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Превратът на 
девети септември 
1944 година

Историкът Стоян Трендафилов 
изнася някои малко известни ис-
тини за събитията от началото 
на септември 1944 и причините 
за тяхната неизвестност.

Сталинският 
суперагент Георги 
Димитров

Неговите 22 години в чужбина 
толкова са го откъснали от бъл-
гарския манталитет, че той на-
казва хора за критикуване на не-
говата собствена персона.

Философията на 
Пиер Жозеф Прудон

Трудът на Прудон „Що е собстве-
ност?” ни представя автора 
като един от предшественици-
те на съвременната тенденция 
за математизация на изследвани-
ята на социални проблеми.

БУКЧИН: Слушай бе, 
марксисте!

Кога най-сетне ще създадем дви-
жение, което гледа към бъдеще-
то, вместо към миналото? Кога 
ще започнем да са учим от онова, 
което се ражда, вместо от оно-
ва, което умира?

Пънк и автономия

Последната част от поредицата 
разказва за Sex Pistols, Малкълм 
Макларън, Crass и паралелите 
между пънка движението във Ве-
ликобритания и автономистки-
те и марксистки експерименти в 
други страни от Западна Европа.
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ЗЛАТОТЪРСАЧИТЕ СЕ РАЗКАРАХА

Попинци победи!
След близо тригодишните про-
тести и 35-дневната „отбра-
на” на връх Петелово, в която 
участваха близо 1500 души 
от Попинци и други хора, под-
крепящи тяхната кауза, фирма 
Мартерн се оттегли от зла-
тотърсаческите си амбиции в 
Попинци на 3 август 2006.

По данни на екологичните 
организации, обединени в за-
щитата на Попинци под име-
то Коалиция „България без ци-
аниди”, находището оценено на 
над 200 милиона долара е прак-
тически подарено на Мартерн, 
тъй като е проучено и препро-
учено с държавни средства. В 
България има общо 35 такива 
находища, сред които е и Ада 

тепе в Крумовград, съобщават 
еколозите. Според тях дейст-
ващите рудници в Челопеч, Ела-
ците, Асарел и др. могат да но-
сят чиста печалба от 1 мили-
ард долара на година само от 
суровина при построяване на 
пречиствателните станции, 
планирани още през 1990 г., а 
при възстановяване на прера-
ботвателната промишленост 
на кабели, ламарина и др., ци-
фрата може да достигне от 2 
до 5 милиарда и да открие над 
70 000 работни места. В мо-
мента суровината се изнася в 
Белгия, където се преработва 
и се връща под формата на го-
това продукция у нас на 
20 пъти по-висока цена. • 

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ИЗРАЕЛСКАТА АГРЕСИЯ В СОФИЯ

Долу ръцете от Ливан
На 31 юли 2006 от 16:00 в Со-
фия се проведе митинг срещу 
израелската агресия в Ливан. В 
шествието взеха участие по-
вече от хиляда души. Отпред 
жени бутаха празни детски ко-
лички, отзад се викаше здраво. 
Имаше много знамена и плака-
ти. Организатор беше Асоци-
ацията на арабските друже-
ства в България и по-голяма-
та част от протестиращите 
бяха хора от страни в Близкия 
Изток.

По данни към 14 август по-
редната агресия на израелска-
та армия в Ливан доведе до над 
1100 убити и 3700 ранени ци-
вилни граждани. Израелските 
жертви са 116 войници и 43 ци-

вилни. Данните за жертвите 
на Хисбула варират между 55 
(данни на Хисбула и Амал) и 530 
(данни на израелската армия). 
Изселените ливанци са около 
1 милион, а изселените жите-
ли на северен Израел около 500 
000. В Ливан са разрушени 15 
000 жилища и над 300 в Израел. 
Израел нанесе 7000 въздушни 
удара, а Хисбула изстреля 3700 
ракети в Израел. В икономиче-
ски план 70% от предприятия-
та в Северен Израел са затво-
рени, преките и косвени щети 
за израелската икономика се 
оценяват на над 1 милиард до-
лара, а възстановяването на 
Ливан се очаква да стру-
ва близо 4 милиарда. •

sm.a-bg.net

a-bg.net

НОАМ ЧОМСКИ:

Апокалипсис скоро
В началото на август група из-
вестни интелектуалци публи-
кува отворено писмо, обвиня-
ващо Израел в ескалация на кон-
фликта в Близкия Изток. Пис-
мото, което основно се отна-
сяше до разполагането на вой-
ски между Израел и палестин-
ската автономия предизвика 
много гняв сред читателите 
на Ynet и Ynetnews (израелски 
медиен и интернет монопо-
лист – б.пр.), предимно поради 
твърдението, че политическа-
та цел на Израелските дейст-
вия е да елиминира палестин-
ската нация.

Писмото бе съставено от 
изкуствоведа Джон Бъргър и 
между подписалите се бяха пи-
сателят носител на Нобелова 
награда Харолд Пинтър, линг-
вистът и теоретик Ноам Чом-
ски, нобеловият лауреат Хосе 
Сарамаго, писателката лауре-
ат на наградата “Букър” Арун-
дхати Рой, американският пи-
сател Ръсел Бенкс, писателят 
и сценарист Гор Видал, и исто-
рикът Хауърд Зин.

Проф. Чомски, вие твърди-
те, че провокацията и кон-
трапровокацията служат за 
отвличане на вниманието от 
истинският проблем. Какво 
значи това?

Предполагам, че имате пред-
вид писмото на Джон Бъргър 
(което аз подписах заедно с ос-
таналите). “Истинският про-
блем”, който се игнорира, е сис-
темното разрушаване на вся-
какви перспективи за достой-
но палестинско съществуване, 
тъй като Израел анексира цен-
ните земи и основните ресур-
си, оставяйки орязани терито-

рии на палестинците в пустин-
ните райони, много отдалече-
ни един от друг и от парченце-
то от Йерусалим, оставено за 
палестинците, на практика в 
затвор, тъй като Израел взе и 
долината на р. Йордан.

Тази програма на разполага-
не на войски, цинично маскира-
на като “изтегляне”, разбира се 
е напълно незаконна поради на-
рушаването на резолюциите на 
Съвета за сигурност (на ООН – 
б. пр.) и единодушното реше-
ние на Световния съд (вклю-
чително и с гласа на съдията 
от САЩ Бюргентал). Ако тя се 
реализира според плановете, 
това говори за края на много 
широк международен консен-
сус за двустранното споразу-
мение, което САЩ и Израел ед-
ностранно блокираха преди 30 
години – неща толкова добре 
документирани, че няма нужда 
да ги описвам тук.

Да се върнем на вашия въ-
прос – дори един бегъл поглед 
върху Западната преса разкри-
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ПОРЕДНАТА ГАВРА НА ДЪРЖАВАТА

365 евро за година концлагер
Открито писмо на Георги Константинов до господа-другарите

До господа-другарите
От тройната коалиция на
управляващото “мнозинство”
станишев, кобургготски, доган
Копия: първанов, пирински

Господа-другари,
(както предполагам сте за-
белязали, титулуването, кое-
то използвам, е съчетание от 
официалните ново и предишно 
обръщения),

Макар че сте твърде хете-
роклитна компания от палачи и 
жертви-доносници (или тeхни 
наследници), вие вкупом сте 
отговорни за гаврата с екзе-
кутираните в следствието 
или с помощта на, съда, със 
затворниците и концлагерис-
тите, с всички арестувани, 
интернирани и преследвани 
от вашите дс-патриоти, с из-
гнаниците и разстреляните 
по границите, с възродените 
помаци и турци, и пр., и пр.

Гавра, която се готвите да 
узаконите повторно с нови 
промени в претърпелия много-
кратни изменения “Закон за по-
литическа и гражданска реаби-
литация на репресирани лица”, 
обнародван в бр. 12 от 2004 г. 
на ДВ.

За целта последният е вне-
сен отново в парламентарна 
комисия за N–та поред “поправ-
ка”. Според информации, полу-

чени от вашата кухня, послед-
ната е продиктувана от же-
ланието да бъдат окастрени 
“щедрите обезщетения”, пред-
видени в различните редакции 
на този многострадален закон 
за гореизброените категории 
“претърпели необосновани ре-
пресии”.

Господа-другари, в стария 
текст вие бяхте определили 
“обезщетения” в размер на 1 
(едно) евро за всеки ден, прека-
ран в различните кръгове на 
преизподнята, създадена от 
прогресивните репресивни “ор-
гани” на диктатурата на но-
менклатурата на БКП, чиито 
законни наследници сте, неза-
висимо от различията в днеш-
ната ви партийна оцветка.

Почти всички, все още оце-
лели, “бенефициенти” на ваша-
та царско-турска-“социалис-
тическа” милост са крайно бе-
дни граждани и селяни, “живее-
щи” със семействата си в така 
наречената република BG със 
средства далеч под социалния 
минимум. (Причините за това 
няма да излагам, тъй като те 
са ви добре известни.) Сега 
вие, в очакване да станем по-
малобройни от “опълченците 
на шипка”, искате да окастри-
те и този еврoден, ако изобщо 
имате намерение някога да го 
изплащате.

Ние, хората от старата ге-
нерация анархисти, членува-
ли в далечното минало (1944-
1948 г.) и след това в нелегал-
ност във ФАК(б) и понастоя-
щем, в условията на пазарна 
демокрация, във ФАБ (Федера-
ция на анархистите в Бълга-
рия) без изключение сме бивши 
концлагеристи или затворни-
ци на наследената от вас “на-
родно-демократична” власт. 
Ние не сме репресирани. Ние 
се борихме срещу диктатура-
та за свободата с всички сред-
ства и считаме тая борба за 
наш дълг към човека, народа и 
човешкия род. Може би точно 
поради това ще се окажем сред 
категорията на “обосновано и 
правил- но репресираните”.

В това си качество, госпо-
да-другари, по случай “славна-
та” 62-ра годишнина от деве-
тосептемврийската “социа-
листическа революция”, ние ви 
правим следното щедро пред-
ложение:

Всеки един от вас петимата 
може да получи обезщетение 
от ФАБ в четиридесеткрат-
но по-голям размер от това 
което се е откъснало от сър-
цата ви, тоест по 40 евро на 
дeн за тримесечен престой в 
Т.В.О. („Трудово-възпитателно 
общежитие”) или в затворите
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ва, че критичните събития в 
окупираните територии се из-
острят дори повече, отколко-
то войната в Ливан. Продължа-
ващото разрушаване на Газа, 
което, първо, рядко се отразя-
ва добре, бавно избледнява на 
фона на другото и системно-
то завземане на Западния бряг 
фактически изчезна.

Аз въпреки това не бих оти-
шъл толкова далеч със заклю-
ченията, които правите във 
вашия въпрос: че това е целта 
на войната, въпреки че очевид-
но това е ефектът. Трябва да 
си спомним, че Газа и Западния 
бряг се разглеждат като едно 
цяло, така че ако съпротива-
та срещу израелските разру-
шителни и незаконни програми 
е легитимна в Западния бряг 
(а би било интересно да видим 
рационални аргументи за про-
тивното), то тя е легитимна 
също и в Газа.

Вие твърдите, че светов-
ните медии отказват да свър-
жат това, което става в оку-
пираните територии, с това, 
което става в Ливан?

