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“Единственият” 
Макс Щирнер

Упадъкът на народите и на чове-
чеството ще бъде знак за моя 
възход! ... Нека всички, които 
толкова дълго сте държали в око-
ви, бъдат свободни. Народът е 
мъртъв! Да живея Аз!

Зимата свърши, 
протестите 
продължават

Докога прасетата ще ни управля-
ват, а ние, останалите животни 
ще си траем и ще ги оставяме да 
променят правилата както си ис-
кат?

Проклятието Сакс-
Кобург-Гота

„Царските имоти” са придобити 
със заеми от руски и немски бан-
ки, „погасени” с кръвта на десет-
ки хиляди избити български мъже, 
жени и деца, докато „страдале-
цът” монарх тъне в охолство.

81 години от 
атентата в 
Арабаконак

Кой е Васил Икономов? Безмилос-
тен терорист, героичен револю-
ционер, безкористен безвластник 
или и трите? Четете спомени-
те на негови съвременници.

Фракция „Червена 
армия” (RAF)

В поредицата „Въоръжената съ-
протива срещу капитализма по 
света”: историята на може би 
най-известната и най-жилава ра-
дикална въоръжена група в Запад-
на Европа.
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Продължаваме.

НА 8 АПРИЛ ДА КАЖЕМ ОТНОВО:

Не на ценовия геноцид!
40% повишение на транспорта, готвят ново „либерализиране” на тока – властта иска да остави България без хора

Поредният протест срещу правителствената политика на ценови геноцид 

ще се проведе в София на 8 април 2006 от 12:00 ч. Шествието ще започне 

от пред НДК и ще завърши със свободна трибуна пред Народния театър

Докога?

В Пловдив 42-годишна жена по-
чина, защото нямаше пари за 
лекарства. Посмъртно „тя” 
осъди държавата, отказала да 
я лекува, но това няма да я вър-
не. Дали това е единствени-
ят случай, или просто научи-
хме за него заради заведеното 
дело? Далеч не е единствени-
ят. Десетки хиляди възрастни 
и болни хора в цялата страна 
страдат и умират, защото не 
могат да си позволят изписа-
ните им лекарства. Стотици 
са хората в страната, децата, 
които гладуват, боледуват, 
мръзнат, не ходят на училище, 
живеят в бедствени условия, 
но ние продължаваме да се пра-
вим, че не ги забелязваме или 
отбелязваме мъдро, че „сами са 
си виновни”. „Българите не сме 
чак толкова зле”, продължава-
ме да лъжем себе си (че кой друг 
ни вярва), защото ни е срам, че 
се докарахме дотам. Срам ни 
е, защото безучастно гледа-
хме как властници и бизнесме-
ни с мръсно минало и поръчково 
бъдеще парадират с открад-
натото, наричайки го „чест-
но спечелено”. Навираха ни и 
продължават да ни навират в 
носа собственото ни безсилие 
да извикаме „стига!” и робско-
то ни търпение пред цинизма 
на поредните господари. Зяпа-
нето на телевизия, на лъскави 
списания и вестници, пълни със 

самодоволни мутри, не пълни 
нито главата, нито хладилни-
ка. То пълни джоба на същите 
онези, които ни се подиграват 
вече толкова години, а може би 
и векове, за овчедушието.

От бившия „соцлагер” днес 
по територия България е по-
голяма от Албания, от Босна и 
Херцеговина, от Македония, от 
Сърбия и Черна Гора, от Хърва-
тия, от Словения, от Унгария, 
от Чехия, от Словакия, от Лит-
ва, от Латвия, от Естония... 
Една прекрасна земя за продан 
на безценица, защото нейното 
население не може и не желае 
да живее в нея. Земя с разсипа-
но настояще и откраднато бъ-
деще. Защото сме били твърде 
слаби, твърде глупави, твърде 
мързеливи, твърде неспособни 
да треснем с юмрук по масата 
и да кажем

Стига!

Дотук! Дадохме им твърде 
много власт, твърде много 
пари и твърде много търпе-
ние назаем, но е крайно време 
да разберат, че заблудените не 
сме ние! Заблудените са онези, 
които смятат, че сме си отпи-
сали вересиите. Искаме си ги 
обратно, искаме си ги с лихви-
те и ще си ги получим. Защото 
сме много, защото сме бесни 
и защото една шепа деребеи и 
техните чужди и родни покро-
вители няма да попречат на 

децата ни да живеят като сво-
бодни хора в свободна земя!

Отказваме на държавата 
правото да се разпорежда с жи-
вота ни. Отказваме правото 
им да определят „справедливи-
те цени”. Призваните да бъдат 
мерило за справедливост ви-
сши съдии и прокурори се ока-
заха дребнави, злобни интри-
ганти. Отказваме правото на 
тези боклуци да определят кое 
е справедливо.  По последни 
проучвания над 2/3 от българи-
те не вярват в демокрацията, 
над 2/3 от българите смятат, 
че властта не изразява воля-
та на народа, половината от 
българите не виждат партия – 
нито парламентарна, нито из-
вън, – която да изразява тех-
ните интереси. Отказваме 
правото на политиците да се 
наричат наши представители. 
В конституцията пише, че ця-
лата държавна власт произти-
ча от народа. В конституцията 
пише, че държавата гаранти-
ра живота, достойнството и 
правата на личността и съз-
дава условия за свободно раз-
витие на човека. Заявяваме ка-
тегорично, че конституцията 
е нарушена. В днешна България 
държавната власт произти-
ча от партийните централи 
и техните явни и тайни спон-
сори, а достойнството, живо-
тът и правата са гарантирани 
само за онези, които имат дос-

продължава на страница 3



април 2006, брой 4СВОБОДНА  МИСЪЛ2

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ФИЛОСОФИЯТА НА АНАРХИЗМА

Единственият: Макс Щирнер

Йохан Каспар Шмидт, 

получил впоследствие псевдо-

нима “Макс Щирнер”, е роден в 

Байройт на 25 октомври 1806 г. 

Той е единствен син на майстор 

на духови инструменти и на дъ-

щеря на аптекар. Баща му умира 

година след раждането му, след 

което майка му повторно се 

омъжва и той на дванадесетго-

дишна възраст отива да живее 

при своя кръстник в Байройт. 

Тези обстоятелства хвърлят 

светлина подчертано индиви-

дуалистичния му характер още 

от ранна детско-юношеска въз-

раст. През 1826 г. постъпва 

като студент във философския 

факултет на Берлинския универ-

ситет, където слуша лекциите 

на Хегел – духовният властелин 

на новото поколение философи 

по това време.

След смъртта на Хегел през 

1831 г. неговата школа се раз-

цепва на две крила – от една 

страна на младохегелианци, ко-

ито били с по-леви убеждения и 

били силно повлияни от диалек-

тиката му, чрез която са пра-

вили атеистически изводи, и 

от друга страна на старохеге-

лианци,  които особено държали 

на идеалистическата система 

на Хегел в подкрепа на религия-

та. Един от водачите на младо-

хегелианците бил Бруно Бауер, 

приват-доцент по философия в 

Берлинския, а по-късно в Бонския 

университет. роден през 1809 г., 

приват-доцент по философия в 

Берлинския университет през 

1834-1839 г., а след 1839 г. в Бон-

ския университет. През март 

1842 г. властите отнемат раз-

решението му за преподавател-

ска дейност заради левите му 

убеждения и той е отстранен 

от Бонския университет. Бау-

ер обаче продължава дейност-

та си в образувания още преди 

това в кръчмата на Хипел в Бер-

лин своеобразен кръг от сво-

бодомислещи, в който различни 

културни дейци в шумен спор на 

халба бира обсъждали дълбоки-

те философски проблеми, заве-

щани им от Хегел и чрез негова-

та диалектика подлагали всичко 

на критика.  Сред тях бил един 

младеж, който се отличавал с 

контрастното си поведение – 

мълчалив, затворен, с вежливи 

обноски, той никого не нападал 

и не обиждал. Това бил Макс Щир-

нер. През 1844 г. всички от този 

кръг били удивени от новата му 

солидна монография “Единстве-

ният и неговата собственост”, 

отпечатана от престижно из-

дателство на луксозна хартия, а 

след нейното прочитане напра-

во изпаднали в шок от странна-

та му философска теория, която 

и до днес е обект на противоре-

чиви оценки.

Към нейното разглеждане ще 

преминем в продължението на 

статията в следващия брой. •

Формирането на философията 
на Щирнер е непосредствен ре-
зултат от въздействието на 
диалектиката на Хегел върху 
следващото поколение филосо-
фи; впрочем, тя е играла важна 
роля също така в процеса на 
формирането на анархически-
те идеи на Прудон и Бакунин. 
Затова тук ще се спрем на нея, 
разбира се, съвсем накратко и 
селективно.

Бележки върху 
диалектиката на Хегел

Диалектиката на Хегел е етап 
от многовековния исторически 
процес на развитие на диалек-
тическите идеи, в началото на 
който са двата принципа, наме-
рили израз у Хераклит (вж. “Сво-

бодна мисъл” бр.1 (184), год. ХVI). 
Нейната същност се резюми-
ра с принципа (обикновено на-
ричан „закон”) за отрицание на 
отрицанието, който в обща и 
извънредно абстрактна форма 
се представя чрез триадата 
“тезис – антитезис – синтез”, 
но съдържанието му може да 
се изрази по-просто и по-ясно 
по следния начин: в процеса на 
развитие на всяко нещо с ка-
чествена определеност начал-
ното положение в разглеждани-
ята ни се нарича тезис; в даден 
момент от времето (предста-
вляващ сравнително неголям 
интервал) то се превръща в 
качествено друго нещо, отри-
цание на първото, противопо-

ложно на него, поради което се 
нарича антитезис. При това, 
в отличие от механическото 
отрицание, което е просто 
унищожаване на нещо, така че 
то повече не може да играе ка-
квато и да е роля в процеса на 
развитието, при диалектиче-
ското отрицание е налице сне-
мане, запазване в някаква фор-
ма, на тезиса в антитезиса, 
„инобитие (Anderssein)”1. По-на-
татък, в някакъв момент ан-
титезисът, т.е. отрицание-
то на тезиса, също е подложен 
на отрицание, настъпва отри-
цание на отрицанието, което 
има за резултат своеобразен 
синтез на тезиса и антитези-
са, т.е. на първоначалната оп-
ределеност и на нейното от-
рицание. 

При разглеждането на едно 
или друго нещо ние се натък-
ваме на някаква характерна 
негова черта, която се набива 
в очи – тезис, по-нататък се 
натъкваме на противополож-
на негова черта – антитезис, 
като при по-нататъшното и 
по-всеобхватното му разглеж-
дане достигаме до отрицание 
на отрицанието, представля-
ващо синтез на тезиса и ан-
титезиса. В резултат на сис-
тематичното приложение на 
принципа за отрицание на от-
рицанието се изгражда фило-
софската система на Хегел, ко-
ято се състои от три части: (I) 
Логика, т.е. науката за идеята 
в себе си и за себе си  (тезис); 

(II)  Философия на природата 
като наука за идеята в нейно-
то   инобитие (антитезис); (III) 
Философия на духа като идея, 
която от своето инобитие се  
завръща в себе си (синтез)2.               

В третата  част на фило-
софската си система, Хегел я 
изпълва със  социално съдържа-
ние и обогатява познанието на 
социалните явения с постанов-
ката на нови проблеми и раз-
криването на съществени вза-
имовръзки.

Особен интерес тук за нас 
представлява Хегеловата 
трактовка на отношението 
между държавата и индивида, 
като приложение на диалек-
тиката на общото и единич-
ното от областта на логика-
та.  Тъй както в сферата на 
логиката познанието на общо-
то и цялото е по-висше от по-
знанието на единичното и ча-
стите, при разглеждането на 
социалните явления Хегел от-
дава първостепенно значение 
на държавата, олицетворява-
ща общото и цялото,  пред ин-
дивида. В този смисъл той ни 
се представя като апологет 
на държавната власт – една 
позиция, която е пряка проти-
воположност на анархическа-
та идеология. Но в рамките на 
тази апология в най-общ план, 
чрез прилагането на диалекти-
ческия си метод Хегел разкри-
ва такива взаимоотношения 
между държавата с нейните 
закони и индивидите, които се 

противопоставят на блудка-
вата идеализация на държава-
та. Така, той подлага на остра 
и убедителна критика широко 
разпространеното схващане, 
че всички граждани на държава-
та били равни пред нейните за-
кони. В тази връзка Хегел прави 
разлика между два вида трак-
товка на индивида, която ще се 
окаже изходен пункт в разсъж-
денията на Щирнер: абстракт-
на и конкретна. Наистина, раз-
съждава Хегел, индивидите са 
равни пред закона, но само ако 
ги разглеждаме абстрактно, 
т.е. ако се абстрахираме от 
реалните различия между тях, 
вследствие на което самите 
те се оказват еднакви. Но в 
действителност, разглежда-
ни конкретно, индивидите се 
различават помежду си по раз-
мер на собственост, възраст, 
физическа сила, талант, по из-
вършени престъпления и т. н., 
поради което конкретно е не-
възможно всички граждани на 
държавата да са в еднакво по-
ложение пред лицето на закона. 
Заедно с държавата настъпва 
неравенството3.  •

Ст.н.с. I ст. д.ф.н.  Борис Чендов
продължава в следващия брой

БЕЛЕЖКИ
1 G.W.F. Hegel, Enzyklopaedie der phi-

losophischen Wiessenschaften (1830), 

Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1969, S. 

112.
2 Ibid., S. 51. 
3 Ibid., Vgl. S. 414-415. 

Из „Единственият и неговата собственост”
Как бих могъл да бъда свободен, 
когато в крайна сметка тряб-
ва да се обвържа с една консти-
туция, един закон, да се „обрека 
телом и духом” на своя народ? 
Как бих могъл да принадлежа 
на себе си, когато мога да раз-
вия способностите си само до-
толкова, че „да не пречат на 
обществената хармония” (Вай-
тлинг).

Упадъкът на народите и на 
човечеството ще бъде знак за 
моя възход.

Чуй, докато пиша това, кам-
баните известяват предсто-
ящите тържества по случай 
хилядолетното съществуване 
на скъпата ни Германия. О, по-
гребален звън! Звъните така 
тържествено, сякаш пред-
чувствате, че отдавате по-
следна почит на един покойник. 
Немският народ и немските 
народи имат зад гърба си хиля-
долетна история: какъв дълъг 
живот! Вечен покой вам и нека 
всички, които толкова дълго 
сте държали в окови, бъдат 
свободни. Народът е мъртъв! 
Да живея Аз!

[. . .]

Когато накрая се постави уда-
рение върху човека или чове-
чеството, отново се имаше 
предвид идеята, когато се каз-
ваше: „Човекът е безсмъртен!” 
Мислеха, че са открили реал-
ността на идеята: Човекът е 
Азът на историята, на светов-
ната история; той, този идеа-
лен човек е който действител-
но се развива, т.е. реализира. 
Той е истински реалният, плът-
ският, защото историята е 
неговото тяло, чиите членове 

са отделните хора. Христос 
е Азът на световната исто-
рия, дори на дохристиянската; 
в съвременния възглед такъв е 
Човекът, образът на Христос 
се е развил в образа на Чове-

ка: човекът като такъв, чове-
кът сам по себе си е „средото-
чие” на историята. В „Човека” е 
имагинерното начало, защото 
„Човекът” е също толкова има-
гинерен, колкото и Христос. 
„Човекът” като Аза на светов-
ната история завършва цикъла 
на християнските възгледи.

Омагьосаният кръг на хрис-
тиянството би бил разкъсан 
с изчезването на напрежение-
то между съществуването и 
призванието, т.е. между това, 
което съм, и това, което тряб-
ва да бъда; той е просто коп-
нежът на идеята по плътта 
и изчезва с премахването на 
разделението между тях: хрис-
тиянство ще има дотогава, 
докато идеята остане идея, за-
щото Човекът и човечество-
то например са една безплътна 
идея. Въплътената идея, въплъ-
теният или „осъществен” дух 
се привиждат на християнина 
като „края на дните” или „целта 
на историята”; за него те не са 
нещо съществуващо.

Отделният човек може най-
много да участва в основа-
ването на Божието царство 
или – според съвременните въз-
гледи – в развитието и исто-
рията на човечеството и само 
доколкото участва в тях той 
притежава някаква християн-
ска или – според съвременния 
израз – човешка стойност – 
иначе е прах и пепел.

Това, че отделният човек е за 
себе си една всемирна история 

и притежава право на собстве-
ност над останалата всемир-
на история, надхвърля рамките 
на християнството. За хрис-
тиянина няма нищо по-висше 
от световната история, за-
щото тя е история на Хрис-
та или на „човека”; за егоиста 
от значение е само неговата 
собствена история, защото 
той се интересува единстве-
но от собственото си разви-
тие, а не от това на идеята за 
човечеството, на Божия про-
мисъл, на плановете на прови-
дението, на свободата и т. н. 
Той не гледа на себе си като на 
оръдие на идеята или съсъд на 
Бога, не зачита никакво приз-
вание, не копнее да бъде свиде-
тел на човешкия напредък и да 
даде своята лепта за него, а си 
живее, без да го е грижа какво 
става с човечеството. Ако се 
отърси от погрешното схва-
щане, че трябва да бъде въз-
хвалявано някакво естествено 
състояние на нещата, на човек 
му идват на ум „Тримата цига-
ни” на Ленау1. Какво, нима зато-
ва съм дошъл на този свят, за 
да реализирам някакви идеи? За 
да дам своето за осъществява-
нето на идеята за „държава” с 
поведението си на гражданин, 
или за да въплътя идеята за се-
мейство в качеството си на 
съпруг и баща? Какво ме засяга 
подобно призвание! Животът 
ми зависи от някакви призва-
ния също толкова малко, кол-
кото цветето расте и ухае по 
призвание.

