския селянин.
Обработването на земята, така тежко в нашата славна Франция, така
богато на преумора, за човека в американския запад е едно приятно
занимание на чист въздух, което човек върши седнал, пушейки лениво
своята лула.

IV
НОВА ПЕСЕН НА НОВ ГЛАС
Ако с намаляването на работното време се печелят за обществото
нови механични сили, когато работниците бъдат задължени да
консумират своите продукти, ще бъде спечелена огромна армия
от работни сили. Тогава буржоазията, освободена от ролята си на
универсален консуматор, ще бъде принудена да освободи тълпата от
войници, съдии, фигарота,* сводници и т. н., която е отклонила от
полезния труд, за да й бъде в помощ при консумирането и разхищаването. Тогава именно пазарът на работната сила ще бъде неограничен.
Тогава ще бъде необходим железен закон, който да наложи забрана
върху труда: ще бъде невъзможно да се намери работа за този огромен
рояк непроизводително доскоро население, по-многобройно от дървениците. А след това ще трябва да се помисли и за всички онези, които
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се грижат за задоволяването на техните дребнави и скъпи потребности. Когато няма да има лакеи и генерали, няма да има свободни и
омъжени проститутки, които да се отрупват с дантели, няма да се
леят топове, няма да се строят дворци, тогава ще трябва със сурови
закони да се наложи на работниците и работничките от пасмантерията, плетенето на дантели, леенето на метали и строителството
по хигиенични съображения да карат лодки и да се занимават с хореография за възстановяване на силите си и за подобряване на расата.
От момента, в който европейските продукти ще се консумират на
място и няма да се изнасят по дяволите, ще се наложи моряците,
хората от екипажите и превозвачите да седнат и да свикнат да си
въртят палците. Щастливите полинезийци ще могат тогава да се
отдават на свободната любов, без да се страхуват от ритника на
цивилизованата Венера и от заклинанията на европейския морал.
Нещо повече. За да се намери работа за всички, които нямат стойност в сегашното общество, за да могат промишлените съображения
да се развиват безгранично, работническата класа ще трябва, както
буржоазията, да наруши своите въздържателски вкусове и да развие
безкрайно своя консумативен капацитет. Вместо когато се храни, да
изяжда една или две унции жилаво месо — в дните, когато изобщо яде
месо — работникът ще яде приятни бифтеци от една или две ливри.
Вместо да пие по малко лоши вина и да бъде по-католик от папата,
той ще пие с големи препълнени чаши бордо или бургундско вино без
промишлено «кръщаване» и ще остави водата за говедата.
Пролетариите са си наумили, че трябва да наложат на капиталистите десетчасов труд в ковачниците или в рафинериите. В това е
голямата грешка, причината за социалния антагонизъм и за гражданските войни. Трудът ще трябва да се защищава, а не да се налага. На
Родшилдовци и Сейовци ще бъде разрешено да докажат, че през целия
си живот са били завършени нехранимайковци, и ако те се закълнат,
че искат и занапред да живеят по същия начин, въпреки общото увле-
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чение към труда, те ще бъдат зачислени на отчет в съответното
кметство и ще получават всяка заран по една монета от двадесет
франка за дребните си удоволствия. Социалните разногласия ще
изчезнат. Рентиерите, капиталистите, всички първенци ще се присъединят към народа, след като се убедят, че съвсем не им искат злато,
а напротив — искат да ги освободят от труда на свръхконсумацията и
разхищението, с които са били обременени от рождение. Колкото до
буржоата, които са неспособни да докажат качеството си на нехранимайковци, те ще бъдат предоставени на своите инстинкти: съществуват достатъчно неприятни професии, за да бъдат те устроени —
Дюфор ще чисти обществените нужници. Галифе ще коли шугавите
свине и краставите коне, членовете на комисията по помилванията
ще бъдат изпратени в Поаси, за да маркират воловете и овцете за
клане, сенаторите ще бъдат придадени към погребалните обреди и
ще изпълняват ролята на гробари. За другите ще се намерят занятия,
достъпни за тяхната интелигентност. Лоржерил, Брогли ще запушват
бутилките с шампанско, но ще им се поставят намордници, за да не
се напиват, Фери, Фрайсине и Тирар ще убиват дървениците и гадините в министерствата и в другите публични места. Но ще трябва
обществените средства да се поставят извън досега на буржоата
поради придобитите от тях навици.
Тежко и дълго ще бъде обаче отмъщението, наложено на моралистите, които извратиха човешката порода на фалшивите набожници, на лицемерите, на двуличниците и на другите подобни, които
са маскирани, за да лъжат хората. Защото те внушават на обикновените люде, че се занимават само със съзерцание и молитви, с пост
и умъртвяване на чувствеността, че ядат колкото да подкрепят и
поддържат своята бренна плът, а в действителност се угощават
богато. Господ знае с какво! Et Curius simulant, sed bacchanalia vivunt. Ще
ги познаете веднага по червените морди и по тлъстите тумбаци. . .
В дни на големи народни веселия, вместо да зяпат фойерверките на
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«буржоазизма», на 15 август и на 14 юли комунистите и колективистите
ще си подават шишетата, ще въртят на шиш свинските бутове и
ще вдигат пълните чаши, а членовете на Академията на моралните
и политическите науки, поповете с дълги и къси раса от църквите
на икономистите, католиците, протестантите, юдеите, позитивистите и свободомислещите, на разпространителите на малтусианството и на християнския, алтруистичния, независимия морал или
на морала на покорството, облечени в жълто, ще държат факлите,
докато си изгорят пръстите, ще стоят гладни до галските жени и пред
масите, натрупани с месо, плодове и цветя, и ще умират от жажда
пред леещите вино бъчви. Четири пъти годишно, при смяната на сезоните, подобно кучетата на точиларите, ще ги затворят в големи
колела и ще ги осъждат в продължение на десет часа да въртят на
халос. Адвокатите и законодателите ще бъдат подложени на същото
наказание.
При режима на мързела, за да се убива времето, което ни убива с всяка
секунда, непременно ще има спектакли и театрални представления.
Това ще бъде работа тъкмо за нашите буржоазни законодатели. Тях
ще ги организират в групи, които ще обикалят съборите и селищата,
давайки представления. Генералите, с високи чизми, с гърди, покрити
с акселбанти, храчки и кръстове на почетния легион, ще вървят по
улиците и площадите, подканяйки добрите хора. Гамбета и неговият събрат Касаняк ще викат пред хората. Касаняк, във великолепен
костюм на хвалипръцко, въртейки очите си, сучейки мустаците си ще
бълва огън, ще заплашва всички с револвера на баща си и ще се скрива
в някоя дупка, щом му покажат портрета на Лулие. (17) Гамбета ще
говори за външната политика, за малка Гърция, която толкова главоболи и щяла да хвърли Европа в огъня, за да ограби Турция; за велика
Русия, която го шашва, като обещава да направи Прусия на каша и иска
западна Европа да се покрие с рани и гробове, за да си изпече работата
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на Изток и да задуши нихилизма у себе си: за г-н Бисмарк, който беше
така добър да му разреши да се произнесе по въпроса за амнистията.
. . После, разголвайки своя голям търбух, боядисан в три цвята, той
ще започне да бие на този тъпан сбор и ще изброи всички прелестни
малки животни, птици, гъби, вина от Мapгo и Иквем, с които се е
нагълтал, за да поощрява земеделието и да поддържа бодри избирателите от Белвил.
В бараката представлението ще започне с Изборния фарс. Пред избирателите с дървени глави и магарешки уши, буржоазните кандидати,
облечени като палячовци, ще изпълняват танца на политическите
свободи, като си бършат лицето и задника със своите избирателни
програми, пълни с разни обещания, и ще говорят със сълзи на очи за
славата на Франция, а главите на избирателите ще реват силно и в
хор като магарета: и-a! и-а!
После ще започне голямата пиеса: «Ограбването на богатствата
на нацията».
Капиталистическа Франция — грамадна жена, с космато лице и
плешива глава, обезформена, мършава, подпухнала, бледа, с угаснали
очи, сънлива и прозяваща се, се изтяга на едно кадифено канапе. В
краката й — индустриалният капитализъм, един гигантски организъм от желязо, с маймунска маска, машинално изяжда мъже, жени и
деца, чиито страшни, сърцераздирателни викове изпълват въздуха.
Банката, с хитро лице на бялка, с тяло на хиена и ръце на харпия обира
сръчно от джоба му монети от по сто су. Орди от нещастни пролетарии, омършавели, в дрипи, екскортирани от жандарми с извадени
саби, шибани от фурните с бичовете на глада, поднасят в краката на
капиталистическа Франция камари от стоки, бъчви с вино, чували със
злато и с жито. Лангло, който държи с едната ръка панталоните си,
а в другата завещанието на Прудон, стиснал бюджета между зъбите
си, заема място начело на защитниците на богатствата на нацията
и стои на пост. След като оставят това, което са донесли, работни-
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ците ще бъдат разгонвани с удари, с приклади и с щикове, а вратите
ще се отворят за индустриалците и за банкерите. В пълно безредие те
се юрват върху стоките, поглъщат памучни изделия, чували с жито,
кюлчета злато, изпразват бъчвите: като не могат повече, изпоцапани
и гнусни, те рухват в собствените си нечистотии и бълвоч. . . Тогава
удря гръм, земята се разтърсва и се разтваря — появява се историческата Неизбежност. Тя с железен крак смачква главите на тези, които
хълцат, влачат се, падат и не могат да избягат. С голямата си ръка тя
събаря капиталистическа Франция, обезумяла и изпотена от страх.
*
Ако изтръгвайки от сърцето си порока, който я е обладал изцяло и
унищожава природата й, работническата класа се изправи с цялата
си страшна сила не за да иска Права на човека — те са само права на
капиталистическата експлоатация, не за да иска Правото на труд, —
то е само право на мизерия, а за да изкове един железен закон, който
забранява на всички хора да работят повече от три часа дневно.
Земята, старата Земя ще тръпне от радост и ще почувствува как в
нея се отприщва един нов свят. . . Но как да искаш такова мъжествено
решение от един пролетариат, когото капиталистическият морал е
развратил.
Както Христос, това печално олицетворение на древното робство,
мъжете, жените и децата на Пролетариата ето вече цял век мъчително се катерят по стръмната голгота на мъките: от един век принудителният труд чупи костите им, убива плътта им, изпъва нервите
им: от един век гладът измъчва червата им и създава халюцинации в
главите им!. . . О, Мързел, смили се над нашата толкова дълга мизерия!
О, Мързел, майко на изкуствата и на благородните добродетели, стани
балсам за човешките скърби!
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Нашите моралисти са скромни хора. Те наистина измислиха догмата
за труда, но се съмняват в нейната способност да успокоява душата,
да радва духа и да поддържа правилното функциониране на бъбреците
и на другите органи. Те искат да я изпробват върху народа, in animа
vili, преди да я насочат срещу капиталистите, чиито пороци те имат
мисията да оправдават и да разрешават.
Но, философи, които струвате по четири су дузината, защо си
бъхтате мозъците да създавате един морал, който не смеете да препоръчате на своите господари? Вашата догма за Труда, с която така се
гордеете, искате ли да я видите осмяна, презряна? Нека отворим историята на древните народи и това, което са писали техните философи
и техните законодатели:
«Не бих могъл да твърдя, пише бащата на историята Херодот,
дали гърците дължат на египтяните омразата, която изпитват към
труда, защото откривам, че същата омраза съществува и у траките,
и у скитите, и у персите, и у лидийците. С една дума, защото у повечето от варварите тези, които изучават механичните занаяти, както
и децата им, са гледани като последни граждани. . . Всички гърци са
били възпитавани в тези принципи, особено Спартанците.»
«В Атина гражданите са били истински благородници, които са се
занимавали само с отбраната и с управлението на общността, както
при дивите воини, от които те са произлезли. И тъй като е трябвало да разполагат с цялото си време, за да бдят със своите телесни
и умствени сили за интересите на Републиката, те са натоварвали
робите с цялата работа. . . Също и в Спарта, дори жените не е трябвало нито да плетат, нито да тъчат, за да не унижат своето благородство.»
Римляните познавали само две благородни и свободни занимания:
земеделието и войната. Всички граждани по право живеели на издръжката на хазната и никой не е могъл да ги принуди да се издържат чрез
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някой от sordidae artes (така наричат те занаятите), които по право се
падали на робите. Старият Брут, за да вдигне народа, обвинил специално тиранина Тарквиний, че от свободните граждани бил направил
занаятчии и строители.
Древните философи спореха за произхода на идеите, но бяха единодушни, когато ставаше дума за отвращението от труда.
„Природата, казва Платон в своята социална утопия, в своята
образцова Република, природата не е създала нито обущари, нито
ковачи. Такива занимания израждат хората, които ги упражняват,
жалки наемници, нещастници без име, лишени поради своето положение от политически права. Що се касае до търговците, привикнали
да лъжат и да мамят, в града ще ги търпят само като необходимо
зло. Гражданинът, който се е унижил да търгува в магазин, ще бъде
преследван за това престъпление. Ако той признае грешката си, ще
бъде осъден на една година затвор. Наказанието ще се удвоява при
всяко повторение.»
В своята Икономика Ксенофонт пише:
«На хората, които се отдават на ръчен труд, никога не се възлагат
обществени длъжности и това е напълно справедливо. Повечето от
тях, принудени по цял ден да седят на едно място, някои даже изложени на постоянен огън, не могат да не се изкълчат телесно, а много
мъчно е духът да не пострада от това.»
«Какво почтено може да излезе от един дюкян? — пита Цицерон. —
И какво почтено може да произведе търговията? Всичко, което се
нарича дюкян, е недостойно за честния човек. . . Търговците не могат
да печелят, без да лъжат, а има ли нещо по-позорно от лъжата! Следователно трябва да се гледа като на нещо долно и отвратително на
занаята на всички, които продават своите сили и своето производство. Защото всеки, който дава труда си за пари, продава себе си и се
поставя в редиците на робите.»
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Пролетарии, затъпени от догмата за труда, чуйте думите на тези
философи, които ревниво са скривани от вас: Гражданин, който дава
своя труд за пари, деградира в редиците на робите, той извършва
престъпление, заслужаващо дълги години затвор.
Християнската тартюфщина и капиталистическият утилитаризъм не са могли да развратят тези философи на древните Републики.
Като свободни хора те открито казваха това, което мислят. Платон,
Аристотел — тези мислители-гиганти, до чиито глезени нашите Кузен,
Каро и Симон могат да достигнат само като се повдигат на пръсти,
са искали гражданите на техните идеални Републики да живеят при
максимум свободно време, защото, добавя Ксенофонт, «трудът
отнема всичкото време и не оставя никакво свободно време за Републиката и за приятелите.» Според Плутарх, голямото признание, което
възхитеното потомство дава на Ликург — наричайки го «най-мъдър от
мъжете», идва от факта, че той е дал свободно време на гражданите
на Републиката, забранявайки им какъвто и да било занаят.
Но ще ни отговорят хора като Бастиа, Дюпанлу, Боалио и компания
от християнския и капиталистическия морал, тези философи, възхваляващи робството: — Отлично, но могло ли е да бъде другояче при
съществуващите икономически и политически условия на тяхното
време? Войната е била нормално състояние на античните държави.
Свободният човек е бил длъжен да посвети своето време за обсъждане работите на Държавата и като бди за нейната защита. Занаятите са били тогава много примитивни и много груби, за да може
човек, като ги упражнява, да продължава службата си на войник и на
гражданин. За да имат войници и граждани, философите и законодателите са били длъжни да търпят робството в героичните Републики. —
А моралистите и икономистите на капитализма не проповядват ли
наемния труд— това съвременно робство? И кому капиталистическото робство дава свободно време? — На Ротшилд, на Шнайдер, на
г-жа Бусико — безполезни и вредни роби на своите пороци и на своите
слуги.
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«Предразсъдъкът на робството господствуваше в съзнанието
на Аристотел и на Питагор», писаха те надменно; Аристотел обаче
предвиждаше, че
«ако всеки инструмент можеше да използва без подканяне или
от само себе си своите собствени функции, така както шедьоврите
на Дедал се движеха от само себе си, или както инструментите на
Вулкан започваха спонтанно да вършат своята свещена работа: ако
например совалките на тъкачите тъчеха сами, майсторът не би имал
нужда от помощници, нито господарят от роби.»
Мечтата на Аристотел е наша действителност. Нашите машини
с огнен дъх, с железни крака, неуморими с чудноватата си производителност, неизчерпаеми, извършват покорно сами своята свещена
работа. Обаче геният на големите философи на Капитализма си
остава под властта на предразсъдъка за наемния труд — най-лошото
от всички робства. Те още не разбират, че машината е изкупител на
човечеството. Богът, който ще откупи човека от sordidae artes и от
наемния труд. Богът, който ще му даде отдих и свобода.
КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА ПОЛ ЛАФАРГ
1842 г., 15 януари 1851 г. В Сантяго де Куба се ражда Пол-Лоран Лафарг.
1851 г. Семейството на Пол Лафарг се премества в Бордо и той започва да
учи в лицей (гимназия) в Бордо и Тулуза.
1861 г. Пол Лафарг завършва лицея в Тулуза и по желание на родителите си
се записва в медицинския факултет в Париж. Започва да участвува в опозиционното и републиканското движение през последните години на Втората
империя във Франция.
1865 г., февруари. Пол Лафарг пристига в Лондон, за да информира Генералния съвет на Първия интернационал за състоянието на работническото
движение във Франция. Не е установено по чие поръчение прави това пътуване.
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1865 г., 29 oктомври — 1 ноември. В Лиеж (Белгия) заседава Първият международен студентски конгрес, един от организаторите на който е Пол Лафарг.
Първия ден на конгреса той произнася реч на тема «За атеизма, социализма
и революцията». През тези дни в Брюксел се среща със стария Огюст Бланки,
наскоро избягал от френските затвори.
1865 г., 26 декември. Пол Лафарг е изключен завинаги от парижкия университет и за две години от всички други университети във Франция. Причината е «проповядването на революционни идеи».
1866 г., 27 февруари. Пол Лафарг, който е емигрирал в Англия, е избран за член
на Генералния съвет на Международната асоциация на работниците (Първия
интернационал).

Текстът е публикуван по книгата Пол Лафарг, Избрано, Състав. и прев.
[с предг.] Нешо Давидов. – София : Партиздат 1979
1) Европейските изследователи се стъписват учудени пред физическата красота и гордия вид на хората от първобитните племена, неосквернени от това,
което Poepig нарече «отровния дъх на цивилизацията». Като говори за аборигените от островите на Океания, лорд Джордж Кемпбъл пише: «Няма друг народ на света, който така да поразява от пръв поглед. Гладка кожа с леко меден
цвят, златисти къдрави коси, хубави и жизнерадостни лица, с една дума, цялата
им личност представлява един нов и блестящ образец на genus homo. Техният
физически вид създава впечатлението за една по-висша раса от нашата. «Цивилизованите хора от древния Рим, като Цезар и Тацит, съзерцаваха със същото
възхищение германците от комунистическите племена, които нахлуваха в Римската империя. Подобно на Тацит, Салвиен, свещеник от V век, когото нарекоха
учител ни епископите, даваше варварите за пример на цивилизованите и на
християните: «Ние сме нецеломъдрени пред варварите, които са по-непорочни
от нас. Нещо повече, варварите са възмутени от нашата развратеност. Готите не търпят развратници. Само римляните, поради жалката привилегия, която
им дава националността и името им, имат правото да бъдат нечисти. (Педерастията е била тогава е много модерна между езичниците и християните. . .)
Притиснатите отиват при варварите, за да търсят там човещина и убежище».
(De Gubernatione Dei). Древната цивилизация и раждащото се християнство раз-
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вратиха варварите от стария свят, така както остарялото вече християнство и съвременната капиталистическа цивилизация корумпират диваците от
новия свят. М. Ф. льо Пле, чиято способност да наблюдава трябва да се признае,
като се отхвърлят обаче неговите социологични заключения, оплетени с филантропичен и християнски прудонизъм, казва в своята книга Les Ouvriers europеens
(1885): «Склонността на башкирците към мързел (башкирците са овчарско полуномадско племе в азиатските склонове на Урал), свободното време, което имат
поради скитническия си живот, навикът да размишляват, който се поражда у
най-надарените от тях, често придава такова достойнство на техните маниери и такава изтънченост на ума и на преценките, каквито рядко се забелязват
на същото социално ниво в някоя по-развита цивилизация. . . От всичко най-много ги отблъсква земеделската работа. Те са готови да правят всичко, само да не
се занимават с нея.» Всъщност земеделието е първата проява на робски труд у
човечеството. Според библейското предание първият престъпник — Каин, е бил
земеделец.
2) Испанската пословица казва: «Descanzar es salud» — «Почиването е здраве».
3) Евангелие от Матея. гл. 6,28: 29.
4) На първия конгрес на благотворителността, станал в Брюксел в 1857 г., един
от най-богатите индустриалци на Маркет, близо до Лил, г-н Скрив, под аплодисментите на членовете на конгреса, разказа с най-благородно самодоволство
от изпълнения дълг: „Ние въведохме някои мерки, за да забавляваме децата. Ние
ги учиме да пеят по време на работа, а също да броят, работейки: това ги развлича и им позволява смело да приемат своите дванадесет часа труд, които са
необходими, за да им се осигурят средства за съществуване.“
(5)В резултат на този доклад детският труд беше ограничен със закон, гласуван
в 1841 г.
(6) Л. Р. Вилерме. Картина на физическото и моралното състояние на работниците в памучните, ленените и копринените фабрики (1840). Не защото бяха републиканци, патриоти и филантропи-протестанти Долфусовци, Кьохлиновци и
другите елзаски фабриканти се отнасяха така със своите работници. Бланки —
академикът, Рейбо—прототипът на Жером Патюро и Жул Симон — този политически лакей, констатираха същите благодеяния за работническата класа при
напълно католическите и напълно монархистки фабриканти от Лил и Лион. Това
са капиталистическите добродетели, които великодушно хармонират с всички
религиозни и политически убеждения.
(7) Индианците от войнствените племена в Бразилия убиват своите болни и
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своите старци. Те доказват своето приятелство, като слагат край на един
живот, който вече не се радва на битките, на празниците и на танците. Всички
първобитни народи са давали такива доказателства за привързаност: масагетите от Каспийско море (Херодот), както и венсите в Германия и келтите в Галия.
В шведските черкви доскоро се пазеха боздугани, наречени семейни боздугани, с
които са освобождавали родителите от мъките на старостта. Колко са дегенерирали съвременните пролетарии, че да приемат спокойно мизерните последици
на фабричния труд!
8) На конгрес на индустриалците в Берлин на 21 април 1879 г. загубата, понесена
от металургичната промишленост по време на последната криза, беше оценена
на 568 милиона франка.
9) Г-н Клемансо, в качеството си на финансист писа в «La Justice» от 6 април
1880 г.: «Ние чухме да се поддържа мнението, че независимо от Прусия, милиардите за войната през 1870 г. са били все едно загубени за Франция под формата
на периодични заеми, правени за уравновесяване на чужди бюджети; такова е
също и нашето мнение.» Загубите на английските капитали от заемите в южноамериканските републики се изчисляват на пет милиарда. Френските трудещи
се не само произведоха петте милиарда, изплатени на г-н Бисмарк, но те продължават да плащат лихвите на военното обезщетение на Оливие, на Жирарден, на Базеи и на другите държатели на ценни книжа, които доведоха войната и
катастрофата.
10) Хромел — от гръцки — ръчна мелница, състояща се от два кръгли камъка, с
дървена дръжка на горния камък.
11) При стария строй законите на църквата осигуряваха на трудещите се 90
дни за почивка (52 неделни и 38 различни празнични дни), през които беше строго забранено да се работи. Това беше голямото престъпление на католицизма,
главната причина за безбожието на индустриалната и търговската буржоазия.
При революцията, откакто тя стана господарка, тя премахна празничните дни
и замени седемдневната седмица с десетдневна, така че на народа остана само
по един ден за почивка на всеки десет. Тя освободи работниците от игото на
Църквата, за да ги впрегне по-добре в ярема на Труда.
Омразата против празничните дни се появи само когато съвременната индус
триална и търговска буржоазия започна да се засилва между XV и XVI век. Анри
IV поиска от папата да ги намали. Той отказа, защото «една от ересите, които
се разпространяват сега, се отнася до празниците» (Писма на кардинал д‘Оса).
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В 1666 година обаче Перефикс, архиепископ на Париж, премахна 17 празника в
своята епархия. Протестантството, което представляваше християнската
религия, приспособена към новите индустриални и търговски нужди на буржоазията, беше още по-малко загружено за почивката на народа. То детронира светците от небето, за да премахне техните празници на земята. Религиозната
реформа и философското свободомислие бяха само претекст, който позволи на
йезуитската и хищна буржоазия да открадне празничните дни на народа.
12) Техните пантагрюеловски празници продължаваха със седмици, Дон Родриго
де Лара спечелва своята годеница, изгонвайки в навечерието маврите от Калатрава, и Романсеро казваше, че В Бургос ставаха сватбите. // В Салас се разотивахме: // В сватби и разотивания изминаха седем седмици. // И толкова много хора дойдоха, че площадите не можеха да ги поберат. . . // Мъжете от тези
седемседмични сватби бяха героични бойци във войните за независимост.
13) Сифилисът се лекувал с живак. Бел. ред.
14) «Пропорцията, в която населението на една страна е наето като слуги в
служба на благоденствуващите класи, е показател за прогреса на страната по
отношение на националното богатство и на цивилизацията» (P. М. Мартин. Ирландия преди и след съюза. — 1848). Гамбета, който отричаше социалния въпрос,
след като вече не беше адвокат от кафене «Прокоп» (Известно в XVIII в. Кафене,
по- късно клуб, където си дават среща литератори и интелектуалци), несъмнено е имал предвид тази непрекъснато нарастваща класа от слуги, когато възхваляваше появата на новите социални слоеве.
15) Два примера: английското правителство, за да се хареса на селяните в Индия,
които въпреки периодичния глад, опустошаващ страната, упорито отглеждат
мак вместо ориз или жито, трябваше да води кървави войни, докато наложи на
китайското правителство свободния внос на опиум от Индия. Диваците от Полинезия, въпреки последователното увеличаване на смъртността, продължават
да се обличат и обуват по английски, да консумират производството на алкохолните рафинерии в Шотландия и на тъкачниците в Манчестер.
16) Ето, според известния статистик Р. Джифин от Статистическото бюро в
Лондон, растящия прогрес на националното богатство на Англия и Ирландия за:
1814 г. — 55 милиарда франка, 1865 г. — 162 милиарда франка, 1875 г. — 212 милиарда
франка.
17) От «Фигаро». Дума, създадена от Лафарг (б. пр.).
18) Лулие — генерал на Парижката комуна.
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Мързелът и
времето на капитала

