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НАРОДЕ, МАЛЪК СИ, ЗАЩОТО СИ НА КОЛЕНЕ. СТАНИ!

Проклети граници!
Акция събра младежи от цял свят и побърка полицаи и граничари от две държави

от редакцията

за разделението, 
за водата в огъня и 
лятото на нашето 
недоволство

„Свободна мисъл“ 
е форум и трибуна 
на поколения сво-
бодомислещи хора. 
Поколения, разде-

ляни понякога от 70 и повече 
години. „Проклети граници!“, 
заглавието статията вдясно, 
е взето от писмото на 86-годи-
шен български анархист от Па-
риж, чието съболезнование за 
починалия наскоро негов съ-
ратних получихме този месец 
и публикуваме на 8-ма стра-
ница. На същото място в един 
от миналите броеве имаше ри-
сунка на 16-годишна безвласт-
ничка от София.

Не случайно читатели, кои-
то разгръщат вестника за пър-
ви път, се чудят на контраста 
в неговите теми и текстове. Но 
този вестник няма претенции 
да бъде всичко за всички. Той 
е общото средище на различ-
ните хора.

Разделени от десетки годи-
ни и хиляди километри, обеди-
нени в борбата срещу онези, 
които не искат да бъдем сво-
бодни.

Но повечето деления не 
вдъхват сила и не обединя-
ват. Те са тъпи, всяват омраза, 
подтикват към усамотяване и 
злоба, помагат на онези, кои-
то знаят как да разделят и ко-
мандват, а не на нас, които не 
искаме да бъдем командвани.

Този брой е посветен на тъ-
пите деления и борбите на 
свестните хора с тях.

Ще прочетете за стотина 
млади безвластници от цяла 
Европа, тръгнали срещу гра-
ниците и „цивилизования“ ев-
ропейски подход към решени-
ята на проблемите, измервани 
в километри бодлива тел.

Ще прочетете и един по-
различен поглед към екзеку-
цията на безвластниците Сако 
и Ванцети, поредната мрачна 
годишнина, която отбелязах-
ме през изминалия месец.

На 4-та страница ще си при-
помним и за Преображенското 
въстание и анархистите, вою-
вали с народа си срещу поред-
ното мракобесно деление.

На 1-ва и 5-та страница ще 
си припомним, че няма порой, 
който да угаси искрата на не-
доволството срещу една само-
забравила се клика и ще по-
търсим поуките от стихията. А 
на 6-та страница наши автори 
повдигат други два наболели 
въпроса: за назрелите етниче-
ски напрежения и повехнали-
те ни работнически водачи.

Борбата продължава! •

Отпорът срещу златотърсачите  
и пишман управниците
Лято 2005: народът срещу безогледните печалбари и безотговорната власт

22 – 30 август, 2005. Ключ-Ку-
лата-Ксанти-Солун. Корес-
понденция в телеграфен стил 
от нашите хора на акцията

Към 10:00 на 22 август лаге-
рът в с. Ключ, на около 30 км. от 
Петрич в планината Беласица, 
много близо до македоно-гръц-
ко-българската граница, беше 
открит. Лагерът беше палатков 
и се проведе в изоставена за-
става. Имаше хора от Федера-
ция на Анархистите в Полша, 
Gegeninformationsburo от Гер-
мания, Антиавторитарно дви-
жение – Гърция, активисти от 
Индимедия Австрия, анархисти 
от Франция, хора от списанието 
за Източна Европа „Abolishing 
The Borders From Below“, как-
то и активисти от автономна 
безвластническа група “Анар-
хоСъпротива”. Общо на лагера 
от българската страна на гра-
ницата присъстваха около 35-
40 души от цяла Европа. Пара-
лелно с това, нашите приятели 
от Антиавторитарно движение 
в Гърция организираха свои-
те акции преди предстоящо-
то преминаване на границата 
и сливането на двете групи. 
Малко преди обяд на едно зна-
ме на ЕС активисти от Полша 
написаха „No Fortress Europe“ 
(Не на крепостта Европа). 
В разговори с местните деца на 
около 10-12 години стана ясно 
(а по-късно повечето неща 
бяха потвърдени и от самия 

кмет на село Ключ), че преди е 
имало минни полета по билото 
на Беласица. Част от тези по-
лета са премахнати, но въпре-
ки това наскоро местен овчар е 
загинал от мина. В района има 
и загинали имигранти. Децата 
разказаха, че се страхуват да 
ходят към гръцката граница, 

защото се страхуват да не бъ-
дат застреляни – гърците „ще 
стрелят, ще пращат самолети“. 
В 14:00 започна планираната 
дискусия на тема „Миграция и 
национализъм в региона“, като 
активисти от АнархоСъпро-
тива представиха причините 
за зараждането и развитието 

на национализма в България, 
след което бяха обсъдени на-
чини за противодействия сре-
щу разрастващия се национа-
лизъм.

Привечер към 18:00 започ-
наха проблемите с гранична 
полиция... Местен цивилен по-

Крумовградски хинин за 
златната треска

С викове и транспаранти „Вън 
от Крумовград“ и „Крумовград 
не се продава“ хората застана-
ха на 21 юли пред информаци-
онния център на инвеститора 
„Болканс Минералс енд Май-
нинг“ (БММ). Искането на про-
тестиращите е категорично: 
компанията да напусне града 
и да не застрашава живота и 
здравето им с добива на злато 
от Ада Тепе. 

Протестът беше организи-
ран по повод посещение от 
експерти на Европейската бан-
ка за възстановяване и разви-
тие (ЕБВР), които трябва да 
направят екологична и социал-
на оценка на проекта, за да от-

пуснат исканата от БММ сума. 
Отговорът на банката, пред-
ставена от д-р Прасек, беше: 
„Ние ви чухме и приемаме ва-
шите възражения. Решение 
от банката за финансиране на 
проекта все още не е взето.“

Междувременно течеше 
усилена подготовка за проте-
ста на следващия ден. Деца 
рисуват транспаранти на бъл-
гарски и турски език с посла-
ния „Здравето е по-важно от 
златото“ и „Не искаме злато, 
искаме да останем в красивия 
си Крумовград“.

Протестите на жителите на 
Крумовград бяха подкрепе-
ни от граждани от страната и 
коалиция от природозащитни 
организации – Федерация на 
природозащитни сдружения 

„Зелени Балкани“, Екологично 
сдружение „За Земята“, „ЕКО 
Клуб 2000“, „Информационен и 
учебен център по екология“ и 
Инициативен комитет – Попин-
ци. Гражданите на Крумовград 
ще продължат протеста си 
пред сградата на инвестито-
ра по време на срещата, за да 
покажат категоричното си не-

съгласие с добива на злато на 
Крумовград.

„Европейската банка тряб-
ва да се съобрази с несъгла-
сието на местните жители и 
опасностите за околната сре-
да и да НЕ финансира проекта. 
В противен случай ще наруши 
собствените си правила“, спо-

Крумовградски деца рисуват 
плакат за протеста

Плакати от протестите в  
Крумовград

продължава на  страница 3

продължава на  страница 5
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На 50-годишнината от делото 
срещу Сако и Ванцети губерна-
торът на Масачузетс Майкъл 
Дукакис реабилитира Сако 
и Ванцети и имаше страшно 
много спорове около факта, 
че щатската управа се изви-
ни за това, че е екзекутира-
ла тези двама мъже. Знаете, 
властта от време на време го 
прави – извинява се. Хрушчов 
се извини: „Извинявайте. Ви-
дите ли, ние, такова, убихме 
малко хора.“ Клинтън се изви-
ни заради робството. Аз не ис-
кам да говоря подигравателно 
за тези извинения. Всъщност, 
искам, разбира се. Но все пак 
нека отдадем дължимото на 
Дукакис. Той създаде коми-
сия, която трябваше да пре-
разгледа делото срещу Сако 
и Ванцети. Имаше хора, които 
смятаха, че той просто тряб-
ва да ги помилва като губер-
натор, макар че за това беше 
късничко – те са екзекутирани 
през 1927 г., а това става през 
1977 г. Както и да е, комисия-
та излезе с доклад, в който 
стигаше до заключението, че 
процесът срещу Сако и Ванце-
ти не е бил справедлив. Това е 
много, много меко казано. Въ-
преки това, то предизвика ос-
тра реакция у хората, които 
по някакъв начин защитаваха 
екзекуцията на Сако и Ванце-
ти, които защитаваха действи-
ята на властите в Масачузетс 
– все пак в този процес влас-
тта участва на много нива – съ-
дилища на първа инстанция, на 
втора инстанция, губернаторът 
на Масачузетс Фулър. Мисъл-
та ми е, че този проблем оста-
ва жив, защото проблемът за 
справедливостта остава вечно 
жив, проблемът за законност-
та и не само за смъртното нака-
зание, но изобщо за съдебната 
система.
Всичко започва през пролетта 
на 1920 г., скоро след края на 
Първата световна война. Ста-
ва въпрос за обир и убийство 
– почти типична масачузетска 
история. Първо има обир в об-

увната фабрика в Саут Брейн-
трий, Масачузетс, недалеч от 
тук. Убити са двама души – ка-
сиерът и човек от охраната. Не 
е ясно кой го е извършил, няма 
свидетели, но малко след това 
Никола Сако и Бартоломео 
Ванцети са арестувани в трам-
вая от Бриджуотър за Броктън. 
Носели са револвери, когато ги 
арестуват за обир с убийство. 
Така започва делото срещу 
Сако и Ванцети. Следват се-
дем години дела, процеси, об-
жалвания. Но първо – защо 
точно Сако и Ванцети? До ден 
днешен има спорове дали Сако 
и Ванцети са били изобщо ви-
новни в това, в което ги обви-
няват. Някой казват, че твър-
до не са били виновни. Други 
казват, че твърдо са били ви-
новни. И естествено има трети, 
които твърдят, че Сако бил ви-
новен, но Ванцети не бил – ти-
пичният либерален компромис. 
Във всеки случай обаче, Сако 
и Ванцети са анархисти, те не 
са обикновени хора с оръжие 
в трамвая. Те са били извест-
ни на полицията, на Бюрото за 
разследвания – предшествени-
кът на ФБР. С две думи нямат 
криминално досие, но имат по-
литическо досие. Били са дей-
ни, подкрепяли са стачки, раз-
давали са листовки, изобщо 
са били част от анархисткото 
движение на Източното край-
брежие и по-точно на италиан-
ското анархистко движение на 
Източното крайбрежие. Били 
са приятели на човек на име 
Луиджи Галеани, редактор на 
анархисткия вестник „Крона-
ка соверсива“ (Подривна хро-
ника).