Идеалът за „Човек” е реали-

зиран тогава, когато христи-
янският възглед се преобърне в 
положението: „Аз, Единствени-
ят, съм Човекът.” Тогава поня-

тийният въпрос „Какво е чове-
кът?” се превръща в личния „Кой 
е човекът?” С „какво” се търсе-
ше понятието, за да бъде то 
реализирано; при „кой” вече из-
общо не става дума за въпрос, 
а отговорът е налице в пита-
щия: въпросът получава отго-
вор от само себе си.

За Бог се казва „Онзи, който 
няма име”. Това важи за мен: ни-
кое понятие не може да ме из-
рази, нищо, което се представя 
за моя същност, не ме изчерп-
ва; всичко това са просто име-
на. За Бог се казва също, че бил 
съвършен и нямало за какво да 
се стреми към съвършенство-
то. И това също важи само за 
мен.

Аз съм собственик на собст-
вената си мощ и съм такъв, ос-
ъзнавайки се като Единствения. 
В Единствения дори собстве-
никът се завръща в творче-
ското нищо, което го е поро-
дило. Всичко, което се поставя 
над мен – било то Бог или Чо-
векът – отслабва чувството 
за моята единственост и из-
бледнява едва под слънчевите 
лъчи на това съзнание. Полагай-
ки своето дело върху себе си – 
Единственият, аз го полагам 
върху предходния, върху смърт-
ния творец на самия себе си, 
който се самоизяжда, така че 
бих могъл да кажа:

Своето дело върху Нищото 
положих!

превод от немски: 
Ангел Христов

в: „Класици на анархизма”,
ИК КВАНТИ, София, 2005. с. 187-191

БЕЛЕЖКИ
1 Ленау, Н. (1802-1850) – австрий-

ски поет.
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татъчно пари, за да си ги поз-
волят! Законите, както пише 
Христо Ботев, са напечатани 
само за робите и са оръжие на 
властта срещу тях. Нашето 
оръжие срещу властта е  соли-
дарността в борбата за дос-
тоен живот.

Днес имаме прости и 
ясни цели

Изгубихме много време и уси-
лия, но все пак победихме един 
от най-коварните противни-
ци – собствените си илюзии. 
Илюзията, че животът, здра-
вето, сигурността и достойн-
ството са ни в кърпа вързани, 
защото сме грамотни, защото 
живеем в Европа, защото знаем 
как да строим големи сгради, 
големи машини и да приказва-
ме големи приказки. Илюзията, 
че има кой да мисли за общо-
то, докато всеки си гледа сво-
ето. Илюзията, че преследваме 
„стратегически цели”, влачейки 
се по ръба на мизерията.

Най-важните ни цели днес са 
ясни и прости – съпротива сре-
щу всяко решение на властта, 
което прави живота по-тежък. 
Вдигнаха цените на електри-
чеството, на отоплението, на 
горивата. Маршрутните так-
сита поскъпнаха с 50%, а от 1 
април и цените на билетите за 
градския транспорт се вдигат 
с 40%. През изминалия месец 
поскъпнаха редица български 
лекарства за стомах, за бол-
ки, антибиотици. Искаме връ-

щането на цените отпреди 
последните повишения и тях-
ното замразяване за неопреде-
лен период.

На 11 февруари 2006 дваде-
сетина младежи, със собствени 
средства, без нито лев външна 
помощ, успяхме да съберем над 
сто граждани от София, Варна, 
Гоце Делчев, Перник, Пловдив и 
други градове и поставихме на-
чалото на серия от акции сре-
щу ценовия геноцид и другите 
противообществени прояви на 
властта. На 11 март продъл-
жихме, ще продължим и на 8 ап-
рил и ще продължаваме, докато 
победим. Ние не искаме власт, 
тя е наша по право и ние я уп-
ражняваме тук и сега! 

Инфлацията удари 3%. 
Време е да ударим и ние.

Рекордна инфлация за февруари 
2006 г. през последните 5 годи-
ни отчете НСИ.

От началото на годината 
потребителските цени са ско-
чили с 3,8%, само за януари е 
0,8%. Причината за високата 
инфлация е драстичното пос-
къпване на цигарите, обясниха 
от НСИ. През февруари цигари-
те са се увеличили с повече от 
63%, а от началото на 2006 г. – 
със 71,5%. Естествено, пови-
шението потъва в джоба на 
държавата, а не на тютюноп-
роизводителите.

През февруари храните са се 
повишили с близо 2%, нехрани-
телните стоки – със 7,6%, в за-
веденията за обществено хра-

нене – с 0,8%, услугите – с 0,2%. 
Най-голямо е поскъпването на 
захарта – с повече от 46%, зе-
ленчуците – с 10%, бирата и ви-
ното с 0,3% и 0,6% и твърдият 
алкохол с 3%. Горивото с 2,5%. 
Има повишение и на лекарски-
те услуги.

От НСИ заявиха, че ако няма 
“непредвидени фактори”, се оч-
аквало инфлацията да нама-
лее през летните месеци. Пре-
ди да подложат задни части 
пред “тройната коалиция”, на-
значените за “експерти” може-
ше да обяснят какво наисти-
на ни очаква. И ако не искат и 
не могат да озаптят родолю-
биви печалбари като например 
сладкия Гриша, то поне да ко-
ментират “държавните дела”. 
Казано накратко: Тройна коа-
лиция – корпоративна инвес-
тиция! Процентите точно и 
ясно ни връщат десетина годи-
ни назад, когато горе-долу съ-
щите съратници на днешния 
премиер се изпуснаха отгоре 
ни. Другарят Станишев вмес-
то бодро да рапортува за очак-
ваните годишни проценти, да 
каже какво ще стане след вля-
злото в сила от 7-ми март уве-
личение на много масово пот-
ребявани лекарства?

За мафията от НЗОК, пар-
тийните касички и обръчи, 
през които може да мине цял 
вагон бесепарски лъжи, монопо-
листите със собствена аптеч-
на мрежа, лекари-бизнесмени и 
нагли посредници можем да го-
ворим много. Но по-добре да на-
пишем цифрите. Така се надя-

ваме вие, нашите читатели, 
да разберете как ще живеете, 
как ще оцелеят вашите баби и 
дядовци, вашите деца.

“Йодасепт” от 3,30 лв става 
4,93 лв. “Спазмалгон” от 2,50 на 
3,10. “Базилакс” от 1,70 на 2,00. 
“Муколизин” от 4,20 на 5,00. 
И за десерт – “Доксазозин” за 
кръвно и простата от 7 лв на 
34 лв! Честита социалдемокра-
ция.

Малко след като седна на 
стола на Стефан Софиянски, 
новият кмет на София напере-
но заяви, че целта била София 
да стане град за богати хора, 
за да се поразреди малко пре-
товареното и без това дви-
жение по улиците. А защо само 
София, наистина? „Окончател-
ното решение” на проблема с 
бедността за властта очевид-
но е да се ликвидират бедните 
веднъж завинаги и то по ста-
линския непробиваем метод 
„няма човек – няма проблем”. За 
съжаление обаче не дават да 
се ползва Циклон Б. Ами да ви-
дим тогава не можем ли да ги 
изтребим икономически по ня-
какъв начин? Можем, очевидно. 
Недохранването и липсата на 
лекарства определено пома-
гат при обезлюдяването на на-
белязаните територии.

В края на март стана ясно, 
че и другите народни любим-
ци – ония, дето пишат и над-
писват сметките за тока ги 
сърбяло да вдигат цените и се 
чувствали онеправдани пред 
колегите си пирати от топло-
фикациите. Много им били ни-

ски цените на милите, пък ско-
ро щели да спрат да изнасят, 
пък изведнъж „евтиният” ток 
от АЕЦ Козлодуй не бил тол-
кова евтин, пък и оня от Ма-
рица Изток изведнъж взел, че 
поскъпнал, пък това, пък оно-
ва, та в крайна сметка чакай-
те скоро нов токов удар. Чес-
тита ви либерализация, между 
другото. На будалите, които 
са смятали, че целта на либера-
лизацията и приватизацията 
е да осигурят достъпни вода, 
електричество и отопление с 
оптимизиране на администра-
цията и премахване на неефек-
тивното държавно управление, 
много им здраве от шефа на 
„Софийска вода” с многоцифре-
ната заплата в евро и безброй-
ните консултантски договори. 
Ако частната вода ви е била 
по-сладка, значи ще харесате и 
частния ток.

Надяваме се да се замислите 
и да разберете защо ние сме по 
улиците всяка седмица и всеки 
месец. 

Какво ще направим? По-пра-
вилният въпрос е какво ще на-
правим заедно. Срещу цинизма 
на държавата. Срещу престъ-
пленията на монополистите. 
Срещу замесените в мародер-
ството политици. Срещу все-
ки, който използва власт и 
пари, за да диктува “правила-
та” на нашия живот. 

На 8 април да излезем отно-
во – всички заедно. Да продъл-
жим започнатото на 11 февруа-
ри. Да ги разкараме от живота 
си. •
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Не на ценовия геноцид!
Вместо да чакаме вечно „добрия” началник да дойде да оправи нещата, защо просто не вземем да сритаме лошия?

Отровите и отровителите, които убиват
Държавата ляга на всеки чичко паричко и показва зъбите си пред младежи в един месец на протести

Докога ще стискаме зъби 
и ще търпим?

Годината е 2006. По медиите 
ни уверяват, че живеем в ус-
ловията на пазарна икономика 
и демокрация. Ето до какво во-
дят те:

Този месец четирима пред-
ставители на природозащит-
ни организации от Коалиция 
“България без цианиди” бяха 
арестувани на протест пред 
Министерството на околната 
среда и водите, защото искат 
гаранции за живота и здравето 
на хората, които живеят тук, 
а не за печалбите на куп злато-
търсачи дошли от прешъс май-

ната си.
На 27 март 2006 Висшият 

експертен екологичен съвет 
(ВЕЕС) отново потвърди реше-
нието си от 10 март и одобри 
ползването на отровните ци-
аниди при добива на злато в 
рудник „Челопеч”.

На пл. “Славейков” местни 
хора от с. Чавдар, с. Попинци 
и неправителствени органи-
зации протестираха срещу въ-
веждането на цианидната тех-
нология. Използването на силно 
отровните съединения при до-
бива на злато заплашва здраве-
то и околната среда не само в 
близост до рудника, но и в цяла 
Южна България, алармираха от 
Коалицията.

Полицията изтика почти на 
трамвайната линия протес-
тиращите хора от местните 

инициативни комитети от се-
лата, които ще бъдат в непо-
средствена близост до хвос-
тохранилището с цианидите, 
както и представителите на 
неправителствени организа-
ции от Коалиция “България без 
цианиди”.

Това беше второ произнася-
не на ВЕЕС по инвестиционния 
проект на “Челопеч Майнинг”, 
дъщерна фирма на канадската 
Дънди прешъс метълс, която 
разработва концесията в руд-
ник “Челопеч”. Поводът за него 
беше искане на министъра на 
околната среда и водите Джев-
дет Чакъров първото решение 
на съвета от 10 март 2006 г. 
да се преразгледа.

Димитър Василев, легитим-
но избран представител на 
неправителствените органи-
зации във ВЕЕС, отново не бе 
допуснат до заседанието и му 
бе съставен протокол с пре-
дупреждение от полицията. 
На предишното обсъждане на 
случая „Челопеч” в съвета, при 
опит да присъства на заседа-
нието, Василев бе арестуван 
на влизане в сградата на минис-
терството.

„Същевременно полицията 
е блокирала ул. “Гладстон” от-
към пл. “Славейков” и следващо-
то кръстовище и косъм не дава 
да падне от главата на хората, 
които викат за оставка на ми-
нистъра, ако не подпише за ци-
анидната технология”, разказ-
ва от мястото на събитието 

Снежинка Цветанова от Ини-
циативен комитет Мрамор. 
На площада е издигната сце-
на и рок-група Конкурент също 
пее в „подкрепа” на проекта “Че-
лопеч Майнинг”.

Суходол, цените, 
войната...  – стига, 
стига, СТИГА гавра с 
търпението ни

Децата на Суходол казаха, че 
не искат да дишат отрови от 
сметище с отдавна изтекъл 
срок, което бившият гавазин 
на Живков иска пак да отвори.

Трийсетина младежи с музи-
ка, листовки и транспаранти 
казаха, че не искат властта да 
ги въвлича във война, че не ис-
кат военни бази, още по-малко 
чужди.

Над 150 души излязоха на 
улицата, за да покажат, че не 
искат да гледат как хора уми-
рат от глад, студ и болести 
заради престъпното дебелоко-
жие на „регулаторите”.

Какво правим след като всич-
ки, които ни се цанят за пасти-
ри и пъдари, не им пука дали ще 
живеем или ще умрем? Ща из-
лезем да ги изринем всичките 
или ще мълчим и кротуваме 
до второ пришествие? Докога 
прасетата ще ни управляват, 
а ние, останалите животни от 
фермата ще си траем и ще ги 
оставяме да променят прави-
лата както си искат? •

Петър

Протестът срещу цианидите...

... и отговорът на властта

Поредният протест в Суходол
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СЪБИТИЯ И ФАКТИ С КОМЕТАР

Проклятието Сакс-Кобург-Гота
Напоследък все по-често се го-
вори за съдбата на царските 
имоти. Почти не минава ден в 
пресата или по електронните 
медии да не се спомене нещо 
за това. А в случая става дума 
за имоти, за много пари. Ако 
се вярва на изнесените данни 
в пресата, Кобурга може да се 
облажи със сума от над 460 ми-
лиона лева. Най-накрая се стиг-
на до решението да се създаде 
парламентарна комисия, която 
на най-отговорно ниво да си 
каже думата.

Може би тук трябва да ос-
порим твърдението на г-н Рал-
чев (главен защитник на инте-
ресите на Симеон), че Симеон е 
страдалец, както и останали-
те българи и че реституцията 
на царските имоти трябва да 
бъде като тази на останалите 
граждани. Защото Фердинанд и 
Борис са създавали законите и 
са клали и бесили, за разлика от 
българския народ.

Но нека се опитаме да прос-
ветлим поне малко как са придо-
бивани тези имоти и злините, 
които е причинила фамилията 
на страната по време на упра-
влението ґ. И тогава да спорим 
трябва ли да се върнат или не.

През 1887 г. след абдикаци-
ята на княз Александър Батен-
берг от престола, българските 
политици тръгнали да търсят 
нов княз из кафенетата на Ви-
ена. За съжаление не случили 
много с избора, защото князът 
бил вече заквасен с комарджий-
ството и такъв останал до 
края на царуването си. И всич-
ко, каквото е правил, си е било 
жив хазарт, което се отразило 
катострофално на страната 
ни. Не случайно Стефан Стам-
болов преди смъртта си е ка-
зал: “Българският народ може 
да ми прости много от прегре-
шенията, които съм направил, 
но никога няма да ми прости, че 
доведох Фердинанд на българ-
ския престол.” И е бил прав, за-
щото Фердинанд освен много-
то вини които има, е виновен и 
за смъртта на Стамболов.

Освен куфара с лични вещи 
(изглежда, че само това е имал, 
но за сметка на това, когато 
абдикира, багажът му бил нато-
варен в 13 вагона, пълни с покъ-
щнина, мебели, килими, картини 
и останалото злато в хазната), 
Фердинанд довел и голяма сви-
та от чужденци, понеже не вяр-
вал, че българските “селяндури” 
ще са достойни за него компа-
ния. А и нали всички те ще бъ-
дат на държавна издръжка. И за-
почнал князът да князува!

Преди да продължим обаче, 
нека да цитираме няколко мне-
ния на съвременици от близко-
то обкръжение на Симеоновия 
дядо. Секретарят му граф Ро-
бер де Бурболон: “Той само съби-

ра, трупа, разбърква докумен-

тите, които все възнамерява 

да прочете, но никога не го пра-

ви, тъй като е неспособен да 

приложи на практика системи-

те на класиране, за които се до-

гажда, но само на теория”. “От-

пуснат в креслото си насред 

кабинета с винаги затворени 

прозорци, в който от кучета, 

хартия, цигарен дим и свежи 

цветя не може да се диша. Яде 

за четирима, а после се държи 

за корема и се вайка, жално ус-

михнат: – Няма да го изкарам 

дълго! Ще видите!”.

Княгиня Радзивил от Карлс-
бад: “Общественото мнение 

го характеризира като убиец 

и страхлив мерзавец, изоста-

вящ страната си винаги, кога-

то предстои да се случи нещо 

ужасно.”
Княгиня Мария Луиза: “Вие по-

знавате Фердинанд. В България 

няма по-голям лъжец от него. 

Глупав лицемер!... Лъже хората, 

лъже бога.”
Барон Калич: “Политиката на 

княза е повече лична, отколко-

то народна и не е основана на 

здрави принципи... Министри-

те си презира, отнася се с тях 

грубо и им дава докачливи епи-

тети... Дайте му пари и пъту-

вания по дворците на Европа, 

пиршества, посрещания, изпра-

щания...”
Колети (грък на турска служ-

ба): “Той е човек егоист, който 

мисли само за своя кеф и обога-

тяване, никога за интересите 

на народа. Григор Начович каз-

вал, че колкото пъти ходил на 

доклад при него, той никой път 

не го питал за интересите на 

страната, а се оплаквал, че па-

рите му били малко, че нямал 

достатъчно пари за ходене, за 

пътувания, че нямал достатъч-

но и както трябва зимни и лет-

ни дворци. Алчен за забогатя-

ване и заграбване на чуждото 

и присвояване. Имал инстинкт 

деспотически: който не му ми-

нел на ръка, искал да го изстис-

ка като лимон, да го компроме-

тира, строши и захвърли... Той 

е човек, който не може да тър-

пи нищо независимо, самостоя-

телно и неопетнено. Наведе и 

един куп факти – как той не се 

грижи, не го боли сърцето, нито 

за страната, нито за нейните 

интереси. Не е обикнал място-

то, нито населението и вярва, 

че и то не го обича, че дори го 

мрази и може да пострада... Кня-

зът не иска съвети, а послушни 

слуги, дворцови угодници...”
Всички цитати до тук са от 

книгата на Георги Андреев “Ко-

бургите и катастрофите на 

България”.