Да, но това е най-малкото 
обвинение, което би трябвало 
да се повдигне срещу светов-
ната медийна и интелектуална 
общност като цяло. То е едно 
от многото далеч по-сурови 
обвинения, изнесени в уводния 
абзац на писмото на Бъргър.

Спомнете си фактите. На 
25-ти юни залавянето на сер-
жант Гилад Шалит предизвика 
огромно възмущение по света, 
продължаващо ежедневно с го-
ляма сила и остра ескалация на 
израелските атаки срещу Газа, 
поддържани на основата на 
това, че залавянето на войник 
е смъртен грях, за който насе-
лението трябва да бъде нака-
зано.

Един ден по-рано, на 24-ти 
юни, израелските въоръжени 
сили отвлякоха двама цивилни 
в Газа, Осама и Мустафа Му-
амар, по всички норми далеч по-
тежко престъпление от зала-
вянето на войник. Отвличане-
то на Муамар със сигурност 
беше известно на големите 
световни медии. Те бяха отра-
зени веднъж в англоезичната 
израелска преса, основно в бю-
летина на ИОС (Израелски от-
бранителни сили,  израелската 
армия – б. пр.). Имаше няколко 
кратки, уплашени и непълни ре-
портажа в няколко вестника в 
САЩ.

Много показателно е, че ня-
маше нито коментар, нито по-
следствия, нито призив за во-
енни и терористични атаки 
срещу Израел. Едно търсене в 
Гугъл бързо ще разкрие отно-
сителното значение на Запад 
за отвличането на цивилни от 
ИОС и залавянето на израел-
ския войник един ден по-късно.

Тези две събития, на един 
ден едно от друго, демонстри-
рат с невероятна острота, че 
показното възмущение от от-
вличането на Шалит беше ци-
нична измама. Те разкриват, че 
по нравствените норми на За-
пада отвличането на цивилни е 
просто ОК, ако се прави от “на-
шите”, но залавянето на вой-
ник на “нашите” ден по-късно 
е ужасно престъпление, което 
изисква сурово наказание за на-
селението.

Както Гидеон Леви точно на-
писа в Хаарец (голям израелски 
ежедневник – б. пр.), отвличане-

то на цивилни от ИОС един ден 
преди залавянето на сержант 
Шалит снема всякакви “леги-
тимни основания за операции 
на ИОС”, а можем да добавим и 
всякакви легитимни основания 
за поддръжка на такива опера-
ции.

Същите елементарни нрав-
ствени принципи важат и за 
отвличането на 12-ти юли на 
двама израелски войници до ли-
ванската граница, усилени в 
този случай от редовната из-
раелска дългогодишна практи-
ка на отвличане на ливанци и 
задържане на заложници за дъл-
ги периоди от време.

Наистина позорен

През дългите години, в които 
Израел поддържаше постоянно 
тези практики, включващи от-
вличането на хора в открито 
море, никой не заяви, че тези 
престъпления оправдават бом-
бардиране на Израел, нахлуване 
и разрушаване на по-голямата 

част от страната или теро-
ристични акции в нея. Заклю-
ченията са очевидни, ясни и не-
двусмислени – и по тази причи-
на се потискат.

Всичко това очевидно е от 
огромно значение в този слу-
чай, особено предвид драма-
тичното стечение на обстоя-
телствата във времето. Това 
е, предполагам, причината ос-
новните медии да пропуснат 
най-важните факти, освен съв-
сем малко разсеяни и омалова-
жаващи фрази, с които пред-
ставят отвличането като не-
значително, сигурно защото 
е извършено от израелските 
сили, подкрепяни от САЩ.

Защитниците на държавни-
те престъпления твърдят, че 
отвличането на цивилни в Газа 
е оправдано от обвинението 
на ИОС, че те са “бойци на Ха-
мас” или че са планирали прес-
тъпления. По тяхната логика 
те трябва да възхваляват за-
лавянето на Гилад Шалит, вой-
ник от армия, която обстрелва 
и бомбардира Газа. Тези деяния 
са наистина позорни.

Говорите първо и преди 
всичко за признаването на па-
лестинска нация, но това ще 
реши ли “Иранската заплаха”? 
Ще изгони ли Хисбула от изра-
елската граница?

Практически всички инфор-
мирани наблюдатели се съгла-
сяват, че честно и справедливо 
решение на положението на па-
лестинците би отслабило се-
риозно гнева и омразата срещу 
Израел и САЩ в арабския и мю-
сюлманския свят, а може би и 
много повече, както показват 
международните изследвания. 
Подобно съглашение е пости-
жимо със сигурност, ако САЩ 
и Израел се отдръпнат от сво-
ята отдавнашна политика на 
отхвърляне.

Разбира се, за Иран и Хисбула 
може да се каже много повече 
и тук мога да спомена само ня-
колко ключови момента.

Да започнем с Иран. През 
2003 г. Иран предложи да пре-
говаря по всички текущи въ-
проси със САЩ, включително 
атомните въпроси и двустран-
ното споразумение за израел-
ско-палестинския конфликт. 
Предложението беше напра-
вено от умереното правител-
ство на Хатами с подкрепата 
на твърдолинейния “върховен 
вожд” аятолах Хаменей. Отго-
ворът на администрацията на 
Буш беше да порицае швейцар-
ския дипломат, който предста-
ви предложението.

През юни 2006 г. аятолах Ха-
меней отправи официална де-
кларация, в която посочи, че 
Иран е съгласен с арабските 
държави по въпроса за Палес-
тина, тоест приема призива 
на Арабската лига от 2002 г. 
за нормализиране на отноше-
нията с Израел в едно спора-

зумение за две държави спо-
ред международния консенсус. 
Избраният момент предпола-
га, че това може да е било укор 
към неговия подчинен Ахмади-
неджад, на чиито бунтарски из-
явления се дава широка публич-
ност на Запад, за разлика от 
далеч по-важната декларация 
на неговия началник Хаменей.

Разбира се, ООП официално 
поддържа решението за две 
държави от много години и под-
крепя предложението на Араб-
ската лига. Хамас също изрази 
желание да преговаря по спора-
зумение за две държави и това 
със сигурност добре се знае в 
Израел. Харази (ирански външен 
министър в правителството 
на Хатами – б.пр.) е считан за 
автор на предложението на 
Хатами (ирански премиер до 
2005-та – б.пр.)  и Хаменей от 
2003-та.

САЩ и Израел не желаят и да 
чуят за това. Те не желаят да 
чуят, че Иран е единствената 
страна, приела предложението 
на директора на МАГАТЕ Моха-
мед Ел Барадей всички матери-
али, които могат да бъдат из-
ползвани за производство на 
оръжия, да бъдат разположе-
ни под международен контрол, 
стъпка към изпълнението на 
споразумението за съкращава-
не на ядрените материали.

Изпълнението на предложе-
нието на Ел Барадей не само би 
спряло Иранската атомна кри-
за, но също би решило много по-
сериозна криза – растящата 
заплаха от ядрена война, която 
накара водещи стратегически 
анализатори да предупрежда-
ват за “скорошен апокалипсис” 
(Робърт МакНамара), ако поли-
тиците продължат текущия 
си курс.

САЩ яростно се противо-
поставя на това споразуме-

ние, но въпреки неговите въз-
ражения, предложението стиг-
на до ООН, където мина със 147 
гласа на 1 и двама въздържали 
се – Израел, който не може да 
застане срещу своя покрови-
тел, и, което е по-интересно, 
блеърска Великобритания, ко-
ято се ползва с известен су-
веренитет. Британският по-
сланик заяви, че тя поддържа 
споразумението, но то “разде-
ля международната общност”. 
Това отново са факти, които 
са фактически заглушени извън 
определени кръгове и са въпрос 
на фактическо оцеляване на чо-
вечеството, много по-важни 
от Иран.

Често се твърди, че “между-
народната общност” поискала 
от Иран да се откаже от еле-
ментарното си право да обо-
гатява уран. Това е вярно, ако 
дефинираме “международната 
общност” като Вашингтон и 
които там вървят след него. 
Със сигурност това не е све-
тът. Необвързаните страни 

твърдо поддържат правото 
на Иран да обогатява уран. За-
бележително е също така, че 
в Турция, Пакистан и Саудит-
ска Арабия мнозинството от 
хората предпочитат Иран с 
атомни бомби пред американ-
ски военни действия, както 
показват международните до-
питвания.

Необвързаните страни 
също искат Близкия Изток без 
ядрено оръжие, стара цел на 
автентичната международна 
общност, отново блокирана 
от САЩ и Израел. Трябва да се 
каже, че заплахата от Израел-
ското ядрено оръжие се взема 
много сериозно по света.

Както обясни бившият глав-
нокомандуващ на стратегиче-
ското командване на САЩ ге-
нерал Лий Бътлър, “изключител-
но опасно е, в котела от омра-
за, който наричаме Близкия Из-
ток, една нация да се въоръжи 
явно, с ядрен резерв от може би 
стотици бойни глави и да пре-
дизвика другите нации да го на-
правят.” Израел си прави лоша 
услуга, ако пренебрегва тези 
предупреждения.

Интересно е също, че ко-
гато Иран беше управляван 
от тиран, доведен на власт 
от англо-американски военен 
преврат, САЩ, включително 
Ръмсфелд, Чейни, Кисинджър, 
Волфовиц и други, решително 
поддържаха иранската ядре-
на програма – същата, която 
сега отхвърлят, – и помагаше 
със средства за развитието 
на програмата. Тези факти със 
сигурност се помнят от иран-
ците, точно както не са забра-
вили безрезервната поддръж-
ка на САЩ за Саддам Хюсеин и 
техния съюз с него по време на 
кръвопролитната му агресия, 
включително помощта за съз-
даването на химическите оръ-

жия, отнели живота на стоти-
ци хиляди иранци.

Мирни цели

Може да се разисква много, но 
изглежда, че “Иранската запла-
ха”, която вие споменавате, 
може да се премахне чрез мир-
ни средства, ако САЩ и Израел 
се съгласят. Ние не можем да 
знаем дали иранските предло-
жения са сериозни, докато те 
не бъдат проучени. От отка-
за на САЩ-Израел да ги проучи 
и мълчанието на щатските (и, 
доколкото знам, европейските) 
медии изглежда, че правител-
ствата се страхуват, че те 
може да се окажат сериозни.

Трябва да добавя, че за външ-
ния свят звучи малко странно, 
меко казано, за САЩ и Израел да 
предупреждават за “Иранска-
та заплаха”, когато те самите 
и само те заплашват да напад-
нат, заплашват да го направят 
бързо и сигурно, в сериозни на-
рушения на всякакви междуна-
родни закони, и се подготвят 
открито за такова нападение. 
Каквото и да мисли човек за 
Иран, няма основание за подоб-
но обвинение срещу него. Също 
е очевидно за света, ако не и за 
САЩ и Израел, че Иран не е на-
падал други страни, нещо, ко-
ето САЩ и Израел правят ре-
довно.

За Хисбула също има тежки 
и сериозни въпроси. Както до-
бре знаем, Хисбула беше съз-
дадена като реакция на израел-
ското нахлуване в Ливан през 
1982 г. и неговата нагла и бру-
тална окупация в нарушение на 
разпоредбите на Съвета за си-
гурност. Хисбула спечели сери-
озен авторитет с водещата 
си роля в изгонването на агре-
сорите.