След Първата световна вой-
на в страната се надига исте-
рична вълна на омраза към ра-
дикалите и чужденците. Още 
по време на войната се натруп-
ва враждебност към радикално 
настроените хора, които са про-
тив войната. Конгресът гласува 
Закона за шпионажа и Зако-
на за противодържавната дей-
ност. Върховният съд ги обявя-

ва за конституционни, въпреки 
че тези два закона наказват хо-
рата за това, че говорят откри-
то против войната. По тези два 
закона около 2000 души са съ-
дени и близо 900 отиват в за-
твора. Най-често заради това, 
че са държали речи против вой-
ната. Юджийн Дебс, видният 
социалист, е пратен за 10 годи-
ни в затвора за това, че е дър-
жал реч против войната. Една 
жена в Средния запад е осъ-
дена на няколко години затвор 
за това, че някой я чул как под-
хвърлила, че чорапите, които 
плетат за войниците в чужбина, 
всъщност не стигат до тях. Има 
конфискуван филм и неговият 
създател е пратен в затвора за 
нарушаване на Закона за шпио-
нажа. Филмът просто е за Вой-
ната за независимост на САЩ и 
ако си спомняте във Войната за 
независимост врагът е Англия. 
А през Първата световна война 
Англия ни е съюзник. Заглавие-
то на филма е „Духът на 1776“ и 
съответно заглавието на дело-
то е „Съединените щати с/у Ду-
хът на 1776“ (бурен смях в за-
лата). 

Далеч съм от мисълта да ви 
описвам тогавашните анархи-
сти като миролюбиви, хрисими 
хора. Някои анархисти са вяр-
вали в насилието срещу класо-
вия враг. Други не са вярвали. 
Но фактът, че е имало анархи-
сти, които са били застъпни-
ци на насилието, не означава 
автоматично, че когато някъ-
де бъде извършен акт на наси-
лие, за него са отговорни анар-
хистите. Така става в историята 
с Хеймаркет, когато никой не 
знае кой е отговорен за бом-
бата, хвърлена срещу полицаи-
те през 1886, но щом из Чикаго 
са се подвизавали анархисти и 
щом някои от тях са писали по-
зиви за насилие, видите ли, от 
това следва, че те носят отго-
ворността и следователно за-
служават да бъдат екзекути-
рани.

Пред дома на министъра на 
правосъдието на Удроу Уил-

сън избухва бомба. Следва по-
лицейска акция за издирване-
то на извършителите, която се 
изразява основно в нахлуване 
и претърсване на домовете на 
хора, родени в чужбина. Хиля-
ди хора са били задържани без 
право на гаранция, без съд, без 
връзка с външния свят. Мнози-
на от тях са били депортира-
ни. Двама от депортираните по 
това време са Ема Голдман – ви-
дната феминистка анархистка 
и нейният приятел Александър 
Беркман. Редакторът на „Кро-
нака соверсива“ Луиджи Гале-
ани също е депортиран. Друг 
италианец, печатар и анархист, 
на име Андреа Салседо, е арес-
туван и държан за разпит шест 
седмици в една канцелария на 
Бюрото за разследвания на 14-
тия етаж. На шестата седми-
ца намират трупа му на паважа 
под канцеларията. Може ли ня-
кой да каже дали е бил бутнат, 
дали е скочил сам? И ако е ско-
чил сам дали е било, защото е 
бил побъркан от следователите 
или защото се е чувствал вино-
вен, че е анархист?

Казвам ви всички тези неща, 
защото те са имали влияние 

върху мисленето на анархист-
ката общност и особено това 
на анархистите, родени в чуж-
бина. Това обяснява в голяма 
степен защо са били въоръже-
ни. Всеки един от имигрантска-
та общност е очаквал да бъде 
нападнат, задържан от поли-
цията, разпитван, депортиран 
и пр. Затова били въоръжени. 
Това ли е била наистина причи-
ната? Не знам.

Не знам и веднага ще ви при-
зная, че не знам дали Сако и 
Ванцети са били виновни за 
онзи обир и убийство. Нито 
знам, нито ме интересува в този 
случай, защото виновни или не-
винни, тук става дума за мно-
го по-важни въпроси, какъвто 
е въпросът за справедливост-
та и как тя се раздава в нашето 
общество. За нашето правораз-
даване няма толкова значение 
дали хората са виновни или не-
винни, а какви са, как живеят и 
какво вършат и не е важно дали 
представляват заплаха за този 
или онзи човек, а дали застра-
шават с нещо съществуващите 
структури в обществото. •

 
(продължава в следващия брой)

Историкът Хауърд Зин за убитите преди 78 години от държавата анархисти:

Сако и Ванцети: екзекуция 
на справедливостта

в. Дейли Уъркър, 22 август 1927
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лицай с мерцедес дойде да раз-
питва защо и къде ще ходим и 
по каква причина сме тук. В 
крайна сметка се оказа, че гра-
нична полиция иска списък с 
имената и номерата на личните 
карти и паспортите на всички. 
Тридесет минути по-късно по-
лицаят се върна с още трима 
свои колеги и започнаха да 
проверяват имената, адрес-
ните регистрации и всички ос-
танали данни на всеки поот-
делно. Стриктно си записваха 
имената и ЕГН-тата на участни-
ците в лагера. В началото зая-
виха, че ще проверят единстве-
но адресните регистрации на 
чужденците, но в последствие 
явно промениха решението си. 
Оказа се, че заставата (изо-
ставена от близо 5 години спо-
ред местни жители) е собстве-
ност на гранична полиция (по 
техните думи). В крайна смет-
ка полицаите заявиха, че искат 
другата сутрин незабавно да 
напуснем. По думите на самия 
кмет на село Ключ проблемът 
се корени в далаверите на гра-
ничарите, което не е изолиран 
случай в пограничните райони. 
Около 22:00 започнаха про-
жекциите, на които присъства-
ха и местни жители. Голямата 
част от проблеми, представе-
ни във филмите бяха позна-
ти за тях. Прожектирани бяха: 
• „Meen Erhabe (Who’s the 
Terrorist)“ – „Кой е терорис-
тът“ – късометражен филм 
за насилието на израел-
ската армия в Палестина 
• „Изкоренени – бежанци от 
глобалната икономика“ – филм 
за бежанци от страни, в кои-
то големи корпорации експло-
атират евтина работна ръка 
• „Господарят на пръсте-
на на свободната търговия“ 
• „Белите лебеди“ – филм за 
ромския бит и изкуство (лично 
за мен най-показателна беше 
репликата на един от участни-
ците относно стената разделя-
ща ромския квартал от остана-
лата част на града: „Изолирани 
сме от града, това е истината. 
Ами защо!? Защото сме роми.“) 
На 25 август на границата от 
гръцка страна чакаха около 
100 души, солидарни с група-
та от България. Бяха закачи-
ли транспарант: „Техните гра-
ниците ни разделят, нашата 
солидарност ще ги събори.“ 
Имаше проблем с камерата на 
един германец на нашата гра-
ница, българските ченгета му я 
взеха и последва скандал. Два-
та микробуса, с които пътуваха 
част от активистите, също има-
ха проблеми. Явно е имало ин-
формация за пристигането ни, 
подадена на гръцките гранича-
ри от българска страна...

Искам да поясня, че жела-
нието на полицията в Ключ да 
вземе копие от документите ни 
беше, защото списъкът не се 
разчитал. Ние от своя страна 
отидохме в училището и препи-
сахме списъка на компютъра и 
го принтирахме. Благодарим за 
любезното съдействие на де-
журната преподавателка там. 
Преминаването на граница-
та определено не беше без-
проблемно. Един от немските 
анархисти извади по невнима-
ние камера и реши да снима на 
нашето КПП. Това е забранено 

по закона и съответно си на-
влякохме гнева на митничари-
те. Започнаха разправии. Всич-
ки, които се придвижвахме 
пеша, бяхме пуснати да минем, 
но двата микробуса, които ка-
раха продукти за лагера в Гър-
ция, бяха щателно претърсени. 
Ченгетата изсипаха всичката 
храна, която беше останала от 
лагера в България, за да тър-
сят в чувалите „нещо“! Други-
ят микробус се забави още по-
вече. Вътре беше само едно 
момиче, щателно претърсено, 
разбира се, и ние чакахме до-
като не мине границата, как-
то се бяхме разбрали. Имаше 
блокада на гръцката граница, 
докато всички не минем. Ви-
дяхме ченге от Петрич, което 
явно донесе някакъв списък на 
гръцките полицаи... Органите 
на властта унищожиха голяма 
част от хранителните продукти 
и си взеха фланелка на Хрис-
то Ботев за спомен без позво-
ление, демек кражба. Групата 
на пешеходците премина без-
проблемно границата и се при-
съедини към гръцките друга-
ри, които наброяваха около 50 
души, а не 80, защото автобу-
сът с който пътувахме после за 
Ксанти беше с такъв капацитет 
(двуетажен). Като имаш пред-
вид, че ние бяхме над 30 души, 
значи те са били около 50. 
До сблъсъците с гръцката по-

лиция се стигна, защото нароч-
но затруднихме предвижване-
то на МПС-тата, за да принудим 
митничарите да приканят бъл-
гарската страна да действа 
по-бързо с претърсването на 
микробусите. След като микро-
бусите минаха в Гърция, всички 
потеглихме към Ксанти, макар 
и с няколко часа закъснение. 
След 1 час мотаене на бъл-
гарската граница един джип 
от Гърция дойде и взе доку-
ментите на всички и ни про-
пусна към гръцката граница. 
Последваха сблъсъци между 
полицията и гръцките активи-
сти, дошли да ни подкрепят с 
възгласи „No borders, no nations“. 
Бяхме пуснати, след което из-
чакахме двата микробуса. 
Единият беше направо раз-
парчетосан и се забави близо 
2 часа. 

На 26 имаше демонстра-
ция в Ксанти за малциствата. 
Ние направихме транспарант 
на български – „Свят без гра-
ници“. Много хора се зарадва-
ха. Вечерта имаше концерт. 
На 27 август в 9:00 от уни-
верситета потеглиха 2 ав-
тобуса с анархисти към 
Комотини, първо за демон-
страцията и после към Вена, 
където е лагерът за бежанци. 
В Комотини демонстрация-
та беше от около 100 чове-
ка и премина през кварта-

ла, населен с помаци и през 
центъра на града. Скандираха 
се лозунги в подкрепа на мал-
цинствата. „Гърция, Турция, Ал-
бания – враговете са в банките“. 
При Вена лагерът беше празен, 
имаше само няколко бежанци. 
Имаше около 30 ченгета и ние 
атакувахме веднага, за око-
ло 2 минути ченгетата бяха из-
тикани до входа на лагера. По 
време на битката един поли-
цай падна паникьосан на зе-
мята, извади си пистолета и 
стреля във въздуха. Техният 
шеф дойде в паника и викаше 
„Стига, стига какво искате!“. 
Полицаи в пълно бойно сна-
ряжение за масови безредици 
блокираха пътя, водещ към ла-
гера. Много от нас бяха сери-
озно обгазени. Едно момиче е 
със счупена глава от хвърлен 
от полицаите камък! Заявихме, 
че искаме делегация от нас да 
влезе в лагера и да говори с 
бежанците.