Заемите на цар 
Фердинанд

Свикнал да живее разточител-
но, цар Фердинанд все се опла-
квал от липса на пари. В среда-
та на месец септември 1911 г. 
той ипзраща последователно 
в руската делегация министъ-
ра на финансите Теодор Тодо-
ров и началника на Тайния каби-
нет Страшимир Добрович, за 
да проучат почвата за отпус-
кане на личен заем в размер на 
3 милиона златни франка при 
благоприятни условия. 

На 12 ноември 1912 г. пълно-
мощният министър Анатоли 
Нератов пише таен доклад до 
“другаря” на външния министър, 
в който предупреждава, че за 
строго секретната операция 
трябва да знаят най-много три-
ма-четирима души. Той препо-
ръча да се удолетвори молбата 
на българския владетел при ми-
нимална лихва от 5%, обаче из-
рично подчерта: “Що се отнася 

до политическата целесъобраз-

ност, това е сложен и твърде 

деликатен въпрос. Би било наив-

но и не съвсем достойно да вяр-

ваме, че бихме могли да купим 

цар Фердинанд с един заем от 3 

милиона франка”. Но все пак за-

емът би се изплатил “чрез оп-

ределено засилване на нашето 

влияние върху царя, който тък-

мо сега стои на кръстопътя 

между Русия и Австрия, при ко-

ето е по-склонен към нас, и една 

лично оказана му любезно услуга 

може да натежи в наша полза.” 
По това време водените пре-
говори за съюз между България 
и Сърбия се затягат. Неклюдов 
съветва да не се затъва в под-
робностите понеже заемът 
щял да има “особено политиче-

ско значение”. Образуването на 
Балканския съюз заслужава да 
се рискуват 3 милиона.

Гарантиране на заема от ру-
ското правителство означава 
обсъждане в Думата, заплашва 
да разгласи тайната, достъпна 
само за малцина. Нетърпеливи-
ят Фердинанд залага и сграда-
та на двореца Врана. Налага се 
Николай II да бръкне в собстве-
ната си каса.

Царят подписва на 2 септем-
ври 1912 г. Той обаче не връща 
златото, защото на 1 октом-
ври 1915 г. България се намес-
ва в Първата световна война 
срещу Съглашението, а февру-
арската революция през 1917 г. 
сваля династията Романови.

През март 1914 г. български-
ят владател купува дворец в 
град Кобург, но не намира 220 
хиляди златни марки до настъ-
пилата нова 1915 г. Той се об-
ръща към берлинската банка 
“Дисконто гезелшафт” с мол-
ба за заем от 2-3 милиона мар-
ки. Фердинанд подписва на 28 
февруари, а “Кредитна банка” 
му брои веднага 1 милион мар-
ки предоставени “по заобико-
лен път”.

На 23 май той пак се опла-
ква, че не му стигат парите 
за разширението на двореца в 
столицата. Германското пра-
вителство този път си пра-
ви оглушки, докато не бъде 
постигнато съгласие за сключ-
ването на съюзен договор меж-
ду България и Райха и на военна 
конвенция за съвместни дейст-
вия срещу Сърбия. На 1 септем-
ври 1915 г. завършва изплаща-
нето на четирите милиона.

На 1 октомври 1915 г. бъл-
гарската армия започва поход 
срещу Сърбия. Две седмици по-
късно царят иска още 3 мили-
она марки, позовавайки се на 
устно обещание при намеса-
та във войната. На 29 ноември 
Фердинанд подписва договора с 
“Дисконто” за 3 милиона при 3% 
лихва със срок за погасяване от 
1920 до 1930 г.

Вземането на частен поли-
тически заем не е осъдително 
изключение, което би отбеля-
зало тогова или оногова като 
“купен агент”. Десетилетия на-
ред се преповтаря, че цар Фер-
динанд “работел за германския 
империализъм”, като се премъл-
чават задълженията му спря-
мо руския “батюшка”. Той не бе 
“купен” от великите сили, а се 
възползва от вече решени съд-
боносни избори – образуването 
на балканския съюз и намесата 
в Първата световна война.

Горните данни са от книга-
та на проф. д-р. Георги Марков  
“България 20 век. Алманах”

С получените заеми Ферди-
нанд си оправя финансовото по-
ложение, но резултатите от 
неговите ангажименти са ка-
тострофални за страната ни. 

Две войни – Междусъюзническа-
та и Първата световна, две 
национални катастрофи. Към 
тежестите на половин мили-
он бежанци се прибавят и репа-
рации на баснословната стой-
ност 2,25 милиарда златни 
френски франка. 

Страдалецът Борис

След абдикацията на Ферди-
нанд на българския престол 
застава синът му Борис. След 
края на войната правител-
ството е оглавено от лидера 
на БЗНС Александър Стамбо-
лийски. То приема закони, които 
засягат интересите на приви-
лигерованите класи.

Всичко това създава предпос-
тавките довели до Деветоюн-
ският преврат, в който ролята 
на Борис е отдавна доказана. 
Знае се, че заговорниците са 
преди всичко сред офицерските 
среди. Ето как историкът Иван 
Йовков описва заговора: “...След-

ващите му стъпки (на царя) ще 

потвърдят напълно не само ос-

ведомеността му, но и готов-

ността му да се намеси овре-

ме в опасната игра на своите 

офицери.” (всички цитати са от 
книгата на Георги Андреев).

Борис не е този, за който 
иска да се представи пред бъл-
гарския народ, когато посещава 
църкви и манастири или се кач-
ва на влак като машинист. Или 
когато кърши ръце и заплашва, 
че ще абдикира, ако се извърши 
превратът, а после съветва да 
се запази живота на всички.

Ще предадем част от разго-
вор проведен между Муравиев 
и Ал. Цанков:

– Можете ли да ми кажете, 
кой заповяда убийството на 
министър-председателя Алек-
сандър Стамболийски?

– Генерал Вълков е наредил да 
бъде убит Александър Стамбо-
лийски. Убеден съм, че той е из-
вършил това по поръчение на 
царя. Той беше само едно оръ-
дие на царя.

– Царят можеше ли да предо-
тврати убийствата?

– С една дума, с един жест, 
той можеше да предотврати 
всички убийства и своеволия. 
Той разполагаше с войската и с 
Военния съюз, и с ВМРО.

По-късно Цанков продължа-
ва:

– Царят е толкова подъл, 
толкова коварен, така изкуст-
но се прикрива, че е мъчно да 
се познае даже от този, кой-
то работи за него. А при това 
е страхлив и бяга от отговор-
ности... Знаете ли, че избити-
те през наше време са десетки 
хиляди и че този кървав поход и 
терор продължи с години?

Още неотшумели събития-
та от кървавата 1923 година 
с деветоюнския преврат и сеп-
темврийското въстание с де-
сетките хиляди жертви и ид-
ват тези от 1925-та. Според 
поверителните донесения на 
полицейските началници, до 22 
април в София са били задържа-
ни 2862 души, до 4 май във Ва-
рна – 1489, до 5-ти май в Плов-
див – 1640.

Пославическата конферен-
ция (в Обществото на народи-
те) знае и не може да не знае, че 
само с една заповед в България 
са уволнени 1000 учители, че са 
закрити 4 гимназии, 7 педаго-

гически училища, десетки про-
гимназии, че 36 журналисти, 
петима писатели, десетки ад-
вокати, лекари, синдикалисти 
и обществени дейци са обявени 
за безследно изчезнали. Близо 
500 интелектуалци са погълна-
ти от общите ями само в Со-
фия. Удушени и разстреляни без 
съд и присъда. Стотици други 
очакват да бъдат изправени 
пред военните съдилища.

За да подчертаем “демокра-
тичността” на Борисовия ре-
жим ще цитираме едно подо-
брение на закона за защита на 
държавата от 3 септември 
1941 г.:

“Чл.16 г) – строг тъмничен за-
твор или смърт за разпростра-
нителите на хвърчащи листо-
ве, писма, афиши и други знаци 
по стените или устна пропа-
ганда.

Чл.16 д) – инкриминира дея-
нията на онези, които слушат 
тайно забранени чужди радио-
станции – те ще бъдат наказ-
вани с не по-малко от 5 години 
затвор или глоба до 500 хиляди 
лева. Притежател на радиоапа-
рат, който дава възможност 
на други лица да слушат забра-
нени радиопредавания, се наказ-
ва с не по-малко от 10 години 
затвор и глоба до 500 хиляди 
лева. 

Чл.16 з) – заплашва със смърт 
тези, които говорят против 
държавното управление и дър-
жавната политика или тълку-
ват факти и обстоятелства, 
вредни за народното спокой-
ствие.

След нахлуването на гер-
манските войски в Съветски-
ят съюз в страната ни се поя-
ви съпротивително движение. 
В продължение на 2-3 години 
бяха избити хиляди партиза-
ни, нелегални, ятаци и много 
невинни граждани. Бяха ряза-
ни глави, трупове излагани по 
площадите за назидание. Бяха 
подпалвани хиляди къщи и сел-
скостопански постройки. А въз-
награждението за убит нелега-
лен достигна 50 хиляди лева.

За бабаитлъка и неблагора-
зумието на властите да обя-
ват война на САЩ и Велико-
британия, въпреки че нямахме 
никакъв допир с тях, страната 
беше бомбардирана от стоти-
ци бомбардировачи към края на 
1943 и началото на 1944 годи-
на. Бяха разрушени само в сто-
лицата над 2000 обществени и 
жилищни сгради и отнет живо-
тът на 1828 души.

Завършващият етап на вой-
ната, този път срещу герман-
ските ни съюзници, ни струва 
пролятата кръв на 34 548 души 
убити и ранени. Тази война е по-
гълнала 160 милиарда лева, поч-
ти целия годишен национален 
доход на страната.

И след всичко споменато: за-
губи на територия, стотици 
хиляди жертви, продадени на-
родни интереси, без да слага-
ме понесените страдания от 
населението в продължение на 
години, да се говори и да се уму-
ва дали е юридически или поли-
тически въпросът за „царските 
имоти” е истинска идиотщина.

Просто всичко трябва да се 
конфискува в полза на държа-
вата, а монархът да напусне 
страната! •

страницата подготви 
Г. Божилов
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В един от своите романи, 
който нито е най-прочути-
ят, нито най-увлекателният, 
Дюма-баща разказва чудната 
история на Рицаря на Червения 
дом, който в 1793 г., влюбен в 
кралицата Мария-Антоанета, 
посветил живота си на нейно-
то освобождаване. Той измис-
лял фантастични комбинации, 
които до последния момент из-
глеждали за неизбежно-сполуч-
ливи и които пропадали – нещо, 
което налагало на автора да 
почва отново своите опити.

Една от тия комбинации на-
ложила покупката на една къща 
на улица „Ла Кордери”, съседна 
със затвора „Тампл”. Избата на 
тая къща се допирала до сте-
ната на пивницата на „Тампл”. 
За да се добие пряко съобще-
ние между избата и пивницата, 
достатъчно било да се махне 

тая преграда. С това именно 
се заловил Рицарят на Черве-
ния дом, както лично той, така 
и неговите доверени приятели. 
Но, както казах, тоя чудесен 
план за отвличане на кралица-
та чрез пробиване на една дуп-
ка на пода, водеща за избата, 
не можал да сполучи.

Рицарите на динамита в Со-
лун бяха по-щастливи. Техни-
ят план, много приличен с оня 
на Рицаря на Червения дом, не 
можа да бъде осуетен.

През септември 1902 един 
непознат българин се устано-
ви в Солун. Той нае един дюкян, 
разположен във „Френската ма-
хала”, срещу западната страна 
на Отоманската банка, набли-
зо до хотел „Коломбо”. Дюкянът 
беше малък. Българинът го нае 
скъпо. За да бъде спокоен, той 
предплати на Водната компа-
ния наема в аванс за няколко ме-
сеца. След това той докара за 
120 франка стока, която изло-
жи по стените. На първо време 
няколко клиенти от квартала 
или минаващи оттам влязоха 
в дюкяна за покупки. Наемате-
лят се погрижи да ги отчае: ис-
каните стоки липсвали; ще се 
получат, но късно – след някол-
ко дни; или пък искаше такива 
цени, че клиентите си излизаха, 
без да купят нещо. Скоро дюкя-
нът престана да се посещава 
от купувачи, освен от някол-
ко постоянни клиенти, които 
влизаха в дюкяна и на отиване 
отнасяха в книжни кесии... как-
во? Пръст от подземния изкоп, 

прокопан от бакалина и негови-
те приятели. Подземният ту-
нел, който в последствие биде 
разкрит, е най-малко 13 метра. 
И по необходимост той е дос-
татъчно широк и висок, за да 
може един човек да работи. 
Проветряването е било осигу-
рено чрез едно ковашко духало. 
Тунелът започва от дюкяна, ми-
нава пот един гириз (отходен 
канал) и достига до Отоманска-
та банка. Той следва не права, а 
чупена линия, с нееднакво дъл-
ги части. Аз видях плана на тоя 
тунел, начертан от главния 
инженер, с цифри, които обо-
значават дължината на всяка 
част, наклона, отклоненията и 
пр. Това е чудесна работа, коя-
то позволява да се предположи, 
че така нареченият „бакалин” 
е – както разправят – може би 
офицер от инженерните вой-
ски на българската армия. [Орце 

Попйорданов („инженерът”) не е ни-

какъв офицер, а осемнайсетгодишен 

младеж със страст към математи-

ката, който постоянно решава гео-

метрични задачи от сборника, кой-

то навсякъде носи със себе си. - бел. 

ред.]

Щом тунелът е бил завър-
шен, към неговия край е била по-
ставена бомбата, а след това 
и фитилът. И работата сполу-
чи.

В своята книга „Македония 
под робство” (София, 1934 г., 
печатница П. Глушков), стр. 
258-264, Павел Шатев пише за 
Солунските събития, станали 
на 17/30 април 1903 г.

„... Параходът „Гадалкивир” 
биде запален във вторник, 
15/28 април 1903 г. Същият 
ден, през нощта, Димитър Ме-
чев, Илия Тръчков и Милан Ар-
сов, с предварително пригот-
вен взрив, се приближили до 

железопътната линия Солун – 
Деде-агач и при един завой меж-
ду голямата гара, която беше 
вън от града, и малката гара в 
самия град, с две петарди, при-
крепени с пластинките им до 
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Един спомен за Васил Икономов
спомени на съвременници за легендарния боец от съпротивата срещу кобург-готското самодържавие

Често съм се опитвал да про-
никна, както се казва, „в душа-
та” на Васил, за да разбера на 
какво се дължи склонността 
му към терора. Всъщност той 
беше добър човек и дори до-
бряк, имаше усмивка и за врага 
си. Той обичаше живота и зато-
ва изглежда чудно, че с риск да 
загуби своя бе готов да погуби 
чуждия живот, па макар и на ня-
кой грабител или насилник.

Безвластниците по онова 
време имаха ясна преценка за 
събитията и затова стягаха 
бойните си редици. Ако всич-
ки работнически организации 
у нас се бяха вслушали в преду-
прежденията на безвластници-
те, ако революционерите бяха 
организирали и стегнали своя 
собствен фронт (вж. сп. „Сво-
бодно общество”, год. I, кн. 2), 
Септемврийското въстание 
през 1923 г. нямаше да завър-
ши с катастрофа, нямаше да 
има и кървавите Априлски дни 
в 1925 г. Но тогава безвласт-
ниците бяха сами в революци-
онните си акции.

Тъкмо в тоя героичен пери-
од на движението се появи, ра-
боти и загина геройски Васил 
Икономов – българският Рава-
шол, ненадминат терорист и 
експроприатор, една от най-
смелите фигури на българския 
анархизъм, най-ревностният 
привърженик и протагонист на 

така наречената „пропаганда 
чрез дело”.

Роден на 9 август 1898 г. в 
гр. Айтос, той отраства в се-
мейството на интелигентни 
родители (баща му бил дългого-
дишен чиновник по пощите), за-
вършва гимназия и служи като 
школник и офицер през време на 
войната в 1915-1918 г. Здрава, 
енергична, волева и подвижна 
натура, той е живо олицетво-
рение на жаждата за дейност. 
Свободолюбив и буден ум, от-
рано започват да го вълнуват 
и обществените проблеми.

След демобилизацията, от-
вратен от войната и военщи-
ната, възмутен и ужасен от 
мизерията на народа, той по-
търсва и намира истинската 
среда за проява на жизнената 
си личност. Запознаването му 
с Мишел Герджиков го приоб-
щава към идеите на Бакунин и 
Кропоткин и той заработва с 
всичкия си жар и енергия в дви-
жението. Икономов става го-
рещ привърженик на експро-
приацията, която трябва да 
осигури средства за движение-
то, и затова започва да я прак-
тикува и прилага в нейната 
най-голяма широта. Той е живо-
то звено, около което се групи-
рат мнозина от тогавашните 
нелегални безвластници. С не-
говото име са свързани реди-
ца смели експроприации на бан-

ки и търговски фирми, имащи 
за резултат снабдяването на 
федерацията с печатница, кни-
гоиздателство, оръжие и други 
практически и стопански меро-
приятия.