Яри Ланчи за dВЕРСИЯ
превод – Неда Генова
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Разказват, че Пулчинела, известният неаполи-

тански герой от commedia dell’arte, закача в спалнята
си сложено в рамка парче хартия, на което е написано „направи го утре“. То е първото, което вижда,
ставайки от леглото всяка сутрин. Това означава,
че всяка сутрин, дори преди да се впусне в новия
ден, който разгръща поредица от „неща за правене“,
прочитането на посланието в рамката предварително прекъсва всяка възможност Пулчинела да се
доближи до онова, което трябва да стори; което се
очаква да направи; до онова, което е бил накаран да
свърши – в едно безкрайно отлагане на отредените
му задачи.
Започвам с анекдота за този известен герой, за да
преформулирам онова, което се възприема с изцяло
негативни конотации под общата категория „мързел“.
Изглежда, че общоприетата представа за него прикрива най-фундаменталната му (и подривна) черта – доброволния отказ от експлоатативна работа. Говорейки за мързел в строго негативен смисъл, често
имаме склонност да заличаваме историчността, комплексността и
разнородността на понятието и да отричаме критичния потенциал,
който се крие в някои от проявленията му.
В навечерието на финансовата криза от 2008 г. и вследствие на
разпространението на така наречения режим на мерки на остеритет,
нерядко срещаме позовавания върху мързела на т.нар. страни „P.I.G.S.“ (1).
Явно гражданите на P.I.G.S. не са били особено щастливи от принуждението да изплатят обратно дълг, който, като отделни граждани,
никога не вземали. И въпреки това, вместо да се започне разговор за
първите, този път доста отявлени знаци на дисфункционалността
в Европейския съюз, често бе по-лесно вместо това да се говори за
предполагаемото безделие на хората в Южна Европа.
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Това далеч не е първият път, когато мантрата за мързела безгрижно
се употребява. Примерът за „работливата“ Северна Италия, обвиняваща „мързеливите“ южняци за това, че понижават резултата от
тежката им работа, е само един от най-последователните. „Това е
защото се наслаждават на слънцето много повече“, казва австрийското Милано. „Оплакват се, защото дори не могат да почувстват
слънцето,“ отвръща Кралството на двете Сицилии. Наличието на
слънчево време изглежда е първият допринасящ фактор, но сам по
себе си той сякаш не може да обясни изключителната демонизация
на мързела като категория, особено когато е рамкирана от морални
разграничения.
Френският семиотик Роланд Барт предприема елегантен опит да
дефинира концепцията отвъд моралните категории. В интервю от
1979 г. той отличава различни форми на бездействие, някои от които са
пасивни и през които се преминава болезнено. Такива примери могат да
се намерят в чувството на бунт, което изпитваме, когато сме изправени пред досадни или дразнещи задачи или, в случая на Барт, „поща,
ръкописи за четене и така нататък“. (2) В тези случаи, пише той, „се
бунтувам и си казвам, че просто не мога да свърша всичко, както един
ученик не може да напише домашното си.“ (3) Този вид мързел, който
налага себе си върху индивида, а не обратното, е много различен от
„величествената и философска форма на мързел“, която, уточнява
Барт, приема формата на „неправене на нищо“ (4) И все пак френският
философ не прокарва аргумент в полза на тази чиста форма на мързел –
във всеки случай, той е наясно, че тя е почти неуловима в западната
култура. Вместо това, той се опитва да освободи действията и
дейностите си от определени крайни цели. Една от успешните форми
на мързел, посочва той, би се състояла в „дейност, която е минимална,
безвъзмездна, без завършек“. (5) В неговите примери плетенето е една
от практиките, които биха могли да бъдат включени в тази категория,
но при положение, че плетящият няма предвид да създаде определена
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дреха. Съответно, мързелът е вграден в действие, което се изпълнява само заради самото себе си. Можем следователно да твърдим, че
един от първите дефиниращи мързела елементи е именно освобождението на която и да е дейност от външно определящи я сили и изпълнението на своего рода отношение към себе си.
В интервюто с Барт лесно откриваме силното влияние на онова,
което дефинира мързела през отсъствието си: категорията на работата. В този ред на мисли, дейност от свободното време като
например четенето (преживяването на изкуството в неговите разновидности изглежда, че често е една от формите, която активният
мързел може да приеме) изпада извън бартовата концептуална рамка:
„И така, какво искате от някого като мен да прави, когато реши да
не прави нищо? Да чете? Но това е работата ми. Да пише? Отново,
работа.“ (6) По-нататък споменава рисуването като форма на безделие,
на която би се отдал. Рисуването не е конкретната професия на Барт
и заради това не е подложено на никакъв вид идващо отвън очакване –
дали под формата на някакво ниво на продуктивност, или достигайки
определена граница на естетическо качество. Бил той физически и
интелектуално активен или пасивен, мързелът, изглежда, поражда
болезнено преживяване за волята дотолкова, доколкото дейностите,
които втвърдява в себе си, се превръщат в (или са подложени на)
работа. (7)
Връзката между безделие и работа става по-силна веднага щом вниманието ни се измести върху отношението между начина, по който
мързелът обикновено е възприеман (с негативните му конотации),
и липсата на принос към което и да е общество – обвинението в
социален паразитизъм. Поставянето под въпрос на широко възприето
разбиране на коя да е културна категория същевременно означава и
поставянето под въпрос на основите, върху които изглежда, че се
основава: за какъв „принос“ към обществото говорим тук? И спрямо
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какъв социален ред е паразит мързеливият субект, при положение,
че специфичното на много от дискусиите върху мързела е избягването на работа? Мързеливите негодници от Южна Европа явно наистина накърняват нещо, и това е възможността на капитализма да се
възпроизвежда, когато уж не работят достатъчно. Или още по-лошо,
когато правят нещо съвсем различно.
Литературата върху „анти-работата“ е огромна. Не е необходимо да се връщаме чак до Вебер, за да проследим връзките между вече
съществуващото обвинително отношение към бездействието и неговото смесване с нуждите на изникващата капиталистическа индустриална продукция. Също така би било твърде очевидно да привлечем
на помощ Маркс с неговите усилия, продължили цял живот, срещу
бруталностите на капиталистическата експлоатация. Но бихме се
задоволили за момента да проверим какво зет му, Пол Лафарг, пише в
един много особен памфлет в края на деветнадесети век.
Въпреки заглавието си, Лафарговото „Право на мързел“ не е
толкова полемична защита на предполагаемите удоволствия на безделието или пък негова дефиниция, а по-скоро остра анти-капиталистическа атака срещу идеологията на работата – „ментално отклонение“,
„догма“, „безумие“, „мания“, „порок“, „екстравагантност“, „проклятие“ и
„най-ужасяващата напаст, която някога е покосявала човечеството.“ (8)
Полемиката на Лафарг е преди всичко насочена срещу самата работа,
чиято непоносимост за работническата класа той някак – и с право –
приема почти за даденост. И все пак, насред една много объркана, дори
повърхностна серия оправдания на предложението му за тричасов
работен ден (целият му акцент върху свръхпродукцията в средната
част на памфлета звучи не на място), хартиеният му гняв се фокусира
върху две категории хора. От една страна, като източник на проблема
сам по себе си, Лафарг атакува християнската религиозна мисъл, либералните мислители и моралистите за това, че са „унищожили приро-
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дата“ като са насадили катастрофалната догма на добродетелите на
работата върху една твърде лесно поддаваща се на влияние работническа класа. От друга страна, той е още по-остър към същата тази
работническа класа, която е допуснала индоктринацията да се случи
и която повтаря без мисъл („като папагалите в Аркадия“) урока на
класическата буржоазна политическа икономия, че работата увеличава богатството на нациите. „Позор за френския пролетариат!“,
буботи той, затова че е позволил да бъде редуциран (защото е като
дете) до празна биологическа обвивка, от която е извлечен животът
чрез безмерните усилия на експлоатационния труд. (9) Защо дори не
могат да търпят мисълта за това да стоят спокойно със скръстени
ръце? (10)
Работата има ужасяващи последствия, тя осакатява естествените човешки наклонности. Хората трябва да правят нещо друго
вместо това. Какви са наклонностите на човечеството, когато не са
обуздани от работата? Какво да правим вместо това? Как да прекарваме времето си? Върху тази тема литературата е още по-широка,
отколкото върху премахването на работата, а философската мисъл
се различава изключително много през различните векове. Без да искам
да влизам в капана на разглеждането на онтологията на човешката
природа, бих искал да се спра върху някои от формите, които мислителите приемат, че мързелът може да придобие извън работата.
При Лафарг – въпреки че той никога не прецизира ясно какво има
предвид под „човешка природа“ има няколко позовавания върху „природните инстинкти“ на пролетариата. За Лафарг човекът е свободно
същество, което никога не би трябвало да бъде подлагано на мъката
на работата. Само когато тя е държана под минимума от три часа на
ден, работата би могла да бъде полезна за социалния организъм и би
функционирала като „приятна подправка към мързела“. Веднъж обявил
всеобщ „режим на мързела“, пролетариатът би запазил „останалото
време на деня и нощта“ за това „да се излежава и да пирува“, макар
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че той не уточнява дали развратът би бил възможно проявление на
безделието. (11)
Петдесет години след Лафарг Бъртранд Ръсел предлага скъсяването на работния ден до четири часа на ден, което би било достатъчно да снабди човек с „необходимостите и основните удобства за
живот.“ (12) Той твърди, че през 1930 г. напредъкът в технологията и
индустриалната продукция вече са направили възможни намаляването
на общото количество работа, което е нужно да осигури условия за
живот на всички. Ръсел действително е учуден от високите нива на
безработица, докато същевременно населението, което е трудово
заето, се преработва. Със сигурност, продължава той, намаляването
на работните часове на работещите и разпределянето им сред неработещите изглежда като единствения разумен избор. (13) При справедливо разпределени четири часа работа на ден човечеството би
могло да използва останалите часове както намери за добре. Ръсел
твърди, че всеки би се оставил на научните или артистичните си
наклонности, които в противен случай биват осакатени от мъките на
работата. В свят, в който часовете на необходима работа са държани
максимално ниско, „всеки човек, който притежава научно любопитство, ще може да му се отдаде, всеки художник ще може да рисува, без
да умре от глад, колкото и добри да са картините му.“ (14) Други пък
с медицински, политически или икономически интереси ще последват
тях и ще станат още по-способни, отколкото ако биха работили по
четиридесет часа на седмица или повече. Вниманието на Ръсел върху
отдаването на собствените интелектуални, практически и артистични наклонности е свързано с определена представа за човешката
природа (и нейния евентуален принос към обществото) и предполага,
че ако биха били оставени сами, индивидите не биха изпитвали мързела
единствено като чиста фриволност или под формата на пасивни занимания.
Тук отново се сещаме за разврата, тъй като той винаги е бил
смятан за поредица от дейности без социална цел. Марксисткият
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историк Петер Линебоуг също пише в този ред на мисли, когато
показва как безделието на английските тъкачи през осемнадесети
век същевременно е довело до важен принос в математиката. Такава
представа за безделието вече е много далече от чисто негативните
конотации, които терминът обикновено има, и показва как „безделието“ [за едни] е било цивилизация за други.“ (15)
И все пак, тези перспективи върху мързела – при всички положения
възприет тук като съпротива срещу работата – очевидно не са освободили изцяло подривния му потенциал. Исторически погледнато, религиозното и морално порицание на мързела не е било насочено срещу
предотвратяването на определени действия сами по себе си. Или
по-точно, въпреки че за моралистите и „метафизичните адвокати
на буржоазната революция“ (16) е било фундаментално да подкрепят
обвиненията си срещу мързела с това, че предотвратяват непорядъчни поведения, за да преформулираме категорията на мързела е
важно тя да бъде прочетена като история на стратегиите за избягване на експлоатативната работа. Нужно е да се разгледат практиките на моралността заедно с икономическите и политически логики,
които те подкрепят и в отношение с които се развиват.
В серията лекции, държани в Collège de France през 1973 г., наскоро
публикувани [на англ.–бел. Прев.] под заглавието On the Punitive Society
[бълг. – „Върху наказателното общество“], Мишел Фуко намества
наново параметрите, чрез които може да се разкаже генеалогически
историята на мързела. Неговият принос е изключително важен, тъй
като прави понятни връзките между религиозната, морална, а и икономическа демонизация на мързела, набрала сила между седемнадесети
и деветнадесети век, с доброволния отказ от работа. On the Punitive
Society е без всякакво съмнение цикълът от лекции, в които Фуко
споделя най-много аналитични категории с Маркс за изследването
на появата на капиталистическата индустриална продукция. Затова
аргументите на Фуко от лекциите му от 1973 г. силно напомнят тези
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на Линебоуг върху термина „мързел“, когато твърди, че „Безделието“
е едновременно морална и икономическа категория: то е отказът да
приемеш експлоатацията.“ [Линебоуг 428]. (17)
Докато мързелът е бил кодифициран и институционализиран в
разпространението на дейности за свободното време (което представлява и неговата интеграция в икономиката през организирането му
в рамките на консумеристка система), историята на мързела на Фуко
включва „начините, по които човек избягва задължението да работи,
краде трудова сила и избягва това да се остави да бъде задържан и
прикован от продуктивния апарат.“ (18) При това, мързелът и безделието могат да приемат много видими форми, но всички те са свързани с работниците (или потенциалните работници, като скитниците), които излагат на рискове условията за извличане на очакваното
количество печалба. Това е изключително важен пасаж, защото как
би могла една работничка да „краде“ собствената си трудова сила –
способността за труд, която капиталът възприема като своя, – ако
не прахосвайки способността си за работа? Комарът, спортовете,
пиенето и, общо взето, развратът, са все действия, които, както за
буржоата, така и за религиозните моралисти, прахосват пълния потенциал на работниците за работа, т.е. възможността да бъдат подложени на експлоатация при определено ниво на продуктивност. Ето
защо подходът на Фуко към мързела не може да разглежда единствено
свободното време като част от дефиницията му – то е почти без
значение. По-важно е онова, което капиталистическият вид продукция
се опитва да впримчи, да адаптира за необходимостите на производителния апарат. А именно, онова, което при хората предхожда белязването от капитала, или по думите на Фуко, „удоволствието, разпокъсаността, веселбата, почивката, нуждата, мигът, случайността,
насилието... всичката тази експлозивна енергия, която трябва да бъде
превърната в постоянна трудова сила, обичайно предлагана на пазара.
Животът трябва да бъде синтезиран в работна сила.“ (19)
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И така, от възхода на капитализма насам голямата неморалност на
работниците почива в това, че се намесват в (потенциалните и актуални) условия за извличане на принадена стойност, когато разсипват
или „прахосват“ собствената си способност да се трудят. (20) Вече
виждаме как различните форми на мързел, обикновено изследвани от
морална гледна точка, се явяват в директните си икономически ипликации в езика на щетата. Една от основите на войната, която капиталистите водят срещу работническата класа, е отчуждаването на
времето им за живот и синтезът му в способността за труд, която
трябва да бъде адаптирана към различните начини, по които производителният апарат извлича принадена стойност.
Първата битка се води във втората половина на осемнадесети
век с криминализирането на скитниците и просяците. По-късно, чрез
развитието на разделението на труда в манифактурата и едрата
индустрия, работничката бива прикрепена към производителния
апарат. Това означава, че тя не може сама да създаде стока, ами е
подложена на механичното измерване на времето за труд и на синхроринизирането с работата на други. Както пише Линебоуг, „вероятно
Маркс първи разпознава, че повече от всичко друго „безделието“ е
най-ефективната форма на съпротива във „времето на манифактурата“. (21) Мързелът в отношението си към специфичните темпоралности на капитала е един от най-ефективните начини да се дестабилизират идеалните условия за извличане на печалба.
В „Надзор и наказание“ (1975) Фуко показва, че между края на осемнадесети и първата половина на деветнадесети век се появяват цяла
серия механизми, които са в отношение с появата на индустриалното
производство. Интересното в лекциите, които изнася само две години
по-рано, е, че тези дисциплинарни апарати са насочени към впримчването и наказването на определени форми на съществуване, които
изпадат извън темпоралностите на капиталистическото производство. Както пише в On the Punitive Society, „Времето на съществуване
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на хората трябвало да бъде напаснато и подложено на темпоралната
система на производствения цикъл.“ (22) Мързелът във всичките му
форми се противопоставя остро на такава хомогенизация на времето
на живота по отношение на хомогенизираното (и измерваемо) време
на непрекъснатостта на производството. (23)
Когато онова, което е под прицел, е определена форма на съществуване, стояща в противовес с условията на съществуване на
абстрактното време в капиталистическото производство, тогава
мързелът като отказ от това да бъдеш съотнесен към темпоралностите на капитала се превръща сам по себе си в процес на субективизация. Ако следваме прочита на Дельоз на Фуковата „субективизация“
като създаване форма на съществуване [PourparlerITA, 153], мързелът
може да бъде смятан за такава форма, която се изправя срещу и
предизвиква разнородни механизми, осигурващи репродукцията на
определени условия на производство. По-точно, мързелът прекъсва
капиталистическия апарат на отчуждение от животите на хората
като дестабилизира идеалния набор от динамични (и все пак фиксирани) темпоралности.
Може би идеята е да се прекъсне хронологическата последователност на капиталистическата темпоралност, предварително установена, за да отговаря на присъщата на капитала нужда от самоостойностяване (24) чрез експлоатативна работа. За да го разрушим, трябва
да се изправим срещу и да се намесим в темпоралната му решетка.
Да бъдем мързеливи и бездейни – по начина, описан тук – разстройва
такива предварително зададени капиталистически темпоралности.
Нека ги забавим. Да ги прекъснем. Да ги спрем и да се разтворим в
други времена, скорости и ритми.
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Историята ни започва във Варна.
Краят на юни е и отпускарският сезон се разгаря. Чуждестранна
реч се чува от всеки ъгъл. Централният плаж и заведенията край
пясъка се пукат по шевовете, озвучени от различен популярен изпълнител всяка вечер. В Морската градина се разнася глъч до зазоряване.
Ремонтът на главната улица, две години по-късно и след четири
различни изпълнителя, най-накрая е завършен – с делфински орнаменти
около новозасадените фиданки, с разнообразни статуи тук-таме и с
окръжени с огради реновирани фонтани. Само пет минути пеша пò на
изток Морските бани на Алея първа греят нощем в цялата си стиропорена прелест.
Някои обаче нямат възможност нито да си почиват, нито да се
ползват от публични средства и пространства с обещания за добро. И
което е по-забележителното, нямат и желание. Заети са да работят
и да създават, без някой да ги ръчка.
Едни такива хора са тези, стоящи зад Социалната чайна. Разположени в предоставената им от Община Варна сграда на бившата
Общинска банка, те разгръщат социалнопредприемачески модел,
осигуряващ едновременно работа на младежи в уязвими ситуации и
вкусни чайове на задъханите от разходки посетители на града. През
последната поне една година те водиха много битки и си спечелиха
значително публично внимание, в резултат на което днес са една от
добрите практики в социалното предприемачество в България. Бяха
сред финалистите на конкурса за социалнопредприемачески проекти
на Нова Броудкастинг Груп и Фондация „Reach for Change“. А тези дни
бяха достатъчно любезни, за да предоставят терен на dВЕРСИЯ за
дискусията „Не печалби, хора!“ – нашето първо представяне в Морската
столица.
Но историята ни, колкото и да ни се иска, не е за Социалната чайна.
Историята ни е за други хора с подобна дейност, т.е. предприемаческа
.
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За това какво е предприемачеството трудно може да се даде една дефиниция, камо ли такава, която да издържа непоклатимо на историческото
развитие на нещата. Все пак можем да кажем, че предприемач е този,
който 1) сам основава и управлява 2) предимно малко бизнес предприятие
3) с цел печалба и 4) в режим на максимална икономическа автономия. Но
в популярните канали не попадаме на толкова безлични дефиници.
Както се изразява Сет Годин, предприемачеството днес е една революция, обръщаща с краката нагоре т.нар. „надпревара към дъното“. Предприемачеството, казва той, се въплъщава от хора, които са избрали
да правят промяна, отказвайки да бъдат просто едно безлично зъбно
колело в машината на индустриалното производство. Те не просто
създават добър живот за себе си, научаваме, но подобряват по различни
начини и живота на другите. На това отгоре го правят – както разбираме, обратно на индустриалното производство, – чрез честна надпревара за ресурси, представяйки и развивайки идеите си, ядрото на техния
успех. Когато си зает с това, няма време за почивка.
Подобно на Социалната чайна, много други успяха през последните години да си извоюват публично внимание, макар и невинаги да се
стремят да бъдат точно социални предприемачи. Срещаме постоянно
примери в медиите – да речем, секцията „Предприемач“ на Капитал – за
успешни млади хора с уникални идеи, впечатляващи кариери и вдъхновяващи каузи.
В dВЕРСИЯ имаме склонност да си задаваме въпроси, неспокойни,
че винаги има още нещо… Когато се разделихме със Социалната чайна,
обсъждайки как е минало събитието ни, се запитахме дали предприемачеството се изчерпва с онова, което виждаме в медиите? Коя е пълната
противоположност на медийно представените образи, която идеята за
предприемачеството все пак може да удържи? И какво можем да научим
от това непоказано?
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Изкарахме нощта с умове, заплетени в тези въпроси.
На сутринта, докато търсихме в кое заведение да пием кафе,
съдбата ни поднесе неочакван източник на отговори.
В близост до централния вход на Морската градина, току срещу
стълбите на Фестивалния комплекс, виждаме дядо Киро – една от
знаковите фигури на съвременна Варна.
Не можахме да се сдържим и се заприказвахме с надеждата неговият опит и слава да ни дадат отговорите, които търсим.
„Аз съм си частник и собственик,“ казва ни. „Аз си работя, и началник