Вътре в лагера имаше мал-
ка медицинска стая, бюро за 
полицията и главната секция, 
където се държат затворници-
те, но в която не бяхме допус-
нати, така че да не видим ус-
ловията във вътрешността на 
затвора. Отведоха ни в бюро-
то и изкараха трима човека, 
един афганец и двама палес-
тинци. За съжаление те не раз-
бираха гръцки и не владееха 

много английски, но в крайна 
сметка се разбрахме с англий-
ския. Уведомихме ги, че имат 
право на политическо убежи-
ще и трябва да го поискат. Ня-
кои хора вътре са там от три 
месеца и въобще не са имали 
достъп до адвокат. Те казаха, 
че е възможно да ги преместят 
към Атина, но не знаят нищо 
за бъдещето си. Все още не са 
направили исканията си за по-
литическо убежище и все още 
могат да бъдат депортирани.

Все пак успяхме да вземем 
имената на 17-те души, затво-
рени в този лагер, а на чети-
рима записахме и национално-
стите. Те са:

Басак Хасан, Ирак
Дилсат Хасан
Ама Али 
Халим Сунабан, Маврита-
ния
Ахмед Али, Палестина
Амин Аиса
Халил Дару
Джахангир Хармани, Аф-
ганистан
Восар Мохамед
Кармал Ибрахим
Плес Виргилиу, Молдова
Бурдух Константин
Охрилова Елена
Зоп Иливана
Вердес Мария
Чирита Мариана
Закон Татяна

Допълвам, че при боя във Вена 
бяха счупени няколко щита и 
три куки бяха пребити и отка-
рани в болница.

Момичето, което беше уда-
рена, беше само с охлузване 
на главата, макар че павето 
хич не беше малко.

На следващата демонстра-
ция в Гюмюрджина взеха учас-
тие около 150 души, които 
после атакуваха лагера. Чен-
гетата бяха 20 души въоръже-
ни, няколко цивилни, няколко 
с гранати, и десетина обикно-
вени полицаи. Всичко куки-
те бяха около 60 човека, като 
броим и охраната на самия за-
твор.

При престоя ни в Ксанти, къ-
дето прекарахме всичките ве-
чери в Политехническия уни-
верситет, завързахме страшно 
много контакти, като изключи-
телно беше приятно да гово-
рим с местните помаци, пове-
чето от които знаеха приличен 
български. 

После имаше концерт, който 
повечето го проспах, но групи-
те, които чух, ме изкефиха. •

Проклети граници!
продължава от страница 1

Карта на акцията „Без граници“ 2005

Снимки от лагера край с. Ключ „Идеята за свободата е всесилна ...“, Христо Ботев
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Размирици в Судан

Размирици обхванаха столи-
цата Хартум след като бив-
шият бунтовнически водач и 
вицепрезидент Гаранг заги-
на с хеликоптера си, вероят-
но свален от угандийска ра-
кета.
Мирното споразумение от 
януари тази година сложи 
край на 21 годишната граж-
данска война между мюсюл-
манския Север и Юга, насе-
ляван главно с християни и 
анамисти. Войната отне жи-
вота на над 2 милиона души. 
Държавният департамент 
на САЩ едновременно  под-
крепяше и бунтовниците от 
южен Судан, и ислямския ре-
жим в Хартум. През април 
Кондолиза Райс заяви, че 
ще бъдат изпратени амери-
кански военни части, които 
да въведат ред в разбунту-
валия се южен судански щат 
Дарфур.
02.08.05

Превратът в 
Мавритания

Армията на Мавритания успя 
да си върне ключови обекти 
в столицата Нуакшот.
Правителствени сгради бяха 
завзети от въоръжени бун-
товници, възползвали се от 
отсъствието на президента 
Моя Сади Ахмед Улд Тая. По 
време на метежа той е бил 
Саудитска арабия, поканен 
да участва в погребението 
на саудитския крал Фахд.
Правителството на прези-
дента Тая, дошъл с преврат 
през 1984 г., е довело страна-
та до абсолютна икономиче-
ска и хуманитарна катастро-
фа. Ежегодно в Мавритания  
хиляди хора умират от глад, 
болести, липса на лекарства 
и стоки от първа необходи-
мост.
04.08.05

Оранжева революция™ 
© Виктор Юшченко

Съпартийци на украинския 
президент Виктор Юшченко 
поискаха той и семейство-
то му да върнат огромните 
суми, спечелени от търговия 
със символи на т.н. “Оранже-
ва революция”.
Те твърдят, че от този бизнес 
президентската фамилия 
е спечелила над 100 мили-
она долара. Като връх на ци-
низма авторските права на 
“оранжевите народни вълне-
ния” са прехвърлени от нота-
риус на президентския син 
Андрей. Напоследък те все 
повече привличали амери-
кански и европейски модни 
дизайнери.
В. “Известия” припомня, че 
по време на събитията тени-
ска с оранжев цвят е струва-
ла 5 долара. Стотици хиляди 
бяха продадени по време на 
уличните протести.
05.08.05

Из спомените на Христо 
Караманджуков:*

Одринският революционен 
конгрес в Пловдив
... Конгресът се състоя на 13/14 
и 15 април 1902 г., първите дни 
след Великден в дома на Ми-
шел Герджиков.

...Заседанията се председа-
телстваха от Гоце Делчев... По 
време на разискванията изпък-
наха основни идеологически 
различия всред участниците,... 
различие в начините  и сред-
ствата на борбата за извоюва-
не на свободата. Във всеки слу-
чай всички повдигнати въпроси 
пред събранието намираха сво-
ето едно или друго разрешение 
чрез изнесените реферати от 
Гоце Делчев – „Как да се орга-
низира Одринско“ и от Мишел 
Герджиков – „Как трябва да се 
води агитацията“ и последва-
лите ги разисквания и разясне-
ния.

Постигнатото в конгреса 
след тридневните му заседа-
ния:

1. Идеологическите разбира-
ния у ръководителите и работ-
ниците не бива да бъдат преч-
ка за единството, по отношение 
схващането действие за пости-
гането им.

2. Целта на борбата трябва 
да бъде революционализира-
не на населението, без разлика 
на вяра, народност, материално 
положение и да се подготви то 
за масово въстание.

3. Не се изключват и теро-
ристически акции върху дър-
жавни и други невралгични 
обекти в Одринско, но да ста-
ват вън и по възможност по-да-
леч от организацията.

4. Организацията трябва да 
стане масово борческа, да из-
лезе напред като четите, като 
уязвима въоръжена сила, съще-
временно променят досегашна-
та си дейност и се претворят в 
подвижен център и състав от 
организационните институти 
– освен наказателен да бъдат 
още агитационен и организаци-
онен апарат...

Участието на Мишел 
Герджиков.  Из... Моя 
втори бележник

Всред тракийци Мишел Герджи-
ков е известен повече като гла-
вен ръководител на Преобра-
женското въстание. Но трябва 
да се подчертае, че освен това 
той има важен дял както в под-
готовката на въстанието, така 
също и за решението за про-
гласяването му, възприето от 
конгреса на Петрова нива на 
29 юни 1903 г. (стар стил)...Гер-
джиков...взе пряко участие в 
агитационно-организаторска-
та работа в Малкотърновско 
през втората половина на 1902 
г., като с това даде нов тласък 
на революционно-агитационна-
та дейност, най-главно въведе 
се редовното общо събрание 
на селяните на проповед, аги-
тация и въздействие, което по-
рано рядко се практикуваше. 
Срещите ни в повечето случаи 
по селата ставаха с групи хора, 
тъй като местните комитети не 
бяха придобили още нужния 
авторитет и тяжест пред на-
селението като нова сила, та 
масовите събрания се явяваха 
рисковани, но когато комитети-

те бяха овладели положението 
в селата и тяжестта и автори-
тетът им се чувстваше от чле-
новете на организацията и от 
не членове, общите събрания 
ставаха естествено необходи-
ми, най-удобни и най-полезни 
за общата и набързо провеж-
дана агитация и разпоредби.

В Малко Търново на 17 ок-
томври...

Посрещнаха ни радостно и 
с доволство, считаха ни скъпи 
гости, носители на свобода, за 
каквато те толкова много жаду-
ваха, готови бяха да ни нахра-
нят и напоят като братя. Но те 
сами нямаха и гладуваха. Как-
во може с няколко брави овце и 
свине в гората, което предста-
вляваше живата стока на един 
дом. Прекарвайки понякога 
ден-два в къщи, ние виждахме 
тежкото имотно състояние на 
тия хора. „На, гледайте наши-
те къщи, ще каже стопанинът, 
прът да размахаш, няма какво 
да се окачи на него. Оголяхме, 
обосяхме, опросяхме дето се 
рекло, в пустия наш лош жи-
вот.“ Та какво можеше повече 

да се очаква от тия потънали 
в мизерия божи създания. За 
четата събираха от селото кой 
каквото може да отдели. Обик-
новенно късче погача, най-вече 
кромид лук за прияда и в краен 
случай малко сирене или слани-
на... Разбира се, ние не се сър-
дехме, защото имахме предвид 
немотията на нашите събратя и 
защото виждахме и това мал-
кото, което предлагаха, го да-
ваха от сърце...

Из спомените на Христо 
Силянов:**

Странджанската комуна
...С тези предложения, но без 
никакъв определен план в гла-
вата стигнахме в Пиргопулу. 
Това село, заедно със съсед-
ното село Балца, образуваше 
участъка, или по-добре цар-
ството на воеводата Петър Ан-
гелов. Да царството. Пиргопулу, 
Блаца, Резово и Миджура... Жи-
телите им рядко се сношават с 
останалото българско населе-
ние в М. Търновско, а с турците 
от Ениада и гърците от Ахтопол 
подържат само търговски връз-
ки... Срещат се и непокътнати 
обичаи, произходът на които 
се губи в най-отдалечено ези-
ческо време. Турски чиновни-
ци идват само когато се съби-
ра десятъкът и бегликът. Много 
рядко през годината припада 
случайно някое отделение вой-
ска. Турски зулуми хората поч-
ти не са виждали...

... В такава девствена поч-

ва сеячите на революционна-
та идея хвърлиха преди година 
първите семена на организира-
ната борба. Идеята се видя съ-
блазнителна на селяните и те я 
възприеха скоро без да съзна-
ват значението на тая решител-
на стъпка...

Младежите се упражняваха 
на пушка и се калеха за актив-
на борба, а безоръжните селя-
ни наглеждаха нивите и доби-
тъка, които нямаха вече частни 
стопани, а принадлежаха на ця-
лото село и на организацията. 
Всеки ден се жънеха узрели-
те нивя, не непременно от соб-
ствениците, без да се гледа на 
кому принадлежат. Приготве-
ната храна се носеше в скла-
довете, като се отделяше от 
нея известна част за нуждае-
щите се селяни и за четниците. 
Сиромасите, а такива бяха по-
вечето, не губеха, разбира се, 
нищо от това. Наопаки, те се 
чувстваха по-добре, много по-
добре, отколкото преди, кога-
то и късчето им земя, и малко-
то им добитък можеха да бъдат 
отнети от лихварите в Ахтопол 

и Ениада. Сега те заедно със 
скромния си имот принадлежа-
ха на организацията и докато 
има храна за всички ще има и 
за тях. Тоя нов строй не може-
ше, разбира се, да се харесва и 
на чорбаджиите, но те било от 
страх, било от честолюбие, ув-
лечение или срам, не изказва-
ха никакво недоволство. Само 
чорбаджийските жени сегиз-то-
гиз натяквали на своите бедни 
комшийки: не ги било яд, че се 
складираше храната им за въс-
танието, а загдето се раздава и 
на по-бедните селяни.
Обявяване на въстанието
... Събрани на полянката, мом-
четата образуваха колело и из-
правени в пълно въоръжение, 
зяпаха Мишел, който стоеше в 
средата.