Нахлуването през 1982 г. 
стана след една година, през 
която Израел редовно бомбар-
дираше Ливан, опитвайки се 
отчаяно да предизвика някаква 
реакция от страна на ООП след 
прекратяването на огъня през 
1981 г., и когато това не ста-
на, Израел все пак атакува с аб-
сурдния претекст, че посланик 
Аргов бил ранен (от Абу Нидал, 
който беше във война с ООП). 
Нахлуването очевидно целе-
ше – и това беше фактически 
постигнато – да спре опитите 
на ООП за преговори, “истинска 
катастрофа” за Израел, както 
Йешуа Порат отбеляза.

Срамни претексти

Това беше, както го описваха 
по него време, “война за Запад-
ния бряг”. По-късното нахлува-
не също беше под позорен пре-
текст. През 1993 г. Ицхак Ра-
бин обяви, че Хисбула нарушава 
“правилата на играта” – тези 
израелски правила позволява-
ха на Израел да прави терорис-
тични атаки на север от него-
вата незаконно окупирана “зона 
за сигурност”, но не позволява-
ха атаки вътре в Израел. Пе-
ресовото нахлуване през 1996 
г. имаше подобен претекст. 
Удобно е да се забравя всичко 
това или да се съчиняват при-
казки за обстрела на Галилея 
през 1981 г., но това не е добра 
практика, не е мъдра.

Проблемът с оръжията на 
Хисбула е много сериозен, без 
съмнение. Резолюция 1559 при-
зовава за разоръжаване на всич-
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ки ливански милиции, но Ливан 
не я приложи. Сунитският ми-
нистър-председател Фуад Си-
ниора описа военното крило 
на Хисбула като “съпротива, а 
не милиция, и следователно из-
ключена от резолюция 1559”.

“Националният диалог” (сре-
ща на различни организации в 
Ливан – б.пр.) през юни 2006 г. 
не успя да реши проблема. Не-
говата основна задача беше да 
формулира “национална отбра-
нителна стратегия” (срещу Из-
раел), но тя остана блокирана 
от призива на Хисбула за “от-
бранителна стратегия, която 
позволява Ислямската съпро-
тива да запази оръжията си 
като спирачка срещу възможна 
Израелска агресия” в отсъст-
вие на друга реална алтерна-
тива. САЩ можеше, ако иска, да 
даде реални гаранции срещу на-
хлуване от страна на клиент-
ската си държава, но това би 
изисквало рязка промяна в дъл-
го поддържаната политика.

В основата на всичко стоят 
тъй важните факти, цитирани 
от няколко ветерани-кореспон-
денти в Близкия Изток. Рами 
Хури, в момента редактор в 
ливанския “Дейли Стар”, писа, 
че “ливанците и палестинците 
отговориха на израелските по-
стоянни и все по-зверски ата-
ки срещу цивилното население 
със създаването на паралел-
но или алтернативно ръковод-
ство, което може да ги защи-
ти и да осигури основните ус-
луги”.

Вие не говорите в своето 
писмо за израелските жерт-
ви. Има ли разлика според вас 

между израелските цивил-
ни жертви на войната и ли-
ванските и палестинските 
жертви?

Това не е точно. Писмото 
на Джон Бъргър изрично под-
чертава, че не се прави разли-
ка между израелските и други-
те жертви. Както то казва, “и 
двата вида ракети разкъсват 
тела еднакво ужасно – кой ос-
вен полевите командири може 
да забрави това за момент.”

Вие твърдите, че светът 
съдейства на израелската ин-
вазия в Ливан и не се бърка в 
нещата в Газа и Дженин. На 
какво служи това мълчание 
според вас?

Огромното мнозинство по 
света не може да направи нищо 
друго, освен да протестира, 
въпреки че е напълно очаквано, 
че силният гняв и възмущение-
то, причинени от насилието на 
САЩ и Израел, ще се превърне в 
подарък за най-екстремистки-
те и жестоки елементи, моби-
лизирайки наемници за тяхна-
та кауза, както досега.

Поддържаните от САЩ араб-
ски тирании осъдиха Хисбула, 
но са принудени да се отмет-
нат от страх пред своето соб-
ствено население. Дори крал 
Абдула от Саудитска Арабия, 
най-лоялният (и най-важен) съ-
юзник на Вашингтон, бе при-
нуден да каже, че “ако мирният 
вариант бъде отхвърлен пора-
ди Израелската арогантност, 
тогава остават само възмож-
ностите за война и никой не 
знае какви ще бъдат резулта-
тите за региона, войни и кон-
фликти, които няма да поща-
дят никого, дори и тези, чиято 

военна сила сега се опитва да 
си играе с огъня”.

Колкото до Европа, нейно-
то нежелание да застане сре-
щу администрацията на САЩ 
я прави открит поддръжник на 
разрушението на Палестина 
и насилието на Израел. По от-
ношение на Палестина, Буш за-
ема крайна позиция, която се 
корени в предишни политики. 
Седмицата в Таба през януари 
2001 г. е единственият истин-
ски пробив в политиката на 
отхвърляне от страна на САЩ 
за последните 30 години.

САЩ също силно поддържа-
ше предишните израелски нах-
лувания в Ливан, въпреки че 
през 1982 и 1996 г. те принуди-
ха Израел да спре агресията, ко-
гато насилието достигна точ-
ка, която накърни интересите 
на САЩ.

За съжаление коментарът 
на Юри Авнери за Дан Халутц, 
че “вижда света отдолу през 
мерника на бомбардировача” 
може да се разшири и да включи 
и други. Той важи и за Ръмсфелд-
Чейни-Райс и други върховни 
плановици от администрация-
та на Буш, въпреки инцидент-
ната им успокоителната ри-
торика. Както историята раз-
крива, този поглед върху света 
не е необичаен сред онези, кои-
то държат фактическия моно-
пол върху средствата за наси-
лие с последствия, които няма 
нужда да описваме.

Коя е следващата глава в 
близкоизточния конфликт 
според вас?

Не познавам толкова леко-
мислен човек, който да дава 
прогнози. САЩ и Израел раз-

движват народни сили, които 
са твърде застрашителни и 
които само ще засилят сила-
та и остротата си, ако САЩ 
и Израел упорстват в разру-
шаването на всяка надежда за 
осъществяване на палестин-
ски национални права и в съсип-
ването на Ливан. Трябва да се 
разглежда също и като основна 
грижа на Вашингтон, както и в 
миналото, не Израел и Ливан, а 
енергийните ресурси на Близ-
кия Изток, обявени преди 60 го-
дини за “поразителен източник 
на стратегическа сила” и “една 
от най-великите материални 
ценности в световната исто-
рия”.

Можем да очакваме с убе-
деност, че САЩ ще продължи 
да прави каквото може, за да 
контролира този несравним 
източник на стратегическа 
мощ. Това може да не се ока-
же лесно. Забележителната не-
компетентност на плановици-
те на Буш доведе до катастро-
фа в Ирак, дори за техните 
собствени интереси. Те дори 
се сблъскват с вероятността 
за огромен кошмар – шиитски 
съюз в широки рамки, контро-
лиращ най-големия световен 
енергиен ресурс и независим 
от Вашингтон или дори по-зле, 
в по-близки отношения с нами-
ращия се в Китай Азиатски съ-
вет за енергийна сигурност и 
Шанхайския съвет за сътруд-
ничество.

Тези резултати биха могли 
да бъдат наистина апокалип-
тични. И дори в малък Ливан, 
водещият ливански академи-
чен изследовател на Хисбула и 
остър критик на организация-

та описва текущия конфликт в 
“апокалиптични краски”, преду-
преждавайки за възможността 
“всичко да отиде по дяволите”, 
ако краят на израелско-амери-
канската кампания ни остави в 
ситуация, в която “шиитската 
общност кипи от възмущение 
срещу Израел, Съединените 
щати и своето правителство, 
което счита за предател.”

Не е тайна, че през послед-
ните години Израел помогна 
да се разруши светският араб-
ски национализъм и да се съз-
дадат Хисбула и Хамас, точно 
както насилието на САЩ дове-
де до нарастващ ислямски фун-
даментализъм и джихадски те-
рор. Причините са разбираеми. 
Имаше постоянни предупреж-
дения за това в западните раз-
узнавателни агенции и от воде-
щи специалисти по тези теми.

Човек може да си зарови гла-
вата в пясъка и да се чувства 
уютно в “консенсуса между 
стените”, че това, което пра-
вим е “справедливо и морално” 
(Мао), пропускайки уроците на 
скорошната история или еле-
ментарния здрав разум. Но 
също така може да застане 
пред фактите и да подходи към 
тези толкова сериозни дилеми 
с мирни средства. Такива има. 
Техният успех не може да бъде 
гарантиран. Но ние можем с 
достатъчна увереност да смя-
таме, че гледането на света 
през мерника на бомбардиро-
вача ще донесе още повече не-
щастия и мъки, а може би дори 
и “апокалипсис скоро”. •

интервю на Мерав Юдилович
ZNet, 8 август 2006

превод: Златко Костадинов

Чомски: Апокалипсис скоро
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ИСТОРИЯТА НА „ИСТОРИЧЕСКИЯ” ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ

Блатистото дъно на „социалистическата революция”
Замисъл, подготовка, ход на преврата и куп миниатюри
Кога, кой и с 
какви подбуди 
интерпретираше 
„светлата дата” 
9.9.1944 г. по време на 
диктатурата?

До падането на Вълко Червен-
ков от власт такъв „научен 
проблем” не съществуваше. 
Приемаше се, че навлязлата в 
страната съветска армия ус-
тановява „народната власт”, с 
което ставало възможно и сли-
зането на партизаните от пла-
нината. Държавна тайна бе фа-
ктът, че „богаташите” на мар-
шал Толбухин достигат София 
откъм Искърския пролом на 16 
септември и докато навлизат 
в столицата откъм единия ґ
край, то през другия в направ-
ление Белград се изнизва кор-
тежът на германският пълно-
мощен представител Бекерле.

„Раздвижените интерпре-
тации” се появиха през епоха-
та на Тодор Христов Живков, 
чието властване по продължи-
телност е бронзов световен 
рекорд след „мандатите” на А. 
Стреснер в Парагвай и А. Сала-
зар в Португалия. Сред научни-
те среди моментът на интер-
претациите далеч не бе случа-
ен. Създадена бе предпоставка 
за претенции относно самос-
тоятелен дял на българското 
участие в „социалистическа-
та революция”, в чиито рамки 
стремително набираше диапа-
зон и митологемата за участи-

ето на Тато. Като резултат 
от посочения изследователски 
механизъм се очертаха и три-
те категории „анализатори”. 
Към първата категория спадна-
ха претендиращите за припов-
дигнато лично участие в съби-

тието преки организатори и 
извършители Петър Вранчев и 
Стоян Трендафилов, които от-
хвърляха (макар и не в деклара-
тивен вид) заслугите на пра-
вешкия мускетар. Условно към 
тази група можем да причис-
лим и Цола Драгойчева, но ней-
ните изяви бяха протоколни и 
имаха подчертано официален 
характер. Втората катего-
рия бе най-многобройна. Най-аг-
ресивните и безсрамни нейни 
представители бяха клетвоп-
рестъпниците Петър Илиев, 
чрез книгата си „В леговището 
на вълците”, и Асен Сурдулов, 
чрез филма на сина си „Ударът”. 
Те подчертано „теглеха чер-
джето” към своите особи, но 
не забравяха в никаква степен 

да изтъкват и Живков. Трета-
та група бе чисто поръчкова. 
Величаеше се „Янко”, а имаше 
и за останалите по нещичко. 
Най-типичният представител 
бе Славка Петрова и също така 
условно Станко Тодоров.