Той премина за много къс пе-
риод през нашите среди (от 
1919-1925 г.), но с живота и 
смъртта си остави незаличи-
ми следи...

Видях го за пръв път през ес-
ента на 1919 г., когато беше 
още легален. Запозна ни Мишел 
Герджиков, който като стар 
революционер и войвода го це-
неше много.

– Млад е още – казваше Ми-
шел, – неподготвен теорети-
чески, но тоя човек е с голям 
замах, с големи проекти и ще 
изиграе голяма роля в движени-
ето.

По-късно и Върбан Килифар-
ски, който след връщането си 
от чужбина често прескачаше 
до София, също се възхищаваше 
от Васил:

– Да имах неговата вяра и 
енергия – каза веднъж Върбан, – 
бих направил чудеса!

– Сигурно би препасал два па-
рабела? – пошегувах се аз.

Върбан, който не гледаше с 
твърде добро око терористич-
ната дейност на безвластни-
ците, се сопна:

» » » продължава на страница 6

103 ГОДИНИ ОТ АКЦИИТЕ НА СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТОРИ

Гемиджиите: нашата “барутна зора”
спомените на Манджуков и Шатев за атентатите на Солунската анархистическа група през 1903 г.

Петър Манджуков

Васил Икономов

Взривената от групата на „гемиджиите” Отоманска банка в Солун

» » » продължава на страница 6
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релсите, поставили 2-3 кило-
грама мелинит, тъкмо когато 
се появил влакът. Колелата на 
локомотива минали върху мал-
ките, черни и съвсем незабеле-
жими петарди, които възпла-
менили динамита. От взрива 
локомотивът се повредил, оба-
че не се катурнал, а само стък-
лата на повечето от прозорци-
те на вагоните се изпочупили. 
От пътниците никой не по-
страдал. Без да бъдат забеля-
зани, атентаторите се отда-
лечили бързо в една от преките 
на железопътната линия улици 
и се прибрали пак в града. Тога-
ва вече за всички станало ясно, 
че в града Солун има комити и 
атентатори, тъй като изгаря-
нето на парахода „Гадалкивир” и 
повредата с динамит на желе-
зопътната линия всички взеха 
за една комбинирана атента-
торска акция.

Другия ден, сряда, 16/29 ап-
рил 1903 г., мина тихо. Полиция-
та усилено търсеше скрити ко-
мити, но не намерила такива.

През нощта, след като все-
ки от атентаторите е бил на 
предварително определеното 
място, Коста Кирков поста-
вил няколко килограма мелинит 
между газовите и водопровод-
ните тръби, които минаваха 
под малкия мост на рекичка-
та, преди да се влее в морето. 
От взрива газовите и водопро-
водните тръби се повредили и 
в един миг целият град потъ-
нал в мрак и останал без вода. 
Това беше сигналът за борба-
та. В тоя момент Димитър 
Мечев и Илия Тръчков са били 
при ниските стени около дво-

ра на фабриката за светилен 
газ с единствената цел да се 
прехвърлят в двора на фабри-
ката и с един предварително 
приготвен взрив да възпламе-
нят самия резервоар за свети-
лен газ. Бдителният гавазин 
(пазач) на фабриката е попре-
чил на това, като с револвер-
ни изстрели е подгонил и два-
мата, които, възползувани от 
тъмнината, се изгубили в съ-
седната градина, откъдето се 
прибрали в общата квартира 
до хотел „Салоник”, при самия 
ъгъл, където от главната ули-
ца „Тахта-Кале” се отделя една 
тясна, крива улица и минава по-
край стените на Топхането. 
Димитър Мечев и Илия Тръч-
ков, след като отвътре затво-
рили добре вратата - железни 
врата - от стаята и терасата 
на квартирата си почнали да 
хвърлят бомби. По разказа на 
хора, живущи близо до тяхна-
та квартира, през нощта те 

са хвърлили повече от 60 бом-
би и в продължение на няколко 
часа се сражавали с войската и 
жандармерията, след което са 
били убити. Те и двамата – Ме-
чев и Тръчков – от стаята и те-
расата, една по една, са хвър-
ляли бомби, а след избухването 
на всяка бомба, войниците гру-
пово, под команда, обстрелва-
ли цялата къща, за да ги убият. 
На тоя пункт жандармерията 
и войската са били команду-
вани от Хюсни-Ефенди, „Арап-
Бинбаши”, по произхождение 
негър. В първия момент някои 
от войниците и жандармите 
са били убити и наранени; но в 
последствие, след хвърлянето 
на всяка бомба, докато изгори 
късият фитил, Арап-Бинбаши 
командувал: „Легни!” – и всич-
ки войници лягали с гърдите 
си към земята и пак по заповед 
на същия бинбашия ставали, за 
да стрелят по прозорците и в 
терасата.

През тази нощ в магазина 
„часовой” е бил Орце п. Йорда-
нов. Той, след като забелязал 
изгасването на лампите, за-
палил дългия фитил в магази-
на, излязъл вън и се отдалечил. 
След няколко минути взривът 
избухнал с голям трясък, раз-
рушил зданието на „Банк Ото-
ман”, където се бил появил по-
жар. Тъкмо при избухването на 
взрива, с един файтон е мина-
вал по улицата германският 
инженер Хекел, който при „Банк 
Отоман” е бил убит от камъни-
те, пръснали се вследствие на 
взрива. Цялата стража, която 
пазеше зданието, още при пър-
вия взрив се разбягала към съ-
седните улици. Директорът на 
банката, който доскоро живе-
еше в най-горния етаж, в пред 
вид на всякаква изненада, от 
една седмица напуснал банково-
то помещение и живееше в от-
делна частна квартира.

Милан Арсов е бил определен 
да хвърли една бомба в лятна-
та градина-театър „Алхамбра”, 
а Георги Богданов – в кафене 
„Ньона”, при площада до самия 
кей. Веднага след изгасването 
на лампите с газовото освет-
ление, публиката бързо се раз-
движила и със страх се разбяга-
ла; в тоя момент Милан Арсов 
и Георги Богданов с цигарите 
си запалили фитилите на „па-
кетите”, увити в хубава хар-
тия, които държали в ръцете 
си. Фитилите на взрива както 
на Милан Арсов, така и на Геор-
ги Богданов били доста дълги с 
единствената цел да не се при-
чиняват човешки жертви.

Владимир Пингев се опитал с 
малко бертолетова сол и едно 

шише с фосфорна течност да 
предизвика пожар в „Бошнак-
Хан”. Той, още при изгасването 
на лампите от въздушния газ, 
запалил течността и берто-
летовата сол, излязъл на ули-
цата, която върви покрай „Бо-
шнак-Хан” и хотел „Вардар” и се 
упътил към квартирата на Ди-
митър Мечев и Илия Тръчков. 
Обаче, когато минавал тъкмо 
при входните врата на „Топха-
нето”, старшият на поста ис-
кал да го спре и арестува прос-
то по подозрение, но той се 
съпротивил и бил застрелян.

Коста Кирков и Орце п. Йор-
данов, възползувани от обща-
та суматоха в града, особено 
по главната улица, хвърлили ня-
колко бомби пред хотел „Еги-
пет” и театър „Еден” – с цел 
още повече да увеличат пани-
ката. Близо до хотел „Египет” 
беше „Банк Отоман”; една голя-
ма част от публиката, обзета 
от панически страх, тичала по 
главната улица надолу към хо-
тел „Салоник”; но, като забеля-
зала, че и там се хвърлят бомби 
и има стрелба, връщали се об-
ратно към кръстопътя при хо-
тел „Египет” и театър „Еден”.

На 16/29 април 1903 г. през 
нощта са били убити: Дими-
тър Мечев, Илия Тръчков и Вла-
димир Пингов.

Орце п. Йорданов, Коста Кир-
ков, Марко Бошнаков, Милан Ар-
сов и Цветко Трайков успели да 
се приберат в квартирата си.

На 17/30 април 1903 г. – 
четвъртък – рано сутринта, 
Коста Кирков, прилично обле-
чен излязъл от квартирата си, 
упътил се към ул. „Сабри-Паша”, 

– Не, работата не е в па-
рабелите, които може и да са 
нужни някому. Но колко силно и 
неуязвимо би било нашето дви-
жение, ако имаше повече таки-
ва предани и честни хора като 
Васил Икономов!

Васил беше наистина рядко 
явление в нашите среди. Вза-
имопомощта, тая първа без-
властническа добродетел, бе 
развита у него в най-висока 
степен. Колкото и да звучи па-
радоксално, тоя човек, който 
проявяваше небивала хладно-
кръвност при всяко покушение, 
притежаваше необикновени 
скрупули и дори угризения на 
съвестта. Спомням си, че след 
покушението на Греков той не 
спал цяла нощ – при мисълта да 
не би да е сгрешил и да е погу-
бил друг случаен човек (макар 
че дълго преди това бе следил 
и опознал добре жертвата си). 
Едва на сутринта, когато раз-
брал от вестниците, че прице-
лът му е бил безпогрешен, той 
се успокоил.

Трябва да се признае, че Ва-
сил Икономов имаше тая сла-
бост – да използва в акциите 
си хора незакрепнали идейно и 
дори чужди на безвластната 
идея. Той смяташе, че със сама-
та си акция, стига тя да е на-
сочена и осмислена идейно, те-
рористът морално се очиства 
от миналите си прегрешения. 
И обратно – дори идейникът, 
когато акцията му не е оправ-
дана и полезна за движението, 

губи от моралния си кредит. В 
края на краищата, поддържаше 
Васил в духа на щирнерианска-
та етика, дори разбойникът е 
по-симпатичен за нас, отколко-
то палачът и насилникът...

Икономов беше убеден, че на 
правителствените репресии 
[на правителството на Стамболий-

ски - бел. ред.] трябва да се реа-
гира повече от всякога. Ние с 
А. И. С. и други другари се ста-
рахме да го отклоним от при-
бързани и неподготвени акции. 
В сложната преплетеност на 
положението ние долавяхме, 
че се води една скрита, невиди-
ма борба между правителство-
то на Стамболийски и надига-
щата се сговористка реакция, 
еднакво враждебни и опасни за 
нашето движение, и настоява-
хме да се изчакат събитията – 
едно, за да спечелим време и се 
стабилизираме организацион-
но, и друго – за да развием през 
тоя период възможно по-голя-
ма просветна работа, както 
с „Работническа мисъл”, така и 
със сп. „Свободно общество” и 
книгоиздателството.

Но с идването на власт на 
Сговора нашата позиция бе 
ясно очертана и изразена в сп. 
„Свободно общество”. Повече 
от всякога безвластниците 
трябваше да реагират срещу 
засилващата се реакция.

С големите си и смели пла-
нове Васил отново спечели сър-
цата на всички нелегални дру-
гари. Не съм в състояние да 
изброя подробно всичко зами-

слено и извършено от него. Ще 
кажа само, че в главата на Ва-
сил се бе родил най-грандиозни-
ят терористичен план, който, 
за съжаление, остана неизпъл-
нен: по примера на Солунските 
атентатори той искаше да се 
хвърли във въздуха министер-
ският съвет на сговористко-
то правителство през време 
на заседанието на всички ми-
нистри.

Към реализирането на тоя 
план Васил бе пристъпил вече: 
бе наел един дюкян, откъдето 
трябваше да се прокопае кана-
лът до зданието на министер-
ския съвет, събираше и необ-
ходимите взривни материали, 
организираше и подготвяше 
хората. Това беше в навечери-
ето на Септемврийското въс-
тание през 1923 г. Но събити-
ята ни изпревариха. Аз заминах 
за международния анархисти-
чески конгрес в Париж. Какво е 
станало, за да не бъде реализи-
ран планът на Васил, не знаем.

Терорът и репресиите на 
властта се засилваха все по-
вече и повече. Ние нямахме 
вече почти никаква възмож-
ност за легална проява. Рабо-
тите в книгоиздателството 
и списанието не бяха добре. В 
мое отсъствие станало нуж-
да да се продаде купеното мяс-
то за строеж на печатница. А 
Асп. В-в, без да сондира когото 
и да било, продал немонтирана-
та дотогава печатница на фе-
дерацията. Със сълзи на очи Ва-
сил трябваше да победи у себе 

си повелителния дълг да се на-
кажат някои хора за постъпки-
те им...

По това време група теро-
ристи от „единофронтовския 
център” бяха предприели реди-
ца акции в София. Извършени 
бяха покушения над Никола Ми-
лев, втория злополучен дирек-
тор на сговористкия в. „Сло-
во”, и над прокурора Димчев. 
Но според Васил това бяха „ак-
ции от малък мащаб” и те не го 
задоволяваха с ограничените 
си задачи. Нужна беше, според 
него, друга, по-голяма акция, ак-
ция в небивал досега мащаб, за 
да се респектира кървавата 
реакция.

И Васил Икономов намисли 
тая акция! Несравнимият те-
рорист, който бе минал през 
цяла върволица смели и риско-
вани акции, скрои най-грандиоз-
ния план в историята на рево-
люционните движения и то не 
само у нас: да залови като плен-
ник цар Борис III и да иска като 
откуп не само прекратяване-
то на терора и репресиите и 
освобождаването на всички по-
литически затворници в стра-
ната, но да диктува и други ус-
ловия!

За съжаление нападение-
то на Арабаконак на 14 април 
1925 г. завършва неуспешно: 
след спирането на царския ав-
томобил в прохода и завързала-
та се престрелка падат убити 
адютантът на царя и телох-
ранителят му, но самият цар 
успява да скочи от колата и 

по една случайност се спасява 
жив.

Малцина днес знаят, че хвър-
коватата чета на Васил Иконо-
мов, която нападна цар Борис 
III, съвсем не е имала за цел да 
го убива. Ако беше така, чет-
ниците са могли да ликвидират 
лесно злополучния монарх. Това 
личи дори от едно повърхност-
но четене на описанието, кое-
то тогавашните всекидневни-
ци дадоха на нападението. Не, 
Васил Икономов и хората му са 
искали да заловят царя жив, а 
не мъртъв и може би тъкмо за-
това той е успял да избяга със 
случайно минаващия камион, в 
това време, когато адютан-
тите му са били убити.

Идва преследването и раз-
биването на четата, прес-
трелките с потерите и поли-
цията, смъртта на героя Васил 
Икономов – един епилог, който 
до днес остава забулен в мъг-
ла. Легендата разправя, че той 
бил издебнат от потерята, ко-
гато се е къпел, и бил убит на 
20 юни 1925 г. близо до гр. Их-
тиман, дето е и гробът му.

Струва ми се, че той е още 
жив. И че напразно го чакам, 
ето вече близо четиридесет 
години, както в ония тревожни 
дни, когато напразно го чаках 
да се прибере в София, за да се 
измъкнем през югославската 
граница далеч от опасностите 
и смъртта... •

Х. Х.
със съкращения по публикации в 

„Наш път” 1965-1966 г.

Един спомен за Васил Икономов
» » » продължава от страница 5

Тунелът под Отоманската банка

Гемиджиите: нашата “барутна зора”
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където беше помещението на 
телеграфната станция уж, за 
да подаде една телеграма, оба-
че старшията на поста поис-
кал, съгласно разпорежданията 
на властта, да го обискират. В 
тоя момент Коста Кирков се 
отдръпнал и се опитал да въз-
пламени бомбата, обаче часо-
воят го промушил с щика на 
пушката си.

През същия ден към обед, от 
квартирата си, находяща се 
близо до Банк Отоман, зад ка-
толишката черква (една двуе-
тажна гевгирена къща с балкон, 
в която живееше едно ита-
лианско семейство, Атнонио 
Пепе), Орце п. Йорданов в про-
дължение на 2-3 часа от време 
на време хвърлял бомби от въ-
трешността на къщата, дока-
то е бил убит от войниците. 
Когато трупът на Орце п. Йор-
данов е бил изваден от къщата 
и прострян сред улицата, ня-
колко разярени войници искали 
да го промушат с ножовете на 
пушките, обаче Хюсни-Ефенди – 
„Арап-Бинбаши” – който също 
бил на местопрестъплението, 
ги спрял и, посочвайки трупа на 
убития атентатор, обърнал се 
към войниците и им казал:

– Ето тъй се умира за оте-
чеството! Нека убитият да ви 
служи за пример как трябва да 
се жертвате за отечеството!

До 17 април от войската и 
жандармерията, в различни пун-
ктове, са били убити 42 души, а 
от атентаторите – само Орце 
п. Йорданов и Коста Кирков.

През деня, няколко групи от 
турското население, силно въз-
будено от фанатизъм и ярост, 
се опитали да правят изстъп-
ления, като избият българско-

то население в Солун, което 
нямаше нищо общо с атента-
тите. Обаче когато валията 
Хасан Фехми-Паша научил за 
това, той сам е ходил из някои 
улици и лично увещавал разяре-
ните фанатизирани групи да 
не правят изстъпления, като 
им е обещавал, че властта 
ще се справи. Присъствието 
на европейски военни парахо-
ди в пристанището и енергич-
ното вмешателство на валия-
та ограничиха изстъпленията, 
чиито последствия в тоя мо-
мент най-добре е схващал са-
мият Хасан Фехми-Паша.

Губернаторът, валията Ха-
сан Фехми-Паша се отличи и за-
служава всичките похвали. Той 
още сутринта, след станалите 
експлозии, се яви на много мес-
та, за да успокоява публиката, 
като я уверяваше, че войската 
и административната власт 
ще могат да запазят реда и 
спокойствието в града и като 

строго запрещаваше на улични-
те тълпи да се намесват в раз-
поредбите на властта.