– Часът, който петстотин го-
дини очакваме, за който рабо-
тихме ден и нощ, купувахме 
пушки, скитахме из балканите и 
пълнихме занданите, най-сетне 
е ударил. Тая вечер всички наши 
братя по кръв и тегло, където и 
да се намират, ще си премерят 
силите с нашите душмани. Къ-
дето има турско село – ще изго-
ри; където има турски аскер – 
ще се разбие! Тая нощ ще има 
да се извършат страшни рабо-
ти. Кръв ще се лее, глави ще па-
дат, села и градове ще горят. От 
тая нощ ние не сме вече раи, не 
признаваме хюкюмат, аскер и 
каймаками, не плащаме данъ-
ци и вергии! Хюкюмат, кадии, 
съдии и аскер на тая земя ста-
ваме ний! Вместо с темане, все-

ки турчин ще се посреща с нож 
и куршум, догдето не се очисти 
нашата страна от душманите 
или се подчинят на нашия ред и 
заживеят с нас не като мъчите-
ли или господари, а в братство 
и мир, с еднакви права и задъл-
жения. Нека всеки, който чув-
ства страх в сърцето си, да се 
отдели, догде е време, защото 
потеглим ли оттук, няма вече 
връщане! Тогава всеки страх-
ливец, ако не падне от турците, 
ще падне от нас. Ние не се бо-
рим за нас, борим се за нашите 
жени и деца, за тия които идат 
след нас.

Мишел свърши своята вдъ-
хновена реч с някои общи упът-
вания за въстанието. Слушаха 
го всички при гробовно мълча-
ние. Но по лицата на селяни-
те, уви, аз не прочетох ентусиа-
зъм и радост, а само покорност 
пред съдбата...

...На 10 август по цялото про-
тежение на Лозенградския сан-
джак турско-българската гра-
ница вече не съществуваше. По 
цялата тази дължина Княже-
ството граничеше не с Турция, а 

със завладяна от въстаниците 
турска територия... която ние 
кръстихме „Малкотърновска 
комуна“.

Веднъж постовете очисте-
ни от неприятеля, другото вече 
лесно. Брадвари, пищовлии и 
кримкари, научени вече да по-
валят телеграфните стълбове 
и да горят... турски села, плъп-
наха из пограничната линия и с 
оставената от самите аскерлии 
газ даваха огъня на казарми-
те, след като ги предварително 
обираха... Изпепелени съвър-
шено, някои казарми биваха по 
два и по три пъти отново напа-
дани от любители подпалвачи. 
В такива случаи, за да не се 
връщат напразно, селяните съ-
баряха стените – да не остане 
камък върху камък. •
Бележки

* Христо Караманджуков е роден 
на 14.12.1876 г. в село Чокманово. От 
1898 г. е активен член на ВМОРО. 
През лятото на 1901 г., издирван от 
турските власти минава, в нелегал-
ност. Участник е в Преображенското 
въстание от 1903 г.

След въстанието следва в Со-
фийския университет и завършва 
философия и педагогика. От 1908 до 
1937 г. е учител и директор в някол-
ко училища. 

Спомените си пише през 1951 г.
* Христо Силянов е роден на 

24.05.1880 г. в Цариград. Още като 
ученик се присъединява към ВМО-
РО. Участник в Преображенското 
въстание от 1903 г. сподвижник и съ-
ратник на Михаил Герджиков. Умира 
в София през 1939 г.

102 години от Преображенското 
въстание и Странджанската комуна

Михаил Герджиков Христо Караманджуков Христо Силянов
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дели Фиданка Бадева – член 
на международната мрежа от 
НПО за наблюдение на публич-
ните финансови институции 
„CEE Bankwatch“ и Екологично 
сдружение „За Земята“. Проек-
тът предвижда добив на злато 
с използване на цианид. Пет 
хълма, сред които Ада тепе, в 
района на Крумовград ще бъ-
дат изгребани. Технологията е 
една от най-опасните за хората 
и дивата природата. При ава-
рия цианидното замърсяване 
ще засегне цялото поречие на 
реките Крумовица, Арда и Ма-
рица, както и Бяло море. Труд-
но могат да бъдат определени 
всички засегнати общности в 
България, Гърция и Турция при 
един дори малък инцидент.

„Недопустимо е с пари на 
европейските данъкоплатци 
да се тровят с цианиди хора-
та на Крумовград,“ продължи 
Фиданка, а Константин Дичев 
от „Зелени Балкани“ допъл-
ни: „Районът на Крумовград 
е потенциален обект на евро-
пейската мрежа от защитени 
територии Natura 2000. Бъл-
гарската държава има анга-
жимента пред ЕС да осигури 
пълна защита. Недопустимо е 
застрашаването на уникална-
та дива природа в района“.

Победа в Попинци

На 9 август фирмата конце-
сионер в Попинци отново на-
прави опит да започне работа 
против желанието на местна-
та общност. Сутринта сонда-
та с местостоянка в Панагюри-
ще е започнала придвижване 

до с. Попинци. Жива верига 
от над 200 човека вчера сле-
добед спря придвижването на 
съоръжението между гр. Пана-
гюрище и с. Попинци. Още су-
тринта будни граждани бият 
тревога от селската камбана-
рия за намеренията на фирма-
та отново да започне работа 
по проучване. Цял ден хората 
в селото са били нащрек и са 
били готови на действия. Сле-
добед сондата е транспорти-
рана в близост до селото и 
веднага е спряна от протести-
ращи. Цяла вечер живата ве-
рига е подновявана на всеки 
два часа от с. Попинци. Поли-
цията твърдо е решила да не 
допусне ексцесии. Напрежени-
ето е голямо. Очаква се граж-
данското неподчинение да 
продължи безсрочно, докато 
властите признаят правото на 
самоуправление на общност-
та предвид ратифицираната 
от България Европейска хар-
та за местно самоуправление.  
Хората са много изморени, но 
готови да отстояват правото 
си на живот и да не допуснат 
унищожаване на природата. Те 
не са сами. Подкрепени са от 
местната власт – Община Па-
нагюрище и Община Стрелча, 
неправителствените организа-
ции, участващи в акциите за за-
щита на Крумовград, загриже-
ни хора и независими експерти. 
Хората са против концесия-
та за търсене на злато в райо-
на на селото. Те много добре 
знаят какво ще ги сполети при 
тази концесия, като имат пред-
вид опита на Крумовградчани 
– съвсем невинно държавата 

дава концесия за търсене на 
благородни метали на чужда 
фирма, като дава възможност 
българските открития да се 
препишат на чуждата фирма и 
тя да вземе концесия за добив 
без търг и наддаване – типичен 
корупционен механизъм. След 
това чужденците добиват и из-
насят златото и оставят „лу-
нен пейзаж“ за населението.  
Хората в Попинци знаят опас-
ността за целия район и здра-
вето на хората, защото по-
вечето от тях са работили по 
рудници и фабрики в Пана-
гюрско – Асарел-Медет, фа-
брика “Радка”, мина Елшица. 
Много от тях са болни от раз-
лични „професионални“ бо-
лести в резултат от работата 
им в мините и досега им с ре-
агенти и взривни вещества. 
В декларацията четем: „Всич-
ки ние отговорно заявяваме, 
че сме против България да ге-
нерира неблагоприятни еколо-
гични последствия, да предос-
тавя черен ниско платен труд и 
обекти на нейна територия да 
представляват постоянна във 
времето заплаха от отравяния 
на хора покрай реките на три 
държави. Не разрешаваме да 
се унищожава културно-исто-
рическото ни наследство, пра-
вото на живот и препитание 
на хората, както и превръща-
нето на страната ни в „сурови-
нен придатък“ и депо за мръс-
ни отпадъци. Настояваме да се 
преразгледа концесионния до-
говор и подведат под отговор-
ност отговорните длъжностни 
лица, ако за това има основа-
ние.“

На 17 август се разнесе ве-
стта, че най-вероятно е започ-
нала прокурорска проверка по 
сигнала на Инициативния ко-
митет, Федерация на природо-
защитни сдружения „Зелени 
Балкани“ и „За Земята“ за дан-
ни за престъпление по служба 
на служители на МОСВ при от-
даване на концесия за търсе-
не и проучване на полезни из-
копаеми на връх „Петелово“ до 
с. Попинци. Камбаните в с. По-
пинци бият от сутринта, а хо-
рата се веселят. Палатковият 
лагер все още не е разтурен 
и протестиращите желаят да 
продължат „стражата“ за из-
вестно време. За съжаление 
хората в страната са лъгани и 
подвеждани многократно и ня-
мат вяра на институциите, за-
явяват протестиращите. Наше-
то мнение е, че институциите 
действат адекватно и без баве-
не, добавят още протестиращи-
те. „Благодарим на главния про-
курор на Република България и 
Върховна касационна прокура-
тура. Надеждата ни за правова 
държава започва да се възвръ-
ща. Само с гражданска актив-
ност, като обединим силите на 
прогресивно мислещите и с не-
примиримост към корупцията 
можем да се борим за по-добро 
бъдеще. Победата в Попинци е 
показателна!“, коментира Кон-
стантин Дичев от „Зелени Бал-
кани“.