ми е само Оня отгоре.“
Дядо Киро продава пуканки и е предприемач за пример. Наясно е
с правилата на играта – „В бизнеса трябва да гониш максимум,“ казва.
„В бизнеса трябва да печелиш, за всяка стотинка трябва да правиш
разлика.“
Наясно е и че „има винаги трудности,“ но „когато си опрял на
живота до стената, нямаш право нито да мрънкаш, нито да хленчиш,
нито да се оплакваш.“ „На кого,“ продължава. „На Оня горе? И Той не
знае! Мълчиш, мъчиш се, работиш.”
Една от рецептите за успех дядо Киро открива в постоянството.
„Трябва да имаш постоянство. Да не подбираш времето – че сега вали
дъжд, пък сега пече много.“ И действително, постоянството на дядо
Киро е пословично. Лете, зиме, в дъжд и в обеден пек като този, в
който го заварваме, силен или слаб сезон – за него няма значение.
Защото Дядо Киро знае, че клиентът е най-важен. „Мен ме интересуват варналии,“ казва. „Аз за тях си работя. Варналии трябва да
знаят къде е добро и къде е зло.“ С отдадеността си е спечелил прозвища като „Царят“ и „Властелинът“ на пуканките и „Дядото с пуканките”, до когото е разположен Фестивалния комплекс. На дядо Киро
е посветен кратък филм, песен, има си Facebook група… Така че не е
чудно, че за някои той е отличен пример за успешен брандинг. Славата
и отдадеността му стигат дотам, че в града са се носили слухове как
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той всъщност не е един човек, а двама близнаци или братя, които се
сменят.
„Аз си правя рекламата с качеството,“ обяснява той на какво се
дължи според него популярността му. За качеството дядо Киро също
си има рецепта. Технологията за правене на пуканки е, както той се
изразява, „проста работа, ама за умни хора.“ Като всеки предприемач,
и той знае, че начинанието му „не е за всяка уста лъжица.“ Не можем
да издадем рецептата му, но можем да кажем, че е четиристепенна
и, съдейки по пуканките, с които ни почерпи, е наистина много добра.
Несъмнено роля има и количката, в която ги приготвя – тя е създадена
по проект на студенти от Техническия университет.
Докато си приказваме, с периферното зрение забелязваме, че
рапърът 100 Кила минава покрай нас и се усмихва, виждайки сцената
на нашия разговор. Несъмнено, понеже е родом от Варна, и той знае
кой е дядо Киро.
Дядо Киро продава пуканки във Варна от 16 години. След пенсиониране почти не е променял местоположението си около входа на
Морската градина и всички варненци знаят, че е там всеки ден без
изключение. Преди това е бил ръководител движение на ЖП гарата
във Велики Преслав. Казва, че най-хубавите градове на България са
Русе, Велико Търново и Варна, а останалото е „кърпена работа“. Обръщайки ходовете на съдбата в своя ползва, е избрал да се премести
именно тук.
Вече минал седемдесетата си година и въпреки всички превратности
на живота, той казва, че е „позитивно настроен – напред и нагоре!“ –
единствената формула, която поддържа добрия предприемач. Когато
все пак е наистина трудно, казва, че се връща към детството си – как
е идвал на лагери във Варна, как помни паметника на Сталин...
И за да се пази още по-добре от тези трудности, казва, че „скромността е по-хубаво нещо.“ „Всичко съм продал – къща, вила, кола, ниви.“
Съветва ни ние също да го направим. „Нищо не ви трябва,“ казва, „освен
една паничка манджа и едно креватче. И пет лева в джоба.“
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С ясното съзнание, че разполагаме с повече от пет лева в джоба,
продължаваме разходката си, замислени върху казаното от дядо Киро.
И върху това как той е една жива градска легенда на Варна, известна
именно с бизнеса си, която в същото време някак не попада в типичните медийни разкази за успешен предприемач. Въпреки разпознаваемостта си, той принадлежи повече на Варна, отколкото на идеята за
предприемачеството днес.
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Стигаме до плажната ивица, където също кипи живот. Реновираните Морски бани, изглеждащи от тази страна като изцяло остъклен
търговски център; ремонтираната улица, чието обновяване продължава; пъзелът от напълно разнородни отвън и напълно еднакви
отвътре заведения…
Шляейки се безцелно на север в посока може би най-големия и
тузарски бар с неговите грамадни изкуствени палми, осъзнаваме,
че виждаме само два типа хора – такива, които плажуват, и такива,
които стоят по заведенията. Всичко изглежда така, сякаш наоколо
никой не работи. Сякаш масовото почиване се случва от само себе си.
Докато ходим по напечения асфалт, вляво, в единствената отсечка, в
която заведенията не са успели да намерят място, сгушен в храсталаците плътно до скалата, виждаме един фургон с металически цвят.
Сещаме се, че това е гледка, която не сме виждали от години!
Стрелбище! От онези, които като малки посещавахме по панаирите
и селските събори.
Без колебания отиваме да се пробваме с пушка срещу капачките и
постигаме недотам лошия резултат 4 от 10.
Запознаваме се със съдържателя, казва се Илия. Занимава се с
това стрелбище повече от 20 години, но – също като дядо Киро и
обратно на нашите впечатления – казва, че този път сезонът е слаб.
Няма туристи; предимно вечер млади двойки минават за кратко. А и
децата според него вече стоят само на компютрите.
Основният му проблем обаче от вече два месеца е именно локацията, на която го заварваме. От общината ремонтират участъка
от улицата, на която е работил през цялото време досега, и са го
сбутали тук, където колите паркират и го запречват. „Като бяхме до
дискотеката имаше повече поток. Обеща да ни върне, ама не е казвал
кога,“ споделя Илия, имайки предвид кмета.
Внезапно се сещаме, че по цялата главна улица и изобщо в центъра на
града, а и наоколо по плажа, други улични търговци, освен дядо Киро, не
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видяхме. Дали обновяването на града и усъвършенстването на инфраструктурата не е изискало забраната на уличната търговия?
Илия обаче, макар да му е трудно, не се оплаква. За промените в града
казва, че са за добро. „Ама да видим. Ето, този кмет направи пътища
тук, ама второстепенните още са разбити.“ Смята все пак, че Алеята
става хубава и че така трябва.
Днес Илия работи на практика без конкуренция. „На времето
имаше, сега няма.“ Останал е единственият упорит представител на
този бизнес в района, опитвайки се да го върне към живот.
Но си спомня миналото с добро. „Обикаляхме цяла България – Бяла,
Силистра, Попово, Русе, Разград, Трявна… Пътувахме преди, обаче одъртяхме, а и стана вече скъпо. Които са млади, пътуват още,“ продължи
той. „Те си имат големи забави – влакчета, стрелбища, те си пътуват.
Но в града подобни няма.“
Не разчита на ничия помощ, освен понякога на жена си. „Сам си
чистя, сам си монтирам. Жена ми идва чат-пат да помага. И двамата
работим, но сега малко я боли кракът.“
В работата си не открива никакви трудности и се справя добре.
Може би именно защото осъзнава, че това, което прави, е специално
в днешно време, той не се оплаква и продължава да работи усърдно
и да вижда смисъл. „Да се радват децата, да получават награди. Даже
като не уцелят, пак им давам, да се радват.“
Сбогувахме се с пожелание кметът скоро да го върне на предишното му място и продължихме към плажа.
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Тъкмо да решим да се слеем с почиващата тълпа, кръжаща между
плажа и заведенията, и се сетихме за сполетялото ни преди минути
подозрение. Възможно ли е властите по някакъв начин да са забранили
дейността на уличните търговци? Или пък да ги ограничават така, че
дейността им да отмре сама? Или дори, не че някой прави нещо целенасочено, а просто... животът си тече?
В разговора се появи идея как, с малко късмет, да проверим предположенията си веднага. Спомнихме си за продавачите на царевица
по плажа, на които иначе изобщо нямаше да обърнем внимание, ако не
разсъждавахме по темата. Да, строго погледнато, плажната ивица не
е улица, но ако властите са решили да се разправят с такива търговци,
вероятно биха го направили във всички публични пространства. А
какво е Варна, ако не плажът и морето?
Най-близкият плаж, на който да проверим хипотезата си, е онзи
с тузарското заведение и грамадните изкуствени палми. Музиката,
която се чува от него, озвучава цялата околност.
Три минути по-късно вече газим боси по пясъка в търсене на продавачи на царевица или поне някой, който може да ни упъти към тях.
Плажуващите са твърде заети да дремят, да пият или да се плискат
във водата, така че единственият ни източник на информация се
оказва спасителят.
„А, не, тука няма продавачи на царевица,“ казва, сваляйки очилата
от прегорялото си лице. „Това е частен плаж и ги гоним.“
Е, поне за това място – частно – хипотезата ни излезе вярна. Трябваше обаче да продължим в обратна посока, към Централния плаж.
Тръгнахме боси по самата линия, на която морската вода миеше
пясъка. Заобикаляхме пясъчни постройки, деца, надуваеми играчки,
чанти и багажи, лежащи хора, а също и една сватбена церемония с
пътека, столове и арка, провеждаща се скромно на фона на остъклените Морски бани. Мъчно се побираше между налягалите тела.
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Стигаме до края на плажа и сме почти готови да се откажем, когато
чуваме заветния призив да си купим царевица. Намерихме го!
Запознаваме се с Асен. На този плаж е от около девет години.
Знае, че на онзи, частния, гонят, и циркулира в тази част.
Асен е пример за гъвкавост – едно от най-важните качества на
добрия предприемач. Не се оставя на течението и е намерил начин да
се адаптира към различните ситуации в живота. В първите две-три
години от бизнеса си на плажа се е занимавал с продажби на топки,
пояси, възглавници, семки. Открива обаче по-благоприятна ниша
с варената царевица. През другите сезони също не стои със скръстени ръце и продава дюнери в чужбина. В миналото е имал успешна
кариера в професионалния футбол, но при опит за трансфер в Турция
не му дават гражданство и той бързо успява да се преориентира към
собствен бизнес.
Знае, че конкуренцията се мори най-добре с постоянство. Той
самият е всеки ден на плажа, но все по-малко други се опитват. „Не
е за всеки. Има хора, дето са пробвали и се отказаха. Всеки не може
да издържи цял ден вървене в пясъка. Това е тежко,“ казва и посочва
кутията, в която разнася царевицата.
Тази трудност обаче явно не се забелязва от клиентите. „Някой
път някой клиент ти се подиграва,“ споделя Асен. „Или някой пиян
взима, не иска да плаща.“ Но приема тези ситуации с достойнство –
„не им обръщам внимание. Случват се такива неща. На някого може да
му е смешно, но аз си ги изкарвам с труд парите.“
Преди да се разделим, не пропускаме да си купим. Асен ни казва, че
някои клиенти се съмнявали дали в царевицата няма някаква зараза и
го питали в какво я вари. Той обаче ни уверява, че и на децата си дава
от нея, така че загризваме без колебания.*
Отправяйки се обратно към централните улици на Варна, си спомняме, че подминахме поне една количка за варена царевица. Наронена
в чашки, овкусена с различен топинг и прочие. Май беше в рамките на
онази част от Алея първа, която общината продаде на един холдинг
преди около шест години за 50 евро на кв. м.
* Но впоследствие научаваме чрез Дарик Радио, че властите не са убедени от този аргумент.
Дали вече са се срещнали с Асен?
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На следващия ден стана време да се сбогуваме с Варна и да се насочим
към столицата. Налагаше се да се простим с Морската градина и плажа,
където сякаш никой никога не работи, и да се насочим към собственото ни трудово ежедневие.
Мислите за дядо Киро, Илия и Асен не ни напуснаха през целия
дълъг път обратно. Тормозеше ни и това, че не можахме да поговорим
с човека, който започва да продава банички сам в 10 вечерта, нито с
жената, която обикаля всяка вечер целия център, за да продава своите
стихотворения и картини. Нито пък с жената, която търси весели
младежки компании по заведенията вечер и им предлага снимка. Нито
с известния човек с понито, викащ „Everybody на магари“. За него полицаите в Морската градина ни казаха, че му е забранено да практикува
вече, тъй като не отговарял на хигиенните изисквания. Опитахме
да го издирим в частната зоологическа градина-терариум в двора на
Природонаучния музей, където също има понита и накъдето ни насочиха полицаите, но без успех.
Не можехме да не се зачудим дали е възможно най-успешните и
издържащи до днес примери за предприемачество, които в същото
време не биват създавани като образи от медиите и не биват прокудени от публичните пространства, да са тези, които най-малко се
набиват на очи? Викът „Everybody на магари“ е известен в цялата
страна, докато двете жени със снимките и с картините се носят
като призраци в нощния живот на Варна. И се сещаме за нещо, което
дядо Киро ни каза преди да се разделим: „Трябва да си мижитурка, за да
те съжаляват, защото иначе завиждат.“
Както сами знаем, в София да си мижитурка се получава, в някакъв
смисъл, от само себе си. Дали щяхме да успеем да забележим непоказаните предприемачи с такава лекота, както във Варна? Какви са
техните проблеми в София? Напук на какво успяват да работят те
там? Какво можем да научим от тях?
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Още вечерта, когато се прибрахме, побързахме да направим проучване, за да съберем идеи с кои софийски предприемачи да разговаряме.
И някой ни подсети за човек, който, за мащабите на София, се радва
на популярност, близка до тази на дядо Киро.
Човекът с чадърите! Виждали сме го на бул. „Цар Борис III“, точно
до пощата на кръстовището с бул. „Тодор Каблешков“. Дали обаче е
още там? И няма ли нещо на пръв поглед парадоксално в това хем да
умееш да не се набиваш на очи, хем да постигаш известност? Трябваше да научим.
Още на сутринта вече се клатим в трамвай 5. Превозното средство едва побира множеството, насочило се вероятно към работа.
Возенето става дори по-неприятно от това, че строежът на метрото
в една част на бул. „Цар Борис III“ е отрязало едната посока на трамваите и те трябва да се изчакват. Шум, глъч, прахоляк…
Трийсетина минути по-късно вече слизаме на търсеното кръстовище. Не се налага да се лутаме изобщо – майсторът на чадърите си
има рекламна стратегия, с която човек трудно може да се обърка.
Табели и усукани около дървета и стълбове счупени чадъри насочват
погледа точно накъдето трябва.
Заварваме Асен под навеса на съседната баничарница, скрит зад
един черен автомобил.
Запитан дали рекламата му работи добре, казва „разбира се,
хората от трамвая ги виждат. Аз преди там работих,“ и посочва на
десет метра към кръстовището, до пощата. „Ама не ми дават сега от
общината, заради Виваком, пощата, сега ми дават само тука. Имаше
павилиони доста там, сега всичко разчистиха.“ Сега е опрян под навеса
на баничарницата с разрешението на „шефа“.
Но по въпроса, който най-много ни вълнува – Асен балансира между
популярността и ненабиването на очи като просто създава познанства. И, разбира се, като работи качествено.
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„Почти няма някой, който да не ме познава. Целият град ме познава
вече,“ казва ни с гордост. В последствие научаваме за сигурно доказателство за това – във форумите на BGMama говорят именно за него.
„Хората ме знаят, поздравяват ме. Имам редовни клиенти, по
някой път идват да ме посещават, да се видим. От Младост идват
чак тук. Защото са доволни.“
„Няма квартал да не съм работил“ и, изброявайки, лесно ни убеждава в това. На пазара в Иван Вазов, на пл. Македония, в Младост,
в Люлин, на пазара „Димитър Петков“… Когато работата отслабне,
търси нови пазари.
Оглеждаме ъгълчето, в което работи. Изглежда, че около себе си
държи само най-необходимите инструменти. На масичката, както и
на една от табелите встрани, стои ясно разписано работно време –
от понеделник до събота от 09:00 до 17:30 ч. А в неделя е до 2 часа на
Красно село. И така, научаваме, вече 26 години.
Преди това е работил в строителството, но нещата са започнали да се влошават. „Прецакаха ни на няколко пъти фирмите и не
ни плащаха. Шест месеца работих в една фирма без една стотинка.“
Затова решава да се залови с нещо самостоятелно. „Можеше други
неща,“ казва, „ама това ми беше по-удобно, защото няма кой да ти
държи сметка.“
Сепваме се, че началото и на нашия работен ден наближава, а
трябва и да предвидим време за пътуването. Налага се да се простим
с Асен.
На изпроводяк той решава да ни подари чадъри – качествени и
поддържани чадъри, доколкото можем да преценим. С благодарност
му пожелаваме успех и се насочваме с недоволство към собствените
ни дела.
Времето до следващата вечер минава неусетно, а ние бродим
безцелно по „Графа“ след работа.
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Минава седем вечерта и е минало достатъчно време след края на
работния ден, за да може центърът на столицата да гъмжи от народ.
Хора пазаруват, разхождат се, смеят се, пият – въобще, почиват
си. Освен продавачите на общинските сергии до градинката на „Св.
Седмочисленици“ и сновящите из външната част на заведенията
сервитьорки, всички други, изглежда, са заети с това да отмарят от
работния ден и да съберат сили за следващия.
Някои обаче пазаруват за вкъщи, нямайки време или възможност
за друго. Като виждаме торбите със зарзават и плодове, се сещаме, че
наоколо има само две места, от които някой може да си купи подобни
продукти – пазарчето със сергиите и… Разбира се, жените, продаващи
плодове, зеленчуци, цветя и билки, седящи на малки масички и кашончета край улицата, опрени до сградите! Слели се с градския пейзаж на
столицата търговци, с които сме свикнали от малки.
На предложението ни за интервю се отзовава Евгения.
„Тук се редим много баби. Сутрин особено, към 10-11 часа ще видите,“
казва ни тя. И се замисляме, заравяйки се в периферните спомени на
вървенето ни из центъра на София, че действително, те никога не
стоят сами и поединично. Може да има нещо общо с проблемите, които
полицията и данъчните създават. В последно време това, изглежда,
е основна тема. „Днес пак са идвали да пишат актове, и хората са се
разбягали. Аз затова идвам следобед, когато им свършва работното
време.“
Евгения има опит и знае как да се справя. Преди девет години полицията конфискува цялата продукция, която е изнесла за деня. „Събраха
ми разкошната бяла маруля. Взеха ми стоката – всичката, може би
имаше към 20 и кусур марули. То беше красота, като изложба.“ И ù
написали акт, за който води дело в продължение на две години. Накрая
го печели, защото младият съдия, както се изразява тя, „беше в едно
настроение… фантазия!“
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Преди е идвала тук с първия трамвай в 4:45 и до обяд е успявала да
продаде всичко. Но напоследък проверките и проблемите са зачестили.
„Защото нямам право. И друго не обяснява. И като ме е хванал така,
още малко да ми счупи ръката полицаят.“
Произвежда си всичко сама – билки, подправки, зеленчуци; продавала
е и цветя… Но съвсем не го прави отскоро, а от ‘62-ра година. Работила е
като телефонистка на три места преди и след Промените. Дълго време –
преди и след ‘89-а – извън работа е продавала на Римската стена, сега
известна с т.нар. Фермерски пазар за екологични биопродукти, които
не се намират другаде.
Докато си купуваме подправки от нея, я питаме какво я е насочило
към именно това място на Графа. И тя обяснява отдалеч: „майка ми
почина, и като се пенсионира мъжът ми (1989 г., бел. авт.), вече няма
кой да работи в градината. Аз не мога и в градината, и на работа… А
имам и две момчета. И приключих по едно време – повече не мога, не
издържам, казах.“
Мъжът ù основал ЕТ и я завел като работник. Продължили известно
време да продават като фирма на Римската стена – „то беше зеле,
карфиол, целина, зелен фасул, жълт, моркови. По едно време продавах
астри, цветя.“
Но мъжът ù претърпял три операции и нещата се променили
отново. Наложило се да продължи по друг начин.
Освен проверките на властите, други трудности не среща. Всичко си
прави сама – грижи се за продукцията, носи я, стои да продава. Научаваме дори, че в този момент в градинката край църквата „Св. Седмочисленици“ внукът ù играе на площадката.
Докато разговаряме, другарката ù в съседство си събира нещата
и си тръгва. „Двечките се разбираме така, и сядаме все да сме една
до друга,“ споделя Евгения. „Другите или се разплачат, или се разтреперят, разлюлеят се…“
Става време и ние да си тръгнем. Докато уточняваме как да
направим така, че и тя да се сдобие с копие от този брой, слънцето
неумолимо залязва зад старите сгради на централна София.
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Завършвайки деня, сядаме в заведение в центъра на столицата. Говорим
си и започваме да усещаме, че един от въпросите, с които започнахме
нашата история, за нас вече звучи по различен начин. „Защо тези предприемачи не присъстват в медиите?“ се превърна в „Защо в медиите
да присъстват тези предприемачи?“ Слушайки за премеждията на
Евгения с властите, така формулиран въпросът добива много повече
смисъл.
Нашите герои си приличат именно по онези черти и качества на
добрите предприемачи, за които слушаме постоянно. Те са гъвкави
и търсят нови пазари. Постоянството им е забележително. Имат
собствени маркетингови стратегии. Всички до един казаха, че в работата им като такава трудности не откриват. И не разчитат на
помощ на практика от никого. Те са образец за максимално самостоен
и независим бизнес, в сравнение с който познатите ни предприемачески примери изглеждат свръхсложни и нестабилни.
Въпреки това, не ги откриваме и вероятно никога няма да ги
открием в медийните материали в секция „Предприемач“. В тези материали, ако има едно послание, четящо се между редовете, то трябва
да е „Бъди като тях!“ Но какво значи това?
Утилитарното внушение гласи, че един предприемач е толкова
по-ценен, колкото по-голяма е разликата между това колко взима от
другите (и най-вече, от държавата) и това колко създава. В надпреварата кой предприемач ще демонстрира по-голяма такава разлика
точките се дават за качества като устойчивост, иновативност и
пр., а победителите получават ресурс, за да стартират – т.нар. стартъпи.
Ключовото условие за валидност на горното уравнение обаче е
човекът да се справя, да се надпреварва самостоятелно. И именно
това условие, изглежда, позволява постоянната реинтерпретация
„Кой е предприемач?“ и оставя настрани „Какво прави?“ и най-вече –
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„Защо?“ Обстоятелствата на взимането и даването са без значение,
място за фактическата ситуация на хората няма – на каква възраст
са, как започват, с какво разполагат, защо в действителност правят
това, което правят, на какво се дължат честите (в случая на валидните предприемачи) прескачания от бизнес в бизнес. В противен случай,
дългогодишната самостоятелна надпревара на нашите герои трябваше досега да е привлякла много повече медиен интерес.
Условието за валидност, за да може нечия история да привлече
публично внимание и да се вмести в образа на „Предприемача”, е
класово. Защото в надпреварата за образа, като огледало на надпреварата между валидните предприемачи, в крайна сметка влизат тези,
които разполагат с предварителна възможност за общински терен,
за успешно кандидатстване по проект или за ефектно представяне в
медиите, т.е. тези, притежаващи „начален“ капитал – не непременно
и само финансов. „Добрите примери“ са „добри“ дълго преди някой да
научи за тях. А цената на вниманието към тях я плащат тези, за
които никой никога не научава.
„Бъди като тях“ ли? Обръщането на „надпреварата към дъното“ с
краката на горе, както се изразява Годин, за нас изглежда все по-съмнително.
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За непродуктивния
труд
Бранко Миланович
Превод – Анастасиа Илиева
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Опашки пред магазин от веригата Меркал във Венецуела през 2014 г.”