Същия ден, към 5-6 часа, ко-
гато валията се е прибирал в 
квартирата си, находяща се в 
махалата „Пиргите”, определе-
ният от по-рано съзаклятник 
Цветко Трайков се опитал да 
се приближи до файтона на ва-
лията, обаче бил забелязан от 
охраната и подгонен. Цветко, 
след като се поотдалечил към 
едно празно място около една 
къща, извадил една бомба, запа-
лил я и седнал върху нея. Бомба-
та избухнала и Цветко намерил 
своята геройска смърт. Това 
самопожертвуване сковало на 
място и валията, и войниците.

След няколко дни Георги Бог-
данов, Милан Арсов, Марко Ив. 
Бошнаков, както и всички ос-
танали съучастници и сподвиж-
ници на съзаклятниците бяха 
арестувани и предадени на спе-
циален военен съд.” •

В редица свои изказвания пред 
партийни функционери и журна-
листи съветският диктатор 
Йосиф Сталин отсича: “Децата 
не отговарят за делата на ро-
дителите си”. На практика оба-
че това сталиново съждение 
е чудовищна демагогия, защо-
то той върши точно обратно-
то – клеймото “народен враг”, 
лепнато на някой от родители-
те жигосва безвъзвратно цели 
родословия без разлика на пол 
и възраст. След съветизиране-
то на България същият меха-
низъм е задвижен на пълни обо-
роти и в нашето общество. 
“Народните врагове” и техни-
те потомци се разпердушин-
ват моментално и безцеремон-
но. Естествено обстановката 
в България се отличава с някои 
специфични реалности, но по 
принцип болшевишкият стил и 
метод на действие се изпълня-
ва стриктно и безпрекословно. 
Единственият критерий за жи-
тейски просперитет се оказ-
ва генеалогическата даденост, 
тоест в зависимост от родо-
словното потекло – или, проза-
ично казано, според произхода 
от “прогресивно семейство” – 
иначе пътеките на жизненото 
поприще стават непристъпно 
стръмни. И колкото семейни-
ят произход е “по-прогресивен”, 
толкова просперитетът в об-
ществото е по-ефективен. 

Примерите в това отноше-
ние са многобройни, но ще ко-
ментираме само два от тях. На 
заседание на ИК на ГНС-Хасково 
от 21 юни 1957 г. членовете на 

Изпълкома вземат решение, с 
което се забранява на 49 мла-
дежи и девойки от Хасково да 
следват във висши учебни за-
ведения през учебната 1957-
1958 г., понеже не произхожда-
ли от “прогресивни семейства”. 
Позволяваме си да цитираме 
някои от имената на инкрими-
нираните кандидат-студенти: 
Ангел Захариев Камарашев за 
Висшия институт за народно 
стопанство – Варна, Стойчо 
Недялков Стоев, Георги Асенов 
Хаджиев, Никола Кирилов Фили-
пов, Николай Динков Петров, 
Николай Иванов Георгиев за Ма-
шиноелектротехническия ин-
ститут – София, Иван Петков 
Тахтабов за Висшия Селско-
стопански институт – София, 
Ангел Маринов Тянков, Весе-
лин Маринов Узунов за Минно-
геоложки институт – София, 
Румен Митков Аленаков, Ве-
селина Владимирова Казако-
ва за висшия селскостопан-
ски институт – Пловдив, Янка 
Стойкова Пеева, Живка Трифо-
нова Динева, Христина Василе-
ва Златарева за Медицинския 
институт – София, Емил Ива-
нов Андреев, Славея Димитро-
ва Димитрова, Недялка Дечева 
Пейчева, Таня Тодорова Танева, 
Христо Тодоров Кузев и др. за 
Софийския държавен универси-
тет – София и т. н. (ДА – Ха-
сково, ф. 934, оп. 1, а.е. 84). 
Произхождащите от “прогре-
сивни семейства” също имат 
проблеми, защото семейната 
прогресивност се степенува 
на прогресивна, по-прогресив-

на и най-прогресивна! 50 учени-
ци от Хасковски окръг – все от 
прогресивни семейства – през 
лятото на 1960 г. кандидат-
стват за приемане в училища-
та с изучаване на чужди ези-
ци. ИК на Окр. НС в заседание 
от 12 юли на 1960 г. от пет-
десетте кандидати определя 
дванадесет ученици за постъп-
ване в съответните езикови 
гимназии, преценявайки техни-
те семейства като “най-про-
гресивни”. Изглежда обаче е 
съществувал критерий за “су-
перпрогресивни семейства”, 
който става причина в заседа-
нието на ИК на Окръжен наро-
ден съвет – Хасково от 29 юли 
1960 г. отново да се разгледат 
кандидатурите за английски 
език, в резултат на което бива 
модифицирано решение № 78, 
т.1 от предходното заседание 
на Изпълкома. Новото реше-
ние на ИК редуцира броя на уче-
ниците, определени да постъ-
пят в училищата с изучаване 
на чужди езици, като ги свежда 
от 12 на 9. Цялата модифика-
ция е предизвикана от “супер-
прогресивното семейство” на 
Лъчезар Томов С. (съкращението 

на фамилното име е поради етични 

съображения – б.а.), прехвърлен от 
групата за изучаване на руски 
език в група за изучаване на 
английски. Така от петдесет-
те синове и дъщери на “про-
гресивни семейства” – ИК на 
ОНС – Хасково избира 9 учени-
ци и ученички от “най-най-най-
прогресивните семейства”, а 
именно: за руски език – Василка 

Живкова Т. от гр. Харманли, Дел-
чо Тодоров К. от с. Оряхово; за 
английски език – Лъчезар Томов 
С. от гр. Хасково, Делка Госпо-
динова М. от с. Брястово, Соня 
Василева Ш. от Димитровград; 
за немски език – Димитрия Те-
нева Д. от Хасково , Венцислав 
Иванов К. от с. (днес град) Лю-
бимец, Райна Павлова И. от с. 
Капитан Андреево; за френски 
език – Кина Тодорова П. от гр. 
Хасково. Имената на одобре-
ните и отпадналите ученици 
не са съпроводени с техни био-
графични данни или описания на 
личните им качества. Затова 
пък следват синтезирани био-
графични справки на родители-
те с акцент върху борческите 
им прояви против фашизма и 
капитализма (Държавен архив – 
Хасково, ф. 650, оп. 17, а.е. 28). 

Тезата за “прогресивност” 
явно придобива патологични 
размери щом като и трудовия 
стаж власт имащите го дифе-
ренцират на два вида – “прогре-
сивен” и “непрогресивен”. “Не-
прогресивният” трудов стаж 
въобще не се приизнава за тру-
дов стаж. ИК на ГОНС – Хаско-
во отклазва да признае за тру-
дов стаж кметуването на 
Стефан Жеков Шиваров – бивш 
кмет на Хасково за периода 8 
юни 1926 г. – 11 март 1929 г. 
Същият мотив – “непрогресив-
ност” – става причина да не 
бъде признат трудовия стаж 
и на Борис Митев Стайков – 
помощник кмет на Хасковския 
градски съвет преди 9 септем-
ри 1944 г. (Държавен архив – Ха-

сково, ф. 934, оп. 1, а.е. 104, л. 
97; а.е.96, л. 8). Непризнаване-
то на трудовия стаж според 
критерия „прогресивност-не-
прогресивност” касае не само 
лица, заемали ръководни длъж-
ности преди 9 септември 
1944 г. – околийски управите-
ли, кметове, директори на бан-
ки, училища и т.н., но и съвсем 
редови чиновници или работ-
ници. Такъв е случаят с Никола 
Георгиев Дешанов от с. Жълти 
бряг, чийто трудов стаж от 
1927 до 1932 г. като писар и ар-
хивар-регистратор при бивше-
то околийско управление – град 
Хасково също не е признат. 
Или както се изтъква в реше-
нието на Изпълкома на Окръж-
ния народен съвет – Хасково 
от 29 юли 1960 г.: “Изпълкома 
не дава съгласието си да се за-
чете трудовия стаж на Никола 
Георгиев Дешанов...” (Държавен 
архив – Хасково, ф. 650, оп. 17, 
а.е. 28). Примерите с подобна 
“нелегитимност” на трудовия 
стаж могат да бъдат продъл-
жени почти до безкрайност.

Безспорно третирането на 
такива нелицеприятни въпро-
си може би конфронтира от-
делни слоеве на българското 
население. Но трябва да се има 
предвид, че изнасянето на по-
каз пред обществеността на 
този своеобразен политически 
апартейд има за цел да сти-
мулира надеждите, че явления 
от такъв характер в България 
вече ще бъдат невъзможни. •

Марин Караиванов
Държавен архив Хасково

Апартейд по болшевико-комунистически

Можем без това, което е от-
рицание на нормалната човеш-
ка природа – религиозни заблу-
ди, власт и държава. Без тях 
можем, защото еволюцията 
на човешкия разум го е доказа-
ла и потвърдила. На здравата 
мозъчна субстанция се дължат 
всички научно-технически по-
стижения: електроника, гене-
тика, образование, здравеопаз-
ване, космически изследвания и 
всичко, което прави живота по-
лек и приятен. Това са постиже-
ния на бога на разума, а не на 
попските брътвежи. На този 
бог се дължи способността на 
човека да прави верни обобще-
ния само тогава, когато види 
със собствените си очи и пи-
пне с ръце, в теорията и хипо-
тезите с помощта на доказани 
истини от реалността.

Такива са възможните гра-
ници на човешкия ум. Само лъ-
жите, коварството и попули-
змът нямат граници. На тях 
се дължат социалните сътре-
сения и погроми, болезненият 
стремеж към власт и богате-
ене, охолството, паразитизма, 
мързела, разврата и батака 
в държавно-властническите 
структури. Без тях държавата 
и властта, без да отмират по 
болшевишки, безвъзвратно за-
гиват от естествена смърт. 
Лекарствата за изкуствено 
поддържане на вредния за чове-
чеството живот не помагат. 
Само агонията продължава, до-
като (ако) осъзнаят причините 
за социалните злини.

Във времето на повсемест-
на глобализация да помислим за 

сносен земен живот в свобода и 
справедливост за всички – това 
е по-полезно и здравословно от 
разни стратегически планове 
на военни “миролюбиви” съюзи 
от рода на “Варшавския дого-
вор” и “Атлантическия алианс”. 
Стига кръвта на народите от 
Унгария, Полша, Германия, Чехо-
словакия с “Пражката пролет”, 
Палестина, Израел, Ирак, Ви-
етнам, Корея... Но все още не 
стигат морални сили на госпо-
да другарите да се извинят на 
тези народи, които нищо лошо 
не са ни сторили. Те се съпро-
тивляваха на терора на болше-
вишките джелати в стремежа 
към изграждане на хуманно об-
щество. В момента в редиците 
на “реформираната” управлен-
ска коалиция липсват симпто-
ми на човешки взаимоотноше-
ния. Всичко е по старому, по 
законите на висшия съвет на 
БКП-БСП и по правилата от 
ДС. Тяхно дело са лъжите, краж-
бите и убийствата. Всичко 
това с подкрепата на магист-
рати от най-високи нива, съу-
частници в днешните безсра-
мия на червените цезари. Все 
не достигат доказателства 
за залавяне и поставяне зад ре-
шетките на извършителите 
на най-драстичните убийства. 
Най-пресен случай е жестокото 
убийство на двете сестри от 
Пазарджик. МВР твърди, че има 
право да си върши работата 
спокойно, но всъщност това е 
тяхно задължение. Задължение, 
което спокойно все остава нес-
вършено. •

Чуридолски

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Без какво можем и 
без какво не можем

Запалването на “Гадалкивир” 

» » » продължава от страница 6

Гемиджиите: нашата „барутна зора”
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Досиетата – десетки и сто-
тици хиляди човешки съдби, 
събирани в папки. Страници, 
които разказват за светци, за 
мъченици, за сломени човешки 
същества и за подлеци, които 
са пълзели през телата на хо-
рата, за да се изкачат до цар-
ството на охолството, бла-
годенствието и “разврата”. 
Трябва да се прочетат тези 
досиета, тези написани с кръв 
страници, за да не се повта-
рят никога повече.

Трябва да търсим на първо 
място подписите на хората, 
които са ги заповядали и печа-
та на системата, за която са 
ги събирали.

Защо се мълчи за Антон 
Юговци, за Мирчо Спасовци и 
всички, които са издавали за-
поведите, за всички онези из-
пълнители, като Газдовци и 
Николовци, Гоговци и Гершанов-
ци и всички тези специалисти 
и професионалисти, с които 
така ревниво някои се мъчат 
да се опазят и оневинят днес. 
Чии държавни и народни инте-
реси са защитавали тези па-
лачи със жестоки сърца? Те ли 
отново ще защитават инте-
ресите на обновяваща се Бъл-
гария и с тях ли ще вървим към 
“обединена и свободна Европа”?

Нищо не трябва да се крие и 
забравя! Трябва да помним кой 

наложи събирането на тези 
досиета и ни доведе не само 
до политическа и икономиче-
ска криза, но и до огромната 
духовна трагедия и нравствен 
разгром, до падение в меж-
дучовешките отношения на 
един народ. Нея виним на пър-
во място, СИСТЕМАТА и ней-
ните носители, тираните и 
безумците, които смятаха, 
че с насилие и кръв, куршуми и 
въжета ще направят хората 
“щастливи, благоденстващи и 
свободни”.

Наред с отричането на 
тази система и дамгосване-
то на изпълнителите, тряб-
ва най-после да излязат наяве 

имената на нейните върховни 
главатари. Вестниците и дру-
гите издания, ефирът тряб-
ва да огласят тия, които мно-
го години бяха венцехвалени и 
превъзнасяни като “герои, мъ-
дреци, месии”!

Останалите, хората с до-
сиетата, волни и неволни 
маши на системата, заслужа-
ват както нашето презрение, 
така и състрадание и прошка. 
Прошка за хората, но никога за 
системата и институциите, 
които са я обслужвали. •

Ж. Петков
октомври 1991,

публикувано в “Свободна мисъл”, 
бр. 12/1991 г.

На 28 февруари в Център за кул-
тура и дебат “Червената къща” 
се състоя дебат  на тема “Има 
ли полза от спомнянето на со-
циализма?” Повод за него бе из-
дадена книга, в която са събра-
ни част от личните истории на 
хора, писали в сайта spomenite.
org. Това е независим проект, 
създаден от журналиста Диана 
Иванова, писателя Георги Гос-
подинов, издателя Калин Мано-
лов и д-р Румен Петров и е пър-
вият български сайт за лични 
спомени от времето на социа-
лизма. Няма да пиша за дебата 
тук. Накратко той протече 
по линията вина-срам-съд-смях 
или не в този ред, но все така. 
Беше интересно, но поне за мен 
безцелно, неясно и скръбно. 

Смятат ли авторите на 
проекта, че случайно събрани-
те, субективни лични исто-
рии за социализма могат да ни 
разкажат какво представлява 
тази система? Достатъчен ли 
е просто един сбор от лични, 
често много емоционални ис-
тории, за да се “разделим” със 
спомена за социализма и наше-
то-тяхното участие в него? 
Моят отговор е НЕ. Личните 
истории са нещо много ценно, 
интересно и важно, но не са 
достъчни. От такива споме-
ни можем да направим изводи 
по-скоро за общи и принципни 
проблеми. Въпросите за власт 
и подчинение, за властимащи 
и поданици, за йерархия и наси-
лие. За съжаление на авторите 

на проекта, тези изводи могат 
да се отнасят към всяко едно 
общество, всяко едно време и 
система. И най-вече към днеш-
ния ден. Ползата от личните 
спомени ще бъде ако си изва-
дим поуки не (само) за социали-
зма, а въобще за отношението 
към свободата, за властта и 
подчинението, за държавата 
(не само социалистическата), 
като монополист над сред-
ствата за потисничество.

Приемам проекта като пър-
ва стъпка към разбирането на 
случилото се през онова време. 
Малка стъпка в правилна посо-
ка. Онзи строй нито беше ко-
мунистически, нито беше со-
циализъм, независимо как си го 
кръщаваха полуграмотните му 
създатели. Ние, анархистите, 
въобще младите хора  искаме и 
другата история на диктату-

рата. Нека да видим кой – кой е 
бил в онази система и къде са 
сега тези хора. Сигурни сме, че 
много от имената под запове-
ди и доноси и тези под много-
то “лични” истории ще се ока-
жат едни и същи. Очевидно 
е, че много от тях или техни-
те наследници са отново на 
власт.  Жив е онзи начин на ми-
слене, онзи манталитет, онази 
престъпна обвързаност. Ако 
се оставим само на битовите 
спомени, на смешните исто-
рии за опашки пред “Показния”, 
дъвки “Идеал”, пионерски връзки 
и т.н. рискуваме да оневиним 
другата, властовата история 
на социализма. Историята за 
лагерите, за избитата интели-
генция, за Възродителния про-
цес, за Георги Марков, за “Кин-
текс” и “Тексим”. Властта при 
всеки един строй е изградена 

от реални хора, които, пак каз-
вам – имат имена. Всяко едно 
решение, всяка една заповед е 
част от огромния пъзел на ре-
пресия по онова време. Едвин 
Сугарев каза, че било добре, че 
чрез проекта системата се 
“атомизирала”, а не се предста-
вяла като нещо монолитно. За 
нас властта не е свещена кра-
ва и тя също трябва да бъде 
атомизирана, за да се види, че 
е съставена от хора – дребни 
колелца, които по силата на съ-
битията са се озовали в при-
вилигирована позиция спрямо 
всички останали, но и те тряб-
ва да носят отговорност.