Суходол не беше краят, а 
началото

Планираната площадка за бали-
ране на отпадъци в кв. Требич е 

незаконна и заплашва правото 
на живот и чиста околна среда 
на гражданите. След протести-
те в Суходол и невъзможност-
та на общинските и централни 
власти да се справят с пробле-
ма с отпадъците на София, на-
прежението ескалира и по мес-
та се организират Инициативни 
комитети, които законно за-
щитават правата си. Жители-
те на съседното село Мрамор 
също организираха своя акция, 
на която поканиха и временния 
кмет на София и най-вероятен 
кандидат на ОДС за постоянен 
такъв Минчо Герджиков, както 
и кметовете на районите Връб-
ница, Нови Искър и кв. Миро-
вяне. По данни към редакцион-
ното приключване на броя на 
вестника на предишното събра-
ние Герджиков е бил освиркан 
и изгонен от селото, след като 
е заплашил протестиращите с 
поредната употреба на сила. 
Местността Чучулица, където 
планират новата площадка за 
изгаряне на отпадъци, досега 
се слави като един от най-чис-
тите райони в околността. Ре-
дакцията на в. Свободна мисъл 
има готово решение на пробле-
ма с предложение площадката 
за изгаряне на отпадъци да се 
разположи в градинката пред 
Столична голяма община на ул. 
Московска. Геометричното мяс-
то осигурява най-кратък път на 
камионите с отпадъци от цяла 
София, а освен това отстои на 
еднакво малко разстояние от 
трите главни средища на отпа-
дък в столицата на бул. Донду-
ков 1, бул. Дондуков 2 и площад 
„Народно събрание“. •

Отпорът срещу златотърсачите и управниците
продължава от страница 1

Водата дойде и си отиде, как-
во отнесе и какво остана? 
Материалните щети са огро-
мни, цял един град – Ихтиман 
– се наложи да бъде евакуи-
ран, прекъсната бе и железо-
пътната връзка София – Плов-
див, транспортна артерия 
със стратегическо значение.  
Няма да се спираме на гене-
ралните въпроси като защо от-
ново се стигна до тук след като 
съвсем наскоро имахме същия 
горчив опит, защо управлява-
щите не си извлякоха поуките, 
защо не взеха мерки, защо не 
бяха изпуснати язовирите на-
време, не бяха изградени диги 
и т.н Знаем, че колкото и добре 
да си подготвен при такива си-
туации, винаги може да бъдеш 
изненадан и затова нека да ос-
тавим тези въпроси единстве-
но на съвестта на господата 
министри и ръководители на 
различни ведомства, те най-до-
бре знаят дали са си свърши-
ли работата както трябва и да 
преминем към едни други не-
приятни неща, които не можем 
да отдадем на случайността. 
Преглеждам вестниците с но-
вини около пороя. „По 1000 
лева за жертвите на потопа“ 
(в. Телеграф, 13 август). Мал-
ко или много това все пак е ня-
каква първоначална помощ. Но 
с официалните медии съм се 
научил никога да не се доверя-
вам и попрегледах и други из-
дания. И ето, че още на втория 
попаднал ми вестник се появи 
едно лошо чувство. В статия по 
същата новина във в. 24 часа 

може да се прочете следното: 
„всяко семейство ще може да 
получи до 1000 лв. Колко точно 
ще вземе, ще преценят общин-
ските комисии по бедствия, ко-
ито правят оценка на щетите. 
Те ще предложат на кметове-
те за какви [електро] уреди да 
кандидатстват [засегнатите]“. 
Нека ви преразкажа какво ми 
каза жителка на Костенец. По-
неже жп линията е прекъсна-
та, тя отишла в кметството да 
се осведоми за това как ще се 
пътува до София, понеже мно-
го хора работят там. Смислен 
отговор не получила какъв ще 
е графикът на рейсовете, но 
бързо й набутали едно пакет-
че с няколко консерви в ръце-
те – вероятно, за да се разкара 
по-бързо. А на възражението 
„ние специално нямаме нужда 
от помощи, просто се интере-
сувам за рейсовете“ получила 
отговор „обадете се по теле-
фона по-късно“. Е, на другия 
ден се оказа, че „общински-
ят съвет още решава“. Реша-
ва какво? Рейсът да тръгва 5 
минути по-рано или по-късно 
или... как да „разпределят“ от-
пуснатите парични средства?  
Следващо заглавие – „Спират 
армията да прави жп линии“ 
(в. 24 часа, 13 август). Наши-
ят миличък бивш вицепреми-
ер Николай Василев отказва 
на армията да се включи във 
възстановяването на линията 
София - Пловдив, макар сами-
ят началник на Генералния щаб 
ген. Никола Колев да заяви, че 
могат да я възстановят за две 

седмици. А колко време според 
Василев ще се оправи линия-
та със силите единствено на 
БДЖ? Сигурно за една седми-
ца, за да предпочете БДЖ пред 
армията. Нищо подобно, по ду-
мите на самия Николай Васи-
лев – минимум 6 месеца. Каква 
е логиката? Според министъра 
армията не можела да се спра-
ви добре. Армията ли нямало да 
се справи добре? Ако има нещо, 
заради което наличието на ар-
мията е все още оправдано, 
това е именно реагирането при 
бедствени ситуации. Армията 
ли не може да строи мостове, 
да разчиства силно пресечен 
терен, да прехвърля огромни 
земни маси? Ако наистина не 
може, за какво тогава я дър-
жат? Да потушава вълненията 
при народно недоволство ли? 
Не, армията може да строи же-
лезен път, просто ако тя го пра-
ви, то спират далаверите на ня-
кои хора. Съвсем друго е да се 
протакат нещата цели 6 месе-
ца, да се усвояват пари от дър-
жавния бюджет, да се съста-
вят „експертни“ комисии и т.н.  
Един обикновен работник ми 
каза с прости думи нещо, кое-
то и други хора изказаха като 
мнение: „Това наводнение им 
дойде дюшеш на големците, 
знаеш ли сега колко пари ще 
лапнат?“. Едно е ясно, водата 
дойде и си отиде, отнесе жи-
вотни, коли и къщи, но пак не 
отнесе най-големия боклук – 
властимащите от всички цве-
тове и партии.

Жоро

Какво не отнесе водата Божа работа?
Отец Любен Коларски – управител на манастира „Св. 
Мина“
„Потопът беше Божие предупреждение“
„Иде още по-лоша беда“
„Господ ни наказва, защото го забравихме“

от интервюто на Красимир Боев в бр. 33 на в. 168 часа:

„От 30 години съм свещеник и винаги съм наблюдавал 
как се развива районът. Едно време по реката сновяха 
багери, които чистеха коритото от боклуци и затлачва-
ния. Поне от 16 години багери престанаха да идват на 
брега на Искъра. В същото време циганите разгромиха 
повече от съоръженията, които удържаха реката. Ис-
кам да попитам дали само те са виновни за лошото със-
тояние на инфраструктурата ни? Те крадат съоръже-
нията и после ги продават на складове за изкупуване 
на желязо. Зад собственика на всеки един такъв склад 
стои по един човек от парламента. Рибата мирише от-
към главата и тази поговорка е валидна за нашата дър-
жава. Досегашните управляващи така и не се научиха 
да спазват законите. Най-страшен е човекът, който не 
се страхува от земните и Божиите закони. Той е готов 
да краде, лъже и убива, за да осигури собственото си 
благоденствие.

…Предишни години е валяло много повече дъжд, 
но никога не сме имали подобни бедствия с наводнени 
къщи и загинали хора. Тоновете отпадъци и мърсотии, 
които произвеждаме са запушили всички реки и кана-
ли. Самите ние сме виновни това да ни се случи. Хвър-
ляме си боклука където падне, всички решетки на шах-
тите са откраднати, строят се безконтролно нови къщи 
и кооперации. Каналите не издържат, реките се затлач-
ват и накрая отходните води се връщат отново в домо-
вете ни. Сега никой не се наема да се грижи за водите 
на България. След потопа погледнах от Кубратово до 
село Гниляне. Сякаш морето се беше пренесло на наша 
територия. Всичко беше под вода.“

* * *
Дали Бог има някакъв дял в случилото се не знаем, но вина-
та на цялото население е очевидна, след като всички реки и 
дерета са превърнати в сметища, а бракониерите и дървена-
та мафия унищожиха горите, вследствие на което се появиха 
стотици свлачища.
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В България живеят около 50 
етноса, но за конфликти може 
да се говори само за такива 
между българи и цигани, които 
особено много зачестиха през 
тази година. Всички те са опи-
сани много подробно, както в 
пресата, така и в електронни-
те медии и заради това ще ги 
споменем в телеграфен стил, 
само по-големите от тях:

• В началото на годината 
беше съобщено за този в сун-
гурларското село Славяница, 
когато цигани пребиват двама 
полицаи, извикани на помощ 
на нападнат пазач на магазин.

• Следва голям побой в кв. 
Захарна фабрика, когато бива 
убит професор от развилняла 
се циганска тълпа от над сто-
тина души.

• В началото на юли става 
истински погром в кравефер-
ма в Козлодуй, с няколко пре-
бити българи и 9 простреляни 
цигани.

• Няколко дни по-късно в гр. 
Елин Пелин е пребит от цигани 
73 годишен мъж в дома му.

• По същото време става ма-
сов побой в плевенския квар-
тал Сторгозия, разтърван от 
полицията след около 40 ми-
нути.

Характерни са циганските на-
бези за грабежи в заводи, ваго-
ни, жп релси, лозя, градини, не-
охранявани вили, безконтролно 
изсичани на гори (не с мащаби-
те на дървената мафия, разби-
ра се).

Засега почти във всички слу-
чаи се говори само за циганска-
та агресия и какво да се пред-
приеме, за да се спасим от нея. 
А характерното в случая е, че 
циганите винаги участват масо-
во в събитията, независимо кой 
ги е предизвикал.

Константин Тренчев препо-
ръчваше създаването на специ-
ални отряди за охрана на рекол-
тата по селата. ВМРО и Атака 
апелират за вземане на специ-
ални мерки за еднакво спазва-
не на законите, както от бъл-
гари, така и от циганите. И че 
както искат права, така да имат 
задължения.

Така или иначе цигански про-
блем има и никой не може да си 
затваря очите пред него. Защо-
то ако се гледа на него, както 
досега, положението ще става 
още по-лошо. Работата е там, 
че циганите са многобройни и 
продължават да се размножа-
ват неконтролируемо. С всяка 
година числеността им се уве-

личава и не след дълго, особе-
но след като при другите етноси 
раждаемостта намалява, след 
10-20 години ще станат мнозин-
ство. И като се има предвид, че 
огромната част са неграмотни 
или полуграмотни, че не ще мо-
гат да се включат в съвремен-
ното високотехнологично про-
изводство, ще настъпи истинска 
катастрофа.

Според някои статистики 
една 0,2% от тях имат висше об-
разование, а 6,5% – средно, въ-
преки условията, които им се 
дават. С основно образование 
са 41,8%, 28,3% са с начално, 
23,2% са напълно неграмотни.

При това положение около 
60% от всички социални помо-
щи отиват за тях и 80% от суми-
те за майчинство. А като гледа-
ме какъв е съставът на децата в 
домовете за сираци и изоставе-
ни деца, ще видим, че положе-
нието никак не е розово.

И преди да продължим ната-
тък, ще приведем още една ци-
фра: 28,8% от младите цигани 
между 16 и 25 години и 25% от 
25 до 39 години никога не са ра-
ботили.

Проблемът с циганите за 
България е особено важен по-
ради процентното съотноше-

ние българи-цигани. Съотнесе-
ни към населението, при нас са 
най-много. В много европейски 
страни въобще ги няма, а в една 
Англия от около 60 милиона на-
селение, те са едвам десети-
на хиляди. И ако голяма част от 
тях искат да живеят от социал-
ни помощи или кражби – жална 
ни майка.

Независимо от това обаче, от 
всички приписвани им недоста-
тъци – че са мързеливи, крадли-
ви, недисциплинирани, безотго-
ворни, лекомислени и още много 
други, те имат право на живот. 
Само че ще трябва да приемат 
нормите на останалата част от 
обществото. Не че другите са 
светци. И там, сред всички сло-
еве и професии на обществото 
има мошеници, крадци, фалши-
фикатори, измамници и прода-
жници, но някакси е по-прием-
ливо и не бие толкова на очи, 
въпреки че някои оперират с ог-
ромни суми, каквито неграмот-
ните цигани не могат да си пред-
ставят.

И няма да има такива щети 
като сега – за няколко крана да 
се съсипе цяла напоителна сис-
тема за десетки хиляди.

За да стане това, единствено-
то спасение е в образованието. 