Какво може да се каже за 
историческите избори? Сред 
всички посочени по-горе имена 
най-сериозна събирателска дей-
ност в архивите (макар и изби-
рателно) е извършила другарка-
та Славка Петрова. Най-изне-
надващо установяваме обаче, 
че в книгата ґ „Хроника на де-
ветосептемврийската соци-
алистическа революция” сами-
ят преврат архивно е подкре-
пен само от чрез страница 85, 
точка 8 от Историческия дър-
жавен архив (ИДА). И тук няма 
случайности. Всеки конспира-
тор знае, че при опит за пре-
врат документацията задъл-
жително се избягва. Всичко се 
пише и се спекулира след евен-
туален успех. Ето защо пър-

востепенен архивен изворов 
материал относно „велика-
та дата” не съществува. Има 
даже унищожен такъв. В начи-
нанията на живот и на смърт 
пардон няма. Пред посочения 
проблем са се изправили и на 

14 февуари 1990 г. клинчещият 
по звенарски ст.н.с. инж. Вла-
дислав Георгиев (син на участ-
ника Кирил Георгиев) в стати-
ята „Истината за Девети сеп-
тември”, и на 18 август 2000 г. 
изпълненият с обективна на-
гласа проф. Диньо Шарланов в 
поредицата си „Превратът на 
девети септември 1944 г.” 

Кой, кога избира и кой 
свежда разглежданата 
форма за завземане на 
властта? 

Относно България концепция-
та е утвърдена във Военновре-
менния партизански щаб към 
НКВД, чийто завеждащ е гене-
рал-лейтенант Павел Анатоли-

евич Судоплатов (оглавил след 
войната зловещия Спецотдел) 
със заместник генерал-майор 
Леонид Александрович Ейтин-
гон (с кличка генерал Котов от 
Испанската гражданска война, 
роден Наум Исаакович Ейтин-
гон, от 1917 до 1920 ляв есер – 
бел. ред.). По отношение на Бъл-
гария аналогичните звена към 
посоченото ведомство пра-
вилно стигат още в началото 
на 1942 г. до извода, че незави-
симо от взетото с рекордна 
бързина на 24 юни 1941 г. реше-
ние за обявяване курс към въ-
оръжена борба, то по ред при-
чини БКП/БРП скандално не из-
пълнява първите две точки от 
собствения си фундаментален 
апел. Подпалването на цистер-
ните на гара в Русе от Леон 
Таджер и складове с кожухче-
та от фирмата „Аляска” в Со-
фия от бойните групи Виолета 
Якова-Бураджиев-Гръбчева ни-
как не свидетелстват за висо-
ка ефективност. Германската 
логиситка в България се под-
държа в образцов ред само от 
12 000 души от Вермахта (ни-
какви SS-части), от които над 
80% са в трета мобилизацион-
на възраст – 40 и 50 години. От 
тях дадените жертви срещу 
нелегалните през първата фаза 
на войната са... петима вой-
ници и двама офицери (в Плов-
див). Вследствие горната нера-
достна за БКП/БРП констата-
ция е изготвена съответна ин-
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„... дадените [германски] жертви срещу 

нелегалните през първата фаза на вой-

ната са... петима войници и двама офи-

цери (в Пловдив).” 
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ВЕРОЯТНО ДИМИТРОВ Е ПЪРВИЯТ АГЕНТ НА ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ НА ВЕЛИКА СИЛА, НАЗНАЧЕН ЗА ГЛАВА НА МАРИОНЕТНО ПРАВИТЕЛСТВО

Сталинският суперагент Георги Димитров
» » » продължение от миналия брой

Несъмнено Димитров е най-
крупният агент на Изпълни-
телния комитет на Третия 
комунистически интернацио-
нал, учреден в Москва (Трети-
ят интернационал е само един 
от филиалите на НКВД)… На 9 
март 1933 година той е арес-
туван в Байернхоф с обвинение 
за насилствено изменение дър-
жавния строй на Германия. По-
конкретно е обвинен, че с хо-
ландеца Ван дер Любе умишле-
но е подпалил Райхстага като 
сигнал за началото на въста-
ние. След освобождаването от 
нацистите – 27 февруари 1934 
година – Димитров не е допус-
кан във Великобритания, защо-
то британските специални 
служби го считат за най-опас-
ния съветски агент!... На 8 но-
ември 1934 година „Сикрет ин-
телиджънс сървис”, известен 
като МИ 6 (Британското раз-
узнаване), получава подробен 
доклад за дейността на кому-
нистите в България от своята 
агентура в страната. Според 
доклада, в бъдеще комунисти-
ческата пропаганда в чужбина 
ще се извършва от добре обу-
чени хора, родени в съответ-
ната държава. По този начин 
се предполага, че ще се избег-
не подозрението за намеса на 
Русия, тъй като действията 
ще могат да се обяснят като 
спонтанна проява на местна-
та комунистическа партия. В 
доклада пише, че „Коминтер-
нът е инструктирал комунис-
тическите партии в Европа да 
изпратят техни подбрани мла-
ди членове на групи в Русия, къ-
дето да бъдат обучавани под 
ръководството на Георги Ди-
митров. От средата на лято-
то няколко лодки с млади кому-
нисти тайно отплават от Ва-
рна за Съветска Русия…” В раз-
секретеното от британски-
те тайни служби „историческо 
досие” на Георги Димитров има 
и документ за негови връзки с 
прокомунистическата маке-
донска организация ВМРО-обе-
динена. Документът е непълен, 
тъй като някои пасажи са зали-
чени от съображения за нацио-
нална сигурност. Все пак ста-
ва ясно, че в доклад на МИ 6 от 
ноември 1934 година се цити-
ра информация за ВМРО-обе-
динена от две години по-рано: 
„ВМРО-обединена получава поч-
ти изцяло средствата си от 
Москва, която субсидира изда-
нията „Ла федерасион балка-
ник” и ”Македонско дело”. Мос-
ква използва като специален 
офицер за свръзка с ВМРО-обе-
динена добре известния бъл-
гарски комунист Георги Дими-
тров. В средата на 30-те годи-
ни този добре известен виден 
болшевик (Георги Димитров) 
получава и кодово име „Дизрае-
ли”, като обект на наблюдение 
от страна на британските 
секретни служби. По същото 
време британските специални 
служби прихващат съветска-
та шифрограма от Москва за 
Базел, с копия по Копенхаген и 
Стокхолм, относно Димитров 
и други лидери на Коминтер-
на, която е архивирана с гриф 
„Top Secret”. Шифрограмата гла-
си: „По различни причини ви на-
помняме, че в телеграми и пис-
ма, дори когато са шифровани, 
категорично е забранено да се 
използват имената на нашите 
руски другари. Вместо Георги 

Димитров използвайте ДИА-
МАНТ”.

Секретните сведения за Ге-
орги Димитров – ДИАМАНТ – 
са общо 200. Първото датира 
от 1919 година, а последното 
– от 1948 година, като в тази 
бройка не влиза официалната 
българска брошура за смъртта 
му. Особено голямо е внимани-
ето на британските разузна-
вателни служби към Димитров 
през 30-те години, ако се съди 
по броя на пристигащите ин-
формации. Те са понякога в по-
следователни дни и често но-
сят гриф „Особено секретно”. 
Ще цитираме откъслечни до-

несения: „През месец ноември 
1945 година Димитров се вър-
на в България, от която бе от-
съствал толкова дълго, че гово-
реше езика със силен примес от 
руски. Той се движеше с охрана, 
каквато никой българин никога 
не е имал. По време на празници 
учениците получават заповед 
вместо иконите на светиите, 
както е обичайно, да носят де-
монстративно портрети на 
Димитров. Името  „Димитров” 
се използва като представка, 
както „Сталин” в СССР, напри-
мер „Димитровска младеж”, 
„димитровски ударник” и т.н. 
Това хиперболично изтъкване 
е твърде чуждо на Бълария и 
прави Димитров смешен даже 
в очите на някои партийни чле-
нове. Стотици злобни вицове и 
песни циркулират по негов ад-
рес. Неговите 22 години в чуж-
бина толкова са го откъснали 
от българския манталитет, че 
той наказва хора за критикува-
не на неговата собствена пер-
сона. Процесът на Пастухов и 
ареста на поета Трифон Кунев 
имаха връзка с факта, че и два-
мата си позволиха да критику-
ват Димитров директно.” 

Към досието на Георги Ди-
митров има и изрезка от бри-
танския вестник „Дейли теле-
граф” от август 1935 година и 
е изпратена от Москва до Лон-
дон, озаглавена „Призив на Ди-
митров към британските чер-
вени”. Цитира се апел на Дими-
тров към британските комуни-
сти да се съюзят с бившите си 
противници от лейбъристка-
та партия, за да „разбият пра-
вителството” на предстоящи-
те общи избори… Димитров, в 
реч пред световен комунисти-
чески конгрес в Москва, призо-
вал революционерите да не се 
стесняват да използват так-
тиката на „Троянския кон”… В 

досието на Георги Димитров 
има и информация от германски 
вестник от август 1936 годи-
на. Статията е озаглавена „Ръ-
ката на Москва в Палестина” и 
в четивото се казва, че в Мос-
ква се изгражда „Университет”, 
който да подготвя арабски ре-
волюционери. Планът за обуче-
ние е същият, както в школи-
те на Коминтерна. Твърди се, 
че арабското революционно 
движение е под приоритетна-
та протекция на Димитров… 
През втората половина на 30-
те години, британските специ-
ални служби полагат усилия да 
предотвратят влизането на 

Димитров в Англия. На 29 но-
ември 1937 година от „Сикрет 
интелиджънс сървис” пишат 
до МИ 5 писмо, част от кое-
то е заличена от разсекрете-
ния документ: „За Димитров, 
който беше съден по процеса 
в Лайпциг, се твърди, че е бил 
в Амстердам през първата по-
ловина на този месец и се е оп-
итал да влезе в Обединеното 
кралство. Имате ли някаква ин-
формация, която би потвърди-
ла или опровергала това съоб-
щение?” През 1941 година „Си-
крет интелиджънс сървис” на-
учава подробности от доклад 
на френски професор за тайна-
та комунистическа дейност 
във Франция. Между другото 
се дава и следната характерис-
тика на Георги Димитров: „Ди-
митров е бивш българин, сега 
е гражданин на Съветска Русия. 
Човек, който върши всичко и е 
дясната ръка на Сталин, кому-
то диктаторът има абсолют-
но доверие. Фанатично-ревнос-
тен изпълнител в Коминтер-
на на желанията на Шефа (Ста-
лин)”…