Днес прочетох статия за недостига на стоки и икономическия срив
във Венецуела. Причината за огромните опашки пред магазините е
известна на всеки, който е изучавал социалистически икономики:
държавните магазини продават силно субсидирани стоки, а търсенето на тези стоки е по-високо от предлагането им. Впоследствие
много хора купуват много повече, отколкото им е нужно, и се заемат
с това да продават стоките на по-високи цени на хората, които или
са достатъчно богати, за да платят по-високите цени, или са имали
лошия късмет запасите да се изчерпят, преди да е дошъл техният
ред.
Прекупвачите на такива стоки във Венецуела според Ню Йорк
Таймс се наричат bachaqueros. Рикардо Хаусман от колежа Кенеди към
университета Харвард, който е министър на планиране във Венецуела през 90-е години, е цитиран във вестника с изказването: „Това
ù е шантавото на системата. Много хора полагат усилия [да купуват
стоки и да ги препродават] и това изобщо не увеличава предлагането
на каквото и да било. Това е изцяло непродуктивен труд“.
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Твърдението ме сепна. „Изцяло непродуктивен труд“? Но този „непродуктивен труд“, както е известно на всеки икономист, подобрява
разпределението на стоки. Стоките текат към тези, които имат
по-голяма способност да платят, и тъй като имаме склонността
да свързваме по-голямата платежоспособност с по-големи ползи,
то благодарение на дейността на bachaqueros стоките са по-добре
разпределени. Ако се твърди, че дейността на bachaqueros е непродуктивна, защото „не увеличава предлагането на каквото и да било“, то
дейността, свързана с всякаква търговия и посредничество, също е
непродуктивна, защото тя не произвежда нови стоки, а просто преразпределя. Същият аргумент би могъл да се използва за целия финансов
сектор начело с Уолстрийт. Цялата дейност на Уолстрийт не е произвела дори и един килограм брашно, дори и един хляб или един-единствен диван. Но причината да смятаме финансовото посредничество
за продуктивно е, че то позволява на парите да се стичат от местата,
на които биха се използвали по-малко ефективно, към местата, на
които биха се използвали по-ефективно. Иначе казано – от потребители, които не могат да платят много, към такива, които могат.
Дейността на bachaqueros е точно такава.
Мнението на Хаусман съвпада с (фалшиво) марксисткия възглед за
продуктивни и непродуктивни дейности, наречен „нето материален
продукт“, който е отразяван в националните отчети на социалистическите страни. Подходът на социалистическите страни беше, че
всички услуги (включително здравеопазване, образование и държавна
администрация) са непродуктивни, защото не произвеждат нови
физически стоки. Спекуланти като bachaqueros очевидно бяха въплъщението на непродуктивния – и дори, както се е смятало, на „социално вредния“ или „отвратителния“ труд. Този възглед имаше практически последствия за пресмятането на националния доход, тъй като
неговото ниво в социалистическите страни беше подценявано в сравнение с това, което би било според Системата на национални отчети
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на Обединените нации. Темпът на растеж беше обаче надценяван,
защото увеличенията на продуктивността бяха като цяло по-високи
при производството на стоки, отколкото на услуги.
При Маркс отличаването на продуктивния от непродуктивния
труд е по-усложнено. Продуктивен е всеки труд, който води до производството на принадена стойност. Така Маркс в един известен пример
показва, че един певец (прототип на дейност, която не произвежда
нищо материално) се занимава с продуктивен труд тогава, когато е
нает от компания или индивид и създава печалба за работодателя си.
Според Маркс дихотомията продуктивен-непродуктивен не е дадена
веднъж завинаги, а се променя според социо-икономическата структура. Проблемът със социалистическите правителства в Източна
Европа беше, че на тях им беше трудно да решат какво би трябвало
да е продуктивно и какво – непродуктивно в едно социалистическо
общество според Маркс. Впоследствие те взеха лесното решение да
обявят за непродуктивна всяка дейност, която не произвежда материални стоки.
Имаше и категоризация, въведена от Ан Крюгер през седемдесетте години, в която са дефинирани т.нар. „пряко непродуктивни
дейности“ или „търсещи наем дейности“. Идеята беше под това
название да се класифицират всички дейности, чиято цел е от правителствата да се извлекат концесии, които биха довели до по-високи доходи за тези, които имат успех в лобирането. Компаниите в
сферите на фармацевтиката и информационните технологии, които
днес плащат на стотици лобисти от К Стрийт (1) във Вашингтон,
биха попаднали в тази категория – дори и първоначалното намерение
на Крюгеровата класификация да е било насочено към оказването на
натиск върху правителствата на развиващите се страни да бъдат
по-малко интервенционистки (този натиск се оказваше особено много
към лицензния радж в Индия (2), виж Bhagwati). За лобирането се твърди,
че е непродуктивно, защото води до създаването на наеми. А наемът,
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разбира се, е доход, който може да бъде отнет, без това да се отрази
на предлагането и разпределението на стоки.
В крайна сметка това ни води до темата за кражбата. Не е лесно
кражбата да се постави на полагащото ù се място в икономиката.
Кражбата за лично ползване може да бъде оправдана с твърдението,
че хлябът, който беден човек е откраднал от богат, почти със сигурност би увеличил количеството „социално щастие“ (често съм си мислел
за това в Ню Йорк, където старомодната идея винаги да носиш 20
долара в портмонето си, за да ги дадеш на крадец, е наистина логична
в контекста на подпомагането на „най-голямо щастие за най-много
хора“). Проблемът е по-сложен, когато става въпрос за кражба с цел
препродажба: ограбването на бижутерски магазин и препродаването
на бижутата биха могли да увеличат общото благосъстояние, ако
крадците са много бедни, а бижутерът – много богат, но кражбата не
може да бъде защитавана въз основа на принципа на по-добро разпределение, защото бижутата биха били еднакво достъпни за тези, които
искат да ги купят, независимо дали се продават от собственика им
или от крадците.
Въпросът за предотвратяването на кражби ни води до още една
категория труд, която също може да бъде считана за непродуктивна:
охранителите или т. нар. „охранителски труд“. Техните заплати се
изплащат, за да се предотврати кражба. Те очевидно нито увеличават
предлагането на стоки, нито подобряват разпределението им. Единствената подкрепа на позицията, че техният труд наистина произвежда нещо, е аргументът, че предотвратяването на кражби подобрява защитата на собствеността, което води до повече инвестиции
и увеличава дългосрочния растеж. Но, както се вижда, това е едно
доста по-заплетено оправдание, което впрочем може да се използва и
за тезата, че кражбата, дори и да увеличава краткосрочното благосъстояние, вероятно би била гибелна в дългосрочен план – един възглед,
който идва още от Адам Смит.
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Да се решава кое е продуктивен и кое – непродуктивен труд в рамките
на капиталистическа икономика не винаги е лесно. А колко по-трудно
би било, ако изучаваме икономическа история: как да класифицираме
монаси и свещеници, когато им се плаща чрез узаконен задължителен
десятък; Робин Хууд би могъл да бъде защитен въз основа на принципа
на максимизиране на ползата, но да бъде критикуван като неблагоприятен за дългосрочния растеж; Франсис Дрейк е откраднал стоки,
притежавани от испанците, които на свой ред са ги извлекли чрез
използването на насилствен труд…

1) Улица във Вашингтон, окръг Колумбия, на която са се помещавали множество
лобистки фирми и тинк-танкове. Името ù продължава да бъде метонимия за
лобистката индустрия в САЩ, въпреки че повечето фирми вече не се намират
там. – Бел.пр.
2) Система на планово управление в Индия през 1947-1990 г., при която преди
развиването на каквато и да било производствена дейност частните фирми
трябва да получат лицензи от множество правителствени отдели, а след това
производството им е регулирано от правителството. – Бел.пр.

Източник: glineq.blogspot.bg
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Работниците от ъгъла:
туристи за социални
помощи или фрагменти
на капитализма?

Рая Апостолова за dВЕРСИЯ
превод от английски – Неда Генова
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Едно от развитията, които пропуснаха коментаторите на Брекзит,
е последвалата легитимация на категорията „турист за социални
помощи”. Ако допреди Брекзит единствено се удивявахме на словосъчетанието или пък снизходително го пренебрегвахме като поредния
мит, то след Брекзит стана необходимо да се вгледаме в неговата
структура и отвъд абстрактността му. Понятието започна да
набира сила през 2013 г., когато Дейвид Камерън упорито ни убеждаваше, че „мигрантите по бедност“ от ЕС са във Великобритания, за да
злоупотребяват със социални помощи и затова правилата за свобода
на движението в Съюза трябва да бъдат променени. Така започнаха и
договорките за излизането на Великобритания от него. Свободата на
движение и туристът за социални помощи бяха и в основата на преговорите от февруари месец тази година между Великобритания и ЕС.
Тогава стана ясно, че Европейската комисия е готова да подкрепи намеренията на няколко държави членки относно правилата за свобода на
движение именно с цел спирането на този вид „туризъм“. Германия,
въпреки въздържания си тон, пожела същото.(1)
Туристът за социални помощи (ТСП) илюстрира една нова властова
конфигурация спрямо концепцията за насилие. Насилието се съдържа и
идва със самия бягащ. За разлика от бежанеца, страната, от която се
бяга, не е дефинирана като насилствена. Туристът за социални помощи
възприема формата на насилието, което се крие в изчезващата социална държава и от което той бяга.(2) Туристът за социални помощи,
ни се казва, насилства държавата, в която пристига. Въпреки че ТСП
бяга от икономическата категория „бедност”, това, което структурира отношенията между туриста и пазара на труда, от една страна,
и държавата, от друга, е потенциалната злоупотреба с местната
социална държава. Свободата на движение е дефинирана като проксито, което скъсява разстоянието между потенциала и действителността на злоупотребата.
Брекзит престана да бъде „това, което няма как да се случи.“ Вече
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е факт. Последствията може да са тревожни. Всяка изказана дума и
всеки (не)осъществен акт, които са били насочени към т.нар. туристи
за социални помощи, са предопределени да се появят наново, стъпка по
стъпка и спрямо значението си, което са придобили преди Брекзит. Но
Брекзит не бива да се мисли като нещо, което е строго и тясно великобританско. Политическите линии, очертани по-горе, са европейски
феномен. И като такъв е добре той да се изследва извън привидното
му единствено местонахождение. По-долу ще се занимая с това как
конфликтът, който катурна лодката във Великобритания, се разгърна
и продължава да се разгръща и в някои градове в Германия.
*

Да полицействаш свободата на движение
Докато вървя надолу по Гьотещрасе, за да стигна до активистката
група Civil Courage [букв. „Граждански кураж“], с която ще работя отблизо
в рамките на теренната ми работа, една тълпа привлича вниманието
ми. Виждам около двадесетина човека, застанали на едно кръстовище,
и полицейски миниван, паркиран зад ъгъла със светещи сигнални лампи.
Миниванът е на Финансовия контрол за работа на черно (FSK) или
немския Финансов контрол за нелегална заетост – полицейски отряд,
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ръководен от немските митнически власти. Въпреки че е първият ми
ден на терен, нещо ме кара да мисля, че тези хора са българи. Чувала
съм и преди за „контрола“ полицейски проверки, при които така наречените „работници от ъгъла“ биват принуждавани да представят документи и да отговорят на „рутинни“ въпроси за целта на стоенето им
на ъгъла. Кръстовището е и политическа точка на пресичане. Мъжете
обикновено отиват към него в около 6:30-7 ч. сутринта и остават до
късния следобед или докато се стъмни. Зависи от деня. Понякога работодателите идват като на ята, а в други дни въобще няма работа.
Докато седят по ъглите, разговорите, кръжащи около намирането
на всекидневно препитание, преминават в клюкарене. От новоназначения асистент в центъра по труда до старите двуетажни легла в
приюта за бездомни: човек трябва да е винаги в крак с най-добрите
оферти в града, от които се очаква да му улеснят живота. България
рядко е тема на разговор, освен когато се отнася до семейни въпроси
или до новопристигнали работници.
Обикновено хората се разпръскват и скоро след като полицията
си замине, се преместват от другата страна на кръстовището.
Докато се приближавам към тълпата, виждам човек в началото на
30-те си години, когото познавам от предишните ми посещения в
Мюнхен. Има около шестима мъже от България, наобиколени от дванадесет полицаи. Полицаите, от които само една е жена, носят зелени
жилетки и през по-голямата част от времето гледат безмълвно
някакви документи или разговарят помежду си и по радиостанциите
си. Единствената глъчка идва от работниците, които са разгневени
заради поредната полицейска проверка. Сред тях се намира и преводач
от турски език, който, както по-късно ми беше казано, е бил изискан
от Финансовия контрол, защото комуникацията между българите и
полицейския отряд дълго време е била възпрепятствана. Работниците превключват от български на турски, за да подкопаят властта
на преводача, а и – когато и аз се присъединявам към сцената – за да
ми обяснят колко варварски се държат полицаите.
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Работниците, които обикновено стоят на кръстовището на
улиците X и Y, са български турци. Да седят там е малко или много
единственият начин, по който могат да си намерят работа, която пък
от своя страна често продължава няколко седмици, а понякога едва
няколко дни, и обикновено е в строителния сектор. „Сивият“ пазар
на труда в Мюнхен, поне що се отнася до българите, е разграничен
териториално, така че в него се помещават групи от различни части
на България. Докато този определен ъгъл е запазен за хора, идващи
от Пазарджик, едва десет сгради по-надолу по улицата човек среща
просяци, напуснали Омуртаг и за които са смята, че са предимно роми.
Всъщност те никога не са се самоопределяли като такива в рамките
на разговорите ни, ами съм чувала това от представители на немски
неправителствени организации, които работят с тях. И двете групи
спадат в категориите „мигранти по бедност“ или „турист за социални
помощи“, които бяха изковани в речите на Камерън и Фридрих.(3) За
новодошлите от други градове е почти невъзможно да станат част
от тези два пазара на труд. Границите им се пазят зорко, защото
става все по-трудно да намериш работа или да останеш на улицата,
без да бъдеш премахнат оттам или да бъдеш обвинен в „просячество“
или „нелегален труд“. Марта, жена на около седемдесет години, която
проси по улиците на Мюнхен от 2007 г. насам, беше натрупала глоби
в размер на 50 000 евро, когато се запознах с нея в офиса на Каритас
през 2014 г.
През месеците между октомври 2013 и февруари 2014 г. полицейските проверки бяха толкова интензивни, че темата занимаваше Civil
Courage, работниците и дори пресата. Основната причина за това беше
особен вид полицейска проверка, която бе проведена през октомври.
Само няколко месеца по-рано, през август 2013 г., собствениците
на някои от местните магазини около кръстовището на X и Y бяха
разпространили петиция срещу работниците от ъгъла. Обектите,
срещу чието присъствие беше насочена тази петиция, бяха два: „неза-
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конният пазар“ и „тълпите работници.“ Тя изискваше от местните
власти да се справят с тези два проблема, чието рамкиране следваше
линията на това как бизнесът си представя какво е това „нормална
работна обстановка”. А тя бе именно всичко, което не е „пикня по
улицата”, „агресивно поведение”, „чоплене на семки”, „храчене“ и като
че ли най-вече нелегалност. Като всеки социално отговорен бизнес, и
този в Мюнхен беше загрижен за това как пристигат тези работници.
Подписалите петицията изразиха своето желание да се прибегне към
„едно социално и човешко“ разрешение на проблема, произтичащ от
трафиканти, криминално проявени подизпълнители и всичко, което
възпрепятства нормалността и цивилизования начин на живот.
Петицията конституира особен вид пазарно пространство, което е
част от това, което Цинг (2009) нарича капитализъм на верижното
снабдяване, (бел. Прев. името на понятието на английски език е supply
chain capitalism) и където подизпълнителите представляват юридически единици, дисциплинирани от тоталността на веригата.(4)
Много работници пътуват до Германия, осланяйки се на такъв тип
вериги и зависейки от подизпълнители, които да им намерят работа.
Подизпълнителите често играят ролята на пътуващи посредници;
те намират заетост, възможности за пренощуване и дори храна.
Много други работници обаче, както е и случаят с този определен
пазар, идват в града и намират подизпълнители на място. Пазарът в
Мюнхен е такова едно място. Тук виждаме как пазарът излиза наяве
като „замърсен“ обект. Той вече не е просто улично кръстовище, ами
се превръща в специфично позиционирана пространствена (и, като
такава, социална) пресечна точка, където се кръстосват нелегалността, трафикантите, прекъснатата мобилност за онези, които не
са обезателно част от нея, абнормалността и мръсотията. Както
виждаме, отговорът на този вид замърсяване е социално отговорната регулация. Гореспоменатата петиция не само говори за вида
на конфликти и преговори, които съществуват в този определен
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квартал. Тя също показва какви пространства се създават от капитала, чиято акумулация е част от експлоатационна верига и където
насилието на държавата опосредява отношението между подизпълнителите, труда и „местните бизнеси“.
Година преди отварянето на работните пазари на Европейския съюз за българи и румънци, срещу тях беше започната напълно
развита кампания на европейско ниво, по време на която свободата
на движение бе дискурсивно преформулирана от различни политически
фигури. От това да бъде възприемана като право, към което можеш
да се стремиш и което обогатява пазарните отношения на континента, и като един от основните отпори срещу национализма, свободата на движение започна да се асоциира с потенциала ù да направи
възможна злоупотребата с националните системи за социална сигурност. Въпреки че кампанията беше насочена срещу новата дискурсивна
категория на „туриста за социални помощи“, дневните работници в
Германия, чийто статус бе на самонаети, се превърнаха в обекти на
държавна репресия и расизъм, тъй като категориите се използваха
взаимозаменяемо. Щом си самонает работник от ъгъла, то ти си и
непременно турист за социални помощи. Допринасяйки към гротеската, петицията единствено увеличи напрежението в града.
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Мюнхен стана свидетел на безпрецедентни полицейски обиски на
дневния пазар на труда. Между октомври и декември 2013 г. ежедневните полицейски проверки обикновено се случваха рано сутринта,
гонейки както работодателите и подизпълнителите, така и работниците. Никола, българин в края на шейсетте си години, който е
работил за голяма фабрика между 1974 и 1987 г., но не е могъл да вземе
пенсия заради реформите от 1997 г. в България, беше един от често
проверяваните. „Това е унизително. Аз съм възрастен човек. [Полицията] бърка в джобовете ми. [Те] ни събличат голи, понякога дори на
улицата, пред очите на всички. Това наричам срам.“ Един от най-ярките примери за полицейска проверка се случи на 21-и октомври 2013 г.
около 8 ч. сутринта, когато тридесет български работници бяха избутани в заден двор близо до централната гара от двадесет полицаи.
Работниците трябвало да подпишат документи, които не разбирали,
а полицаите ги сплашвали, разпространявайки погрешна информация,
че могат да бъдат глобени с 1000 евро, ако бъдат хванати да работят.
И все пак, най-бруталната полицейска тактика беше приложена точно
преди освобождаването на работниците, при което те бяха принудени да носят зелени неонови гривни, така превръщайки се в „маркирани“ работници. През следващите няколко дни се виждаха маркирани
българи, които обикаляха из квартала. „Унижение”, „страх”, „гняв“ и
„безсилие“ бяха само някои от думите, използвани от тях, за да опишат
жеста на маркирането. Според прессъобщение, разпространено от
полицията, неоновите гривни служели за това да посочат кои хора
вече са проверени, така че да не се случват двойни проверки. Работниците обаче се страхуваха, че гривните съдържат електронни чипове,
които биха могли да проследят движението им и тъй като страхът
надделяваше, не искаха да ги премахнат. Тревогата беше твърде
силна, за да действат рационално. Хората се чувстваха като в капан,
тъй като възможността от това да бъдат проследени означаваше,
че не могат да се качат в колата с подизпълнителите и, съответно,
да намерят работа.
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Докато страхът и несигурността нарастваха, хората започнаха
да отправят запитвания относно действията на полицията. Civil
Courage разпространи прессъобщения и се свърза с шефа на Финансовия контрол за работа на черно, за да постави под въпрос зелените
гривни. Г-н Луфт, завеждащ Финансовия контрол в Мюнхен, се отзова
незабавно. Той увери, че неоновите гривни са само за да предотвратят дублиране на контролните проверки и, че единствената им
цел е да информират дневните работници за „правата и отговорностите им“. Аргументите му се опитваха да уверятт Civil Courage,
че и двете страни искат същото: по-добри условия за българските
работници. Според Луфт обаче единственият начин да се противодейства срещу „нелегалното посредничество“ и „трафиканството“ е
чрез достъп до тези криминални групи, който може да бъде осигурен
единствено през самите работници. И тук, както и често забелязваме покрай мерките срещу „нелегалните бежанци“, борбата с „нелегалността и експлоатацията“ на трудовите пазари се провежда за
сметка на тези, чието препитание е зависимо именно от условията,
създадени по отношение на подобен тип структури. Член на групата
описа позицията на г-н Луфт като арогантна.
Скоро след това новините за маркирането, наложено отгоре, се
разпространиха и от немските Зелени. Различни радио станции също
подеха историята. Но въпреки видимостта на полицейското насилие,
градът прилагаше и други, по-незабележими тактики. Вкарването в
черни списъци на адреси, така че да се предотврати последващата
регистрация на българи в Мюнхен; сплашването на немски граждани,
които са помагали с адресната регистрация; разпространението на
опорни точки за това „как да се държим с български и румънски граждани“ сред офисите на социалните служби. Това бяха само някои от
ежедневните реалности за дневните работници, немските граждани
и наетия от града персонал.
Случаят с маркирането не беше последният обиск. Подобни практики се превърнаха в нормалност в месеците преди януари 2014 г.,
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в добавка към случаите, в които работниците често се оказваха в
работни отношения, при които за труда им не се изплащаха надници
бяха вкарвани в затвора заради незаплатени билети за градски транспорт или пък се оказваше, че не могат да си намерят подслон поради
правилото за температура под 0˚C в приютите за бездомни.