И то задължително, ако трябва 
и насила. Тогава, като се обра-
зоват, ще си позволяват толко-
ва деца, колкото ще могат да от-
гледат и то не как да е. И без да 
разчитат на социални помощи.

Мисля, че сега има един мно-
го удобен случай. Със съкраща-
ването на армията се освободи-
ха много казармени помещения. 
И вместо да се разпродават и 
разрушават, да се преустроят в 
колежи и интернати за част от 
циганската младеж (и сред цига-
ните има много богати хора, кои-
то могат да се грижат за децата 
си). За тях могат да се подсигу-
рят условия, както в колежите 
на Запад. Към тях могат да се 
насочат всички средства, които 
се изпращат от Европа и Амери-
ка, а ако нещо не достига, да се 
доплаща от държавата. Там, в 
тези учебни заведения, млади-
те циганчета ще могат да полу-
чат нужните им знания и умения, 
за да се включат в обществения 
живот като знаещи и можещи. И 
тогава няма да ражда по дузина 
деца, които да стават наркоман-
чета, проститутки и просячета. 
И опасността да станат мнозин-
ство и да няма кой да ги изхран-
ва ще отпадне. •

Г. Божилов

Въпроси и отговори

Има ли в България етническо напрежение?

Синдикати в България – а има ли ги изобщо?

Все по-често все по-фрапи-
ращите своеволия на властта 
раздухват тлеещото социално 
напрежение. И като по учебник 
КНСБ и КТ „Подкрепа“ влизат 
в ролята си и оглавяват про-
тестите на миньори, учители, 
работници в захарни заводи. 
Но каква дейност вършат те и 
вършат ли нещо въобще? Как-
ва е ролята на синдикатите в 
България? Има ли ги изобщо? 
Истински синдикати ли са?

Да разгледаме различните 
концепции за синдикатите и 
тяхната роля.

Какво е това синдикат?

Институционализиране на кон-
фликтите

Според първата концепция 
конфликтите между работни-
ци и капиталисти са смущения, 
които постепенно биват прео-
долявани. В този случай син-
дикатите се интерпретират 
като институционални форми, 
в рамките на които конфли-
ктите могат да бъдат разреше-
ни конструктивно.

В едно произведение на 
немския социолог Дарендорф 
(„Класи и класови конфликти в 
едно индустриално общество“) 
се твърди, че през втората по-
ловина на ХХ век индустриал-
ните конфликти се институци-
онализират, т.е.: 1) създават се 

споразумителни органи и фор-
ми, в които се срещат споре-
щите страни; 2) ако тези орга-
ни не постигнат договореност, 
се използват арбитражни ор-
гани; 3) интересите на работ-
ниците са формално предста-
вени в ръководните органи на 
компаниите и 4) наблюдава 
се тенденция към институцио-
нализация на работническото 
участие в управлението.

Дали това схващане отгова-
ря на действителността? Тъй 
като основната цел на капита-
листа (в нашия случай на рабо-
тодателя) е печалбата, те не 
биха се поколебали да уволнят 
работниците и да орежат за-
платите и социалните им при-
добивки, ако знаят, че това ще 
им донесе намаляване на раз-
ходите и повече печалба. Така 
идеята за конфликтите като 
временни смущения не изглеж-
да правдоподобна по простата 
причина, че тези „смущения“ 
се изострят поради нараства-
щата разлика (в икономически 
и социален план) между бога-
ти капиталисти и обикновени 
работници и разнопосочността 
на интересите им (абсолютна 
и тотална печалба с цената на 
всичко от една страна и соци-
ална справедливост от друга).

Институционализацията на 
конфликтите е факт, но за съ-
жаление не в позитивен план, 
защото тя не води до реша-
ването им, а само до тяхно-
то канализиране и временно 
потушаване. Как работи този 
механизъм? КНСБ и КТ „Под-
крепа“ са йерархични, бю-
рократични организации със 
своя вертикална организаци-
онна структура. При възниква-
не на конфликт всичко се по-
ема от синдикалните централи 
по места: „Остави всичко на 
нас, това ни е работата“. Всич-
ко тръгва нагоре по йерархия-
та от отдели и в крайна сметка 
се изгубва по веригата. Работ-

ниците нямат право сами да 
отстояват интересите си, ня-
кой трябвало да ги предста-
влява и този някой не изглеж-
да особено заинтересован да 
свърши нещо, освен печелене-
то на популярност. Същата е и 
ролята на различните споразу-
мителни и арбитражни органи 
– да създадат впечатлението, 
че конфликтите се решават и 
че всичко върви гладко. Но за 
колко работници, на които от 
месеци не са им изплатени за-
платите, сте чували? И имали 
ли са особен ефект решения-
та на различните органи? Така 
синдикатите се превръщат в 
клапи за изпускане на социал-
ното напрежение, в йерархични 
полудържавни пъдари и бюро-
кратични машини, обслужващи 
капитализма.

Що се отнася до участието 
на работници в управленски-
те структури, то наистина е 
само формално и колкото „да 
се отбие номерът“. Какво ста-
на с РМД-тата (работническо-
мениджърските дружества)? 
Приватизацията се извърш-
ва в ползата на крупни външ-
ни капиталисти, примамени от 
евтината работна ръка, която 
може безпроблемно да се екс-
плоатира. Това са „стратегиче-
ските инвеститори“, които не 
се интересуват от създаване 
на работни места или разви-
тие на даден отрасъл, а само 
от печалбата.

От тази гледна точка КНСБ 
и КТ „Подкрепа“ са синдика-
ти по смисъла на горното опре-
деление, т.е. клапи за изпуска-
не на социалното напрежение, 
йерархични полудържавни пъ-
дари и бюрократични маши-
ни, обслужващи капитализма 
и имащи за единствена цел да 
канализират общественото не-
доволство.
Радикални и реформистки син-
дикати

Според друго схващане кон-

фликтите са проява на фун-
даментални и неотстраними 
икономически противоречия. 
Тогава синдикатите биват ре-
волюционни (или радикални), 
когато търсят решение на тези 
противоречия, и фалшифика-
тори на класовото съзнание 
и отклонители на класовото 
действие – реформистки, кон-
сервативни.

Да помислим дали конфли-
ктите са фундаментални и не-
отстраними икономически про-
тиворечия. Отново трябва да 
имаме предвид основната цел 
на капиталиста (в частност ра-
ботодателя) – печалбата на 
всяка цена и основата за тези 
конфликти – желанието за 
справедливо разпределение 
на благата, което застрашава 
тоталната печалба. Така става 
ясно, че конфликтите са неот-
страними, крайната противо-
положност на позициите и ком-
промисното им „решаване“ е 
само забавяне и временно при-
тъпяване на напрежението.

Английският социолог Алън 
твърди в „The Sociology of In-
dustrial Relations“, че „пазарни-
ят характер на капиталисти-
ческата система не позволява 
на синдикатите да изпълняват 
основната си цел - защита на 
интересите на своите члено-
ве“. В условията на капитали-
зъм синдикатите не могат да 
направят кой знае колко чрез 
легални, предвидени от зако-
на действия, тъй като действи-
ята им са ограничени. Догова-
рянето с работодатели не води 
до никакви резултати. Напри-
мер по-високото заплащане, 
спечелено по пътя на колек-
тивното договаряне, се губи 
от работника в повишените от 
работодателите цени на стоки-
те, които той закупува като по-
требител. Единственият ефект 
е инфлация. Така става ясно, 
че предвидените от система-
та мерки за защита на инте-

ресите на обикновените хора 
не действат. Остават преките 
действия, които са характер-
ни за радикалните синдикати и 
не се изразяват в дирижирани 
протести и петиции.

В книгата си „Държава-
та и капиталистическото об-
щество“ Милибланд смята, че 
привличането на представите-
ли на синдикатите в различ-
ни равнища на държавното уп-
равление увеличава натиска 
върху тях да се съобразяват 
с „националните интереси“, да 
подхождат към нещата с не-
обходимата „национална отго-
ворност“, да гласуват за „на-
ционалноотговорни решения“ 
и т.н. Всичко това води до под-
веждане на работниците и ка-
нализиране на недоволството 
под удобни за властта и биз-
неса (които всъщност са едно 
и също) формули. Всъщност 
това и правят реформистки-
те синдикати – сътрудничат с 
властта под предтекст за на-
миране на компромисно ре-
шение. Това компромисно ре-
шение обаче почти винаги е в 
ущърб на работниците и в пол-
за на едрите богати капитали-
сти. Реформистките синдика-
ти са като партийни машини – с 
апатична членска маса, ясна и 
строга организационна струк-
тура с лидери, които „ще се 
погрижат за всичко“. Напомня 
ли ви това на някои синдикат? 
КНСБ? „Подкрепа“?

Става ясно, че КНСБ и „Под-
крепа“ са реформистки синди-
кати, фалшификатори на кла-
совото съзнание и отводители 
на класовото действие. Тяхна-
та дейност не води до никак-
ви резултати, а само временно 
притъпява конфликтите, кои-
то остават нерешени. А и няма 
как да бъдат решени, когато 
те действат в партньорство с 
властта и бизнеса. •

(продължава в следващия брой)
Петър
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На този или тази, които ще 
кажат: “Не се отнася за мен!”

Понеделник – на развиделява-
не – Перко Перков се събуди 
безумно влюбен в колежката си 
Мърла Пръдлекова. Усещаше 
как целият прелива от жизнера-
достно дръзновение и необятно 
разлигавена нежност. Въпреки 
шеметните, чрезвичайни чув-
ства, омаяли най-съкровените 
недра на Перковата душевност, 
привичките му, както винаги до-
сега, сработиха с педантична 
регулярност: бръснене, закуска, 
обличане и хайде на тротоара 
с кракомобила към работното 
място. Но само подир няколко 
крачки неочаквано подскочи, 
велурените му обувки се отде-
лиха от тротоарната настилка 
и той тържествено полетя над 
улицата, после над къщите и 
хоп! – съвсем меко и плавно ка-
цна пред Областната агенция за 
приватизация на обществените 
тоалетни (ОАПОТ), където от 
пет години всеотдайно даваше 
своят принос в общодържавния 
подход към борсовите екстри на 
пазарната икономика, което пък 
в превод на нормален българ-
ски език означаваше екстрено 
да се осигурят всички благопри-
ятни условия за бившия болше-
вишкокомунистически елит при 
превръщането му в капиталис-
тическа олигархия. Всеки божи 
ден Перко Перков педантично 
инспектираше предстоящите 
за приватизиране обществени 
клозети в областта, съоръжен 
с дефекатомер (лайномер) за 
отчитане количеството екскре-
менти (лайна) от дефекации-
те (големите нужди) през съот-
ветния месец. Всъщност според 
установеният обем екскремен-
ти във всеки кенеф варираше и 
първоначалната индивидуална 
цена в предстоящите търгове за 
евентуалната приватизация на 
конкретните обществени нуж-
ници... Приземяването на Перко 
Перков пред самия вход на ОА-
ПОТ буквално шашна минувачи-
те, а най-вече потресе и удиви 
неговите злостно-завистливи 
колеги – нещо съвсем типично 
за чиновническия манталитет. 
Така де! Кога друг път бе става-
ло подобно безобразно- фено-
менално събитие! Един триде-
сет годишен млад мъж – никому 
неизвестен, без съмнение не-
поправим хапльо и изведнъж – 
ни в клин, ни в ръкав – почва 
да хвърчи, представете си! Да 
имаше някакви връзки с мест-
ните бизнесменски и политиче-
ски величия, реституирани или 
приватизирани лично свои имо-
ти, или поне да беше кредитен 
милионер, нагушил се с безброй 
финикийски знаци, да бе рота-
рианец или масон – иди дойди, 
а то нищо...абсолютно нищо... 
Ама не може така, дявол да го 
вземе! Къде ще му излезе кра-
ят щом и диванета като Перко 
Перков се разхвърчат във виси-
ните?! Силно възмутен, дирек-
торът на ОАПОТ извика Перков 
в кабинета си и отсече безапе-
лационно: “Виж какво, млади 
човече, няма да търпя такива 
анархистични ексцеси!... Съби-
рай си партикешите и прав ти 
път! Хвърчила на нас не ни тряб-
ват! Нужни са ни авторитетни и 
акуратни държавни чиновници, 
иначе ще видим Европейския 
съюз през крив макарон! Ясно 
ли е?!”.