И въпреки, че Великобрита-
ния и СССР са съюзници през 
Втората световна война, се-
риозните британски подозре-
ния към дейността на Георги 
Димитров като личен агент 
на Сталин се запазват. В до-
сието му е отбелязано: „Дими-
тров от Комунистическия ин-
тернационал, Москва, е вклю-
чен в Черния списък на цензура-
та за 3 месеца”. В новоразсек-
ретеното „историческо досие” 
на Димитров има и писма от 
съветския агент Ким Филби, 
който през 40-те години рабо-
ти в „Сикрет интелиджънс сър-
вис”. В писмо до МИ 5 от юни 
1945 година – съдържанието на 
част от което е заличено пре-
ди разсекретяването – Филби 

съобщава, че „Георги Михайло-
вич Димитров в бил награден 
с орден „Ленин” за „изключител-
ни заслуги в борбата срещу фа-
шизма”. Една година по-късно в 
друго писмо до МИ 5 от август 
1946 година Филби коригира ин-
формация за Георги Димитров, 
получена преди това от кон-
траразузнавачите за Дими-
тров. Ким Филби го нарича с 
малкото му име – нещо твър-
де необичайно за британска-
та разузнавателна кореспон-
денция. Там обикновено се полз-
ват фамилни имена, които се 
изписват изцяло с главни бук-
ви. Ким Филби пише на госпо-

жица Багът от МИ 5: „Изглеж-
да има една малка неточност 
в последния параграф. До колко-
то знам, Георги не е генерален 
секретар на БРП (к). Постът се 
заема от сегашния вицепреми-
ер и министър на електрифи-
кацията Трайчо Костов”. През 
1946 година в България е на по-
сещение левият британски де-
путат Мак. Във връзка с него-
вата визита „Сикрет интели-
джънс сървис” получава инфор-
мация от човек, чието име е за-
личено: „Научихме, че господин 
Мак, лейбъристки депутат от 
Ливърпул, неотдавна, под въз-
действие на алкохол, заявил на 
нашия подизточник, че българ-
ският комунистически лидер 
Георги Димитров скоро ще му 
изпрати еквивалента на 200 
000 лири в пари или в друга фор-
ма. Те ще му бъдат пратени с 
румънски дипломатически ба-
гаж.” През декември 1947 годи-
на съвместен Британски разуз-
навателен комитет изготвя 
доклад, в който за Димитров 
и България се казва: „Твърде аб-
сурдно е да се говори за Бълга-
рия като за страна, която има 
собствена политика. Нищо по-
добно! Георги Димитров и Ва-
сил Коларов бяха и все още са 
членове на Централния коми-
тет на Всесъюзната комунис-
тическа партия – болшевики 
(ВКП (б). Димитров беше и все 
още е човек, който може да 
отиде в Политбюро на ВКП (б) 
или другаде в Кремъл без про-
пуск като член на Централния 
комитет и като депутат във 
Върховния съвет на СССР, ма-
кар че официално той не е смя-
тан за депутат. По тази при-
чина местните партийни ак-
тивисти в Съветския съюз 
казват помежду си: „Процесът 
на демократизация в България 
върви към успешно приключ-

ване”, „България е почти изця-
ло освободена от англичани и 
американци”, „Процесът на со-
циалистическо строителство 
върви добре в България” и т.н. 
Какво значи това? Това означа-
ва, че България вече практичес-
ки е станала най-обикновена 
провинция на СССР. Не вярваме, 
че това отразява волята на 
българския народ. Ясно доказа-
телство са жестоките репре-
сии срещу всички некомунисти. 
Би било лицемерно да се каже, 
например, че обесването на Ни-
кола Петков беше случайно съ-
битие”.

През юли 1948 година се раз-
гаря спорът между Сталин и 
Тито. Тито настървено насто-
ява да стане лидер на подготвя-
ната Балканска федерация меж-
ду България и Югославия. Ста-
лин обаче държи лидер да бъде 
верният му оръженосец Георги 
Димитров. По този повод „Си-
крет интелиджинс сървис” из-
готвя доклад, позоваващ се на 
добре пласиран източник в бъл-
гарските дипломатически кръ-
гове. „Българският пълномощен 
министър в Рим, Димитър Бра-
танов, се върна на 7 юли 1948 
година от София и разказа за 
разговорите си с българския 
премиер Димитров и други бъл-
гарски и руски официални лица. 
Димитров го информирал, че 
се водят трудни „мирни прего-
вори” между Сталин и Тито, в 
които премиерът и български-
те лидери действат като по-
средници. Братанов останал с 
впечатлението, че Димитров 
е повече скептично настроен 
за обединението между Бъл-
гария и Югославия и не оста-
вил никакво съмнение, че без-
резервно подкрепя Сталинова-
та позиция. Когато Братанов 
напомнил желанието на Дими-
тров от предишната 1947 го-
дина за образуване на Балкан-
ска федерация премиерът от-
говорил, че цялата тази афера 
била едно неприятно недоразу-
мение”.

Сталинизмът на Георги Ди-
митров е неотразим. На 10 май 
1949 година, имайки предвид 
лумналата ненавист на Сталин 
срещу Трайчо Костов, считан 
от него за титовски агент, ге-
роят от Лайпциг списва супе-
ротрицателна характеристи-
ка за своя пръв заместник и я 
изпраща под формата на писмо 
до Политбюро на ЦК на БКП, с 
което де факто и де юре пре-
дрешава смъртната му присъ-
да. Ще цитираме само две из-
речения от тази знаменателна 
характеристика: „…След като 
прочетох протокола на плену-
ма и особено дългата реч на 
Трайчо Костов, аз окончателно 
се убедих, че ние имаме работа 
не само с един интелигентски 
индивидуалист и безогледен 
кариерист, но и с един лукав, 
рафиниран, изпечен подлец, на 
който не може да бъде място-
то в една действително бол-
шевишка партия, каквато ние 
от все сърце искаме да бъде на-
шата партия… Трайчо Костов 
е преизпълнен от низка злоба и 
държи камък в пазвата си с на-
дежда да дочака такова труд-
но време за партията, когато 
отново ще изплува на повърх-
ността със своята неподража-
ема подлост и коварство…”

Както се казва: „O tempora, o 
mores!” •

Марин Караиванов

„Димитров се върна в България, от която бе отсъствал 

толкова дълго, че говореше езика със силен примес от 

руски. Той се движеше с охрана, каквато никой българин 

никога не е имал. По време на празници учениците получа-

ват заповед вместо иконите на светиите, както е оби-

чайно, да носят демонстративно портрети на Димитров. 

... Това хиперболично изтъкване е твърде чуждо на Бълария 

и прави Димитров смешен даже в очите на някои партий-

ни членове. Стотици злобни вицове и песни циркулират 

по негов адрес. Неговите 22 години в чужбина толкова са 

го откъснали от българския манталитет, че той наказва 

хора за критикуване на неговата собствена персона.”
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струкция за бъдещето полити-
ческо поведение. Свеждането ґ 
до партийните нива в трина-
десетте въстаническо-опера-
тивни зони (ВОЗ) е вметнато 
като бойна и партийна задача 
на офицера от съветската ар-
мия Цвятко Радойнов. След за-
лавянето си същият по памет 
възстановява инструкцията в 
показанията си пред завежда-
щия отдел „А” към ДС Никола 
Гошев, която се съдържа в те-
традката с широки редове от 
80 листа, написани с равен и 
спокоен почерк. До 1972 г. те-
традката бе архивна единица 
към МВР. В основни линии ин-
струкцията повелява: без офи-
циално да се сваля курсът на 
въоръжена борба, масово да се 
пристъпи към легализиране на 
непроявените кадри, а обявени-
те за издирване да бъдат прех-
върлени през Турция в СССР; 
оръжието да не се предава, но 
да бъде укрито; да се пристъ-
пи към масиран опит за инфил-
триране в административно-
ръководните нива на властта 
до „настъпването на момента” 
и пр. Показанията са включени 
към доклада на Гошев до начал-
ника на ДС Павлов, а оттам те 
постъпват в архива на Минис-
терския съвет. За тях си спом-
нят през юни 1944 г. Веднага 
проформа задържат служещи-
ят за неофициалната връзка 
между властта и нелегални-
те Добри Терпешев. Предла-
гат му проект за „умиротво-
ряване на страната”. Предвиж-
да се в рамките на старите 
територии на Царството да 
се създадат зони за свободно 
придвижване и пребиваване на 
участниците в съпротивител-
ните формации, като същите 
бъдат снабдени със специални 
легитимации. Те от своя стра-
на да прекратят нападенията 
и подривната дейност. Добри 
Терпешев отговаря, че не може 
самостоятелно да вземе ре-
шение, като правилно изтъква 
от формална гледна точка, че 
не е ясно дали се касае до пра-
вителствена инициатива, до 
компромисен проект на МВР 
или до „творчество” на Гешев. 
Все пак обещава предложение-
то да бъде „предадено по-ната-
тък”. Никога Терпешев, Дими-
тров, Коларов или Червенков 
не са обяснявали системата 
за връзка София-Москва и обра-
тно по време на войната. Тази 
тема до епохата на Живков бе 
табу. След това бе много късно 
във всяко отношение. Сигурно-
то е само едно: всички дейст-
ващи нелегални радиостанции 
на българската територия 
са ликвидирани поразително 
бързо още до края на 1942 г., 
вследствие отлично сработе-
ните екипи на гестаповските 
групи за засечна дейност и опе-
ративните звена на отдел „А” 
към ДС. Конспиративна връзка 
със съветското посолство е 
немислима. След подобен „зана-
ятчийски” подход се „издънва” 
самият генерал Заимов. Оста-
ва допускането за „регламен-
тираната радиостанция”, об-
служваща „регламентираната 
особа” Добри Терпешев. Може 
би това е митичната радио-
станция с позивна „ТИМА”, спо-
мената от Владислав Георгиев. 
Всичките мои лични усилия да 
разкрия „ТИМА” и кой я е обслуж-
вал останаха без резултат. Не-
удобството на темата и пясъ-

кът на времето свършиха сво-
ето. Така или иначе отговорът 
от Москва през 1944 г. е „не”. 
Ако предложението бе прие-
то, то явно Кремъл въз осно-
ва на стратегическите инте-
реси никога не би могъл да пре-
тендира по-късно, че България 
е страна с доказана антифа-
шистка съпротива. Така пропа-
да първият опит на българско-
то правителство да се дого-
вори относно съдбата на оте-
чеството ни.

По своя трагизъм датата 4 
септември 1944 г. (понеделник) 
с нищо не отстъпва на възпя-
вания с десетилетия „ден пър-
ви – ден последен” от края на съ-
щата седмица. Тогава за първи 
път на българска земя е произ-
несена присъдата срещу стра-
ната ни по силата на новата 
подялба на света с редакционен 
адрес Техеран. След смрачаване 
на същия ден, по всички прави-
ла на конспирацията, в дома на 
родения в Батак ортодоксален 
комунист „не бекапист” и лично 
честен човек Петър Вранчев се 
събира елитът на отечестве-
нофронтовския фестивал. От 
страна на БКП/БРП присъст-
ват Добри Терпешев, домаки-
нът П. Вранчев и Антон Югов. 
Звенарите са представен от 
действащия капитан Петър 
Илиев и уволнените през 1936 
г. майори Стоян Трендафилов и 
Тодор Тошев. Присъстват леви 
земеделци, начело с Александър 
Оббов. Неяснота съществува 
около единствения предста-
вител на социалдемократите, 
тъй като Димо Казасов отдав-
на е с друго кредо.