Нормализация на нормата
Смятам, че Балибар е на прав път, когато пише за нормализацията
на свръхексплоатацията. Той признава, че е налице теоретична трудност в разграничаването между свръхексплоатация и експлоатация,
тъй като всяко извличане на принаден труд вече води до свръхексплоатация. Въпреки всичко, той предлага да наричаме условията на капиталистическа употреба:
...нормализация на свръхексплоатацията. Обратната им страна е
класовата борба, която се стреми да постави граници, така да се
каже установявайки „нормални условия на експлоатацията“, които
по тази причина са лишени от всякакъв технически или икономически обективен критерий. Наместо това, те просто изразяват
едно нестабилно отношение на силите между тенденцията към
свръх-експлоатация и обратната тенденция или съпротивлението, което я понижава. (Балибар, 2015)*
С теоретичната трудност, произтичаща от разграничаването на
експлоатация от свръхексплоатация, идва и теоретичната трудност да се съгласим как изглежда структурата на нормата на капитализма. С други думи, редно е да твърдим, че формите на труд,
които се разгръщат днес (наднормено работно време, неизплащане
на надници, еднодневни трудови договори, затруднено възпроизводство, включването на детски труд в производството и т.н.) и които
често биват наричани прекаритет, всъщност не са пост-фордистки,
а пре-фордистки. Капитализмът се завръща в нормата си. Наблюда-
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ваме нормализация на нормата и съответно опити да се дисциплинира
тази нормализация. По време на престоя ми в Мюнхен стана отчетливо
ясно, че политическите и ежедневните борби на българските работници и техните немски приятели се въртяха около въпроси като неизплатени надници, подслон, социални помощи и полицейско насилие. С
други думи, около опита да се укротят вече съществуващите форми
на тези отношения и да върнат експлоатацията (и възпроизводството) обратно към Кейнсианската ù версия на ненормалност, т.е.
платен труд, който да гарантира подслон, детски надбавки, пенсия,
здравни осигуровки и пр.
Местната Civil Courage е политическа група, която се среща всеки
вторник и прекарва часове в попълване на документи за неизплатени социални помощи, в опити да се свържат с подизпълнители и да
ги накарат да изплатят дължимите надници, както и борейки се за
правото на подслон. Групата е малка, въпреки че броят на ангажиращите се в нея варира. Когато бях там, четири немски граждани бяха
непрекъснато въвлечени в гореспоменатите дейности. Останалите
бяха предимно онези българи, които стоят на кръстовището на X и
Y. Комуникацията между немците и българите е доста трудна, тъй
като не всички говорят същия език и дори когато някои от българите
говорят немски, то той все пак не е достатъчен. Проблемите, пред
които се изправят българите обаче, с години вече са сходни и затова е
достатъчно някой просто да покаже определен документ от Бюрото
по труда и вече всички са наясно какво е нужно. Прем Раджарам (2015)
пише, че капитализмът не е неутрален преводач, ами „превежда потенциала и желанието (потенциала за достойнство, желанието за образование) в определено материално обезпечаване.“(6) По подобен начин,
формите на експлоатация и съответните начини на възпроизводство
се превеждат адекватно в борбите за нормализация на свръхексплоатацията. Рядко е нужно да се говори за това, което е нужно. Моно-
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тонността на капитализма, онова негово „вече е било“ банализира и
монотонизира борбите, така че вече да не е нужно да бъде споделен
същият език. Свръхексплоатацията има свой собствен език, който се
предполага, че владеят както активисти, така и работници.
В месеците след полицейските проверки със зелените гривни
тактиките на сплашване не спряха. Всъщност това продължаваше
дори и две години по-късно, когато се срещнах с Борис през октомври
2015 г. Хората все още бяха проследявани до работните им места,
заплашвани с глоба от 1000 евро и три години условна присъда, ако
бъдат хванати да работят нелегално. За много от тях нищо не се
бе променило след 2014 г., други сега работят във фабрики близо до
Мюнхен или в други градове, където ниското заплащане се компенсира
от сигурността на това да имаш постоянна работа. Но през 2013 г.,
действията на полицията и общината в Мюнхен не останаха неоспорени. Няколко опита за политическа организация все пак се състояха.
Първият опит се случи точно след случая с маркирането. На 25-и
октомври 2013 г. хората влизаха и излизаха от офиса на Civil Courage и
обичайната летаргия от попълването на документи и свързването с
и заплашването с юридически постъпки на подизпълнители най-сетне
беше прекъснато от гнева на работниците. Когато хаосът се усили,
беше взето решение, че следващият вторник ще се състои организационна среща. Готвеше се протест.
Когато отидох в офиса следващата седмица, се изправих пред
обичайната монотонност. Всички просто си седяха около правоъгълните маси, поставени така, че да образуват по-голям квадрат.
Немските активисти попълваха документи, превеждаха писма, получени от хората от общината относно такси за градски транспорт,
разрешения за престой и документи за социални помощи. След като
влязох, срещата вече можеше да започне, защото бях единствената,
която говори български, а преводачите от турски не се намираха
никъде. Разпитвайки из стаята, видях само Радой и двама или трима
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от другите, които бяха и при маркирането. Незабавно отидохме да
търсим другите. Излизайки обаче не можах да не забележа, че останалите в офиса изглеждаха разочаровани. За тях това означаваше, че
попълването на документи е приключено за деня и на дневен ред е
излязла „политиката“.
„Много си тръгнаха. Взеха автобусите“, каза ми Радой – сам мъж
на около четиридесет години, който е дошъл в Мюнхен в началото
на 2000 г. и е успял да вземе разрешение за работа. Радой ми разказа
това, докато пушеше цигара, а ние вървяхме надолу по улицата,
търсейки хора, които да се присъединят към срещата, в която щеше
да се обсъжда протестът. Въпреки раздразнението му, намерихме
поне десет човека, които имат интерес да се присъединят към разговора. Когато се върнахме на мястото, имаше още десет. Малко преди
срещата да започне, някои спонтанно протестираха, че „сега е нашето
време [да ни помагат с документите]“. Насред дебата дали да имаме
организационна среща, или да се продължи издирването на нечестни
подизпълнители и заплахи за лишаване от свобода, влезе новодошъл и,
чувайки ме, че говоря български, ме попита: „Тези [сочейки към немците]
правят ли нещо за цигани? Могат ли да ми намерят работа?“
Протестът срещу полицейското насилие така и не се състоя. Въпреки
непрестанните опити от страна на Civil Courage политически да
подкрепят работниците, така че да се организират около проблема за
полицейските набези, видима борба срещу тях така и не се осъществи.
Страхът, по-належащите проблеми и възможността за бягство са
някои от причините за невъзможността да се даде отговор на действията на града. Както ми каза Младен, млад мъж на около 25 години,
който беше дошъл три месеца преди началото на полицейските набези:
„Сега отивам във Франкфурт. Явно на лицето ми е изписано, че съм
българин, и Мюнхен не може да ми предложи нищо повече. Ще си намеря
работа някъде другаде, но не мога да търпя унижението тук.“
Както виждаме, мигрантът не е просто онзи, който е контролиран чрез опита за имобилизация, но и в крайна сметка е субектът
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на свободното движение. Мигрантът, чието движение не е ограничено, е доведеният до съвършенство либерален субект. Както Котеф
(2015: 4) красноречиво показва: „през цялата история на либералната
мисъл, движението функционира като център, около който се материализира либералното тяло.“ (курсив на автора) (7) В допълнение към
това либерално тяло не бива да забравяме важността на движението
за отношението между капитал и труд: либералното тяло е неразделимо от материалните си условия.
Правото на свободно движение разпределя труда териториално
и обуздава политическата организация. Нормативният статут на
правото на движение не позволява то да бъде прекратено от националните държави. Въпреки това, репресията често избягва нормалността,
така че да докосне обекта си по уж недиректни начини. Когато популярността на дясната реторика спрямо българи и румънци се усили,
градът Мюнхен трябваше по някакъв начин да прекрати законното
право на движение чрез вторични мерки, т.е. да предотврати последващо движение в рамките на границите си и по този начин да направи
града непривлекателен за т.нар. туристи за социални помощи, използвайки репресивни мерки, които да повлияят на социалната и физическа сигурност на работниците. Човек обаче има избор: да избяга
от такива репресии, като приложи правото си на свободно движение.
И много действително направиха така. Виждаме, че бягството се е
превърнало в неотделима част от правото на придвижване. Непрекъснатото бягство възпроизвежда определен тип сила на труда –
такава, която винаги е на път. Свободата на движение кръжи между
възможностите за бягство и сгодните случаи за експлоататорите.

Европа е миниатюрна
Представата за свободно движение е направила възможно едно пространствено-времево измерение на пътуващия труд, където става
все по-лесно (и необходимо) да напуснеш едно място за друго. Заемайки
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тази пресечна точка, то сгъстява време-пространството, докато
освобождаването на (евтин) труд от едно място довежда до придобиването на работна сила на друго. Европа се е превърнала в миниатюрно
пространство за пътуващите работници. Необходимостта от виза,
граничната проверка, несигурността от пътуването и зависимостта
от трафиканта не са налице, за да забавят това пътуване. Тъкмо обратното, посредникът на пътуването (който също така е и посредник в
производството и възпроизводството) въплъщава същинския дух на
капитализма. Той винаги открива нови работи и градове, прави сделки
с компании. По време на честите ми пътувания с автобус до различни
европейски градове срещам именно такива работници. Те прекосяват
европейското пространство, в зависимост от това къде ги повикат
подизпълнителите. Двама работници, с които се запознах през ноември
на международната автобусна гара във Франкфурт, набързо ми скицираха маршрута си от през последните няколко месеца: от строителни
площадки в Испания до селскостопански полета в Чехия и Италия до
полета в Англия. Не бяха оставали на едно място за повече от три
месеца. Често такива „повиквания за работа“ завършват с разочарование, тъй като обещанията биват нарушавани и мъжете и жените
биват принуждавани да напуснат. Някои отиват в следващата европейска страна и към следващата договорена с подизпълнител работа.
Други се връщат обратно в родните си страни, за да изчакат поредното обаждане, така че да прекарат известно време със семействата
си. И все пак, дори и да има работа, това не означава, че човек може да
се препитава от нея.
Надниците вече рядко се заплащат. Такава е историята на работниците, които станаха известни и като работниците от Мола на
срама. Това са румънци, работили на строителната площадка на Мол
ъф Берлин през август 2014 г. Позорният мол беше построен в бързо
развиващия се квартал около Лайпцигер платц – зона, която все повече
започва да прилича на Таймс скуеър в Ню Йорк. Огромната сграда,

133

обхващаща дължината на няколко улици, струва около един милиард
евро, което я превръща в най-скъпоструващата прищявка в бизнеса
със строителство на молове. Историята на румънските работници
е идентична с тази на десетки други, които съм чувала по други
места в Германия и по време на автобусните ми пътувания. Приятел
на приятел с свързва с един от единадесетте мъже и му предлага
работа. Този приятел също има приятел, който търси повече работници, по възможност от България или Румъния, тъй като те се движат
свободно. Сделката била да има договор, добро заплащане и такса от
150 евро за настаняване в споделено жилище. Пристигайки в Берлин
се оказва, че няма договор, заплащането е 5 евро на час (при законен
минимум 8.25 евро), а апартаментът не съществува. На румънските
работници често се налага да спят на улицата. През следващите три
месеца често стават обект на поведение, което описват като унизително, от страна на подизпълнителите: то се простира от разликата между обещаното и реалното заплащане, през неосъществените
възможности за настаняване и в крайна сметка до липсата на всякакво
плащане на надници. Работниците сменили един от подизпълнителите
заради неизплатени надници и се оказали в същата ситуация със след-

134

тема на броя

ващия. „Стотици румънци напуснаха [строителната] площадка, без да
им е било платено точно преди да дойдем“ ми казва Серджо. Това, че
не знаели за неизплащането на надниците, може би би могло да бъде
обяснено и с факта, че и единадесетимата били дошли да работят
в Германия за първи път. Неизплатените надници са се превърнали в
норма. Въпреки многократните уверения от българските и турските
им колеги, че „няма да издържат и месец“, румънците решават да организират протест.
На 2-ри октомври 2014 г. петнадесет румънски работници
разпъват банер пред офиса на един от подизпълнителите. На банерите се чете „Metatec Fundus GmbH, робството е защитено от закона в
Германия.“ Тридесет и трима човека са готови да излязат на протест,
в случай че надниците им не се платят. Броят на хората, готови да
се включат в колективно действие, изплашва подизпълнителите и на
всеки два или три дни част от надницата наистина се изплаща. 200
евро днес, 300 утре. И все пак изплатената сума не се и доближава
до тази, която се дължи на работниците. „Скоро“, чуват румънците
всеки ден. Четири дни по-късно работниците започнали да се връщат
обратно в Румъния. Напрежението между работниците и подизпълнителя се увеличило още повече, когато последният спрял да изплаща
дори и малките порции. Работниците решили да увеличат размера на
протеста и се събрали пред главния вход на мола, откъдето минават
стотици хиляди пешеходци всеки ден. Няколко дни по-късно близък до
тях работник ги свързва със СРП, Свободния работнически профсъюз
[нем.: FAU – Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union], който е анархо-синдикалистки.
Профсъюзът подкрепя протеста, като издейства подслон за
пренощуване и когато е възможно, разрешения за протест и помага
с изграждането на стратегия. Кулминацията на протеста се случва
на 6-и декември 2014 г., когато с подкрепата на СРП около четиристотин човека участват в тричасов протест. Въпреки големия брой
участници и медийния и публичен натиск в полза на румънските работ-
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ници, повечето от тях се връщат в Румъния. Едва двама от тях бяха
все още в Берлин в началото на 2015 г.
Както споменах в началото на този раздел, подизпълнителите
често са част от самата общност, от която произхождат работниците. Те могат да бъдат от същото село, квартал или дори да
са далечни или близки роднини. В този смисъл, посредникът между
капитал и труд не се превръща непременно в субект на антагонизма,
какъвто е случаят с Мола на срама. Дори и без такава непосредствена
връзка подизпълнителите са намерили стратегии за справяне с
потенциални проблеми, произлизащи от съдебни решения за плащания
или пък големи протести, които биха могли да сплашат потенциалната работна сила. В такива случаи обикновено обявяват банкрут,
преместват се в други градове и намират нова работна ръка. Ролята
на подизпълнителите като посредници е по-важна и от инсценирането на отявлена борба. Те са онези, които възобновяват кръговрата
на движението, станало незаменимо за веригите на експлоатация.
Разговорите ми с работниците от Мола на срама, както и с различни
членове на СРП, ме карат да заключа, че едно от най-големите препятствия, пред които такъв тип борби се изправят, е възможността за
тяхното продължение. Изглежда, че на този етап от изграждането на
колективната борба, в самото й начало, основната грижа е отправена

към закрепването и продължението на съществуването на самото
тяло, така че то да продължи да се бори: намирането на подслон,
храна, медицински консумативи в случай на нужда. Потребителната
стойност на работната сила е сведена до минимум, в чието уравнение
свободата на движение изиграва важна роля. Тя се превръща в инструмент на атомизация, която сваля именно стойността на това, което
притежаваме като умения и капацитет да се трудим. А намалената
стойност означава и сведени до минимум възможности за физическо
и социално възпроизводство.
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1) За дебатите от 2013 г. виж Апостолова, „Експлоатацията на варварите“, публикувано през 2013 в „Нови Леви Перспективи“.
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Разстройство на
работата на смени
и нормализацията на
изтощението

Libcom.org
Превод – Ирина Самоковска
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„Работите на непълен работен ден или на смени? Спи ви се на работа?
Може да страдате от прекомерна сънливост заради разстройство
на работата на смени”. Това гласи реклама на лекарството Nuvigil.
Текстът озаглавява снимка на медицинска сестра и полицай, стоически изправени на фона на потискащ сив заден план, като едни мрачни
талисмани на фармакологизацията на живота ни при капитализма.
Nuvigil e търговското название на лекарството армодафинил, за
което се предполага, че води до „подобряване на будността”. Въпреки
че Армодафинил е с неизвестни механизми на действие, това е стиму
„Работите на непълен работен ден или на смени? Спи ви се на работа?
Може да страдате от прекомерна сънливост заради разстройство
на работата на смени”. Това гласи реклама на лекарството Nuvigil.
Текстът озаглавява снимка на медицинска сестра и полицай, стоически изправени на фона на потискащ сив заден план, като едни мрачни
талисмани на фармакологизацията на живота ни при капитализма.
Nuvigil e търговското название на лекарството армодафинил, за
което се предполага, че води до „подобряване на будността”. Въпреки
че Армодафинил е с неизвестни механизми на действие, това е стимулант, който произвежда ефекти, сходни на амфетамините. С други
думи, това е реклама на амфети. В този смисъл тя не е нищо ново,
a просто продължение на една дълга история на кафеинизирани офис
работници, на дъвчещи какаови листа труженици на полето и на чиновници от типа „от 7 до 11”, пиещи Redbull. Но тази реклама е важна по
причина, която няма нищо общо с амфетите или със самия армодафинил, а с болестното състояние, което е предвидена да лекува.
Снабдено с медицинско наименование и с одобрение от американската
Хранителна и лекарствена администрация (Food and Drug Administration),
разстройството на работата на смени представлява легитимация на
самолечението на трудовото изтощение. Тази легитимация има двоен
ефект. На първо място тя извежда самолечението извън сферата на
морала – да използваш стимулант, за да се държиш буден на работа,
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вече не е морална неизправност или престъпление, а рутинно лечение
на болестно състояние. На второ място, понеже самолечението
напуска сферата на морала, тази легитимация го поставя в медицинската сфера, където то става симптоматично за неизправност в
тялото, а не в душата.
Разстройството на работата на смени, според медицинския
уебсайт WebMD, „включва проблем с 24-часовия вътрешен часовник на
тялото, или циркадния ритъм… Когато работите през нощта и спите
през деня, вътрешният часовник на тялото има нужда да рестартира, за да ви позволи да спите през деня”. WebMD намира „проблема“
не в смените или в работата на смени, а в тялото на работника, в
неговите циркадни ритми. Изтощението престава да бъде реакция
на външно състояние, а бива интериоризирано в тялото на работника като неизправност на някоя от съставните му части.
Крайният ефект на този двоен процес, де-морализацията на самолечението и интернализацията на „проблема“ в тялото на работника,
е нормализацията на едно анти-хуманно общество и медикализацията
на естествените телесни реакции към такова едно общество. Обществото само по себе си се разглежда като една перфектна капсула,
подходяща за идеален човек, а всякакъв неуспех да се вместиш в нея,
всякакво изтощение на работа (или неудоволетворение в брака, или
излишна енергия в училище) представлява неизправност в тялото на
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индивида, която следва да бъде „амнистирана“ чрез корективна медицина. Денят и нощта биват зачеркнати като законните диктатори
на циркадните ни ритми, а на тяхно място бива поставена капиталистическата икономика – стандартът, според който все по-често
съдим и дисциплинираме всяка страна от живота си.
Силвия Федеричи в книгата си „Калибан и вещицата” пише за исторически проект, подет в началото на капиталистическото развитие
в Европа, за превръщането на човешкото тяло в машина, лишена от
„окултните сили”. Този проект впряга философската и научна сила на
Просвещението в опит да се картографира тялото, да се механизират съставните му части и системи и да се обясни то като машина,
която може и трябва да работи в промишлената фабрика. Обичайното разбиране на тялото като съдържащо магически елементи и
чудодейни сили е трябвало да бъде отречено, понеже тези неща не се
подчиняват на логиката на капитала и на императива на надничната
работа. Ако тялото, a вероятно и целият свят, работят чрез невидими сили и непознаваеми събития, може и да има смисъл да кръшкаш
от работа от време на време, в дните, в които не върви, и да правиш
магически заклинания за намиране на богатство и излекуване на
тялото. Широкото приемане на този сценарий не би доставило огромната, движена от рутина работна сила, която новата промишлена
икономика изисквала. Тялото е трябвало да бъде дисциплинирано по
часовник и календар, а не по слънцето и реколтата, обредите и духовете. Тялото е трябвало да бъде сломено и преоформено като част
от самия производствен процес.
Федеричи пише: „докато тялото е условието за съществуване на
работната сила, то също е и нейната граница, като основния елемент
на съпротива срещу изразходването си“ (стр. 141). С други думи, тялото
се съпротивлява на вграждането си в капиталистическото производство чрез собственото си изтощение, чрез собствената си крехка
природа. Тъкмо това е мястото, където медицинската индустрия
се намесва и където Nuvigil бележи едно удивително продължение и
интензификация на един много стар капиталистически проект да се
дисциплинира човешкото тяло.
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Като се извежда самолечението извън сферата на морала и се нормализира изтощението на тялото при капитализма, даже и физическите
неизправности на тялото при капиталистически условия на работа,
то става продължение на производствения процес; рутинен колапс,
сметнат в общата цена. Самолечението на работа преди се състоеше
в тайно вземане на амфетамини или някоя и друга подривна дрямка
в кабинката. Докато тези действия невинаги са били – даже често
не са били – актове на саботаж или опозиция срещу капиталистическата икономика и работа, те все пак са действали извън тази логика
и възглед. Можело е да бъдат разбирани и отигравани като техники
на съпротива или като срамни морални пропадания, но те винаги са
били автономни актове, които отдалечават работника от неговата
наднична работа и налагат разпознаването на несъвместимостта на
тялото с някои задачи, като например работа през цялата нощ. Това,
което Nuvigil ни казва обаче, е, че няма изначална несъвместимост и
че няма нужда от тези автономни борби. Казва ни, че несъвместимостта, която усещаме, е просто разстройство, което се помещава
в тялото на индивида, а не в структурата на работа, и че има просто
лекарство за това. Това е медицински проблем, който трябва да бъде
разрешен по фармацевтичен път.
По този начин сферата на живота ни, която се разбира пряко в
отношение с капиталистическата икономика, нараства. Ние не сме
същества, които се уморяват, когато не спят достатъчно, а по-скоро
сме недостатъчно активни работници, които имат нужда от коригиращ стимулант, за да се адаптират към света. Вече няма нужда
да се срамуваме или вълнуваме, когато се успим с един час и закъснеем за работа, понеже за нашата проблематична липса на будност
е намерено разрешение. Можем да вземем Nuvigil, а когато докторът
или психологът ни попитат „Как се чувствате?”, можем да отговорим
уверено: „Продуктивни!”.
Federici, S. (2004). Caliban and the witch. New York: Autonomedia.
Източник: libcom.org
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Изработване на
различия:
интервю с
Лили Ирани
Превод – Цветелина Христова

Заглавието на интервюто „Difference work“ прави аналогия с концепцията за boundary work, използвана
в социалните изследвания на науката и технологиите за стратегиите, които се прилагатизползват за
разграничаване на различни полета на познание и тяхната интелектуална легитимизиация [бел. Прев.]
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Интервю на Моника Сенгул-Джоунс за Catalyst
Лили Ирани е доцент по комуникации и изследвания
на науката в Университета на Калифорния, Сан Диего.
Тя се занимава с теория на културата и компютърни
науки – професионално съчетание, което ù дава
предимство при анализа на социокултурната политика на платформите за микроработа по програмиране (1) в „икономиката на услугите“. В това интервю

Лили Ирани

се спираме върху нейната изследователска работа върху Amazon
Mechanical Turk – AMT, която е едновременно етнографска и свързана с изработването на практически интервенции. АМТ е интернет-базиран софтуер, който служи за платформа за разпределяне
на микро-”задачи за човешки интелект“ (human intelligence tasks – HIT).
Тези задачи се задават от потребители на услугата, регистрирани като
„поръчители“ и се изпълняват от потребители, регистрирани като
„работници“ (понякога наричани и „търкърс”), на които, по преценка на
„поръчителя”, може да се плати дребна сума за изпълнението на задачите. Ирани изследва АМТ и е разработила и поддържа в сътрудничество с колеги, онлайн инструмента Turkopticon (ТО). Той позволява
на работниците да споделят опита от работата си с „поръчители“ –
добър или лош, като форма на колективна и взаимна помощ.