- Тъй верно, господин дирек-
тор! – измънка уплашено Перко 
Перков, чиито казармени нави-
ци все още атавистично се про-
явяваха особено в извънредни 
ситуации като сегашната, кога-
то с назидателен тон му наби-
ваха в чиновническата куфал-
ница конското евангелие. И по 
гвардейски изопнал снага умо-
лително проблея: - Аз...без да 
искам...защото такова...се влю-
бих...

Директорът окаменя от из-
ненада. Самият той чукаше до 
премаляване цяла дузина мла-
ди, апетитни женски създа-
ния, но досега не му се беше 
случвало дори едва-едва ле-
кичко да подхвръкне, камо ли 
да се разхвърчи лекомислено 
като Перко Перков. Пък и зара-
ди нескончаемите си любовни 
авантюри отдавна би трябвало 
вече да циркулира из космоса 
със скоростта на Халеевата ко-
мета. Ала, слава богу, в дирек-
торската му чутура нивга не се 
пръкваше мисълта да прене-
брегне гравитацията, тоест зем-
ното притегляне, за да се ман-
дахерца сред облаците. Значи 
тук се криеше нещо нередно, 
нещо дибидюс ненормално или 
още по-неглижиращо – Перков 
изглежда издевателски се по-
диграваше с него! И то в един 
такъв критичен, съдбоносен мо-
мент, когато всички лайномери 
в областта повсеместно отчита-
ха дефицит от екскременти и по 
всяка вероятност предстоящи-
те за приватизиране клозети 
окончателно щяха да банкрути-
рат и насрочените търгове ня-
маше как да се състоят. Друго-
яче не би могло и да бъде щом 
90% от населението се бе ско-
калявило от системна гладо-
рия, програмирана и предиз-
викана от пребоядисалите се 
в седесаро-социалисти бивши 
болшевикокомунисти – страте-
зи на пустословния, многогоди-
шен български преход към па-
зарна икономика. Знайно е, че 
гладна мечка хоро не играе, а 
още по знайно е, че храната пра-
ви лайната, тоест – няма храна, 
няма лайна! Трагичният проми-
съл за критичното финансово 
състояние, в което бе изпадна-
ла ОАПОТ и за извънредно наг-
лото Перково хвърковато пове-
дение вбеси директора и гласът 
му прогърмя с апокалиптичен 
тембър: “Перков! Как смееш!... 
Бунак с бунак!!!... На улав ще 
се правиш, а?! Влюбил се уж и 
хвръкнал! Хайде, де! – и в зени-
ците на началството лумна кръ-
вожадно, термоядрено сияние.

Перко Перков почти припад-
на от страх.

- Ама... моля ви се, господин 
директор... – плачливо запелте-
чи той – Аз никога вече... мно-
го... много се извинявам...

Въпреки холеричният си ха-
рактер, директорът, общо взе-
то, беше добродушна натура и 
след кратко колебание амнис-
тира хвърченето на Перков. Но 
от този момент нататък Перко-
вите приятели и колеги започ-
наха върло да злословят по по-
вод хвърковатата му авантюра. 
“Кой? Перков ли? – шушукаха 
злорадо – Това негово хвърчене 
не е току така... въобще тъмна 
история, нечиста... несъмнено 
насочена срещунационалното 
единение... И вместо с нещо да 
допринесе да стъпим здраво 
на краката си като народ, като 

българи и под скрижалите на 
православните ценности и на-
чело с нашия патриотичен, час-
тен, български, национално-от-
говорен капитал да оправим 
държавата си... той, льохманът 
му с льохман, решил да ни скан-
дализира и се разхвърчал в не-
бесата... абсолютен нонсенс на-
истина! Един дявол знае кой 
спонсорира хвърченето му?! 
Може би някоя религиозна сек-
та – я адвентистка, я мормон-
ска – или някакви анархисти, 
или пък ислямски фундамента-
листи... Изобщо страхотен Пер-
ков гаф... Но ще му се чуе гла-
са... Всичко тайно, става рано 
или късно явно! В “Капиталът” 
на Карл Маркс... ах... пардон... в 
Библията го пише!

Напразно Перко Перков със 
сълзи на очи обясняваше на-
ляво и надясно, че е хвъркнал 
може би, ей така – съвсем слу-
чайно, защото изперкал и се 
влюбил в една своя колежка. 
На въпроса в коя – не можеше 
да отговори – от страх и притес-
нение забравил беше.

- Брей, че хитрец! – намигаха 
си зад гърба му – Влюбен бил и 
хвръкнал?! И ние сме се влюб-
вали, но да хвърчим като вра-
бци... на какво прилича това?!

Перко Перков изпадна в със-
тояние на тотална прострация 
– отщя му се и яденето, и пие-
нето, и секса, заприлича на при-
зрачно видение, извлякло се 
кой знае защо из гробните по-
кои... Стигна се дотам, че даже 
приятелят му от детинство Ком-
проматов написа донос срещу 
него до едно особено отговорно 
държавно учреждение, къде-
то суперотговорно бачкаха неу-
морно все отбор отбрани ниско-
чели, дебеловрати, мускулести 
юначаги денонощно загрижени 
за сигурността на държавата 
или да си го кажем без усукване 
– охраняваха с церберска стръв 
царствените имоти на бивша-
та болшевишкокомунистическа 
партокрация, мутирала в плуто-
мутрокрация. Не се мина много 
време и привикаха Перков във 
въпросното особено отговорно 
държавно учреждение и там ня-
какъв особено отговорен важен 
господин (преди години особено 
отговорен, прекомерно важен 
другар в болшевишкокомунис-
тическата Държавна сигурност), 
с опустошителния поглед на Не-
мезида – древногръцката бо-
гиня на отмъщението, размаза 
Перков в гръмотевичните де-
цибели на тиранозавърския си 
рев: “Какво си въобразяваш бе, 
господинчо?! Ще хвърчиш, а?! 
Как така всички граждани на 
Републиката вървят като нор-
мални човеци, а ти, сукин сине, 
на хвърковат ще ми се правиш! 
Че туй е анархистко покушение 
срещу демокрацията, въпиещо 
престъпление спрямо Консти-
туцията! Къде в нея пише бе, 
серсемино, че някой си нищо и 
никакъв никаквец, просто ей 
така, ще вземе да хвръкне?! 
Знаеш ли, непрокопсаник та-
къв, колко параграфа от Нака-
зателния процесуален кодекс 
си сгазил, а?! Че само по пара-
граф 108 можем да ти друснем 
три години строг тъмничен за-
твор, баламурнико завеян!

Перко Перков усети как всич-
ките му фибри неистово, исте-
рично вибрират и след някол-
ко безпаметни мига се пльосна 
като треперяща пихтия в нозе-

те на особено отговорния госпо-
дин, чиито високоотговорни уши 
сглъхнаха от жалостивите, умо-
лителни Перкови вопли: “Прос-
тете ми, господине!... Ваше пре-
възходителство... сиятелство... 
величество... заклевам Ви се... 
аз никога... повече никога не бих 
си позволил подобна разхайла-
зеност... разгащеност... разпаса-
ност... Моля Ви... Простете ми, 
милостиви господине!”

Какво стана по-нататък ли? 
Ами житейският пасианс на 
Перко се нареди по изумително 
щастлив за него начин, предо-
пределен преди всичко от вина-
ги изрядното му рабско раболе-
пие пред силните на деня. Явно 
неговото хвърчене си бе една 
чиста случайност, своеобразен 
пароксизъм и въобще твърде 
странна аномалия в иначе про-
заично мижавата му, тривиал-
ночиновническа душевност. 
Впрочем ужасът и стресът, ко-
ито той преживя подир хвърко-
ватата си авантюра, го депре-
сираха до такава степен, щото 
вече единственият му възмо-
жен способ на движение беше 
охлювото пъплене. Перковото 
лазене не направи кой знае как-
во впечатление. Преобладава-
щите, традиционни обществени 
възприятия третираха пълзе-
нето като съвсем обикновено, 
закономерно явление, защото 
движението на влечугите не бе 
някаква рядкост в човешките 
общности – напротив – срещаше 
се повсеместно и от незапомне-
ни времена властимащите бяха 
свикнали със своеобразности-
те му и всячески поощряваха 
придвижването пълзешком... И 
ето, че се получи на пръв поглед 
нещо изненадващо, ала всъщ-
ност напълно логично. Благода-
рение именно на своето охлюво 
пълзене Перко Перков устрем-
но напредна в служебната си 
кариера и целенасочено нагази 
в хайлайфните селения на така 
наречения елитарен бомонд, 
състоящ се от шарлатани, тър-
гаши, гешефтари, мафиоти и из-
явени лайнари като него. Не ще 
и дума – бизнесът с лайната се 
оказа невероятно рентабилен – 
в края на краищата нали пари-
те не миришат!... След години 

Перко Перков се пенсионира, 
заемащ длъжността президент 
на “Зръц-пръц-дръц-банк” – АД. 
Банката беше възникнала по 
време на съкрушителната хи-
перинфлация в България през 
1997 г. и бе учредена въз осно-
ва на уставен фонд с капита-
ли на ОАПОТ, когато – сякаш 
напук на финансово банкрути-
ралата държавна икономика, 
банките никнеха като кучеш-
ки гъби след дъжд. А и личният 
живот на Перко Перков потръг-
на кажи-речи по мед и масло, с 
перфектна целеустременост. С 
бракосъчетанието си все едно, 
че удари джакпота от многоми-
лионна печалба на тото 2. Оже-
ни се за дъщерята на един бивш 
местен болшевишкокомунисти-
чески големец, сега най-проспе-
риращият бизнесмен в региона. 
Какво от туй, че се мълвеше 
на път и под път за мафиотско-
то забогатяване на Перковият 
тъст и прочие артък дрънгъзи-
ци?! Хайде холан! Ами то има ли 
бивша соцдържава, в която би-
вшите болшевикокомунисти – 
станали капиталисти – да не са 
мафиоти и бандити!... Така или 
иначе Перко си живееше цар-
ски и господарски... Споменът 
за неговото хвърчене отдавна 
се оттече в мъртвите води на 
безпаметната река Лета, без-
шумно течаща нейде из ми-
ражните светове на древног-
ръцката митология. А и самият 
Перко Перков вече не вярваше 
и изобщо не се досещаше, че 
бе хвърчал някога. Все пак, ко-
гато чуеше нещо за това – пре-
небрежително промърморваше: 
“Я стига глупости! Що за бабини 
деветини!...”