Без всякакво обръщение, съ-
заклятието се открива от До-
бри Терпешев с думите: „Съве-
тите са решени да минат Ду-
нава и ако не заварят в Бълга-
рия симпатизиращо им прави-
телство, то ще имаме съдба-
та на Прибалтийските репу-
блики, където разтребваха на-
ред. Кой ще ти гледа кой е наш 
и кой не е.” След кратка пауза и 
мръснишки усмихвайки се про-
дължава: „Ясно е, че ние ще сме 
вазелинът*, но дайте да видим 
кой ще взима властта.” 

„Технологическият въпрос” 
всява смут. Пръв хваща пудри-
ерата другаря Югов, заявявай-
ки, че това не е по силата на 
БКП/БРП, тъй като само осем 
души от Шопския отряд ду-
шели в кв. Банишора. Изтъква 
се още, че уличните въоръже-
ни действия изискват специ-
фична бойна квалификация, ка-
квато партизаните не прите-
жават. Земеделците бързат 
да уверят, че военните им ка-
дри са обезкръвени в периода 
от 1923-1925 г. и нямат никак-
во влияние в армията. Социал-
демократът ясно и точно зая-
вява: „Ние сме паркетни кава-
лери и за тези работи не ни 
търсете”. Звенарите се очер-
тават като единствена и по-
следна възможност. По онова 
време много от „момчетата” 
на Военния съюз имаха зад гър-
ба си приличен превратаджий-
ски стаж. В качеството си на 
младши офицери те взеха учас-
тие в ударите от 9 юни 1923 и 
19 май 1934 г. Разбира се, цели-
те бяха различни, но те се тре-
нираха. Звенарското им верую 
се основаваше върху схващане-
то: целта е нищо, движението 
е всичко, а оправдание винаги 
има. Отявлените републиканци 
от техните редове бяха поме-

тени в запаса през 1936 г. от 
ген. Пенчо Златев (Пенчо Мъг-
лата), но бяха останали мно-
го и богато разклонени коле-
гиални и съсловни връзки меж-
ду действащите офицери и ка-
дрите от запаса. И така, уме-
ло аранжирайки приповдигнат 
плебейски порив, бекапистите 
се спускат към звенарските 
представители, прегръщат 
ги и ги заклеват да действат. 
Някои от участниците се раз-
плакват и емоционално предла-
гат паролата за действие да 
бъде „Оборище – Волов”. 

Но оперетата взима сери-
озен обрат, когато на жилищ-
ната врата на Вранчев се поз-
вънява. Отваря домакинята. 
Двама елегантни господа за-
явяват, че са от полицията, 
но бързо прибавят, че място 
за безпокойство няма. Искат 
само да предадат устна покана 
от страна на полковник Чавда-
ров (началник на униформената 
полиция, разстрелян по-късно) 
и полковник Стоянов (полицей-
ски комендант на София, също 
така разстрелян) до участни-
ците в „сбирката”. Двама пред-
ставители от „технологичния 
кръжок” са поканени на среща 
след два дни с посочените по-
лицейски фактори. Уплашена-
та госпожа Вранчева коректно 
предава съобщението на смъл-
чаните заговорници. Всички се 
втурват към прозорците на 
партерния апартамент, гле-
дащи към двора. Изумени кон-
статират, че всичко е миро и 
тихо. Блокада няма. 

Налагат се допълнителни 
решения. Определени са двама-
та представители за срещата 
в Дирекция на полицията. Те са 
Петър Вранчев (БКП/БРП) и Пе-
тър Илиев (Звено). Освен това, 
опасявайки се, че поканата е 
провокация с дълбок замисъл, 
участниците сменят явката. 
За оперативен център е избра-
на фабриката „Хоринег-Беров” 
с подцентрове Противочумния 
институт (днес на бул. „Мад-
рид” до кино „Левски”) и дома на 
Кирил Георгиев. Но в патакла-
мата не забравят и фирмения 
знак. Кръжокът получава пом-
позната абревиатура „Щаб на 
НОВА”. Срещата с ръководите-
лите на полицията е осъщест-
вена на 6 септември 1944 г. – 
сряда сутринта в централата 
на Лъвов мост. Там на предста-
вителите на НОВА буквално е 
заявено: „Знаем защо се бяхте 
събрали завчера. Нашата кауза 
е загубена, но кажете какво ви 
е нужно, за да стане всичко по-
гладко и без жертви.” Вранчев и 
Илиев са съвсем смаяни. Трябва 
да импровизират на място. Се-
щат се да поставят само две 
условия: униформеният състав 
на полицията да се съсредо-
точи само в участъците и по 
градските градини и подозри-
телните да не бъдат спирани 
по улиците, за да могат „те-
хнолозите” безпрепятствено 
да мишкуват. За по-малко от 
час и двете условия са приети. 
Звенарите се разтичват да ус-
тановяват връзки по частите 
на столичния гарнизон да уве-
щават и да осигуряват учас-
тие на ударни единици в полза 
на преврата. За извършеното 
докладват на две съвместни 
„оперативки” на 7 и 8 септем-
ври (ИДА, т. 5, с. 299) с пред-
пазливо инфилтриращите се в 
София бекаписти, които пък за-
почват редакторска дейност 

и съставят обръщение до вой-
ниците, подофицерите и офи-
церите от армията за неоказ-
ване на съпротива.

Бие на очи, че при планира-
нето, подготовката и хода на 
преврата оперативни са вто-
роешелонните кадри на заго-
ворническите политически 
формации. Единственият ос-
танал жив и на свобода член на 
ЦК на БКП/БРП Цола Драгойче-
ва се появява почти легално в 
столицата едва на 8 септем-
ври на заключителното мест-
но заседание. Независимо от 
всички твърдения на слагачи-
те-изследователи, първият по-
мощник на 1-ва ВОЗ към ЦК на 
БКП/БРП Тодор Живков (Янко) 
не е срещан в София до 15 часа 
на 9 септември. Другият пъл-
номощник на същата ВОЗ Руси 
Христозов, по сведения на Геор-
ги Чанков, не преспива в града, 
но снабдява чрез звенара Миха-
ил Кънев „технолозите” с доку-
менти за свободно придвижва-
не от предварително разписан 
в МВР кочан. Не е известно къде 
са пребивавали точно по това 
време командирът на Шопския 
отряд Иван Бонев (Витан), 
като ръководителите на реже-
щите телефонни жици бойни 
групи Владимир Бонев (Докто-
ра) и Станко Тодоров. „Грандо-
вете” на звенарите Дамян Вел-
чев и Кимон Георгиев видимо се 
държат на страна. „Шапка-не-
видимка” бе нахлупил и ген. Ки-
рил Станчев, поддържащ пряка-
та връзка между Кимон и ново-
назначения министър на война-
та ген. Иван Маринов. Водещи-
те социалдемократи Пастухов 
и Лулчев не са били въобще по-
канени. Десните земеделци по 
принцип са били изключени, за 
да се изолира от замисленото 
дълбоко разклонената сред тях 
британска агентура. Налага се 

изводът, че превратаджий-
ските „донове” са се съмня-
вали в крайния успех на пред-
приятието и са предостави-
ли ваденето и сервирането на 
горещите кестени на келне-
рите-оръженосци. По-горното 
не означава обаче, че не са били 
надлежно и интензивно инфор-
мирани. Те ще се явят след „по-
бедата” и ще хапнат баница-
та под формата на министер-
ски постове, командващи ар-
мии и пр.

Самият ход на преврата 
представлява панаирджий-
ско-оперетен акт, който би 
предизвикал порнографски усе-
щания дори у виделите и прежи-
велите какво ли не латиноаме-
рикански военни с коронния им 
номер „проносименто”. „Творче-
ското тридневно тичане” на 
фона на неадекватното (да не 
употребя предателско) поведе-
ние на българското правител-
ство (с неговото решение от 
6 септември за „неоказване на 
съпротива в случай, че руските 
войски настъпят на българска 
територия” след едностранно-
то обявяване на война на СССР 
срещу България от предишния 
ден) и при наличието на пари-
рана и дори сътрудничеща по-
лиция, завършва със заключи-
телния обзор в Противочумния 
институт сутринта на 8 сеп-
тември. Единственото опасе-
ние идва от армията незави-
симо от постепенната ґ демо-
рализация. В София почти не са 
останали военни поделения по-
ради тяхното предислоциране, 
целящо да ги изведе изпод уда-
рите на англоамериканските 
въздушни съединения. Оставе-
ната в столицата курсантска 
учебна рота от военното учи-
лище с командир капитан Ве-
селин Вълков и доведената от 

ИСТОРИЯТА НА „ИСТОРИЧЕСКИЯ” ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ

Блатистото дъно на „социалистическата революция”
» » » продължава от страница 3

Подръка: Йосиф Сталин и Георги Димитров (1936). Послушната сталинска 

марионетка получава своя подарък 8 години по-късно

» » » продължава на страница 7
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ПОРЕДНАТА ГАВРА НА ДЪРЖАВАТА

365 евро за година концлагер
Открито писмо на Георги Константинов до господа-другарите

при същия режим на мир, социа-
лизъм, тpуд и... paдocт, на кой-
то бяхме подлагани ние. С не-
говите условия ще можете да 
се запознаете в подробности 
от посочената в приложени-
ята мемоарна литература на 
някои от оцелелите “питомци” 
в тези “места за изтърпяване 
на наказанията”, както ги на-
ричате в демократичната си 
новореч.

Като консултанти за 
стриктното прилагане на ре-
жима ви предлагаме вашите 
гоговци, митевци, томовци, 
карамитевци, аврамовци, го-
риновци, бакърджиевци и др. 
видни соц-гуманисти, които не 
бяха нито съдени, нито осъде-
ни от “независимото право-
съдие” в никой от процесите, 
включително този срещу пала-
чите на “тpудoвa група 0789”, 
ръководени от небезизвестния 
Мирчо Спасов поради една не-
преодолима юридическа пречка: 
във вашата “правна” BG-държа-
ва нямало 7 (седем)-членен съ-
дийски състав от 7... генерал-
полковници в черни и червени 
тоги...

След такъв престой в изола-
ционните отделения и карцери-
те на Пазарджишкия и Плевен-
ски затвори, в Белене или в не-
говия филиал “Слънчев бряг” (ка-
менната кариера край Ловеч) 
от касата на ФАБ на всеки оце-
лял ще бъде незабавно изплате-
но обезщетение в горния раз-
мер.

В случай, че не издържите 
на “деформациите” в създаде-
ния от вас, бащите или дедите 
ви “трудовоизправителен” ре-
жим и опнете търнаци (гушне-
те босилека), ще ви бъде осигу-
рено безплатно погребение на 
островите Предела, Щуреца 
или Магареца, известни под съ-
бирателното име VІ-ти Обект 
в архипелага Белене, при посо-
чените в Приложение №2 към 
настоящето писмо условия и 
ритуали, а обезщетение в съ-
щия размер ще бъде изплатено, 
без каквито и да са юридически 
компликации на вашите наслед-
ници.