МСДж: Един от основните ти обекти на изследване, Mechanical Turk на
Amazon (АМТ), бива описван от Amazon и от титаните в индустрията,
в общи линии, като „технология”, вместо, примерно, като компания за
наемен труд или аутсорсване. Тази реторическа категоризация отчасти
прокарва пътя за разпространението на старт-ъп мобилни приложения
и интернет софтуер пазари в САЩ като например Uber, Taskrabbit, Handy,
дори и пазари за фрийлансъри като UpWork (преди познат като oDesk).
Класифицирането на тези платформи като „технологии“ е от значение,
защото, както ти посочваш в статията си в зимния брой на South Atlantic
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Quarterly, типа работа, за която те служат като посредници, е вид работа
на ишлеме (2015б). Практиката да се плаща на работниците фиксирана
сума на парче не е нова. Въпреки това, в статията си отбелязваш, че има
значителна разлика в „скоростта”, „мащаба“ и „техническите средства,
чрез които различните работници се превръщат в ресурси за калкулация,
като директно захранват алгоритмите както на отделни предприемачи,
така и на компании от Fortune 500“ (Ирани 2015б, с. 226). Алгоритмичните
процеси внасят разлика между по-новите форми на труд, медиирани от
дигиталната среда, и други форми на работа на ишлеме като, например,
наемане на надомни работници шивачи или дори телефонен маркетинг.
Защо е важно различието между стари и нови форми на технологична
работа на ишлеме за разбирането на съвременните форми на краудуърк
(2) труд?
ЛИ: Първата разлика е в мащаба и лесното внедряване. Системи като
АМТ намаляват риска, който носи ролята на наемащ работници на
ишлеме или работници в сферата на аутсорсваните услуги. Работата на ишлеме е много стара форма на организиране на производството в дома и семейството, която датира поне от времето на
системата на занаятчийските гилдии в Европа. Системи като АМТ
обаче правят работниците на ишлеме достъпни за всеки, който има
компютър и банкова сметка в САЩ. Потенциалните работодатели
няма нужда да търсят работници, да им доставят материали за
работа или да разнасят произведеното до места, където се осъществяват продажби. Уебсайтът на АМТ изгражда поточна линия, система
на разплащане и изготвяне на договори; работодателите могат да
си осигурят работници на ишлеме с няколко клика на мишката и още
по-лесно да се отърват от тях. Работниците са вече налични и събрани
на едно място – сайта на АМТ – и са организирани така, че работодателят да има достъп до тях. Amazon доставя когнитивни работници
на ишлеме – лесно достъпни и лесно заменяеми от работодателите –
във формата на модул от типа „включваш и работи“.
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Това е възможно единствено благодарение на масовото навлизане на
интернет инфраструктурите, свързващи домовете ни с Amazon и
работодателите – интернет кабели и разплащателни инфраструктури – например, банкови протоколи. Трудовите отношения в АМТ са
микроструктурни механизми, които разчитат на глобални модели на
свързаност и координация. Тези отношения са възможни единствено
защото Amazon прехвърля риска, генериран от кадрите нови неекспертни работодатели и техните постоянни експерименти, върху
работниците. Тук правя връзка с изследването на Джина Неф „Venture
labor: Work and the burden of risk in innovative industries“ (2012) и индивидуализацията на социалните рискове в иновационните индустрии.
Интерфейсът на сайта също така прикрива от работодателите гледката на условията, при които работят наетите: дали се опитват да
свържат двата края? Дали работят от вкъщи, за да се грижат за
децата си или за член от семейството? Меган Мууди (2013), антрополог, който изследва микрофинансирането, твърди, че то функционира по сходен начин – като прикрива в икономиките на микрофинансиране работата по свързване на двата края и поддържане на дома и
семейството, която се пада основно на жените.
Втората разлика е в това, че класифицирането като „технологична
компания”, за разлика от „трудова компания”, е финансово изгодно
за компании като Uber, Taskrabbitи Amazon. Инвеститорите в рисков
капитал изчисляват колко ще струва една компания в бъдеще; технологичните компании са, като правило, оценявани по-високо от трудовите компании. Инвеститорите считат, че технологичните компании
изискват повече инвестиции в началото, но с течение на времето
повишават приходите си, без да повишават оперативните разходи.
За да влязат в ролята на „технологични“ компании, фирмите за микротруд трябва да убедят инвеститорите, че, първо, работната им сила
е с нисък риск и разходи, и второ, че технологията им им дава предим-
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ство пред други компании. Прикриването на труд от типа на този в
АМТ е ключово за това как старт-ъпите ще бъдат оценени от инвеститорите и, следователно, ключово за спекулативните, но истински
печалби на предприемачите.
Можем да деконструираме как технологията като социална категория дава възможност на компаниите да прикриват труда, но трябва
също така да имаме предвид как ние самите, като анализатори, прикриваме труда и социалните отношения опосредени от технологията.
Категорията „технология“ функционира в културен и финансов аспект
като мобилизира субекти, граждани, стойност и визии за прогрес.
За хора, които работят за социална справедливост, финансовите
залози на подобни класификации на технология и труд са знак за един
нов начин на функциониране на политиката на репрезентация. Репрезентациите не са единствено въпрос на епистемология, но, също така,
част от произвеждането на финансова стойност. Нашите практики
през тактически медии могат да имат отзвук в спекулативните
терени на различните форми на финансово бъдеще. Веднъж участвах
в панел, на който главният изпълнитеен директор на една краудсорсинг компания си надраска в тетрадката: „БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЯ“. Тогава
осъзнах, че опасността от противоречие би могла да бъде слабост в
представянето на идеите му пред инвеститорите. Старт-ъпите за
дигитален труд се представят по-добре, ако изглеждат като технологични компании с ниско-рисково и непрекъснато предлагане на труд.
Като помагаме на работниците да бъдат видими, като показваме
как се организират, като причиняваме триене, имаме възможност да
оспорим прогнозиращото знание, така че да повлияем на фирмените
отчети днес.
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МСДж: Разкажи ни за невидимите работници – „търкърс”, както те се
наричат. В статията си за Turkopticon (Irani, Silberman: 2013), описваш
уменията им на базата на четиригодишно включено наблюдение в Mechanical
Turk. Бях поразена от разнообразието от умения, които те притежават
като професионалисти. Как се отрази срещата ти с търкърите върху
начина, по който мислиш краудуърка?
ЛИ: Срещата ми с търкърите задълбочи усещането, че много от това,
което тези работници правят, остава недооценено и невъзнаградено.
Едно е да кажеш, че търкърите, които извършват работа, свързана с
обработка на данни, трябва да имат по-голям дял в разпределянето на
стойността, която работодателите им извличат от техния труд –
например, чрез разпределяне на печалбите.
Съвсем друго нещо е да покажеш как АМТ изгражда тази платформа,
за да направи работниците невидими, но, едновременно с това, работниците, от своя страна, организират собствени форуми, обучават
нови работници, образоват работодателите, и дават безплатни
консултации на работодателите за дизайна на задачите, така че да не
губят възможността за надомна работа. Това е безплатен дигитален
труд в смисъла, в който Тициана Терранова (Terranova, 2000) пише за
него. Но, за разлика от модераторите в AOL, които Терранова описва,
работниците в АМТ, които се изявяват като лидери, не винаги правят
това само за удовлетворение. Много от тях също така разчитат
на АМТ като форма на труд, който могат да извършват от вкъщи,
докато се грижат за членове на семейството или за да свържат двата
края; те се притесняват, че работодателите ще избягат, ако работата, която изпълняват през АМТ, не е добра. Социалната фабрика
(3) се крепи не само върху забавлението и удовлетворението, които
задвижва в нас, докато общуването и взаимоотношенията ни биват
превръщани в източник на печалба за компаниите; тя се крепи също
така и върху условията на несигурност, които ни карат да се страху-
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ваме, че ще загубим работата си, ако не запълваме пропуските, за да
могат работодателите и платформите да работят добре.
МСДж: Искам да се върна към начина, по който работи софтуера в АМТ.
Както ти ни показваш, този софтуер се представя като „технология”, решаваща проблеми – класификация, която прикрива въплътения зад софтуера
труд. В статията си в New Media and Society (Irani, 2015а) ти поставяш
въпроса как софтуерна система за мениджмънт като АМТ, която Amazon
определя като „изкуствен изкуствен интелект”, играе значима и недооценена роля в улесняването на тези трудови отношения. Това, което
предлагаш като отговор, е, че „социотехническата конфигурация на АМТ
работи на културно ниво и тази работа на културно ниво се случва не
единствено през разговори или социални взаимодействия, при които участниците са заедно на едно и също място, но и, също така, чрез политиките на отношения (4) в дизайна на интерфейс и системи“ (Irani, 2015а, с.
721). Според теб, софтуерът е един вид водовъртеж, който опосредява
тези културни значения на работата! Може ли да обясниш малко повече
как разгръщаш тази аналитична рамка, в която софтуерът е проводник на
културни значения?
ЛИ: Ами, честно казано, мисля, че аналитичната рамка изниква повече
от калта и хаоса на практиката, отколкото от перспектива, извлечена от някакъв блестящ и райско-чист кристал.
МСДж: Много сполучлива метафора за демистифициране на „облака“.
ЛИ: Amazon стартира Mechanical Turk през 2005 г. Не като услуга, предлагаща труд, а като компютърна услуга за „изкуствен изкуствен
интелект“ заедно с услугата за съхранение на облака и компютърните услуги, С3 и Elastic Cloud. Тогава в мен се породи въпросът: Какви
са залозите, когато една компания се преструва, че многобройните
редици работници са просто софтуер или алгоритъм?
Навлизането ми в аналитичната рамка за това как софтуерът
извършва работа на културно ниво беше един вид завръщане към зани-
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манията ми с компютри от детството, когато Интернет ми отваряше вратите към нови светове през екрана и, след това, към работата ми като софтуерен инженер в Google. Работех като дизайнер в
Google, Калифорния, когато компанията отваряше офиси в Индия. Бях
свидетел на главозамайващия водовъртеж от контакти, медиирани
през екраните на компютри, и тревожностите, които той пораждаше: американските софтуерни инженери, които се притесняваха, че
работата им се аутсорсва към Индия; дизайнерите от САЩ, използващи културни стереотипи, за да преценят кандидатите за работа
от Индия, които интервюираха по телефона; Google, която използваше софтуер, за да разпраща работа по обработка на данни към
временни работници от всякакъв тип, нямащи достъп до централния
офис. Вярата на инженерите и мениджърите в Google в мисията на
компанията „не бъди зъл“ беше възможна единствено благодарение на
архитектури на невидимостта – индийски работници, видими само
през компютърни монитори, временни работници, изолирани някъде
извън централния офис. Всичко това дава възможност на инженерите
на Google да вярват, че правят света по-добро място, както често
казват. Тези архитектури включват пространства, инфраструктури,
отношения на извличане (5) и идеологически конструирания на раса,
пол и работа, които вземат участие в производството на стойност
и различие.
МСДж: И как?
ЛИ: Например, Google проверява всички реклами, които излизат при
резултатите от търсачката, за линкове, които водят към порнография или продажби на алкохол. Тази работа не може да бъде напълно
автоматизирана – в някои случаи изкуственият интелект не може да
прецени със сигурност. Затова те наемат работници в Индия, които
проверяват. Докато рекламодателите изчакват одобрение на рекламата си, аз трябваше да проектирам интерфейс, който им обяснява,
че Google проверява линковете, без да им се разяснява, че това се
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извършва от хора. Клиентите вероятно си мислят, че Google са разработили някакъв магически алгоритъм; тази идея е добра за бизнеса и
добра за борсовите стойности. Тя помага, също така, да се поддържа
увереността на Америка, че инженерите са източник на висока стойност, че точните и инженерни науки трябва да бъдат стимулирани
и разраствани. По същия начин АМТ позволява на работодателя-програмист да изглежда като виртуоз на високите технологии, докато
когнитивната и физическа работа на търкърите е това, което стои
зад цялата тази виртуозност. По този начин, АМТ опосредява произвеждането на различие между тези иноватори и работниците, на
които те разчитат, но за чието съществуване имат бегла представа
и които биват етикетирани като нискоквалифицирани. АМТ извършва
работа по произвеждане на различие.
МСДж: Това ми напомня за един от аргументите в статията ти в South
Atlantic Quarterly (2015б) – колко „крехка“ е границата, на която се крепи
субективността на предприемача, който е „зависим от търкърите чрез
посредничеството на интерфейса на АМТ“ (с. 233). Тази крехкост подсказва,
че нещата могат да бъдат и другояче. Което ни връща към Turkopticon,
който ти описваш като „активистка система, която позволява на работниците [от АМТ, бел. Прев.] да дават публичност на и да оценяват отношенията с работодателя си“ (Irani, Silberman: 2013, с. 611). Как ви дойде идеята
за разработването на академичния и активистки проект Turkopticon?
ЛИ: Turkopticon беше опит да се наруши невидимостта на работниците, които захранват тези алгоритмични системи. Turkopticon се
разви от един курсов проект, наречен „Тактически медии”, преподаван
от покойната Беатриз де Коста, артист с образование по компютърни науки и феминистка теория, работила заедно с учени и инженери в различни области по проекти, които изследват социалните и
политически аспекти на науките и технологиите. Курсът беше част
от необичайно и прекрасно пресичане на феминистки изследвания на
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Механичният турчин, медна гравюра, Волфганг фон Кемпелен, 1789. Източник: Wikipedia, CC0 1.0

науката, критически изследвания на комуникациите, механично изкуство и компютърен дизайн, и имаше голям успех в Университета на
Калифорния, Ървин, където беше организиран съвместно с програмата АСЕ – Изкуства, Компютърни и Инженерни науки, и докторантската програма по Феминистки изследвания.
По това време да Коста и историкът на науката Кавита Филип
редактираха заедно книгата „Tactical biopolitics: Art, Activism, and
Technoscience“ (da Costa, Philip 2010) и тази интердисциплинарност,
тактическият и политически подход се отразяваха и в преподаването им. Програмата АСЕ се преподаваше във фургон. Последният
студент беше приет преди няколко години, след което я закриха
заради бюджетни съкращения, заради кризата във финансирането.
По това време медиите, които отразяваха технически иновации,

153

възхваляваха краудсорсинга като средство за масово сътрудничество. Бях обезпокоена от това как подобни възхвали скриват труда
и прикриват несигурността. Исках да знам какво търкърите мислят
за условията и ситуацията си. Заложих на две посоки на анализ: ситуираните знания на Харауей (Haraway, 2003) – идеята, че знанието ни е
нужно за социална справедливост, но никоя позиция на принадлежност
към дадена категория не ни дава перспектива на знание за цялата
категория, и работата на Патриша Хил Колинс (Collins, 2009) върху
само-определение и само-оценяване в черната феминистка наука.
МСДж: Значи това е била възможност да поставиш под въпрос произвеждането на различия на практика. Как успя да въплътиш тези теоретични
рамки в онлайн платформа?
ЛИ: Качих анкета на сайта на АМТ, в която попитах работниците какво
харесват и не харесват в работата си и ги помолих да напишат харта
на правата на работника в АМТ. Тръгнах от общите моменти в написаното от различни работници – че платформата не предлага никаква
защита от безотговорни или възползващи се от работниците работодатели. Представих проект за софтуер за оценяване на работодатели в клас и да Коста каза: „Трябва да го осъществиш.“ Това беше
през 2008. Сикс Силберман, програмист и математик, който се интересува от софтуер с отворен код, предложи да помогне да изградим
платформата. Направихме я. За наша изненада, един от директорите
на компания за краудсорсинг в Силиконовата долина реши, че е страхотна идея да се „изравнят везните“ и ни помогна да рекламираме
платформата пред неговите работници. Тази компания, либерална във
всеки смисъл, се оказа, че плаща доста зле и по-късно беше съдена от
работниците си в колективен съдебен иск. Животът е пълен с обрати.
С течение на годините броят на потребителите нарасна и работниците започнаха сами да модерират коментарите и да маркират
фалшивите отзиви.
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Turkopticon беше успешен, доколкото много работници го намираха
за полезен – 20 000 работници го използват всеки месец. Но, също
така, той провокира дебат в публичното пространство върху политиките на дигиталния труд – в много по-голяма степен, отколкото
би провокирала моя статия или лекция. Сикс си защити доктората и
сега работи за немския синдикат IG Metall. Turkopticon продължава да
функционира, активен на сървърите 24 часа в денонощието, 7 дена
в седмицата като живо доказателство за това, че взаимопомощта
е възможна и настоящите форми на дигитален труд произвеждат
огромни неравенства.
МСДж: С какво колективната работа по изработването на Turkopticon ти
помогна да мислиш за работата и дигиталната среда по нов начин?
ЛИ: Този проект ме накара да се замисля сериозно върху начина, по
който високите технологии съчетават етически измерения и отношения на извличане на полза. Ето, например, тази старт-ъп компания
за краудсорсинг, която не плаща достатъчно на работниците си, но
пък прегръща идеята за независима система, чрез която работниците
могат да я оценяват – ситуации като тази ме направиха по-чувствителна към идеологиите за справедливост и перфектни пазари, които
вълнуват много инженери.
Също така осъзнах, че трябва да имаме предвид факта, че работата ни може да бъде тълкувана по начини, които влизат в противоречие с политическите ни цели. Някои работници са посочвали как
ние, като дизайнери на Turkopticon, съдействаме за обезценяване на
уменията им в интерпретациите на журналисти, които представят
АМТ като „дигитален суетшоп“ и Turkopticon като „синдикат 2.0“
(Brandom, 2013; Cushing, 2012). Такива статии преповтарят стереотипа
за креативните, предприемчиви дизайнери, които идват на помощ на
бедните експлоатирани работници. Този стереотип прикрива широкото разнообразие от работнически умения, общности и колективни
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действия. Някои работници дори отбелязват, че подобни статии,
които целят да дадат гласност на проблема, привличат нови работодатели, които търсят да наемат нископлатени служители.
Turkopticon през годините беше добра призма, през която да осмислям
работата на други изследователи на дигиталния труд и свързаните
с него теми. Като практика, Turkopticon ме принуди да си дам сметка
за странните преплитания на софтуер, етически комисии за научни
изследвания, работа и трудови политики. И ми помага да си задавам
различни въпроси за това, което чета. Четейки Харауей за способността-за-отзив (отзив-чивостта) (Haraway, 2008), имах възможност да експериментирам като гледам на Turkopticon като на технология, която надгражда способността-за-отзив върху АМТ. Четейки
„On the emergence of science and justice. Science, technology & human
values“ на Джени Риърдън (Reardon, 2013), където тя критикува етическите комисии през начина, по който де-политизират и легитимират
биотехнологиите, виждам как случаят на АМТ предлага друга гледна
точка. Етическите комисии са, всъщност, единствените институционализирани процедури, чрез които работодателите (когато те са
научни изследователи) могат да бъдат държани отговорни за ниски
или неплатени надници. Реалните практики винаги надхвърлят категориите ни на анализ.
МСДж: Какво беше най-голямото предизвикателство?
ЛИ: Поддръжката и сервиза. Проблемът с научните изследвания и
развитие, хакатоните, и иновационните модели, доколкото мога да
кажа, е, че те се базират върху един основополагащ модел за промяна –
изследователите измислят идея, демонстрират я и продължават
нататък, като оставят на останалата част от света да я поддържа,
използва, развива и да оправя проблемите (виж Cohn, 2013). Режими,
които дават предимство на постоянната продукция на прототипи,
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патенти и публикации, понякога изхабяват енергията, нужна за
поддържането на дългосрочни проекти. Особено след като започнах
работа като преподавател, Turkopticon щеше да замре, ако не бяха
усилията на Сикс Силберман, който поддържа кода; модераторите,
които всекидневно обсъждат как да продължат работата за взаимопомощ; и сървърните администратори в Университета на Калифорния, Сан Диего, които ъпгрейдват операционните системи и се
справят с прекъсвания на тока и други подобни пречки като част
от работата си. Взаимната помощ се нуждае от инфраструктура,
а инфраструктурата винаги означава труд. Прогресът никога не е
просто „идея, която има значение“, въпреки слогана на TED. Тепърва
започва да се заражда една по-широка дискусия в тази посока, която
се фокусира върху въпроса какво представляват феминистките дигитални практики. Трябват ни теории, които възникват от конкретни
борби и експерименти, но които се отнасят сериозно към технологията, като, както казах, разбират технологията не просто като
това, което ни субективира, а като медия, която подлежи на конфигуриране, като примамлив носител на надежда и като продукт на колективен труд.
МСДж: Според теб, това къде позиционира интервенциите през/във феминистките социални изследвания на науките и технологиите?
ЛИ: Има опасност високотехнологичните индустрии да присвоят феминизма като начин за генериране на широко разнообразие от експерименти в произвеждането на стойност (което е същността на иновациите), без да обръщат внимание на това как професиите, в които са
заети най-много жени и цветнокожи – от поддръжката на сгради до
работата в човешки ресурси и техническото писане, – се обезценяват.
Компаниите и рисковите инвеститори търсят различни програмисти
и главни изпълнителни директори – господари на технологиите – докол-
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кото това им помага да развиват нови продуктови линии и източници на стойност. Както отбелязахме обаче, господарите на технологиите са също така господари на труда на другите. Трябва да се
съпротивляваме срещу използването на феминизма в производството
на стойност. Лий Стар и Люси Сукман преди десетилетия насочиха
феминисткия фокус върху разпределянето на стойност и труд (Star,
Strauss, 1999; Suchman et al., 1999). Трябва да насочим вниманието си
върху това как категориите „креативност“ и „иновация“ – категории,
които Кавита Филип анализира през концепцията за „технологичния
автор“ (2005) – отварят вратите за различни типове експлоатация и
им придават стойност.
Правейки това, имаме възможност да отдадем нужното значение
на труда по поддръжката, който е необходим, за да се внесе промяна.
Когато във феминистките изследвания на науката и технологиите
говорим за правене на светове, често се обръщаме към радостите
на изкуството, прототипите и литературата. Тук имам предвид
интервюто на Лиза Накамура с Донна Харауей „Prospects for a materialist
informatics: An interview with Donna Haraway“ (Nakamura, 2003), например –
дискусия, в която се говори за практически насочена работа. Един от
аспектите, в които Turkopticon се различава от много от практически
насочените работи, за които се говори в това интервю, е това, че
хората действително използват Turkopticon като практически инструмент и разчитат на него като инфраструктура. Много от практически насочената работа се фокусира върху проблеми на епистемологията и отношенията, но за мен Turkopticon поставя въпроси за труда и
инфраструктурите, поддържащи правенето на светове в дългосрочен
план. То се нуждае от типове колективен труд и инфраструктура, за
да просъществува, които се различават от тези, нужни за направата
на филм, картина или пърформънс. Съществуват много типове труд
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по направата на светове. Трябва да теоретизираме разпределението
му и също така борбата за ресурси и време за извършването на тази
работа.
Моника Сенгул-Джоунс е докторант по Комуникации и изследвания на
науката в Университета на Калифорния, Сан Диего. Изследването й се
фокусира върху платен писателски труд на английски през социо-техническите интерфейси и културни наративи, които участват в социалното конструиране на пола в този тип работа. Тя има магистърска
степен по Изследвания на пола от Централноевропейския университет. Изследването й е печелило финансиране от Фондация Ротари и
Фондация Уикипедия.
(1) Микроработа в контекста на дигиталния труд се отнася към различен тип
задачи, изпълнявани от хора, които допълват и са необходими за функционирането на дигитални плтаформи и алгоритми. Лили Ирани изследва един тип такава
работа в платформата на Amazon Mechanical Turk. Работата в Mechanical Turk
се състои от прости малки задачи, които изискват специални човешки умения
(например, разграничаване на емоции или цветови нюанси) или просто изпълнението им от човек излиза по-евтино от изработването на алгоритъм, който
да ги извършва. Терминът, с който Amazon рекламира тази услуга – „изкуствен
изкуствен интелект“ дава представа за сложната динамика на репрезентация в
типа работа, който Ирани изследва, и за начините, по които трудът се вписва
и едновременно с това се прави невидим във високо-технологичните индустрии
на знанието. [бел. Прев.]
(2) Crowdwork или crowdsourcing е механизъм за извличане на стойност от съвместния труд на голям брой хора в дигитална среда. Този механизъм се състои
в разбиването на работата на малки задачи, които не изискват специални умения и/ли значително време за изпълнение. Това съкръщава времето за изпълнение и, често, разходите. Този тип работа, заедно с crowdfunding захранват
политическата фантазия за споделена икономика, в която границите между
труд и свободно време, работник и работодател, експлоатация и самореализация са амбивалентни. Една от критиките на този тип работа е, че позволява
обезценяването на труда – в някои случаи буквално, както при Уикипедия, като
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прикрива уменията и времето нужни за изпълнението на задачи и подбива заплащането за наети на пълен работен ден работници, които извършват същата
работа. Друга критика е невъзможността за колективно организиране в синдикат или друга форма на колективен работнически субект. [бел. Прев.]
(3) Социалната фабрика е понятие от италианския (пост)операизъм и автономизъм, което се отнася към различната база на производството в късния капитализъм. При него акумулирането на стойност не се ограничава до физическия
труд на работниците в индустриалната икономика, а се разпростира върху
нематериалния труд вложен в генерирането на информация, подържането на
социални отношения и трансфера на знание. Някои от публикациите на италианските автономисти са включени в сборника „Автономизъм и марксизъм”, под
редакцията на Ст. Панайотов и Н. Кърков (2013). Също така на български са преведени книги на Майкъл Хард и Антонио Негри, представители на тази школа
[бел.прев.]
(4) Политики на отношения (relational politics) се отнася към властовите отношения и отношенията на антагонизъм съмишленичество, които се формират сред
членовете на една или повече групи, извън макро-рамката на парламентарната
политика. Това понятие има сходства с понятието „политики на идентичността“ и произхожда от изследванията на малцинствата и феминстките изследвания. [бел.прев.]
(5) Отношенията на извличане са, по същество, властови отношения, първоначално анализирани в контекста на неравностойните икономически отношения
между център и периферия в колониалната и пост-колониална ситуация. Те могат да се отнасят както доизвличането на сурови ресусрси от „Третия свят“
към метрополията, така и до извличането на свръх-стойност чрез екплоатацията на евтина или безплатна работна ръка. Извън употребата си в world system
theory, това понятие има по-широк смисъл на неравностойни отношения на извличане на стойност и полза. [бел.прев.]
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От около две години в българското медийно пространство думите
„здравна реформа“ се чуват ежедневно. Какво точно предствалява
тази реформа и в каква посока върви българското здравеопазване, с
трудност могат да кажат дори хората, които са заети в здравния
сектор. Но с оглед на цифрите по въпроса може да се предположи, че
общата посока е надясно. Въпреки че в последните две години не сме
станали свидетели на драматични съкращения в държавното финансиране на здравеопазването [по данни на Министерството на финансите
от 2014 до 2016 държавните разходи за здравеопазване се покачват
от 11,3% от общия бюджет до 11,6%], общата тенденция в България е
държавата да отсъпва все повече за сметка на финансирането чрез
лични плащания.