Както под всяка лична исто-
рия в сборника стои нечие име, 
така има имена и подписи под 
ДОКУМЕНТИТЕ. Това, което е 
останало след като болшеви-
ките, настоящи социалисти, 

не са унищожили. Искаме да 
окажем граждански натиск за 
пълно отваряна на архивите 
на ДС, на БКП-БСП и на всички 
други ведомства, където се па-
зят документите на позора. 
От кого се пазят всъщност? 
Що за хора сме, (не казвам об-
щество, защото няма такова), 
ако 15 години не можем да изис-
каме истината, за нашите ро-
дители, за нашите баби и дядо-
вци, за нас самите. Каквато и 
да е тя. Ние няма да ги съдим, 
но няма и да забравим. Това ще 
предизвика огромни сътресе-
ния в сегашната власт, прос-
то защото през 1989 г. нямаше 
революция, имаше ПОДМЯНА 
на същия онзи елит. Ще падне 
маската от лицето на фалши-
фиката “демократичен” преход, 
ще лъсне истината за мнозина 
“лидери”, за фашизоидни недо-
разумения като “Атака”, за ге-
незиса на престъпността и за 
връзката между разстреляни-
те мафиоти и техните покро-
вители. 

Нищо ново не е научено, 
нищо старо не е забравено. 
Стига демагогия и нагли лъжи 
за “национална сигурност”, “кла-
сифицирана информация” и пар-
тийна “целесъобразност”. На-
глостта им стига до там, че 
да искат авторски права върху 
престъпленията си. Искаме ис-
тината и скоро ще си я вземем 
сами, иначе историята ще се 
повтаря отново и отново. •

LGB

Лична история или историческа безличност
„Спомени за социализма”? Мемоарната безобидност не заменя истината, а още по малко – справедливостта

Като допълнение на по-горе написаното искам да ви припомня една статия. Този кратък, но 
изпълнен с много болка и надежда материал е писан в далечната вече 1991 г. Година на нови 
надежди пред хората, които скоро бяха погребани от същата клика, за която пише Ж. Петров. 
Нещата и днес, 2006 г., не са се променили много. Дори еуфорията от силата на гражданското 
общество през 1990-1991 г. вече е забравена и канализирана. Много удобно за бившите-днешни 
властимащи е свойството на човешката памет да забравя. Но не всички от нас са забравили.

“Автономна безвластническа група Анархосъпротива” София, април 2006

Досиетата – кой е виновен?

Чии държавни и народни 

интереси са защитавали 

тези палачи? Те ли ще 

защитават интересите 

на обновяваща се България 

и с тях ли ще вървим към 

“обединена и свободна 

Европа”?

Председателят на Народното 
събрание Георги Пирински съоб-
щи, че ще бъдат закупени нови 
автомобили за депутати, но не 
даде повече информация. 

Народното събрание е обя-
вило обществена поръчка за 
доставка на леки автомоби-
ли за подмяна на остарелия ав-
топарк, съобщи БГНЕС. Обява-
та е публикувана на 1 март в 
електронния сайт на Държавен 
вестник, заедно с останалите 
обществени поръчки, които 
парламентът ще заяви за цяла-
та година. Прогнозната стой-
ност на доставката е 825 хи-
ляди лева. 

На 7 януари стартира акци-
ята за набиране на волни по-
жертвования от по 1 стотин-
ка за купуване на депутатски 
мерцедеси. Инициативата, про-
ведена в градинката до Народ-
ното събрание, събра крупната 
сума от 169 стотинки, дарени 
от признателните граждани за 
техните любими избраници. По 
този повод Георги Пирински с 
пословичната си наглост зая-
ви пред bTV, че на мутренските 
джипове народните депутати 
трябва да отговорят с луксоз-
ни коли за авторитет. Според 
БГНЕС новите коли ще са мер-
цедес S350. •

ПРОЧЕТЕНО В ПРЕСАТА

825 000 лева за нови 
депутатски лимузини
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Общата стачка, обявенена за 
15 март, се състоя с участие-
то на много хора от цяла Гър-
ция. По данни на профсъюзи-
те 90% от работещите в 
обществения сектор и 70% от 
работещите в частния сек-
тор са участвали в стачката. 
Демонстрациите в Атина и 
Солун също бяха многобройни. 
В Атина полицията за масови 
безредици се сблъска с демон-
странтите, когато послед-
ните изразиха своя протест 
против опита на полицията 
да съпровожда техния марш. 
5 души са ранени и откарани в 
болница.

„Кабалеросите” (активисти-
мотоциклетисти) също про-
ведоха демонстрация след 11 
часа.

Към 2:00 след полунощ анар-
хисти атакуваха Министер-
ството по заетостта, хвър-
ляйки камъни и рисувайки 
графити. Един от тях е бил 
арестуван малко след това.

Свиреп полицейски 
щурм срещу блока на 
“Работническа власт”

Позицията на комунистическа 

лига “Работническа власт”:

„Нищо ново. Младите поли-
цаи си мислят, че с насилие и 
тероризъм могат да съкрушат 
борбения дух на работниче-
ското движение. Въпреки жес-
токата атака, която нашият 
блок претърпя, ние продължи-

хме демонстрацията докрай с 
лозунги срещу държавния те-
роризъм, които цялата демон-
страция възприе: “Полицията – 
вън от демонстрацията!”

Правителството на капи-
тала, бедността и безрабо-
тицата намира единствен 
отговор в бруталната репре-
сия. Те искат да построят об-
щество на спокойствието, но 
спокойтвието на гробището. 
Слугите на капиталистите са 
винаги пазени от терористич-
ни законии превантивни юриди-
чески мерки срещу борците за 
справедливост.

На насилето на капиталис-
тическата държава ще бъде 
отговорено на улиците. Ще 
бъде отговорено с още по-
твърди борби на потиснати-

те, които ще изгорят загни-
ващото общество и неговите 
пазители.

Шествието за общата 
стачка в Солун, 16 март 
2006

Маршът пред Работническия 
център по заетостта в Солун 
започна около обяд с демостра-
ция точно пред сградата. Има-
ше работници с транспарант 
от съюзите от комунални-
те услуги, банките, шофьор-
ите, гимназиалните учители 
и разбира се, най-мощния блок 
на промишлените работници. 
След тях имаше орагнизирани 
от лявото и антиавторитар-
ното крило. Маршът завърши 
пред Министерството на Се-

верна Гърция. Маршът спря за 
малко пред банка Емпорики, коя-
то беше издраскана с графити, 
а работниците от фабриката 
за плодове крещяха ”Банкери – 
вие сте лентяи!”

Сблъсъците в Атина

Докато анархисти чупеха про-
зорците на Министерството 
на заетостта, полицията на-
падна демонстрацията на ор-
ганизацията “Работническа 
власт”. Този път не изплозва-
ха само сълзотворен газ, както 
по принцип правят. Може би 
това е било премиерата на но-
вия министър на обществения 
ред Полидорас.

Блокът на “Работническа 
власт” демонстрираше точ-

но зад Гръцкия социален форум. 
Полицията се опитала да ги 
обгради, все едно цяла Атина 
е в опасност заради тези 30-
40 души, участващи в демона-
страцията. Демонстрантие 
реагирали на опитите на поли-
цията да ги обгради и тогава 
ченгетата започнали да ги уд-
рят. 5 души са в болница, един 
от тях пострадал сериозно.

Пенсионер с кръв по лицето 
е съобщи пред канал NET, че ко-
гато започнали да протести-
рат срещу обграждането им 
от полицията, ченгетата за-
почнали да ги удрят. Той започ-
нал да крещи, че е пенсионер в 
напреднала възраст, опитващ 
се да защити хората и едно от 
ченгетата отгворило: “Ами да 
беше си стоял вкъщи, посран 
дядка” и го ударил с палка в ли-
цето. Улицата била покрита с 
кръв.

Министерството на 
заетосттта атакувано 
от анархисти

В 2:00 след полунощ на 16 март 
200 анархисти атакуваха Ми-
нистерството на заетостта. 
Надраскаха с кървавочервена 
боя и счупиха всички прозорци 
на приземния и някои на пър-
вия етаж, докато скандираха 
лозунги. След това продължи-
ха демонстрацията всички за-
едно долу по улицата на минис-
терството. Малко след това 
един от тях е бил арестуван. •

Обща стачка и демонстрации в Гърция
Гърция парализирана от протести против либералните икономически реформи на правителството

Франция отново разтърсена от масови протести
Писмо от анархисти, живеещи в Париж във връзка с вълненията срещу Договора за временна заетост

Това е послание от френски, 
италиански и немски анархи-
сти, живеещи в Парижкия ре-
гион и предназначено за всич-
ки симпатизанти навсякъде по 
света. Ние сме независими от 
Френската анархистка федера-
ция, въпреки че сме в много до-
бри приятелски отношения с 
тях, но все пак не говорим от 
тяхно име.

Бихме искали да изясним си-
туацията тук, тъй като ни се 
струва, че много чужди медии 
се опитват да квалифицират 
борбата ни като чисто консер-
вативна, точно както напра-
виха преди, когато гордо каза-
хме своето “Шибайте се!” на 
Паскал “СТО” Лами, Болкенщайн 
и всички безсърдечни копелета 
в Европейската комисия и във 
френската политика и медии. 
Нашето “НЕ” не беше расистко, 
то беше антилиберално, неза-
висимо какво медиите се опит-
ват да казват.

Първо, искаме да благода-
рим на всички, които ни под-
крепиха, както и на френското 
студентско движение, което 
разтърси тази загниваща кон-
сервативна страна за повече 
от месец. В събота, 18 март, 
се проведе много голяма демон-
страция в Париж, която целеше 
да покаже на неоконсерватив-
ното правтелство на Ширак и 
Вилпен, че няма да приемем мо-
дификациите, които те подпи-
саха без дебат в парламента, 
за да “регулират” нашата зае-
тост.

Тези модификации целят да 
създадат нов договор за рабо-
та, наречен CPE (това означава 

„Първи договор за работа”), ко-
ито ще позволят на компани-
ите да уволняват работници 
без всякакви обяснения и обез-
щетения КАКТО ИМ СКИМНЕ! 
За нас този закон е насочен 
най-вече срещу категорията 
15-25 годишни младежи, за ко-
ито правителството знае, че 
са толкова нихилистки настро-
ени, че повечето дори не искат 
да правят кариера, а само да не 
бъдат уволнявани.

Както през ноември, те из-
ползват стари закони само за 
да прокарат “набързо” закони, 
свързани с техните капиталис-
тически желания и мечтата им 
за нов световен ред.

Ние преживяхме мощни бун-
тове тази есен, които не бяха 
манипулирани или контролира-
ни от нищо друго (това тряб-
ва да се знае: дори френските 
служби за сигурност казаха, че 
това бяха религиозни вълнения, 
нито пък мафиозни такива, а 
на население, което се бори за 
живота си) освен от желание-
то за даване отпор на насилие-
то, което хората от крайните 
квартали преживяват всеки 
ден от полицията, на работно-
то си място и в обществото 
като цяло.

Франция не е рай. Париж 
може да изглежда чудесно мяс-
то за прекарване на няколко 
дни, но е трудно място за жи-
веене, защото има прекалено 
много завист и прекалено мно-
го хора, живеещи в и около Па-
риж: всички копнеещи за париж-
кия златен живот отпреди.

Ние, анархистите, се опит-
ваме да разширим борбата, 

която беше доведена до ре-
формизъм от продажните сту-
дентски съюзи (главно UNEF, 
които са младежката секция 
на “социалистическата” (да, по-
правилно дясната) френска пар-
тия). И донякъде автономиза-
цията нарасна много за този 
месец (март).

Към 16 март близо три чет-
върти от 80-те френски факул-
тета стачкуват. Гимназии в 
Париж, Руан, Кан, Тулуза, Бордо, 
Марсилия, Лимож и много други 
също се присъединиха към уни-
верситетските студенти.

В Марсилия 7000 души анар-
хисти, студенти, обикнове-
ни работници превзеха кмет-
ството, свалиха френския 
национален флаг, поставиха 
червено-черния и издигнаха 
транспарант “Антикапитали-
зъм и самоуправление”. Полици-
ята ги разпръсна трудно с по-

мощта на палки и сълзотворен 
газ.

Стачките са гласувани от 
събранията. Ние искахме да 
обединим движението с групи 
по правата на емигрантите, 
които също са жертви на тази 
простотия, както и безработ-
ните и слабо образованите. 
За съжаление работнически-
ят съюз, точно както и през 
1968-ма, се изплаши от авто-
номизацията от различни ви-
дове движения, но според мно-
го от участниците нашето 
предложение беше подкрепено 
с мнозинство. Надяваме се, че 
членовете на съюзите САМИ 
ще помогнат на движението с 
логистика и опит, защото съ-
юзните ръководители не бяха 
обявили стачка за младежта.

От близо седмица до днес 
50 до 100 крайнодесни (UNI-
RED-FNJ:UNI е крайнодесен 

студентски съюз, RED е мно-
го лошо наименован, защото 
това е расистки/хомофобски 
съюз, а пък FNJ е младежката 
секция на националния фронт 
на свинете льопенски) активи-
сти патрулираха малките ули-
ци на Латинския квартал, поли-
цията си затваряше очите за 
тях, биеха всеки протестиращ 
срещу CPE човек, когото виж-
даха. Няма нужда да казваме, че 
ги бихме лошо, но те бяха срав-
нително надъхани и изплашиха 
първите идващи да протести-
рат.

От седмица насам все по-
вече и повече хора напускат 
профсъюзните лидери, които 
им казват да протестират от 
два до пет, след това им благо-
дарят, че са дошли и им казват 
да си ходят вкъщи и че хубав 
протест станал. Ние не иска-
ме преговори около този закон, 
ние искаме неговото тотално 
отхвърляне.

На другия четвъртък над 
1000 души не обърнаха вни-
мание на официалния призив 
и продължиха с протестите, 
като атакуваха полицията и 
се опитваха се да влязат отно-
во в Сорбоната, откъдето бя-
хме изгонени преди 8 дни, дълго 
след като колаборационистки-
те съюзни лидери си бяха оти-
шли вкъщи да си пият чайче и 
да се кефят, че тяхната ембле-
ма я дават по всички ТВ канали. 
Това са хора, които ние нари-
чаме социо-предатели, точно 
като комунистите, зелените, 
социалистите и т. нар. „ре-
волюционни” парти, както ко-

» » » продължава от страница 12
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Срещата на 
автономистите в 
Падуа

През 1981 г. се състои конфе-
ренция на автономни групи в 
италианския град Падуа. На нея 
са поканени също автономи-
сти от западноберлинското 
скуот движение. За разлика от 
немските автономисти авто-
номното движение в Италия 
има теоретични корени. Борба-
та за жилища там е разширена 
с теоретически разработена 
концепция за борба в сферата 
на производството. По слу-
чай срещата в Падуа западно-
берлинските автономисти се 
опитват да изложат своите 
принципни позиции в 8 тезиса.

Тези три странички оста-
ват единствените програмни 
заявления от средите на авто-
номното движение, които се 
обсъждат през следващите ме-
сеци. Няколко месеца след пус-
кането на тезисите, в прера-
ботена версия те се появяват 
в списание “Радикал”. Бойко зву-
чащите декларации от Падуа 
там изглеждат донякъде дву-
смислени и мъгляви. Възможно е 
под влияние на критиките, въз-
можно и поради опасения зара-
ди острия език, те да са били 
смекчени.

Опити за 
преориентация след 
краха на реалния 
социализъм... 

Събитията от края на 80-те 
и началото на 90-те години 
спомогнаха за началото на ин-
тензивни дискусии в някои ав-
тономни и антиимпериалисти-
чески структури. Разбира се, 
световният крах на социалис-
тическия лагер малко обърка 
нашите собствени полити-
чески утопии – мнозинство-
то от нас се отнасяха към ре-
алния социализъм равнодушно 
или даже враждебно, но въпре-
ки това имахме чувството, 
че изоставаме от събитията 
и никога повече няма да можем 
да постигнем мащабни измене-
ния в това число и в съзнание-
то на хората. Успя ли, накрая, 
видимата победа на капитали-
зма над лъжливата алтернати-
ва да освободи място за върхов-
но освобождение и развитие на 
отношения, свободни от гос-
подство? Или подчинението на 
властта и реалносста направи 
хората непроницаеми за всякак-
ви ляворадикални опити да ги 
активизират?

... и разпадът на 
автономното движение

Опитите с помощта на раз-
лични кампании и политически 
теми да се изведе автоном-
ното движение отвъд преде-
лите на стихийното и по-ско-
ро контракултурно младежко 
движение, да го “организират” в 
широкия смисъл на думата, в го-
лямата си част се провалят. 

Отношението на самите 
автономисти към собствени-
те сфери и форми на полити-
ка все повече се разпада. Пре-
тендирайки, че са пролетарски 
и интернационалистски, нови 
догматични и авторитарни ор-

ганизации привличат към себе 
си традиционната среда на 
подкрепящите автономисти-
те. Неофашистската сцена за-
имства от лявата съпротива 
различни форми на действие. 
По този начин автономистите 
са сведени до ролята на защит-
ници на конституционни права 
и антифашистска милиция. 

Най-лошо беше влиянието на 
разпространяващото се нався-
къде свеждане на интересите 
до благосъстоянието на собст-
вената личност и всеобщата 
безнадежност. Изглежда вече 
няма нищо, за което да си стру-
ва да се бориш.

В търсене на свой език

Много от техните опити си 
остават опити. Става ясно, че 
техният политически език не 
е в състояние да изрази това, 
което понякога се предава на 
хората в хода на успешна сти-
хийна акция или в кратък ло-
зунг. Един ветеран от движени-
ето разочаровано заявява: “Ще 
ти кажа едно: когато ние по-
бедим, аз отново и веднага ще 
мина в нелегалност!” Формата 
на езика, в който понякога се 
съхранява неизбежна противо-
речивост – това е езикът на 
иронията. А в това автономи-
стите чувстват, че когато за-
почват да обясняват нещо, не 
са много силни.