Като още една безплатна 
добавка, всеки от вас ще полу-
чи ефективна или посмъртна 
пълна реабилитация с възста-
новяване на гражданските ви и 
политически права. Предвиде-
на е и допълнителна премия за 
всички неизядени от свинете 
трупове, като на гробовете 
ви ще бъде изпратена почет-
на гвардейска рота и военна 
музика, за да ви бъде отдадена 
последна почит, за разлика от 
днес поощреното от полити-
ческите елити, открито уве-
селително заведение на лобно-
то място, където бе изкърте-
на и съборена паметната пло-
ча за незнайните гробове на ва-
шите предшественици, обита-
вали „местата за изтърпяване 
на наказания” през „епохата” на 
триото Г. Димитров, В. Чер-
венков и Т. Живков.

Очаквайки вашето ентусиа-
зирано участие в рентабилно-
то мероприятие, приемете на-
шите най-искрени пожелания 
за щастливи бъднини и крепко 
здраве. 

9.9.2006 г.
За ФАБ: (Г. КОНСТАНТИНОВ)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1:
Непълна „библиографска справ-
ка” за менюто на режимите, ко-
ито можете да изберете съо-
бразно вкусовите си навици:

1. Две смърти няма, а без 
една не може. София 1991. Ав-
тор: Стефан Богданов, бивш н-
к отдел в ДC, изпитал на свой 
гръб собствените си „следова-
телски” методи и тези на коле-
гите си от „органите”.

2. Роб се връща. Концлагер-
ни спомени от социалдемокра-

та д-р Атанас Москов –  раде-
тел за „социален хуманизъм”. 
София. Фондация „21 век”.

3. Адски калейдоскоп или 
„спомени на затворника”. От 
автора на настоящето писмо. 
София 2006. 

При проявено желание от 
ваша страна, списъкът на спра-
вочната литература може да 
бъде удължен.

Приложение №2:
Част от „преписката по повод 
погребването на лагерници-
те, починали в Т.Г. (Трудова гру-
па) Ловеч” (известна като „Под. 
(еление) 0789):

„Лично строго секретно!
ЧРЕЗ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ЗА-
ТВОРИ” към М. П. (М-во на пра-
восьдието)
(по това време началник на въ-
просният отдел е Ген.-майор 
Желязко Троев)

до Др. зам. министър (МВР) – 
генерал Мирчо Спасов

Докладна записка от полк. Ни-
кола Томов Николов

н-к З.О. (затворническо обще-
житие) с. Белене, относно:
Починали въдворени от под. 
0789, които се заравят на ос-
тров „Предела”

Още когато под. 0789 беше на 
местостоянка в с. Белене по-
чиналите въдворени са зара-
вяни на остров „Предела”. Това 
продължава и сега, когато по-
делението се намира в Ловеч и 
става твърде явно и открито. 
С камион, който е известен на 
цялото село Белене и на всички 
служители и затворници, се до-
карва през деня трупа в един чу-
вал-сламеник. Камиона спира до 

моста пред щаба на затвора, 
стоваря се в една лодка, която 
се прикачва за моторница „Ча-
вдар”, и заедно с трима затвор-
ници, заминават на острова 
да заровят трупа. Случвало се 
е камиона в един ден да дойде 
по два пъти, веднаж сутрин-
та и още веднаж до вечерта. 
Когато камиона дойде вечер 
на мръкване, трупа остава до 
сутринта в него и чак тогава 
се сваля и заминава за „Преде-
ла”. При пристигането на ками-
она и в селото и в затвора каз-
ват „пристига колетна прат-

ка от Ловеч”. Затворника, кой-
то го заравя, се нарича Канто и 
му казват „Погребална агенция 
Канто” и пр.

Това почти явно заравяне на 
труповете на въдворените, из-
хождайки от това, че селото е 
католишко, и че много от слу-
жителите в затвора са от съ-
щото село и не пазят тайна, 
може да се ползва от врагове, 
за да се навреди на престижа 
на нашата Народна власт. От 
шофьора на колата от Ловеч 
или от служители пътуващи 
със същата кола от Ловеч до 
Белене, се научават даже име-
ната на починалите въдворе-
ни и данни „кой друг е втасал и 
кога ще бъде докаран със след-
ващата пратка.” (Подчертано 
ръкописно)

На основание гореизложено-
то, с цел да не се вдига толко-
ва излишен шум относно почи-
налите въдворени, 

ПРЕДЛАГАМ:

1) В заравянето на почина-
лите въдворени да не вземат 
участие затворници, а само 
служители от милиц. охра-
на при О.З. Белене или от под. 
0789 - Ловеч.

2) Колата със труповете на 
въдворените да тръгва от Ло-
веч около 3 часа след полунощ, 
за да пристигне в Белене не по-
късно от 5 часа сутринта.

З) Труповете да се откар-
ват с колата до бившият 1-ви 
гарнизон на Вътрешни войски 
и от там да се прехвърлят на 
„Предела” който е срещу гарни-
зона. Може да се минава и по-
край V-ти обект и по външна-
та дига с камиона да се отиде 
пак до „Предела”.

4) Служителите, които ще 
участват в заравянето на тру-
повете, да се подберат и да се 
задължат да пазят тайна.

Горното донасям за сведе-
ние и разпореждане.

С. БЕЛЕНЕ НАЧАЛНИК ЗА-
ТВОРА

19 юли 1961 г. Полко -
вник: (Подпис)”

Върху писмо до друг полко-
вник-екзекутор от ДC, обер-па-
лачът генерал-полковник Мир-
чо Спасов е поставил следната 
РЕЗОЛЮЦИЯ:

„Др. Монов - Бързо, веднага 

да се сложи край на тия демон-
страции и вреден шум с трупо-
вете на починали в ТВО (Трудо-
во (!) възпитателно (!!) общежи-
тие (!!!)) - Ловеч при пренасяне-
то и заравянето им.

Съгласен съм със всички 
предложения на др. Томов, кои-
то трябва точно да се изпъл-
няват. Освен това да се видо-
измени, а често и сменява по-
стоянната и позната камион-
етка. Също може да се взима 
за целта камион или газка и от 
Окр. упр. МВР – Ловеч, за да се 
разнообразява транспортира-
нето.

Заедно с др. Александров 
окр. Н-к МВР и др. Гогов обсъде-
те подробно какво още е необ-
ходимо, за да се запази извест-
на тайна всеки случай поне при 
пренасянето и заравянето, ма-
кар, че няма нищо незаконно. 
Действайте от мое име и за 
стореното да ми се доложи.

М. Спасов”

Зам. министърът е дал на 5 
авryст 1961 г. и устни указа-
ния... Тази „класифицирана” зло-
веща кореспонденция се нами-
ра в архива на МВР във фонд 
2, опис 1, архивна единица 102, 
стр.1-6. •

ЗАБЕЛЕЖКА:

 

Полковникът-гробар Никола То-

мов Николов, предложил на внимани-

ето на оберщурмбанфюрера Мирчо 

Спасов своята „Докладна записка”, 

е бащата на знатния медиен експо-

нат на BG-пазарна демокрация Тома 

Томов, който собственоустно е зас-

видетелствал соц-хуманизма на своя 

любящ отец/папа в излезлите неот-

давна мемоари на бившия „ректум” 

на Софийския Университет проф. д-р 

Николай Генчев.

„Всеки властник ... може да получи обез-

щетение от ФАБ в четиридесеткрат-

но по-голям размер от това, което се 

е откъснало от сърцата им, тоест по 

40 евро на дeн за тримесечен престой 

в Т.В.О. или в затворите при същия ре-

жим на мир, социализъм, тpуд и... paдocт, 

на който бяхме подлагани ние.”

» » » продължава от страница 1

Може ли да 

се отмени 

народен 

референдум?

Създадената парламентар-
на комисия за установяване 
законноста на върнатите, 
така наречени “царски имо-
ти”, приключи своята дей-
ност. И въпреки че предсе-
дателят на комисията Пла-
мен Ралчев беше заявил ка-
тегорично, че въпросните 
имоти са все още държавна 
собственост, това не беше 
отразено в заключителния 
документ.

И така, за да не се нару-
ши целоста на коалицията, 
прехвърлиха отново въпро-
са към съда, който веднъж 
вече беше изказал своето 
мнение. Обаче съдът, кой-
то трябва да решава кое е 
законно и кое не е, не е раз-
брал, че това одържавява-
не няма нищо общо със зако-
на за едрата собственост. 
През 1946 година беше про-
веден референдум, в който 
народът си каза думата за 

свалянето на монархията и 
обявяването на страната 
за република. И едва тога-
ва се появи законът за одър-
жавяването на имотите на 
Кобургите.

Следователно Симеон 
не е “обикновен страдалец” 
като всички българи, как-
то се беше изразил г-н Рал-
чев, един от най-яростни-
те защитници на интереси-
те на Кобургската фамилия, 
а бивш монарх, наследник 
на двама царе докарали ог-
ромни беди и страдания на 
страната си. Затова съдът 
трябва най-напред да каже 
може ли да отмени НАРОД-
НИЯ РЕФЕРЕНДУМ и чак то-
гава да се произнесе за за-
конноста на одържавява-
нето на имотите. Ние сме 
убедени, че това не е в пра-
вомощията на съда. А дока-
то не се възтанови монар-
хията, не може и да се връ-
щат имоти. •

Г. Божилов

СЪБИТИЯ С КОМЕНТАР

„Симеон не 

е обикновен 

страдалец като 

всички българи, 

а бивш монарх, 

наследник на 

двама царе 

докарали 

огромни беди 

и страдания на 

страната си”
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Карлово в същия район прожек-
торна рота под командването 
на капитан Димитър Попов са 
уговорени да участват в уда-
ра. Обмундированата и обуче-
на в Германия, солидна във вся-
ко едно отношение парашутна 
дружина на майор Ноев не е в 
рамките на столицата. Друга-
та елитна част – танковата 
бригада – е предислоцираната в 
Нови Хан, където командирът ґ 
полковник Генов, необяснимо за 
неговия стил я е оставил поч-
ти на самотек и не напуска Со-
фия. Възползвайки се от това, 
майорът о.з. Ст. Трендафилов 
скланя преквалифицираните 
в танкисти бивши свои коле-
ги и другари от артилерията 
да минат на страната на „пла-
на”. Те са един ротен и четири-
ма взводни командири с не по-
вече от 14, при всичко 200 бой-
ни машини. Не е ясна в случая 
позицията и ролята на прите-
жаващи пословична лична сме-
лост и загинал по-късно в Унга-
рия дружинен командир майор 
Кюмбабов. Неясно е положение-
то с пионерната дружина в Су-
ходол, още тогава почти квар-
тал на София, под командване-
то на майор Александър Димов. 
Под въздействието на ген. Ки-
рил Станчев е декларирано „не-
утрално” поведение на пребива-
ващата в околностите на сто-
лицата 1-ва пехотна дивизия. В 
рамките на самото министер-
ство на войната, където про-
пусквателният режим е сведен 
до този на хотел, доброволно 
набелязаната нощ застъпва 
дежурен по район спечеленият 
за преврата капитан Димитър 
Томов, разстрелян след война-

та по обвинение за мародер-
ски операции със сделката от 
трофейна германска техника. 
Подсигуряват го пребиваващи-
те без официален повод в сгра-
дата на министерството офи-
цери: дежурният по щаб Борис 
Гергов, Марко Иванов, Георги 

Стоименов, Иван Янчев, Дими-
тър Николов, Георги Кацарски и 
споменатият Петър Илиев, в 
чийто кабинет е седянката. 