Нижеха се годините и Перко 
Перков безметежно допълзя до 
преклонна възраст. Умря тихо и 
безболезнено на сто години, се-
демнадесет дена, четири часа, 
петнадесет минути и девет се-
кунди. Издъхна, както се прозя-
ваше с изкуствените си челюсти 
пред телевизора – с кехлиба-
рена броеница в ръцете и пам-
перс в гащите. Смърт – дето се 
вика – за завиждане! Егати лай-
нарския късмет! •

Марин Караиванов
 илюстрация: Марк Шагал

От сътрудниците на Свободна мисъл

Хвърченето на Перко Перков

Редакцията на Свободна мисъл поздравява нашия редовен 
сътрудник Георги Калчев с неговата 90-годишнина

ОТКРОВЕНИЕ
    по случай моята 90-годишнина

 Милост аз не диря.
 Богу се не моля.
В този свят на подлост и лъжа,
искам бистър ум и твърда воля,
съвестта си чиста да опазя
и докрая верен да остана
на Ботев,
 Левски,
  Гоце
и Шейтана.
А в сърце ми нека не изстива
духът за отпор, бунт и съпротива.
 Кураж, млади приятели!
Светът се променя с шеметна бързина.
Буря наближава.
Двадесет и първи век ще бъде
век на Солидарността и Свободата.
Ще бъде!
Дързост! Дързост и горе главата!

септември 2005  Георги Калчев
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Каталожен
номер
649

Всяка събота от 16:00 до 
17:00 по Радио NET на често-
та 106.9 MHz в София.
Предаването може да се 
слуша и по интернет на ад-
рес:
 
http://yp.orbitel.fm/play.
php?mount=/net
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или да пита нещо, може да 
се обади на телефон: 

400 90 90
За връзка с авторите на пре-
даването пишете на e-mail:

predavane@abv.bg
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6. Феноменът Махно - П. Аршинов 1 лв.
7. Заблужденията на марксизма - Пиер Рамю 1 лв.
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9. Взаимопомощтта - фактор на еволюцията -  

П. Кропоткин 1 лв.
10. Антиистория славянобългарска - Г. Константинов 1 лв.
11. Краят на държавата и капитала - Г. Константинов 3 лв.
12. С думи вместо с куршуми - Г. Константинов 5 лв.
13. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? 3 лв.
14. Нечути песни - Кръстьо Г. Хаджииванов  3.50 лв.
15. Национализъм и култура - Рудолф Рокер 2 лв.
16. Национализъм и култура - Рудол Рокер том II 5 лв.
17. Избрани страници за и от него - Михаил Бакунин 2 лв.
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19. Хляб и свобода - П. Кропоткин 4 лв.
20. Ставайте, робове - Г. Константинов 5 лв.

БРОШУРИ:

1. Стопанисването на земята - Г. Хаджиев 0,50 лв.
2. Проблемът за организацията на анархизма - Г. Хаджиев 0,50 

лв.
3. Що е анархизъм? 0,50 лв.
4. Отговор на една вярваща - С. Фор 0,50 лв.
5. За общината 0,50 лв.
6. Федерализъм и централизъм - Рудолф Рокер 0,50 лв.
7. Крахът на руския държавен комунизъм - Рудолф Рокер 1 
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8. Килифаревско народно въстание и килифаревска чета  1 
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пратени от Александър Методиев Наков, Перник, ул. "Репу-
блика" №4.

АНАРХО КАЛЕНДАР
„Война с институциите, с хората – мир.“

• 01.09.1846 г. в гр. Барлета, Ита-
лия е роден безвластникът Карло 
Кафиеро
• На 03.09.1866 г. в гр. Женева, 
Швейцария се открива първият 
конгрес на Първия Интернационал
• На 03.09.1991 г. в  с. Копаница, 
Пернишко умира на 92 годишна 
възраст анархистът Евлоги Цве-
тков, един от редакторите на вест-
ник “Работническа мисъл”
• На 04.09.2000 г. умира анархи-
стът Желязко Петков Желязков, 
участник в редакционната колегия 
на вестник “Свободна мисъл, пре-
карал дълги години в болшевишки-
те концлагери и затвори
• На 05.09.1872 г. в гр. Хага се про-
вежда последният конгрес на Пър-
вия Интернационал, на който става 
изключването на Михаил Бакунин 
и Джеймс Гийом
• На 09.09.1944 г. в България е из-
вършен болшевишки преврат
• На 19.09.1891 г. в Испания за-
почва да излиза анархистическият 
вестник “Революционер”
• На 11.09.1900 г. в Сливен е роден 
анархистът Динко Г. Попов, участ-
ник в Сливенската анархо-кому-
нистическа чета “Народен юмрук”
• На 12.09.1976 г. в гр. Твърдица 
след тежко психично разтройство, 
получено в болшевишкия концла-
гер “Белене” умира поетът анар-
хист Димо Канев
• На 13.09.1988 г. в гр. София уми-
ра безвластничката Василка Доне-
ва Ласова
• На 14.09.1925 г. в гр. Ню йорк, 
САЩ умира големият испански тео-
ретик на анархизма Педро Естеве

• На 15.09.1874 г. в гр. Сен-Имие е 
проведен първият конгрес на Анар-
хистическия интернационал
• На 15.09.1915 г. в гр. Кюстендил 
е роден анархистът Борислав Геор-
гиев Мянков, участник в граждан-
ската война в Испания и лежал във 
фашистките и болшевишки кон-
цлагери и затвори
• На 19.09.1904 г. в Килифарево е 
роден анархистът Дончо Георгиев 
Бълхов (Донски), участник в Кили-
фаревската анархо-комунистиче-
ска чета
• На 20.09.1878 г. е роден амери-
канският писател Ъптън Синклер, 
автор на романа “Бостън”, посве-
тен на анархистите Сако и Ванце-
ти
• На 21.09.1995 г. в село Драги-
чево, Пернишко умира анархистът 
Михаил Стоянов Миндов, прека-
рал дълги години в болшевишките 
концлагери и затвори
• На 22.09.1932 г. в Килифарево 
умира анархистката Надежда Си-
меонова Попова, участничка в Ки-
лифаревското въстание от 1923 г. 
и четник в Килифаревската анар-
хо-комунистическа чета
• На 23.09.1923 г. е обявено от 
болшевиките завършилото с неус-
пех Септемврийско въстание
• На 25.09.1903 г. край гр. Крато-
во, Македония загива анархистът 
Никола Дечев
• На 27.09.1921 г. е разстрелян ру-
ският безвластник Лев Чорни
• На 29.09.1923 г. в местноста 
“Грамадите” са убити анархисти-
те Васил Атанасов Попов и Павел 
Атанасов Терзиев

Възрастен съм. Звънецът на 
времето протекло отмери 86 го-
дини. Участник като анархист в 
обществените борби на родна-
та страна, свидетел на много 
исторически събития през про-
теклия двадесети век.

Сега седя пред масата на 
скромния приземен етаж в Па-
риж и като политически еми-
грант държа в старческите 
ръце вестник „Свободна ми-
съл“, месец юли, орган на Фе-
дерацията на анархистите в 
България.

Новина тягостно тъжна ми 
носи вестникът от любимата 
родна страна: „Анархистът Лю-
бомир Иванов Джерманов от 
гр. Перник е починал на 27 май 
2005 г.“

Ръцете треперят, устни-
те пресъхнали шепнат: „Още 
един клон се откъсна от об-
щото анархистическо дърво.“ 
Като птица подплашена ми-
сълта тръгва по минало далеч-
но. Десети септември 1944 г. С 
партизанската група, която ръ-
ководя, слизам от височини-
те на Рила планина. На площа-
да в родния град Дупница пред 
читалище „Напредък“ гражда-
ните ни приветстват с викове: 
живи, живи партизани! Изпра-
вен борбено, притиснал шмай-
зера в ръце, държа реч: „Почит 
пред падналите в бой срещу 
световния и български варва-

ризъм на фашизма“. Към мен 
пристъпва бодър юноша, сти-
ска ми ръката и ми казва на 
висок глас: „За победа на на-
шия общ възвишен идеал анар-
хизма“. После се запознахме, 
шест години по-млад юноша 
беше Любомир Джерманов. 
Шейсет години идейно прия-
телство. По различни пътища, 
наложени от събитията, но ве-
рни на идеала – светлия фар 
за ново свободно общество 
без класи, раси, цари и патри-
арси – анархизма. Животът на 
Любомир беше като на всички 
анархисти под дългогодишния 
кървав ботуш на БКП: лагери, 
затвори, изселване, убийства 
по граници. Но анархизмът е 
несломим – пойна птичка, ко-
ято пее неуморно за свобода-
та. Тирана падна. От 1989 г. 
почва нова ера. Всяка година 
се завръщам в родната стра-
на. Виждах се с Джерманов в 
София. Заедно работихме за 
анархистическата федерация. 
Занесох пари, събрани от дру-
гарите анархисти политически 
емигранти в несретна чужби-
на. С Джерманов и Сашо Наков 
купихме за нуждите на феде-
рацията фотокопирка. Често 
от София отивах на посещение 
на пернишката анархистическа 
организация. В нея дълго раз-
менях мисли за нашето движе-
ние с Джерманов, Сашо Наков 

и други другари. Няколко пъти 
от Джерманов и неговата при-
ятна съпруга Цвета, която като 
анархистка е минала през ужа-
сите на прочутия по терор кон-
центрационен лагер Пресиян, 
бях канен да нощувам в техния 
дом в гр. Перник.

Любомир Джерманов беше 
бодър, енергичен, със сърце и 
душа топли, човечни. Тези ви-
соко етични качества, рядкост 
в днешното злокобно време, са 
подпалвани от неговата анар-
хистическа идеология, която 
изисква култура, морал и бой-
кост. Той не е между живите. 
Но неговият пример в изми-
натия път остава мощен фар, 
който осветява пътя но нови-
те поколения в борба смела за 
осъществяването на анархис-
тическия идеал – враг на ико-
номически грабежи, класови 
и расови разделения и нацио-
нални борби.

С треперещи старчески пръ-
сти пускам върху масата „Сво-
бодна мисъл“ със зловеща-
та новина. Далеч, далеч, от 
Париж, над проклети грани-
ци, над гори и планини, изпра-
щам моето съболезнование на 
анархистката Цвета Джерма-
нова, съпруга на Любомир и на 
неговата дъщеря с думите: „Ку-
раж – милият човек е жив в на-
шите сърца и души.“ •

трендафил Марулевски

Неизмерима тъга
Спомен от Париж за анархиста Любомир Джерманов