Фигура 1: Тенденции в държавното финансиране
на здравеопазването в България

Източник: НСИ
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Горната графика показва динамиката на държавното финансиране
на здравеопазването в България. От 90-те години насам общата
тенденция е държавата да се оттегля, като за сметка на това все
по-голям дял от разходите бива покрит от личните плащания. Според
данни на Евростат за последните 10 години българинът консистентно
харчи около 6,5%-7,5% от дохода си за здравеопазване, което показва, че
намаляването на държавното финансиране не е само спрямо другите
източници на финансиране, но и спрямо доходите на средностатистическия българин.
Като процент от общите разходи за здравеопазване, държавата
в България харчи най-малко от всички европейски страни с изключение
на Кипър (по данни на Евростат) и въпреки това, като че ли когато
се заговори за здравна реформа, никога не се споменава за увеличение на средствата, които държавата отпуска за здравеопазване,
а се говори само за „оптимизиране“ на разходите. Тоест, сегашната
реформа цели, без раздуване на държавния бюджет, да се подобрят
здравните показатели в страната. Активисти, икономисти, лекари
и политици отдясно виждат в този тип реформа надежда за подобрение на качеството на здравеопазването чрез минимизирането
на неефективностите, свързани с държавното харчене и евентуалното развитие на частното здравеопазване. В статия от 2014 г. със
заглавие „Системата на здравеопазване в България в числа и графики“
автори от Института за пазарна икономика заключават, че „монополът“ на НЗОК върху здравните осигуровки е причината за лошото
качество на здравеопазването в България и привидното неефективно
използване на публичните ресурси. Това категорично заключение е
базирано на няколко наблюдения, които само частично представят
състоянието на българското здравеопазване, и изводите, базирани
на тези наблюдения, може да са крайно подвеждащи. Въпреки че засега
не се очертава масова приватизация на здравното осигуряване, за
каквато намекват от ИПИ, реформата на министър Петър Москов е
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мотивирана от подобен сантимент и затова смятам, че е важно да
се представят няколко аргумента защо либерализацията не е панацея
за неефективностите, които понякога наблюдаваме в държавното
здравеопазване.
На първо място държа да отбележа, че до заключението, че в
България е необходимо пазарно решение на проблема със здравеопазването, ИПИ стигат, базирайки се на наблюдението, че у нас има повече
практикуващи лекари, лекари в болници и повече болнични легла на
глава от население от средното за Европейския съюз. Въпреки това,
индексът на здравния потребител поставя България на дъното на
европейската класация. Следователно, в българското здравеопазване има не недостиг на ресурси (капиталови и човешки), а наличие
на структурни неефективности в разпределянето на тези ресурси.
Като причина за неефективността е изтъкнат „монополът“ на НЗОК
в събирането на осигуровки, следователно е необходимо разбиването
на този монопол, но не и увеличението на бюджета „за здраве”. По мои
наблюдения, повечето хора, които смятат, че здравният бюджет е
излишно раздут и следователно подобрение на качеството е възможно
със сегашните нива на финансиране, са съгласни с тази логика. За тях
е недопустимо България да разполага с (на пръв поглед) богат здравен
ресурс, а качеството на здравната услуга у нас да е толкова ниско.
По-надолу излагам проблемите, свързани с този аргумент, както и
няколко причини за това защо либерализацията евентуално би задълбочила сегашните недостатъци на системата у нас.
Първият проблем с идеята, че българското здравеопазване управлява неефективно ресурс, с който иначе разполага в излишък, е, че
броят на практикуващите лекари, болничните легла и т.н. са само
косвени показатели за качеството на здравеопазването и те могат
само приблизително да остойностят инвестициите в здравеопазването. Това, че у нас има повече болнични легла, например, може да се
дължи на факта, че огромна част от населението извън столицата
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намалява, а едно болнично легло е траен капитал, който може да се
поддържа без особени разходи и така пропорцията легла/население
се увеличава механично през годините. Броят на лекарите на глава
от население, от друга страна, е по-достоверна приблизителна мярка
за здравния ресурс на страната, но все пак без да вземем предвид
това с какъв капитал тези лекари разполагат (т.е. машини, апарати,
помощен персонал и т.н.), не можем да оценим реалната им продуктивност. Ако броят и качеството на апаратите, с които лекарите у нас
разполагат, не е адекватно, реалната продуктивност на един лекар у
нас може да е много под тази на лекар в държава, където в болниците
има повече апаратура.
Давам тези два примера, за да подчертая, че въпреки доброто
представяне на България по няколко показателя, които определят
качеството на здравеопазване, това не означава, че в системата ни
има излишък на ресурси. Просто недостатъците може да са не в броя
на лекари, а в количеството и качеството на медицинската апаратура например, за която броят на болничните легла не представлява
акуратна приблизителна мярка. Дефицитът също така може да е и в
наличния помощен персонал. Великобритания например има относително по-малко лекари от нас, но броят на медицинските сестри и
акушерите на глава от население е с 83% по-висок от този в България
(по данни на Световната банка). Тоест изводът, че здравеопазването
не се нуждае от повече финансиране, а от по-добро управление на
ресурсите, може да се окаже неверен, ако споменатите статистики
скриват недостиг на апаратура или медицински персонал.
Вторият проблем със заключението, че проблемите със здравеопазването у нас се държат на прекомерно държавно участие и следователно е необходима приватизация, е, че до него се достига абсолютно
игнорирайки наблюденията от страни, в които държавното участие
в здравеопазването е далеч по-активно, отколкото в България.
Фигура 2 показва взаимовръзката между процента на държавното

168

финансиране на здравеопазването (на абсцисата) и точките по индекса
на европейския здравен протребител за 2013 г. (на ордината). Всяка
точка представлява дадена европейска държава. Корелацията не означава причинно-следствена връзка, но може да е признак за наличието на
такава. Фигура 2 не означава, че за да постигнем по-добри резултати
в здравеопазването, е необходимо държавата да измести тотално
личните плащания, но определено показва, че е възможно качествено
здравеопазване да бъде постигнато практически в отсъствие на
частно здравеопазване и че система, базирана на пазарни принципи,
не е гаранция за качество.

Фигура 2: Индекс на европейския здравен потребител
и държавно участие в здравеопазването

Източник: Световна банка (% на държавното здравеопазване)
www.healthpowerhouse.com (индекс на европейския здравен потребител)

Синята линия представя взаимовръзката между държавното харчене
и качеството на здравеопазването, като тя не е произволно начертана, а представлява прогнозата от обикновена линейна регресия.
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Тъй като индексът на европейския здравен потребител до голяма
част е базиран на това доколко е „щедро“ здравеопазването, и взаимовръзката може да е механична, искам да представя същата графика,
но вместо индекса на европейския пациент, зависимата променлива
е детската смъртност на 1000 раждания (данните са на Световната
банка). Това е статистика, която е показателна за качеството на здравеопазването в дадена държава. Фигура 3 отново показва силна взаимовръзка между държавното участие и по-доброто здравеопазване.

Фигура 3: Детска смъртност и държавно участие
в здравеопазването

Източник: Световна банка

Тук някои ще кажат, че е напълно възможно качеството на държавното здравеопазване да се подобри, без да се увеличава държавният
бюджет, и че тук игнорирам сравнителното богатство на държавите. Тоест взаимовръзката във Фигура 2 и Фигура 3 може да се дължи
изцяло на нивото на доходите и това, което може да проработи в
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Дания и Люксембург, не е рецепта за успех в България, Кипър и Латвия.
Това може да е напълно вярно, но искам да дам две причини за това
защо малкият бюджет за здравеопазване може да доведе до повече
неефективност, отколкото щедрото финансиране.
Първият аргумент е базиран на елементарна микроикономика и
по-точно идеята за фиксирани разходи. Да вземем този пример: за
да поддържа държавата болница с едно легло, са ù необходими 1000
лева на месец. За да отвори ново болнично легло, са ù нужни 100 лева.
Болница с едно легло може да излекува един пациент за един месец,
двама пациенти с две легла и т.н. Болницата в случая представлява
фиксиран разход. За да има държавно здравеопазване изобщо, държавата трябва да отвори поне една болница. Леглата са променлив
разход и могат да бъдат инсталирани и демонтирани на сравнително
ниска цена. Да кажем, че държавата започва с една болница и едно легло
и харчи по 1000 лева на месец, лекувайки по един пациент на месец.
Ако държавата обаче закупи второ легло, разходите ще се увеличат
до 1100 лева, или с 10%. Болницата обаче ще може да лекува не един, а
двама пациенти, тоест 100% увеличение в качеството на здравеопазване.
Този пример е твърде опростен, но може да илюстрира ясно нещо,
което се случва в България: окастрянето на държавния бюджет за
здравеопазване само по себе си води до неефективности в държавното здравеопазване. За съжаление, в реалния свят увеличение от 10%
на разходите надали би удвоило качеството на здравеопазване, но ако
държавата разполага с фиксирания капитал, т.е. болничната инфраструктура и човешките ресурси (както виждаме от данните), закупуването на повече апаратура (които са еквивалент на болничните
легла в опростения пример) може да подобри качеството на сравнително ниска цена. Вместо това, отдясно ни се повтаря идеята, че
държавата по начало е неефективна и увеличението на бюджета ù
само би изострило пилеенето на средства, без дори да се споменава
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възможността тези проблеми да са породени от хроничен недостиг
на средства. Така бюджетът за здравеопазване намалява като обща
тенденция за последните 20 години, огромна част от здравния капитал
остава неизползван и следователно се пораждат неефективности, но
не толкова поради лошото управление на средства, колкото поради
недостига на такива.
Вторият аргумент за това защо по-оскъдното финансиране на
държавното здравеопазване води до неефективност, е свързан с
проблемите на частното доброволно здравеопазване. Някои икономически теории поставят хипотезата, че ако здравословното състояние
на един човек е известно с пълна точност само на него и той/тя реши
да търси здравна застраховка, това би изпратило сигнал до частния
застраховател, че те имат определен риск от влошаване на състоянието си. Така част от населението никога няма да потърси здравна
осигуровка, тъй като те биха били сигурни, че няма да се разболеят
сериозно. Така в система, в която всеки избира доброволно дали да
бъде осигурен или не, не всички са застраховани, а само тези, които
имат определен риск да заболеят. В такива случаи, ако принципите
на свободния пазар оперират, разходите за застрахователни полици
би трябвало да са равни на разходите на застрахователите, които
изплащат обезщетения. Но тъй като в тази система най-здравите
са извън пазара, средните разходи на застрахователя са по-високи,
отколкото при сценария, в който всички са застраховани. Този проблем
е известен в икономиката като „неблагоприятен подбор“ и е може би
основният проблем с частното здравеопазване.
Когато държавата не представя качествено и достъпно здравеопазване, пациентите са принудени да търсят частно застраховане и
неблагоприятният подбор увеличава средните разходи за здраве чрез
механизма, описан по-горе. Тази линия на мислене може да обясни защо
в страни с високо участие на частни застрахователи като например
САЩ, разходите за здравеопазване са извънредно високи.
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Проблемът се наблюдава и в Европа, като Фигура 4 илюстрира това.
По хоризонтала са частните разходи за здравеопазване в дадена
страна (като процент от общите здравни разходи), а по вертикала са
средните разходи за здравеопазване (общо частно и държавно) като
процент от брутния вътрешен продукт.

Фигура 4: Частно участие и разходи за здравеопазване

Източник: Световна банка

Така става ясно, че преди да орежем още държавния бюджет за здравеопазване под презумпцията, че това би довело до по-ефективна здравна
система, трябва хубаво да помислим за това какво предлага алтернативата. В действителност може да се окаже, че по-добро съотношение
на качество-цена може да се постигне именно чрез по-щедро финансиране на държавното здравеопазване, а сегашните политики водят
единствено до по-висока цена за крайния потребител, но не и до подобрено качество. Разбира се, опростеният анализ на няколко графики
тук не представлява аргументирана защита на идеята за солидарна
здравна система, но определено поставя под въпрос основните мотиви
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на тези, които искат пълното ù демонтиране. За по-точен анализ са
необходими данни за състоянието на оборудването, качеството на
персонала и здравните резултати в напречен разрез от пациенти от
страната. За съжаление, в България подобен тип микро изследвания
не са достъпни за академични цели, но засега цифрите не са консистентни с аргументите на застъпниците на пазарното решение.
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джобове автономия

Автономен
работнически
синдикат Варна
Петър Добрев
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От dВЕРСИЯ заехме от Жак Рансиер понятието „джобове автономия“
като народен отговор на конфискацията на властта от държавата и
финансовите сили, за да потърсим такива места в София – социалните
центрове „Аделанте“ и „Хаспел“. В петия си брой се спираме на подобно
място извън „София 1000“ – Автономния работнически синдикат във
Варна (АРС).
Такъв синдикат съществува в София от 2011 г., а във Варна се
появява две години по-късно – през важната за града 2013 г. Февруарските протести тогава обхванаха цялата страна, но може би най-масовите шествия бяха във Варна, където желанието за намаляване
на сметките за тока бързо премина в атака срещу многодишната
власт на кмета Кирил Йорданов и обвързаността на всички политически партии с икономическата групировка ТИМ. Пламен Горанов умря,
самозапалил се пред общината. Оттогава насам има регистрирани 30
случая на самозапалвания в цялата страна, десет от които с фатален
край.
Протестите приключиха, грамадата камъни в памет на Пламен
тихомълком беше изчистена, а властта във Варна отново е в ръцете
на ГЕРБ, които подкрепяха и последния мандат на Кирил Йорданов. Но
АРС е част от наследството на 2013 г., което се оказва по-трайно.
„Това, че опорочиха протестите, е факт, никой не го отрича. Положителното е, че на тези протести се събрахме хората, които твърдо
сме решили да се борим против системата и да не се корумпираме,
да не взимаме пари, да не бъдем вербувани от политици и партии“,
казва Красимир от синдиката. „Аз се опитвах да организирам блокаж
на летище Варна и така се запознахме. Хората, които после направихме Солидарния център Варна, а сега с част от тях сме от синдиката, не се познавахме от града и от някакви общи компании, а от
протестите. Протестът ни е абсолютната стартова точка.“
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Последната демонстрация за 1 май на секциите на АРС от цялата страна се провежда във Варна. Снимка:arsindikat.org