(Der Stand der Bewegung. 18 
Gespräche über linksradikale Politik. 
Lesebuch zum Autonomie-Kongreß 
1995. Berlin, 1995. S. 8-24.)

Из „Тезиси за автономно 
движение”

А. Първоначалния текст към среща-

та в Падуа 1981г.

Б. Обработка на тезисите, публи-

кувана по-късно в списанието “Ради-

кал”.

В. Преработката извършена от ня-

колко “стари автономисти” в начало-

то на 1994 г.

1. За кого се борим ние?
А. Ние се борим заради са-

мите себе си, другите също се 
борят за себе си, и заедно ние 
сме силни. Ние не водим войни 
за другите, всичко произхожда 
чрез “лично участие”, политика 
от първо лице. Ние се борим не 
за някакви идеологии, за проле-
тариат, за народ – борим се за 
самоопределяне на живота във 
всички сфери, прекрасно знаей-
ки, че можем да бъдем свободни 
единствено ако бъдат свобод-
ни и всички останали!

Б. Ние се борим за себе си и не 
водим войни за другите. Всичко 
идва чрез “лично участие”, поли-
тика от първо лице. Ние се бо-
рим не за някакви идеологии, за 
пролетариат, за народ – ние 
се борим за самоопределяне на 
живота във всички сфери, пре-
красно знаейки, че  можем да бъ-
дем свободни единствено ако 
бъдат свободни и всички оста-
нали. Пълна регионална, култур-
на и индивидуална автономия 
за всички!

В. (Също като Б.) Но и при нас 
има идеология: става дума за 
собствената отговорност и 
самоопределение като общест-
вено-политически цели и сред-
ствата за постигането им. 
При нас става дума също и за 
морал, справедливост, и чест. 
И в тази връзка ние понякога во-

дим войни за другите, ние сме 
засегнати от страданията и 
гнета, които изпитват други.
2. Отношение към властта

А. Никакъв диалог с властта! 
Ние издигаме само искания, на 
които властта може да реаги-
ра или не.

Б. Никакъв диалог с властта! 
Ние издигаме единствено ис-
кания, които властта не може 
да удовлетвори или които са 
“ирационални”. Искания, осъ-
ществими в самата система, 
единствено биха я подсилили и 
укрепили в ролята на (доброже-
лателна) сила.

Ние не желаем да реформи-
раме или подсилваме система-
та. Не водим диалог с властта, 
доколкото това е първа крач-
ка към интеграция. Отхвър-
ляме пропагандата на рефор-
мистски цели. Ние се стремим 
преди всичко към усилване са-
мосъзнанието на хората в еже-
дневния живот и в политиката, 
за да вземат те своите дела в 
своите собствени ръце, а не да 
ги предават на други. Затова 
ние отхвърляме парламентар-
ния път.

В. Ние добре разбираме, че 
съществува диалектика на ре-
форми и революции. Когато 
отчаяни хора водят борба за 
подобряване на своето бед-
ствено положение, те изли-
зат отвъд позволените рамки 
на протест и при това пости-
гат осъществяване на частич-
ни цели въпреки съпротивлени-
ето на господстващите. Това 
може да придаде импулс за бор-
ба за нови, преодоляващи сис-
темата цели, решаващо тук се 
явява чувството, че заедно ние 
сме силни, постигаме успехи, 
радикално се борим за нашите 
самостоятелно формулирани 
цели (при това под “радикал-
но” ние не разбираме единстве-
но “войнствено”): пътят, фор-
мата и начините на борбата 
имат цел.
3. Затвор

А. (Нищо не е казано).
Б. Постоянната скрита за-

плаха от затвор и нейното 
използване – една от решава-
щите предпоставки за същест-
вуване на днешната система. 
Нашата борба е насочена преди 
всичко против всяка диферен-
циация в затвора. “Нормални ус-
ловия в затворите за всички” 
като първа крачка към “свобода 
за всички”.

В. Постоянната скрита за-
плаха от затвор и нейното 
използване – една от реша-
ващите предпоставки за съ-
ществуване на днешната 
система. Нашата борба – неза-
висимо от настоящата нереа-
листичност – е необходимо из-
цяло да бъде насочена против 
днешната обществена систе-
ма за наказания. В нашите уто-
пични представи ние не искаме 
да предадем на държавата дори 
отговорността за изнасилва-
чите, фашистите и убийците. 
Но в настоящия момент ние не 
можем да искаме “свобода за 
всички”. Тази дилема в настоящ-
ия момент е невъзможно да раз-
решим.
4. Труд

А. Нас не ни събра трудът 
или фабриката. Трудът за нас 
е извънредно положение. Ние 
се запознаваме чрез пънк-музи-
ката, “сцената” и подобни кон-
тракултурни течения.

Б. Благодарение на относи-
телното обществено богат-
ство ние имаме възможност 
в значителна степен да се от-
клоняваме от труда. По съще-
ство фабриката не ни служи 
за място, където се запознава-
ме един с друг, и не фигурира в 
нашата борба. Ние се събрахме 
заедно чрез контракултурата, 
и тя се явява изходен пункт за 
борбата ни против държава-
та.

В. Ние сме в метрополия – не-
зависимо от нашето класово 
положение ние се ползваме от 
благата на международната 
експлоатация. Даже най-бедни-
те тук извличат изгода от ни-
щожните заплати в страните 
от Третия свят. Независимо 
от засилването на атаката на 
капитала, принуждението към 
труд в нашето общество още 
е далеч по-слабо, отколкото в 
Източна Европа или в страни-
те от Третия свят.

Независимо от масовата 
безработица, ние не искаме 
право на труд. Защото в тази 
система това би означавало 
единствено право на експлоа-
тация. Вместо това ние се бо-
рим за ликвидиране на отчужде-
ните трудови отношения. Ние 
знаем, че няма да достигнем до 
това, ако не премахнем господ-
ството на парите и абстракт-
ната стока. Затова тук се 
включва и ликвидация на разри-
ва между сферата на труда и 
живота, това и означава създа-
ване на принципно нови струк-
тури на социален живот и кому-
никация.
5. Комунизъм

А. При всички нас съществу-
ва някакъв “неопределен анархи-
зъм”, но ние не сме традиционни 
анархисти. Част от нас счи-
тат комунизма-марксизма за 
идеология на господство и ред: 
това изисква държава, ние – не. 
Други считат, че има базисен 
комунизъм, който през цялото 

време фалшифицират. Ние сме 
единни в това, че всички от нас 
имат големи трудности с тер-
мина комунизъм поради опита с 
комунистическите групи, ГДР и 
т. н.

Б. При нас съществува няка-
къв “неопределен анархизъм”, но 
ние не сме традиционни анар-
хисти. За нас термините марк-
сизъм, социализъм, комунизъм, 
съгласно всички техни теории 
и практика, включват държа-
ва, и затова ние не можем да 
се съгласим с тях даже и като с 
“преходен етап”. Ние не мислим 
също така, че има някакво “ис-
тинско” понятие за горепосоче-
ните термини, което просто 
постоянно да се изговаря. Ние 
не можем да идентифицираме 
себе си и с понятието антиим-
периализъм, както го предста-
вят, доколкото това е на база 
искания за национални незави-
симости, които въобще не по-
ставят под въпрос държавата.

В. (Същото като Б)
6. Власт

А. Никаква власт на никой! 
Нито “работническа власт”, 
нито “народна власт”, нито 
“контравласт”!

Б. Необходимо е навсякъде да 
противопоставя на система-
та конкретна контравласт. Но 
тази контравласт не трябва 
никога да се превръща в нещо 
цялостно и единно, никога не 
трябва да бъде институциона-
лизирана като собственна кон-
травласт, иначе тя вече ще 
носи в себе си зародиша на нова 
държавност. Изходен пункт за 
формиране на контравласти – 
това е държавата, а не желани-
ето за властване; контравлас-
тта диалектически престава 
да съществува заедно с влас-
тта. Когато повече няма никак-
ва власт, на нас не ни е нужна и 
контравласт. Никаква власт за 
никого!

В. Необходимо е навсякъде да 
се противопоставя на систе-
мата частична контравласт. 
Но тази контравласт не тряб-
ва никога да се превръща в 
нещо цялостно и единно, никога 
не трябва да бъде институци-
онализирана като собственна 
контравласт, иначе тя вече ще 
носи в себе си зародиша на нова 
държавност.

Но властта се формира не 
само чрез и посредством дър-
жавата. Нейни опори се явяват, 
в частност, патриархалното 
семейство, църквата и религи-
ята.

Особенна форма на власт и 
потисничество възниква бла-
годарение на принципа на кон-
куренция и ориентираното към 
успеха мислене. То ни се преда-
ва чрез възпитанието, в учили-
ще, в работата като някаква 
природна даденост. Борбата с 
мнимото право на силния и пре-
успелия означава да се постави 
въпросът за властовите отно-
шения във всички форми на об-
щуване между хората и да за-
почнем да ги отстраняваме в 
самите нас. Създаването на 
общественна контравласт не 
бива да ни доведе към създава-
нето на нови властови струк-
тури на мястото на старите. 
Нашата цел – никаква власт ни-
кому – е важно да бъде различи-
ма и в нашите форми на борба 
и организация. •

(следва) Превод LGB

Корените на автономизма
равносметката на западноевропейските радикални движения от края на миналото столетие

продължение от миналия брой » » »

ОТ РЕДАКЦИЯТА

Какви са тези автономисти?

Тъй като някои читатели ни 
попитаха какви са тези авто-
номисти и какво общо имат с 
анархизма, е добре да обясним 
може би, че понятието „авто-
номисти” води началото си от 
Михаил Бакунин.

По време на Първия интер-
национал (1869) Бакунин ос-
новава тайната организация 
Социалдемократически али-
анс, която опонира на Маркс 
и марксистите, а дотогава и 
след разрива (1871) последова-
телите на Бакуниновата орга-
низация наричат себе си „авто-
номисти”. Това име приемат 
за себе си и група съвременни 
радикални западноевропейски 
движения, силно повлияни от 
анархизма. •
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ВЪОРЪЖЕНАТА СЪПРОТИВА СРЕЩУ КАПИТАЛИЗМА ПО СВЕТА

Фракция “Червена армия”  (RAF)
Идеята за РАФ се заражда в За-
паден Барлин в обстановката 
на бързо разпространяващи-
те се идеи на “отказа”. Основа-
телите на РАФ Хорст Малер и 
Улрикe Майнхоф са интелекту-
алци, известни дейци на ляво-
радикалното движение; Гудрун 
Енслин и Андреас Баадер са 
участници в многобройни про-
тестни акции, членове на Ко-
муна №1.

Историята на РАФ започва 
през 1968 г. с извършването 
на първата акция. Първия удар 
Баадер планира да проведе в 
Западен Берлин на 2 април (го-
дишнина от покушението над 
Руди Дучке – ляв радикален во-
дач, което левите приемат, че 
е предизвикано от дясната ре-
торика на изданията на медий-
ния магнат Аксел Шпрингер), 
осъществявайки така акция на 
протест “против потребител-
ското общество, което парали-
зира  съзнанието на масите”, но 
Енслин настоява за провежда-
не на диверсии в “столицата на 
капитала” Франкфурт на Майн. 
Баадер, Енслин, Прол, Зьонлайн 
отсядат при свой приятел във 
Франкфурт и започват подго-
товка. На 2.4.1968 г. в 16:30 те 
оглеждат един от градските 
магазини, в 18:30 се връщат и 
поставят бомби, които се взри-
вяват в 23:53. Групата е арес-
тувана след един ден по донос 
на приятеля на хазяйката. Съд-
ът се произнася на 14.4.1968 г. 
и всички получават по 3 годи-
ни. Малер, защитаващ активи-
стите в съда, за да поддържа 
версията за силна революцион-
на организация, организира на 
11.4.1968 г. взрив в сградата 
на издателство Шпрингер. На 
13.6.1969 г. активистите в оч-
акване на решението на касаци-
онния съд излизат на свобода, с 
изгледи в случай на неблагопри-
ятно решение на 25.2.1970 г. да 
се върнат в затвора. Очаквай-
ки решението, жените в група-
та се занимават с проститу-
ция за “политически шантаж на 
системата”. Баадер начело на 
група малолетни престъпници 
се заема с нощен вандализъм. 
В навечерието на 25 февруари 
групата (с изключение на Зьон-
лайн) бяга във Франция.

След няколко дни в Париж Ба-
адер и Енслин се срещат с Аст-
рид Прол. Там Баадер предлага 
да създадат “първата клетка на 
Червена армия”. Първата акция 
под името РАФ е планирана в 
Западен Берлин на 11.4.1970 г. – 
нападение над американски 
склад за оръжие. Преди нападе-
нието над склада, проследен до 
гробището (където било скри-
то оръжието на групата) Баа-
дер е арестуван от полицията. 
В очите на всички той се пре-
връща лидер. На 14.5.1970 г. гру-
па водена от Улрике Майнхоф 
устройва бягството на Баадер 
от сградата на библиотеката 
на Социално-политическия ин-
ститут.

От този момент започва 
сътрудничеството между че-
тримата най-известни нем-
ски активисти: Баадер, Майн-
хоф, Енслин и Малер. В течение 
на близо две години “Бандата 
Баадер - Майнхоф” осъществя-
ва нападения над чиновници, 
полицаи, капиталисти, воен-
ни; ограбва банки, магазини, по-
хищава автомобили и оръжие. 

На 15.5.1970 г. е ограбена “Банк 
фюр Индустри унд Хандел”. От 
там взимат 200 000 DM, кое-
то им позволява да пътуват до 
Близкия  Изток в тренировачен 
лагер на палестинските бойни 
групи  (Малер, Баадер, Енслин, 
Майнхоф). След 60 дни се връ-
щат в Западен Берлин. По това 
време вече организацията е на-
пълно готова за въоръжена бор-
ба и наброява 30 души в 3 гру-
пи. По-нататъшната дейност 
на групата протича в условия-
та на конспирация: живот под 
фалшиви документи, придвиж-
ване с крадени автомобили, но-
щуване в наети от подставени 
лица квартири. На 27.8.1970 г. 
е ограбен универсален мага-
зин, след няколко дни – банка. 
На 22.9.1970 г. – едновременно 
ограбване в Западен Берлин от 
три групи на три банки – общо 
220 000 марки. Групата решава 
за известно време да не се сре-
ща от съображения за сигур-
ност, но полицията проследява 
квартира, където са арестува-
ни Малер и още 4 жени членове 
на РАФ.

През 1970 г. само в Западен 
Берлин са осъществени близо 
80 палежа и взривове на бан-
ки, магазини, складове, казар-
ми, учреждения на Бундесвера 
и НАТО. На 3.9.1970 г. Баадер 
се намира на прага на арест, 
успява да се укрие от полици-
ята, но е арестуван Бернхард 
Волф. РАФ осъществява опера-
ции в Дюселдорф, Кьолн, Глад-
бах, Есен, Мюнхен, Франкфурт, 
Западен Берлин. Планове за на-
падения се разработват от 
местни симпатизанти на РАФ 
(малобройната РАФ се полз-
вала от поддръжката на мно-
го “съучастници” и “симпати-
зиращи”), а се реализират от 
бойците. РАФ провежда през 
1971 г. 555 акции и експропри-
ира 2 млн. марки. От лятото на 
1971 г. във връзка с антитеро-
ристичната дейност на поли-
цията (засади, арести) РАФ за-
почва антиполицейски терор.

През есента на 1972 г. по-
лицията провежда грандиоз-
на операция, задействани са 
150 000 агенти, 15 000 от кои-
то се намират във Франкфурт 
на Майне. Там, на Хофекщра-
се, е разкрита явка на Баадер. 
На 1.6.1972 г. в 7:00 са арес-
тувани Распе, Баадер и Майнс. 
На 7.6.1972 г. в магазин за дре-
хи е арестувана Енслин, на 
15.6.1972 г. в Хановер-Ланген-
хаген, в квартира на неин при-
ятел от училище е арестувана 
Майнхоф. През 1974 г. (Щам-
хаймския процес) основатели-
те на РАФ Баадер, Майнхоф и 
Енслин, а също и Распе са осъде-
ни (Майнс, обвинен по делото 
заедно с тях, обявява гладна 
стачка и умира). Обвинението 
пледира участие в 5 убийства, 
55 покушения, серия палежи и 
похищения (общо са извършени 
около 100 покушения, 39 души 
са убити, 75 са ранени при 
взривове).

При крайно съмнителни об-
стоятелства Улрике Майнхоф 
е намерена обесена на решет-
ката на своята килия на 9 май 
1976 г.

Вторият етап от дейност-
та на групата започва от ок-
томври 1974 г., когато за-
творените лидери на РАФ 
предават документ: “Правете 

акции с достатъчно голяма по-
казност, пристъпвайте към 
атака на “силните на деня сега”. 
През 1974-1977 г. са извършени 
няколко убийства и похищения 
на крупни чиновници, бизнес-
мени, политици. През 1977 г. 
от членове на РАФ е похитен 
Ханс-Мартин Шлайер – виден 
капиталист, председател на 
Асоциацията на работодате-
лите в Германия. В замяна на не-
говото освобождение РАФ иска 
да се освободят  арестувани-
те лидери на организацията; 
в подкрепа на същите искания 
палестински бойци отвличат 
от Майорка самолет с немски 
пътници. Самолетът стига 
да Могадишу, където е атаку-
ван от специалната германска 
част GSG-9, похитителите са 
убити, жертви сред пътници-
те няма.