Краси е висок, със запомняща се червена кърпа на главата. Монтажист
е на дървена облицовка в кореборемонтния завод във Варна. Разговаряме с него и Евгени – общителен и всеотдаен програмист, който е
поел голяма част от организацията по синдиката.
„Самите протести бяха много емоционални“, казва и Евгени. Аз
винаги съм бил с някакви леви убеждения, но никога не съм бил активен
по политически начин. Но с тези цени на тока, с тези огромни множества, с пенсионерите, налягали по земята... Всичко това много ме
трогна и тръгна цялата еуфория покрай протестите. Оттогава още
ми държи влага и не сме спрели да се занимаваме. Пишем и статии,
участваме в синдиката, преди това в Солидарния център. Запознахме
се с почти всички в България, които са на нашия акъл.“
Преди да се запознаят на тези протести, във Варна дълго време
няма активна лява група или социален център. Дори няма специфично
място, където да знаеш, че се събират хора със специфични идеи.
„Преди да се запозная с Евгени, се бях опитвал да правя някакви
неща по свой си начин“, казва Красимир. „Живеех в село Стожер, между
Варна и Добрич. С анархо идеята се запознах в Гърция, където живеех
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известно време. Върнах се тук, викам си, трябва да има анархисти
и в България. Намерих ФАБ в нета и се свързах с тях и те буквално
седмица по-късно ми изпратиха кашон с материали. Казах си, тия хора
са моите хора. Четох доста и в един момент реших, че трябва да
направя някаква акция. Взех една кофа с вар и баданарка и една вечер
намазах сигурно над 30 дървета по главния път Варна-Добрич с анархисткото А в кръгче. Много добре ги бях издокарал. На следващия ден
в селото беше някакъв голям фурор. Всякакви хора, българи, цигани,
идваха вкъщи да ме питат какво е това нещо, дето го рисувам. Това
бяха първите ми опити за преки акции и пропаганда.“ 		
Сега макар и по-малоброен от синдиката в София, варненският е също
доста гласовит и активен. Последната голяма демонстрация на АРС
за първи май се провежда точно във Варна, като в града се събират
представители от цялата страна. Всяка година АРС правят национална среща на всички секции (имат такава включително в помашкото село Кочан). Отскоро участват и в общобалкански конференции.
Красимир казва, че покрай тези конференции вече имат връзки със
синдикати от Сърбия, Румъния, Гърция и Полша. „С гърците си разменихме знамена и после ни казаха, че нашето знаме е станало ветеран
в Солун, много полицейски каски е сваляло.“
През 2013 г. дейността на АРС във Варна започва с предимно пропагандна дейност – печатат листовки, лепят лепенки на ЖП гарата,
по заводи. След посещение на една конференция на Международната
работническа организация в Португалия започва и реалната синдикална дейност.
„Едно момиче, близко до синдиката, имаше проблем в голям хотел
на Златни пясъци – Интерконтинентал“, разказва Егени. „Не им бяха
платили заплатите в бара на хотела. Събрахме хора, излязохме пред
хотела, направихме един пикет – това означава да излезеш пред някой
бизнес и да привлечеш медийно внимание и по този начин да създадеш
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лош имидж на компанията, и така да я притиснеш да си изпълни
задълженията към работниците. И още първия път това проработи.
Въпросният работодател – бивш сикаджия, мутра някаква, ни снима,
заплашва ни, но не се уплашихме. И в крайна сметка го изритаха от
хотела. Оказа се, че е длъжник на цяла София и на цяла Варна, няма
как да се издири да плати, но поне вече не е наемател на този бар –
все някакъв успех. Оттогава почти всеки месец имаме такива реални
синдикални случаи.“
В момента АРС Варна работи по казус с фирма за окабеляване.
Във фирмата се появява нов шеф, който иска да изгони всички всички
стари кадри и да назначи нови – с по-ниски заплати, с по-лоши договори
с гъвкаво работно време. Всеки месец налага по 100-200 лв. глоби към
заплатите за измислени причини, за да изгони старите работници.
Повечето вече са напуснали, но от АРС ще действат срещу този работодател както заради несправедливото му отношение към работниците, така и за да помогнат на тези, които са там – всички са
на временни договори, с шест месеца изпитателен срок и се притесняват да си търсят правата. От АРС вече са се свързали с Инспекция
по труда, ще напишат и статия. Ако тези мерки не са успешни, ще
организират и пикет.
Евгени казва, че много важна е медийната среда, особено когато
става дума за някакви по-големи компании. „Имахме в тази връзка много
интересен случай с човек от Белене, симпатизант на синдиката. Toй
работеше в Солстор – чуждестранна компания за превози до Англия.
Българският подизпълнител на тази компания „Кан логистикс“ беше
собственост на един силистренски бизнесмен, родова аристокрация
на ДПС. Нашата тактика тогава беше да започнем да пишем имейли
до компанията майка, че дребният им контрагент в България не си
изпълнява задълженията към работниците. Малко преувеличавахме
даже, че в България е станал голям скандал, че медиите са научили и ние
просто искаме да питаме дали те са наясно с наредностите, с които
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се свързва тяхното име. При което от голямата фирма явно са надули
телефоните на контрактора си и са им дърпали ушите. Въпросните
първо ни се обадиха да ни заплашват, после омекнаха, искаха среща и
т.н. Случаят още е в развитие, тъй като работниците са работили
изцяло на устна договорка и се притесняват да потвърдят версията
на човека, който се свърза с нас.“
В началото на годината, когато се планираха големи съкращения
в БДЖ, от АРС успяват да организират два доста големи протеста
съвместно с работниците. „Далеч съм от мисълта, че ние бяхме
причина да спрат съкращенията, но натрупахме опит, някои от работниците станаха наши членове“, казва Евгени.
„Тогава се намесиха и казионните синдикати, организираха голям
протест в Горна Оряховица. Това също имаше психологическо влияние,
за да се оттегли закона. Тогава комуникацията на казионните синдикати с нас беше доста враждебна, опитаха се да ни присламчат
към тяхния протест. Естествено отказахме и направихме отделен
протест с отделни искания – когато ние излизаме, излизаме за нещо
конкретно, но предлагаме и дългосрочни алтернативи. Бяхме направили една асамблея с железничарите, на която обсъждахме работническото самоуправление в БДЖ и дали е възможно изобщо. Повечето
работници за пръв път чуваха за такава опция. Обсъждахме и работниците пряко да избират ръководството – може би реформистка
мярка, но като крачка към овластяването на работниците. Такива
неща на протест на казионите синдикати не могат да се чуят. Ние
присъствахме като зрители и на казионния протест – там думата не
можеш да вземеш от трибуната, имат си предварително определени
говорители, разработен сценарий и няма мърдане.“
Краси допълва: „Ние напълно се разграничаваме от казионните.
Нашата политическа дейност е анти-авторитарна, ние не желаем
да участваме в „тристранката“ и пр. Не се замесваме в такъв тип
преговори с работодателите и държавата. Ние отстояваме исканията на работниците докрай, без никакви преговори извън жела-
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нията на самите работници. Истинският синдикат не преговаря, той
заявява и отстоява. Това е основната ни разлика с казионните синдикати. Сядайки да преговарят, те правят компромиси в полза на капиталистите и работодателите, т.е. в ущърб на работниците.“
Според двамата, парадоксално или не, синдикатите в Западна
Европа вършат много повече синдикална дейност, не само в държавния
сектор, но и в частния – примерно в „Луфтханза“ всяка година се борят
за увеличаване на заплатите си. Докато в България анархо-синдикатът
трябва да върши работата и на казионните синдикати.
„Не казвам, че и там не е възможно“, обяснява Евгени. „Примерно
виждаме хора като Ваня Григорова, които се опитват и там да вършат
някаква работа, с такива хора винаги съм готов да работя. Но мисля,
че трябва да се създават независими синдикати, които така да стимулират и промяна вътре в старите. Лошото, че много от хората там не
участват заради политическите си възгледи, а за да градят кариера.“
Красимир е още по-критичен. „Kaзионните синдикати всяка година
излизат с почти едни и същи статистики и парадират по медиите, но
не са вдигнали нито една общонационална стачка, обхващаща няколко
ключови сектора. Ако вдигат стачка, то е само на един сектор –
например учителите или лекарите, за да може системата да продължи
да работи. Докато при обща стачка, всяко едно правителство ще се
съобразява. Системата не се коригира, а даже се заздравява. Създава
се излюзия, че всичко е наред. А много често ръководството на синдикатите до последно се опитва да разубеди работниците да не стачкуват, забавят до последно с преговори, докато работниците не
заплашат, че ако трябва, ще излязат сами на протест.“
Освен с преки синдикални действия, от АРС се занимават и с
различни форми на обучения и помощ за работниците. В началото на
2016 г. издават безплатна книжка за заминаващите на работа във
Великобритания българи, която да ги информира за правата им. В
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нея има също информация къде да си намериш безплатна медицинска
грижа, как и къде можеш да скуотнеш сграда и т.н.
На обученията, които АРС организират във Варна с близки адвокати, идват доста хора – медицински сестри, работници. Обикновено
се говори за ключовите моменти при сключване на договора, както
и при напускането на работа; къде в практиката работодателите
най-често опитват да манипулират работниците и къде те трябва
да внимават.
Евгени обяснява, че от АРС имат близка адвокатка, която им
помага безплатно при различни казуси. „Като анархо-синдикат избягваме да се занимаваме с дела. Според нас има доста по-директни и бързи
начини за справяне – чрез директно действие. Но тя ни помага, когато
трябва да пишем жалби до инспекцията по труда примерно. Помага ни
на приятелски начала, но бихме се радвали да намерим активен член на
синдиката, за който да сме сигурни, че постоянно ще е при нас.“
Влизането в редиците на такава организация като АРС обаче изисква
поемане на ангажимент – да идваш на срещи, да издаваш брошури, да
поддържаш някаква организация. Такива хора влизат главно по идеологически причини – хора, които са леви, антиавторитарни, синдикалисти. Според Евгени във Варна вече е създаден такъв активен
кръг от хора. „Имаме 20-25 члена, които посещават срещи редовно и
участват.
Безплатният „Гид за мигранта“ издаден от АРС Варна. Снимка:arsindikat.org
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Отделно имат два пъти по толкова хора, които знаят за синдиката и
си комуникираме постоянно и при нужда сътрудничим. Това е пътят.
Не си правим илюзии, че ще съберем зала с 5000 делегата. Но хората
вече знаят за синдиката, търсят ни.“
И все пак и пред АРС стои въпросът за привличането на повече
хора – въпрос, който по някакъв начин тормози всички леви организации в България. Според Краси класическият анархизъм е неприложим
в XXI век, защото самият капитализъм има вече други похвати, друг
начин на действие. „Класическият анархизъм е за капитализма от
края на XIX и началото на XX век. Ако действаме по същия начин, ще
бъдем неефективни. Трябва да сменим и действията си, и понятийния
си апарат, така че да бъдат разбираеми.“
Смяната на понятията обаче носи риск от обезличаване. Идеологизираният и тежък език пък отблъсква – проблеми, които редовно са
били обсъждани и в dВЕРСИЯ.
„Лошото е, че нашият понятиен апарат сега е напълно съобразен с
либералната пропаганда“, казва Евгени. „А тя е влиятелна – „Протестна
мрежа“ са едни и същи 20 човека, които се въртят по протести със
знамена, но техният език има влияние върху хората. Те налагат дискурса
и виждам как все повече хора говорят и мислят като Манол Глишев.
Това достига и до субкултурните среди – запознах се с раста расисти
във Варна примерно. Това са изключителни случаи, но повечето хора
са с дясно мислене, включително зелените. Заявяват се като аполитични, но начинът им на мислене е десен, защото това е изкарано
на повърхността. В момента повечето движения от нашия тип по
света говорят за пряка демокрация, граждански асамблеи, солидарна
икономика и изоставиха старата символика. Ние тук правим някаква
амалгама – веем червено-черните old school знамена, същевременно
говорим за гражданско общество, пряка демокрация и такива либерални глупости, които обаче връзват дикиш.“
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Солидарност с френските протести на първомайската демонстрация на АРС. Снимка: arsindikat.org

Освен на ниво понятиен апарат, от АРС се опитват и практически да
разчупват границите на анархо-синдикализма. Във Варна в момента
има доста сериозни еко-конфликти, свързани с планирано от общината преустройство на кварталите „Левски“ и „Чайка“. От синдиката
участват и в двата протеста. Според Евгени това е важен път за
синдикализма – да се насочи от работното място към местоживеенето. „Защото в момента капитализмът се променя, работното
място е все по-динамично. Зимата си таксиметров шофьор, лятото
си пиколо на Златните пясъци, след това си шест месеца безработен. Работното място вече не е това, което те определя, колкото
мястото, където живееш. Там са и по-трайните ти контакти, повече
те вълнуват нещата там.“
„За това се опитваме да направим мрежа от работници, които са
независими от работното си място. Насочени сме към прекариата –
дори да сменяш работното място, не сменяш синдиката. Дейности
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като книжката ни за правата на работниците в Англия могат да се
възприемат като реформизъм. Но ние се съобразяваме с реалността,
искаме да помогнем на хората и така, ако може, да ги асоциираме и
към нашите идеи. Трупаме опит въз основа на преки действия, не само
на теория.“
Наистина, от 2013 г. насам Евгени, Краси и техните приятели са
навсякъде във Варна – на протест пред офиса на нелоялен работодател, в помощ на пострадалите от наводненията в Аспарухово, на
демонстрация за 1 май, на представяне на нови книги. В града на ТИМ,
но и на Пламен Горанов, и на първата комуна, дошла на власт в България
след демократични избори – Варненската комуна от 1919 -1921 г. Макар
и малки, почти век по-късно „джобовете автономия“ продължават да
поставят предизвикателства пред системата.
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минало несвършено

Осъществената
утопия –
Испания ‘36-39
Гастон Левал

187

Анархистката милиция в Барселона, снимка Робърт Капа

По време на Испанската гражданска война (1936-1939) в районите на
Арагон и Кастиля се осъществява анархистка революция, при която
работници, селяни, инженери, учители, техници се стремят да създадат
общество без държавна бюрокрация и икономика без капиталистическа
експлоатация. Изграденото от тях става пример за осъществяването на
алтернатива за смятаната и до днес за „безалтернативна“ система. В
настоящия материал представяме открояващи се данни за земеделието,
икономиката и ежедневието в няколко селища по време на революцията,
написани от испанския писател и историк Гастон Левал (1895-1978) в неговата книга „Събитието на века“. Левал определя сътворената система
за контрастна не само на монархизма и капитализма, но и на държавния
комунизъм в СССР, който определя за „нищо друго освен държавен капитализъм“.
Есплус
За своите 1100 жители Есплус разполагаше с 11 000 ха земя, от
които 9000 бяха напоявани. Херцог Луна обаче притежаваше 5500 от
тях, а собствеността на монархиста Алварадо, бивш министър на
финансите, който със сигурност се грижеше по-добре за своите интереси, отколкото за държавата, възлизаше на 1100 ха.
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Друг собственик притежаваше също толкова. Имаме и собственици,
по-малко богати, но живеещи охолно, всеки от които разполагаше със
70 до 100 ха.
Не оставаше много за хората от народа, половината от които
бяха експлоатирани от богаташите и супербогатите, като обработваха земите им според системата, наречена „а тераха“, която се
състои в обработка на необработваема земя, в подготовката и изравняването ù, за да даде добиви за своя собственик на стойност една
четвърт от обикновено получаваното. Трябваше също да се плаща
правото на фермерството, представляващо шест песети на хектар
годишно, както и да се използват поне един чифт мулета от производителя, за да се приведе в ред всеки новозасят хектар. Така подготвените ниви по-късно бяха предлагани на „медиеросите“, които заплащаха правото си на фермерство с 50 процента от реколтата.
**
По време на войната се създава колектив под организацията на анархистите в селото. Той отговаря на представите на анархистите за алтернатива на едрата собственост и експлоатация.
Днес общият земеделски труд се извършва от шест групи земеделци. Главните допълнителни средства са десет чифта мулета за
всяка група. Четири допълнителни групи се занимават с по-леката
работа (плевене, подбор на семена и др.). Когато е необходимо, помагат
и младите момичета. Омъжените жени, особено онези, които имат
деца, не са включени в работата. Само в изключително спешни случаи
се прибягва към глашатая: той отправя апел към желаещите и всички
се притичат на помощ. Само възрастните жени остават вкъщи да
пазят децата. Колкото до старците, нито един не отсъства от
работа. Те се отегчават от живота, лишен от труд.
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**
В началото на революцията трима от старите собственици притежаваха по 300 овце и агнета. Друг собственик отглеждаше 50 глави
едър рогат добитък. Повечето от семействата имаха по една крава
или прасе. Прасетата се колеха веднъж годишно, но бедните селяни
продаваха бутовете на богаташите и изяждаха само остатъците
около скелета. Все пак по времето, когато бях в Есплус, бутовете се
пазеха специално. От тях имаше 400 броя, запазени за жътварите,
когато дойде времето за жътва. Разпределяха се по четири килограма на човек. Когато наблюдавах бутовете, окачени на куките в
една широка стая, чакащи да започне Празникът на жътвата, схванах
по-добре значението на извършената промяна.
**
Безплатни обществени услуги и храна
Медицинското обслужване, фармацевтичните продукти, жилищата,
осветлението, фризьорските салони са осигурени безплатно. Както
почти навсякъде, всяко семейство притежава по един малък личен
парцел, където отглежда зеленчуци или цветя, няколко заека или
кокошки според предпочитанията си. Пресните зеленчуци се доставят
без необходимост от заплащане, хлябът обаче трябва да се купува,
както и месото, захарта, сапунът. Сам човек получава седмично по 25
песети, едно домакинство – 35, към които се прибавят по 4 песети на
дете над 14 години и по 13 над тази възраст.
**
Равенството и грижата за ближния
Лицата, непригодни за труд, са заплащани както останалите. Такъв е
случаят с хронично болен с четири невръстни деца, с един инвалид и
неговата дъщеря и пр.
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Открит е хотел за самотни хора, друг за бежанци, доста на брой на
арагонска територия. Всички те са издържани от едни и същи ресурси,
както и активните членове на Колектива.
Строителните работници се трудят с всеотдайност. Започнаха
с осемчасов работен ден, но селяните отбелязаха, че самите те
работят по дванадесет. И така те се подчиниха и направиха всички
необходими за къщите на Есплус ремонти. В момента се строи една
обширна мебелна работилница. Там ще се инсталират машини, даващи
възможност за производство на серийни мебели за всички обитатели
на селището и дори за околните села.
Мас де лас Матас
Бяха създадени 32 работнически групи: повече или по-малко значими
според важността на поставените им задачи или размерите на подлежащите на обработка земеделски зони, ограничени от капризните
очертания на планината. Всяка група обработваше дадена част от
напояваната земя, както и част от сухата земя. По този начин приятната, неприятната и мъчителната работа се разпределяха по равно.
Мъж помага на жени в изпирането на армейските дрехи
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**
Във всички колективи от околията работническите групи избират
свой представител и комисия по управлението. Тъй като представителите на Мас де лас Матас, които винаги са начело в проправянето на
пътя, се събират един път седмично за организиране на дейностите
си, останалите села, вече напълно колективизирани, следват техния
пример. Както навсякъде другаде дейностите непрекъснато се координират.
**
Растеж по време на революцията
Общият брой на овцете се увеличи с 25%; броят на свинете-майки от
30 станаха 60; на млекодайните крави от 18 – 24.
**
Пропагандни плакати
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В нито един от Колективите на околията не се използва официалната
парична единица (песетата), нито друга местна единица.
**
Ежедневието
Жените се снабдяват с месо в един красив мраморен магазин, в който
преобладават мраморът и белите плочки. Хлябът, който претрупаните от присъщите им грижи домакини преди печаха вкъщи, сега
ежедневно се меси и се пече в колективните пекарни.
В кафенето на всекиго всеки ден се полагат две чаши печена
леблебия, две разхладителни напитки или две лимонади.
Нека посетим околността на Мас де лас Матас. Ще открием един
разсадник, където, вместо да се садят разпръснато из целия район, са
събрани множество разсади, а за тях се грижи едно семейство, което
преди забогатяваше от търговия, но още отначало се присъедини към
Колектива.
В шивашкото ателие не само се произвежда конфекция за жените,
но както в много други села младите момичета се учат да шият за
себе си и за бъдещите си деца.
Един надпис привлича вниманието ни: „Народна книжарница“.
Всъщност това е библиотека. По щандовете са подредени по шест,
осем, десет екземпляра книги по социология, литература, развитие
на културата и науката, оставени на разположение на всички. В по-голямо количество там могат да се намерят и учебници (история,
география, аритметика), приказки, романи, разнообразни четива за
малки и големи; освен това тетрадки, чудесни методически указания
по рисуване, където моделите са степенувани съобразно най-модерните техники.
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**
Обществено образование и култура
Образованието е задължително до 14-годишна възраст. В една група
„масиас“, създадена в планината, на известно разстояние от селото,
е открито училище за възрастни, които никога не са сядали на ученическия чин. В Мас де лас Матас са създадени две нови паралелки, като
всяка от тях включва по 50 ученици, чието образование е поверено на
две млади момичета, завършили висше образование.
Обществените спектакли са безплатни както за колективистите,
така и за частниците.
**
Солидарност
Дадено село, което преживява изключителни трудности, а няма какво
да размени, само заради това няма да бъде осъдено на мизерия, както
и да вземе заеми, чиито лихви и изплащане ще утежнят икономиката
му за години напред.
В солидаризираните околии въпросът не се поставя по такъв начин.
В околията Мас де лас Матас от Сено до Хинеброса основните икономически ресурси през тази година бяха разрушени от градушките.
Ако управлението беше капиталистическо, това би означавало неизброими лишения, дори и емиграция за няколко години на част от
мъжете. При едно стриктно и справедливо управление взетите заеми
щяха да тежат безкрайно дълго. В обстановката на анархистическа
солидарност трудността бе поета от целия район. Средствата за
препитание, зеленчуковият разсад, семената – всичко бе предоставено братски, без ипотеки и натрупване на дългове. Революцията
създаде една нова култура.

194

Кадри на анархисти от
Испанската гражданска война
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**
Андора
Издадена е местна парична единица и е разработена скала на заплатите според големината на семействата. Сам човек получава 2.25
песети дневно, двама възрастни 4.5 песети, трима – 6 песети, четирима 7 песети, петима – 8 песети. Над този брой заплатата нараства
с по една песета на човек, независимо от това дали членовете на
семейството работят или не.
Практикува се формулата „един за всички и всички за един“, при
която всеки е солидарен с останалите и всеки печели в крайна сметка
в продължение на целия си живот.
Жилището, електричеството, ползването на бръснарниците, медицинското обслужване, лекарствата, за които още през юни 1937 г.
бяха заплатени 16 000 песети, са безплатни, както и консумацията
на хляб в неограничено количество. Раздават се по 18 л. олио на човек
годишно. Месото, което е предназначено за изхранване на армията и
градското население, е разпределено на дажби от по 100 г. дневно –
въпреки изобилието на добитък.
Всички хранителни стоки се разпределят по общинските магазини. Вече няма деца-сираци в Андора, нито в никое друго колективистко селище; всяко дете без родители е приютено в някое семейство.
**
Средствата за предучилищните групи нараснаха. От общо осем
учители и учителки държавата плащаше на трима, а колективът на
пет. Той обаче не се задоволява само с отделяне на материални средства за образование: контролира и работата на учителите. Методът
на прилагане на сила при обучението не се толерираше.
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**
Структурата на един колектив в испанско селище.
Колективът представлява най-типичният орган на Испанската селска
революция, която обхващаше всички аспекти на живота.
**
Производството и използването на придобитите блага, трудът и
възнаграждението са свързани. А начинът на разпределение – с моралните възгледи, които го ръководят, управляват и влияят върху ориентацията на труда. Хората са единни, нещата потръгват. Производителните секции са колелата на един общ механизъм в услуга на всички:
стари или млади, годни или не за трудова дейност, работещи или не
жени, деца, болни, немощни и пр.
Солидарният дух се открива в отношенията между отделните
части от общия механизъм. Не съществуват частнособственически
страсти, нито ревност между отделните професии или при специализацията на труда. Колективът представлява едно човечно и братско
цяло. Промишлеността и земеделието създават една обща каса. Няма
разлики в заплатите на промишления работник и на селянина. Отделните производствени секции взаимно се подпомагат. Съставена е и
избрана специална комисия, състояща се от председател (координиращ
работата), сметководител, секретар и двама членове, която ръководи цялата административна отчетност, като поема и грижата
да проверява, ако е необходимо, сметките на всяка отделна секция.
Освен нея две други лица са натоварени да контролират дейността и
резултатите от нея в непрекъснат контакт с представителите на
различни групи.
Специализираните секции (металурзи, зидари, полски работници и
пр.) се събират поотделно, за да разглеждат проблемите си, да решат
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начина си на действие, мерките, които следва да се вземат, промените, които ще се направят във връзка с възникналите нужди.
**
Анархистката демокрация
Демокрацията на практика се простираше и в земеделските области.
Видяхме как още в началото на гражданската война, дублирана от
революцията, избирането на местните комитети за управление на
селата се извършваше от общите събрания на жителите на селото,
как представителите на различните основни дейности, изискващи
необходимото им съгласуване, бяха предлагани и избирани от цялото
население.
Следва обаче да подчертаем, че всички напълно или частично
колективизирани села в 400-те колективи на Арагон, в 900-те от
Левантинската област, в 300-те от Кастилската, да не говорим за
големите формации, обхващащи поне 60% от земеделието на „републиканска“ Испания, населението бе събирано веднъж седмично, на 15
дни или месечно и информирано по всички въпроси, засягащи общото
съществуване.
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В Арагон авторът присъства на няколко такива събрания, които даваха
възможност населението да се интегрира с обществото, да участва в
направлението на обществената дейност. В нашия случай не се появяваха напреженията, които възникват винаги, когато властта се поверява на определени личности, макар и демократично избрани. Събранията бяха открити, възраженията и предложенията бяха обсъждани
публично и всеки имаше възможност като на синдикални събрания да
участва в спорове, да критикува, предлага и пр. Демокрацията обхващаше целия социален живот. В повечето от случаите дори и частните
стопани имаха право на участие в разискванията. Те бяха изслушвани
наравно с колективистите.
Източник:
Левал, Гастон. Събитието на века. Анархистическа Испания ‘36-39, преводач
Бистра Тошева, Артиздат 5, 1994 г.
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Горе: Мъже, част от интернационалните бригади, включили се в помощ на републиканската армия
Долу: Пазарът в Барселона след бомбардировките на немските и италианските войски
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