На 18.10.1977 г. Баадер, Ен-
слин, Ян Карл Распе са намерени 
мъртви в своите килии. Шлайер 

е ликвидиран във Франция. След 
убийството на Шлайер полици-
ята провежда редица операции, 
получили прозвището “немска-
та есен”, в хода на които на 
обиски и следене са подложени 
многочислени “поддръжници” на 
РАФ, не участващи в бойните 
акции. След тази операция РАФ 
е разгромена, арестувани са 
169 нейни членове.

През втората половина на 
1970-те най-опасните издир-
вани лица във ФРГ са: Крис-
тиан Клар (за убийството на 
Шлайер), Аделхалд Шулц, Ролф 
Хайслер (подозиран за 5 убий-
ства, ограбване на банки в 
Нюрнберг и Дармщад), Ели-
забет ван Дайк (съучастие в 
убийствата на Бубак, Понто, 
Шлайер).

В края на 1970-те РАФ се 
оказва в обществена изолация, 
за което допринася както дей-
ността на  полицейските служ-
би, оказващи постоянен тор-
моз над симпатизантите на 
РАФ, така и позицията на гру-
пата: “...модела на революция, 
в съответствие с който бор-
бата за коренни изменения в 
нашето общество може да се 
води единствено от малцин-
ство, ни се струваше реална 
и исторически оправдана – на-
пример поколението на наши-
те родители е било виновно за 
идването на фашизма...”.

След 1977 г. и през 1980-
те години РАФ провежда глав-
но покушения над сътрудници 
на военната администрация 
на ФРГ и НАТО. В началото на 
1980-те РАФ и френската Ак-

сион директ съвместно осно-
вават “Антиимпериалистиче-
ски фронт”, който е “длъжен да 
обедини най-разнообразни гру-
пи под лозунга за “съвместна 
борба”. В основата на дейност-
та им е заложена “Стратегия 
против стратегията на импе-
риализма”, целите: “да дестаби-
лизират НАТО”, “да разклатят 
империалистическата систе-
ма”, тактиката за борба: “еска-
лация на политически акции”. В 
Белгия членове на РАФ убиват 
главнокомандващия войските 
на НАТО в Европа Хейг, органи-
зират покушение над командва-
щия централната група армии 
на НАТО генерал Дж. Крезен.

В РАФ се включват някои 
групи австрийски и швейцар-
ски активисти. Хората се на-
мират в дълбока нелегалност, 
не оставят никакви следи при 
акциите. Съставът е от някол-
ко десетки души “твърдо ядро” 
между 15 и 30 души. Базите на 
РАФ се преместват във Фран-
ция, което спомага за устано-
вяване на контакти с френски-
те активисти. През 1985 г. 
РАФ и АД подписват съвмест-
на декларация, извършват ре-
дица съвместни убийства и 
взривове над обекти на НАТО, с 
което се солидаризират и Чер-
вените бригади, Бойните кому-
нистически групи и др.

Обединението на Германия 
възприемат като опит да се 
създаде “четвърти райх”, счи-
тат, че ГДР е превърната в ко-
лония. В намесата на Германия 
в конфликта в Югославия те 
виждат рецидива на Виетнам. 
Това мотивира стратегията 
за нанасяне на удари по струк-
тури на “Велика Германия”. РАФ 
през май 1992 г. отправят пис-

мо със заявление за прекратя-
ване на терора, но през април 
1993 г. поставят взрив в но-
вия затвор в Дармщад, което 
се тълкува, като опит да се из-
лезе от обществената изола-
ция. В Бад-Клайнен 27.6.1993 г. 
полицията провежда операция 
за арестуване на ръководите-
лите на РАФ Биргит Хогефелд 
и Волфганг Грамс. Грамс е убит, 
Хогефелд е арестувана и през 
1996 г. е осъдена на доживот-
на присъда.

Хронология на акциите:

•11.5.1972, във Франкфурт на 
Майн, след взрив в щаба на 5-
ти американски корпус (извър-
шен от Баадер, Распе, Енслин) 
загива полковник Пол Блушке-
вич, трима са ранени;

• 15.5.1972, взривен е автомо-
билът на съдията Волфганг Бу-
денберг;

• 5.5.1972, взривен е автомоби-
лът на федералния съдия Мю-
лер в Карлсруе; 

• 19.5.1972, взрив в прес-центъ-
ра Шпрингер, 20 души са ране-
ни, няколко бомби са обезвре-
дени;

• 24.5.1972, взривени са два ав-
томобила в Хайделберг, един 
пред американска казарма, 
втори пред щаба на американ-
ските войски, загиват трима 
души (вкл. двама офицери на 
САЩ), петима са ранени; Ирм-
гард Мьолер е заловена и осъде-
на, лежи 22 години в затвора, 
излиза на 1 декември 1994 г.

• 10.11.1974, убийство на пред-
седателя на Западноберлин-
ския върховен съд Гюнтер фон 
Дренкман;

• 21.11. 1974, опит за убийство 
на хамбургския съдия Герд Циг-
лер;

• 30.11.1974, покушение срещу 
администратора на ХДС Кип;

• 7.12.1974, взрив на гарата в 
Бремен (ранени са 5 души);

• 1.6.1976, нападение на щаба 
на американските войски във 
Франкфурт, 16 души са ране-
ни;

• 7.4.1977, убит е главният про-
курор на ФРГ Зигфрид Бубак;

• 3.7.1977, убит е председате-
лят на Дрезден-банк Юрген 
Понто;

• 25.8.1977, опит за обстрел на 
сградата на генералната про-
куратура в Карлсруе;

• 6.9.1977, отвлечен е Ханс-Мар-
тин Шлайер;

• 13-18.10.1977, отвлечен е само-
лет от Майорка с цел подкре-
па на акцията на РАФ за отвли-
чане на Шлайер.

Акции след 1977

• 1982, нападение на базата на 
ВВС на САЩ в Рамщайн;

• 1985, нападение на база на 
ВВС на САЩ във Франкфурт на 
Майн;

• 1986, нападение над офицер-
ската школа на Бундесвера в 
Оберамергау;

• юни 1986, РАФ убива члена на 
управителния съвет на “Симе-
нс” К.-Х. Бекуртс;

• 30.11.1989, убит е шефът на 
Дойче банк Алфред Херхаузен;

• 1.4.1991, убит е Детлев 
Карстен Роведер, директор на 
агенцията за приватизация на 
източногерманските предпри-
ятия „Тройханд”. •

съставил LGB

Баадер, Майнхоф и Енслин

Отвлеченият Ханс-Мартин Шлайер

Жан-Пол Сартр пристига да 

интервюира Андреас Баадер по молба 

на Улрике Майнхоф

Улрике Майнхоф
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Ве с т ник „Сво бо д на ми съл” не пе че ли от ре к ла ми или обяви 
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ПО МО ЩИ ЗА ВЕСТНИК “СВО БОД НА МИ СЪЛ”

Славейко Павлов – Благоевград 50 лв.

Македонка Парапанова 

в памет на съпруга си Славчо Парапанов 10 лв.

Георги Николов – Велинград 10 лв.

Станчо Кърпаров – Бъта 10 лв. 

Кера Русева, Стара Загора 

в памет на съпруга си Кирил Михов 10 лв.

АНАРХО КАЛЕНДАР
Народ, който не се бунтува, робува

• На 01.04.1966 г. в Букурещ умира 

авторът на “Осъдени души”, “По-

ручик Бенц”, големият български 

писател Димитър Димов. 

• На 03.04.1923 г. в Буенос-Айрес 

започва да излиза аржентински-

ят безвластнически седмичник 

“Анархист”.

• На 05.04.1928 г. край Троян се са-

моубива легендарният анархист 

Васил Стоянов Попов-Героя. 

• На 06.04.1885 г. в Испания излиза 

първият нелегален вестник “Со-

циална революция”. 

• На 07.04.1897 г. в гр. Хасково е ро-

ден анархистът Георги Жечев Те-

келиев – писател и редактор на 

много анархистки издания. 

• На 08.04.1978 г. в Париж умира 

френско-испанският анархист и 

теоретик Гастон Левал.

• На 08.04.1951 г. в Ихтиманския 

Балкан са убити анархистите 

Вълчо Гонев Пантулов и Ангел Те-

нев, родом от с. Бяло поле (Старо-

загорско).

• На 10.04.1934 г. под редакцията 

на Никола Младенов в София изли-

за година 4-та на анархосиндика-

листкото списание “Работник”.

• На 13.04.1934 г. в София е убит 

от царската полиция анархосин-

дикалистът Пано Василев.

• На 14.04.1917 г. умира авторът 

на международния език Есперан-

то – Лазар Заменхоф. 

• На 14.04.1925 г. в местността 

Арабаконак е направен неуспешен 

опит за покушение срещу цар Бо-

рис III. 

• На 14.04.1993 г. в гр. Кюстендил 

почива анархистът Борислав Ге-

оргиев Мянков, участвал в испан-

ската революция от 1936-39 г. и 

по-късно лежал в болшевишките 

затвори и концлагери. 

• На 16.04.1925 г. е извършен не-

нужен болшевишки атентат в 

църквата “Света Неделя” в Со-

фия.

• На 20.04.1899 г. в град Ески Фочи, 

Смирна (Турция) е роден анархи-

стът д-р Тодор Михалчев Бакла-

ров.

• На 21.04.1841 г. в град Толедо е ро-

ден испанският анархист, теоре-

тик и историк Анселмо Лоренцо. 

• На 22.04.1911 г. в Балван е роден 

анархистът Христо Колев Йор-

данов.

• На 26.04.1931 г. в София излиза 

хумористическият анархистки 

вестник “Дармадан”. 

• На 27.04.1925 г. в махала Богда-

новци (Габровско) е убит осно-

вателят на габровската анар-

хистическа чета Илия Николов 

Шаханов (Шанов). 

• На 28.04.1903 г. Павел Пецев Ша-

тев взривява парахода “Гвадалки-

вир” на френската компания “Ме-

сажер Маритим” на път от Солун 

за Цариград. 

• На 29.04.1903 г. Йордан п. Йор-

данов (Орцето) взривява банка 

“Отоман” в Солун.

• На 30.04.1903 г. при опит да взри-

ви телеграфопощенската стан-

ция в Солун е убит анархистът 

Коста Кирков.

• През април 1925 г. са убити от 

агенти на царската власт анар-

хистките Рахила Ангелова и 

Иванка Симеонова.

ПО ЛЕ З НИ КНИ ГИ НА НИ С КИ ЦЕ НИ

Фе де ра ци я та на анар хи с ти те в Бъл га рия пре д ла га на читателите на 
в. "Сво бо д на ми съл" сле д ни те за г ла вия на анархис ти че с ка литерату ра:

КНИ ГИ:

 1. Ос но ви на без в ла с ти е то - Г. Ха джи ев 1 лв.
 2. На ци о нал но ос во бо ж де ние и безвластие - Г. Ха джи ев 1 лв.
 3. Вче ра ш ни, дне ш ни и ут ре ш ни про б ле ми - Г. Ха джи ев 1 лв.
 4. Ис то рия на безвластническото дви же ние в Бъл га рия - Г. Ха джи ев 1 лв.
5. Моя път (спомени в два тома) - Г. Хаджиев 2х1 лв.
 6. Фе но ме нът Ма х но - П. Ар ши нов 1 лв.
 7. За б лу ж де ни я та на мар к си з ма - Пи ер Ра мю 1 лв.
 8. Съ би ти е то на ве ка - анар хи с ти че с ка Ис па ния - Г. Ле вал 1 лв.
 9. Вза и мо по мо щ тта - фа к тор на ево лю ци я та - П. Кро по т кин 1 лв.
 10. Ан тиис то рия сла вя нобъл гар с ка - Г. Кон с тан ти нов 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? - Г. Константинов 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.
 18. Барутни (по)мисли - Г. Константинов 5 лв.
 19. Хляб и свобода - П. Кропоткин 4 лв.
 20. Ставайте, робове - Г. Константинов 5 лв.

БРО ШУ РИ:

1. Сто па ни с ва не то на зе мя та - Г. Ха джи ев 0,50 лв.
2. Про б ле мът за ор га ни за ци я та на анар хи з ма - Г. Ха джи ев 0,50 лв.
3. Що е анар хи зъм? 0,50 лв.
4. От го вор на ед на вяр ва ща - С. Фор 0,50 лв.
5. За об щи на та 0,50 лв.
6. Фе де ра ли зъм и цен т ра ли зъм - Ру долф Ро кер 0,50 лв.
7. Крахът на руския държавен комунизъм - Рудолф Рокер 1 лв.
8. Килифаревско народно въстание и килифаревска чета 1 лв.

Тези книги и нови заглавия мо жете да ку пи те от ан ти к вар на та книжарница 
на пл. "Славейков"№7. Същите още могат да бъдат поръчани и изпратени от 
Александър Методиев Наков, Перник, ул. "Република" №4.

А Н А Р Х О

ра ди оп рограма 

ДИВЕРСИЯ 

В  Е Ф ИРА

Денонощието 
има само 24 часа. 
Искаме ги всичките. 
Малкото предаване 
става голяма 
програма. След 
като повече от 
година разкъсваше 
ефирната радиоскука 
в съботния 
следобед, екипът 
на предаването 
реши да прави 24-
часова програма 
в Интернет. 
Можете да слушате 
пробното излъчване 
на адрес:
http://a-bg.net/dve.m3u

Каталожен
номер
649

СВОБОДНА  МИСЪЛССВОБОДНОДНДНАНА ММИССЪСЪСЪЛЪЛСССВОБОДОДО ННОДНДНДДНАНАДНА А МММИСССЪСЪСЪСЪСЪЛЪЛЪЪЛССССВОБОДОДОДО НННОДНДНДНДДНАНАНАДДДДНА А ММММИСИСИССЪСЪСЪИСЪСЪСЪСЪЛЪЛЪЛЪЪЛ
Дра ги чи та те ли,
Або на мен тът за вес т ник “Сво бод-
на ми съл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО 
ЧИСЛО НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ 
по щен с ки кло но ве на стра на та. За 
1 година - 6,00 лв.; за 6 месеца - 3,00 
лв.; за 3 месеца - 1,50 лв. Цена на един 
брой - 0,50 ст.

АБОНАМЕНТ 2006
ВЕЧЕ 12 СТРАНИЦИ

Радикално 
във Варна
На 8 април 2006, събота, в клуб 
Зона 51 в град Варна, заедно с 
Controversial, ще забият и со-
фийските пънк-хардкор банди 
Битов терор и Under Siege 
RHC.

Освен със сериозния при-
нос към софийския анархозвук 
с парчета като „Буш фашист”, 
„Работник” и „Интернационал”, 
Битов терор и Under Siege са 
сред най-активните организа-
тори и участници в акциите на 
софийските анархисти и осо-
бено  в последните протести 
срещу ценовия геноцид. Здрави-
те им гласове определено ще 
липсват на Софийското шест-
вие, което съвпада с тяхната 
свирня на 8 април във Варна.

Нека на този концерт гласи-
щата на здравите сили да гръм-
нат и в морската столица, къ-
дето протестната музика има 
здрави хардкорени. •

Грешка в „Спомен за Александър Христов”
В брой 3 от 2006 г. на вестника беше допусната техническа 
грешка при набирането на „Спомен за Александър Христов”. В 
предпоследния абзац „През 1983 година...” трябва да се чете 
„През 2005 година...”
Редакцията се извинява за допуснатата небрежност.

мандващите съвети на работ-
ническите профсъюзи (CGT, 
CFDT и главно CFTC).

Ние знаем, че политиката на 
други много по-малки европей-
ски страни е свързана с поли-
тиката на трите големи евро-
държави и затова трябва да 
разберете, че ние се опитваме 
да дадем най-доброто от себе 
си, за да могат хората да зна-
ят, че се нуждаем от интерна-
ционализиране на нашата бор-
ба срещу потисничеството на 
глобалната Държава и всеки-
дневната трудова “заетост”.

Засега е трудно да разширим 
нашата борба, защото мно-
го студенти тук, във Франция 
невинно си мислят, че само на-
стоящият закон е проблемът.

Всеки, който е бил В Генуа, 
Сиатъл или Женева знае, че 
един договор за работа е нищо 
в сравнение с потисничество-
то на Световната банка, МВФ 
и всяко едно от тези шибани 
елитистки общества, които 

планират идването на техния 
гръмко прокламиран Нов свето-
вен ред на постоянния гнет.

Ние знаем, че не сме сами, ис-
каме да знаеш, че и ти не си!

Утре посвещаваме борби-
те на деня на всички обичащи 
свободата хора, които прежи-
вяват 20 пъти по-тежки ре-
пресии и житейски условия, 
отколкото нас, хората в САЩ, 
навсякъде в Европа, селяните, 
студентите, жените, деца-
та, които се борят всеки ден 
в Китай, Корея, другите час-
ти на Азия, Южна Америка, Аф-
рика, Иран, Ирак, ВСИЧКИ хора, 
които се борят срещу религи-
озното, икономическо и поли-
тическо мракобесие, потисни-
чество и тирания.

ЕДНА МЛАДЕЖ, 
ЕДИН СВЯТ, 
ЕДНА ЛЮБОВ.

Може би с подкрепата на всич-
ки свободата и справедливост-
та ще възтържествуват! •

Протестите във Франция
» » » продължава от страница 9

На 30 март 2006 се навършиха 2 години от смъртта на

Кирил Гинев Михов

Роден в село Бяло Поле, Старозагорско, живял и работил в 
Стара Загора, прегърнал идеите на анархизма още на млади-
ни като ученик.
Поклон пред паметта му.