Циркът започва около 21 ч. 
Учебната курсантска рота и 
прожекторната рота е тряб-
вало да бъдат поведени към 
министерството от о.з. ма-
йор Владимир Стойчев. С рот-
ните командири всичко е пред-
варително уговорено, но Стой-
чев започва да се държи стран-
но. Независимо от пословично 
ниския си ръст, той решава да 
се катери по високата камен-
на ограда, която не можа да 
преодолее цели... четири часа 
и нещо... Между временно о.з. 
майор Тодор Тошев достига Су-
ходол и от портала в качест-
вото си на бивш колега иска 
свиждане с командира на част 

майор Александър Димов. Въ-
веждат го в района на поделе-
нието, където Тошев устано-
вява, че дружината в пълен със-
тав е вдигната по тревога и е 
строена за боен поход. Тошев 
театрално се обръща към ма-
йор Димов с думите: „Следвай-

те новата ОФ власт!” Бързо 
изтрезнява, когато действа-
щият майор му отговаря: „Аз 
служа на властта, но не позна-
вам такава власт. И ако ми се 
явиш още един път тук в ка-
чеството си на цивилен да ми 
говориш пиянски лакардии, ще 
те разстрелям пред карето 
на дружината.” Изгубилият дар 
слово Тошев излита като тапа 
от поделението и заеквайки 
докладва в „центъра”. Тъй като 
нищо не се знае за Стойчев, из-
пращат Тошев да го дублира. 
Той бързо достига портала на 
Военното училище, където за-
варва кипящия от гняв коман-
дир на прожекторната рота 
капитан Попов, който предва-
рително е строил ротата в по-
ходна колона и чака посетнеш-
ния „велик народен генерал” Вл. 

Стойчев, който сигурно още 
се е катерил по стената. В по-
следния момент курсантите 
не излизат. Тошев повежда ко-
лоната по бул. „Адолф Хитлер” 
(сега „Евлоги Георгиев”), за да се 
срещне на Орлов мост с идва-
щата по Цариградското шосе 

танкова колона, начело с офи-
церите Виниций Петров, Цено 
Ценов, Александър Димов, Рай-
чо Славков и Цоно Ганев. Там 
колоната чакат Стоян Тренда-
филов и Петър Вранчев, но тя 
явно закъснява и двамата ма-
йори в оставка и действащи-
ят капитан решават да не ча-
кат и насочват прожекторна-
та рота към министерство-
то. Неприятно са изненадани, 
когато малко след Народното 
събрание ги пресрещат напус-
налите своя официален и „прев-
ратаджийски” пост Томов и 
Гергов, които явно са се изпла-
шили от закъснението на удар-
ните части и са си подсигуря-
вали вече бягство. След крат-
ка разправия Томов и Гергов се 
връщат в сградата и отварят 
задния вход към 2:22 ч. след по-

лунощ. Закъснелите с половин 
част танкисти се разгръщат 
на позиция на Народното съ-
брание и Министерството на 
войната. Какво са правили до 
посочения час Петър Илиев и 
сие? Те просто са пребивавали 
в сградата и са изчаквали. По-
сле е лесно да се пише. Но край-
ният успех още не е осигурен. 
„Политсервитьорите” Тренда-
филов (въоръжен с пистолет) и 
Тошев (с шмайзер, но през рамо) 
бързат за кабинета на минис-
търа. В преддверието изненад-
ват заспалия негов адютант 
кап. Михайлов и го заставят с 
насочено в главата дуло да по-
вика ген. Иван Маринов. Но ми-
нистърът е пъргав и заключва 
вратата. Тошев и Трендафилов 
разбиват с рамо вратата и по-
валяйки министъра на бюрото, 
му обясняват целта на заня-
тието. Генералът претърпява 
метармофоза като в приказка-
та за Снежанка. С възглас „От 
кога чакам този момент!”, той 
се поставя в услуга на новата 
власт и трескаво изпраща те-
лефонограми до гарнизоните в 
страната за неоказване не съ-
протива. България е сервирана. 

Факт е моралното падение 
на офицерския корпус. От за-
пасните офицери до самия ми-
нистър всички „играят” за нова-
та власт. Никой не се съпроти-
влява. Самоубиват се само че-
тирима. По сетнешното е из-
вестно.  •

БЕЛЕЖКИ:

* “Оноденият”, както винаги 
ще бъде “трудолюбивият, геро-
ичен” и вечно чакащ някой поре-
ден “освободител”. •

Стоян Трендафилов, историк

ИСТОРИЯТА НА „ИСТОРИЧЕСКИЯ” ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ
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„Факт е моралното падение на офицер-

ския корпус. От запасните офицери до 

самия министър всички „играят” за но-

вата власт. Самоубиват се само чети-

рима. По сетнешното е известно.”

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Иисус Христос е 
първият анархист 
в света

По повод статията на Г. Бо-
жилов  “Шифърът на Леонардо” 
от м. юли 2006 г., бих допъл-
нил следното:

Ако се доверим на романа 
“Майстора и Маргарита” на 
Михаил Булгаков, без съмнение 
Исус Христос е първият без-
властник в човешкия род. От 
романа става ясно, че кога-
то Иисус Христос е изправен 
пред Пилат Понтийски и онзи 
го пита защо е тръгнал да се  
бори срещу него, Христос му 
отговаря: “Всяка власт е наси-
лие над хората и ще настъпи 
време, когато няма да същест-
вува нито властта на кесари-
те, нито и каквато и да е дру-
га власт! Човек ще премине 
в царството на истината и 
справедливостта, където по 
начало ще бъде излишна всяка 
власт” (стр. 29). Тези думи Ии-
сус Христос изрекъл пред про-
куратора, преди последният 
да го осъди на смърт чрез раз-
пъване на кръст.

Второ: В книгата на Люби-
ша Георгиевски (бивш посла-
ник на Македония у нас) “Реч-
ник на предрасъдъците” авто-
рът твърди, че Булгаков бук-
вално преписал романа “Май-
стора и Маргарита” от Гогол. 
За справка на това си твърде-
ние, Л. Георгиевски сочи архи-
вите на НКВД и КГБ. Аз нямам 
основание да не му вярвам и 
затова продължавам да твър-
дя, че е първият безвластник 
в света!  •

Благой Варсамов

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Религията – вечният повод за вражда

Напоследък религията отново 
придобива актуалност в нашия 
обществен и политически жи-
вот. Тя беше забравена, църк-
вите имаха слабо посещение, 
но не от това, че нейните слу-
жители забравиха да служат на 
своя бог, а се впуснаха в полити-
чески борби за власт и по-тлъс-
та служба в църковната йерар-
хия. Също не и от това, че бол-
шевишката власт е започнала 
да насажда някакъв атеизъм, а 
просто защото нашият народ 
е достатъчно просветен, за 
да вярва в подобни отживели-
ци. Напоследък нещата се про-
мениха. Политиката се намеси 
като противопоставя хорски-
те вярвания и от тук разделе-
нието на хората – златното 
време за управляващите. Кам-

баните взеха по-силно да бият, 
а минаретата усилиха високо-
говорителите. Едните и дру-
гите призовават своите бого-
молци на молитва и да благода-
рят на своя бог, че са още живи, 
макар роби и гладни!

Какво е нашето отноше-
ние по този въпрос? Не пречим 
на никого да изпълнява своите 
вярвания. Спомням си за един 
случай от Илинденско-Преобра-
женското въстание. Михаил 
Герджиков, като един от орга-
низаторите на въстание в од-
ринския край, навлиза в турска 
територия с група въоръжени 
харамии на коне. Когато вли-
зат в едно турско село, насе-
лението изплашено започва да 
бяга насам-натам, в това вре-
ме един възрастен турчин вди-

га ръце и започва да се моли за 
пощада като казал: ,,... ще ста-
на християнин не ме убивайте”. 
Тогава Герджиков отвърнал: „ 
Не искаме да станеш христи-
янин, а човек.” Ето как анархи-
стът Герджиков с една дума из-
казал нашето отношение към 
религията, а именно, че трябва 
да бъдем пред всичко ЧОВЕЦИ.

За да се противопоставяме 
на религията имаме няколко ос-
новни причини:

1) Религията е тази, която 
поддържа политическото роб-
ство, като изисква от хората 
подчинение на държавното ус-
тройство.

2) Религията е тази, която 
поддържа примирението с ико-
номическото неравенство в 
обществото, залъгва населени-
ето, че бедността е от Бога и 
за тях е отредено царството 
божие като награда за прежи-
вените страдания на земята.

3) Религията е тази, която 
пречи за духовното израства-
не на хората и спъва човешкия 
напредък към един по-добър и 
освободен от предразсъдъци 
свят.

4) Религията противопос-
тавя народите, тя е извор на 
военни конфликти озлобление 
между хората.

5) Някои религии са така аг-
ресивни, че не търпят друго-
мислие и са готови да наказват 
със смърт неприемащия или ос-
кърбилия техния бог.

Всички хора по света са пре-
ди всичко човеци и след това 

последователи на някоя религия 
или секта. Като човеци всички 
имаме едни и същи нужди, кои-
то всеки се стреми да задово-
ли, но успяват само тези, кои-
то са властимащи.

С една дума социалният въ-
прос трябва да бъде разрешен 
за всеки жител на планетата. 
Това е общата борба на всички 
хора на земята, без да взима-
ме предвид религиозните вяр-
вания.

Освобождението си ще раз-
реши самият човек, а не някое 
божество, както му втълпя-
ват разни религиозни демаго-
зи. Точно на тази основа тряб-
ва да се обединяват хората за 
защита на човешките си по-
требности, а не на верска ос-
нова, противопоставяйки се 
един на друг. Никакъв съюз от 
държави не ще помогне на обик-
новения човек, ако не си помог-
не сам: даже и религията го при-
знава – самият Бог съветва хо-
рата сами да си помогнат, а по-
сле да търсят помощ от него.

Искам да завърша с един 
апел на Себастиан Фор към нас 
хората:

„О, брате мой,

Когато изгониш боговете 

от небето и земята, когато се 

отървеш от господарите горе 

и господарите долу, когато из-

вършиш този двоен освободи-

телен жест, тогава, о, брате 

мой, ти ще се избавиш от своя 

ад и ще осъществиш своя рай.”
Христо Велинов 

гр. Карлово

„Често вярата е оправдание 

за мързела да не си задаваш 

въпроси.” 
  -- Ф.М. Ноулс
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Философията на Прудон
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2. Прудон – фактори за 
формиране на личността 
и философските му 
убеждения

Наред с идиличното изживява-
не като говедарче на чувство-
то за свобода, в ранната си 
възраст Пиер Жозеф е изживял 
и тежката участ на бедност-
та. Дълбоко е изстрадан от 
него горчивият смисъл на думи-
те, които е изказвал като юно-
ша: “Бедността не е порок, но е 
по-лоша от порока”. В паметта 
му ще се вреже обидата, която 
е изпитвал като дете при чес-
тите събирания на Прудоно-
вия род от пренебрежително-
то отношение, което проявя-
ли по-заможните и с по-добро 
обществено положение члено-
ве на фамилията спрямо бедни-
те си и с по-ниско обществено 
положениение роднини.1 Като 
ученик е проявявал значител-
ни умствени способности и въ-
преки че поради липса на пари 
не е можел да си купува необ-
ходимата учебна литература, 
е имал отличен успех, за кой-
то е бил награждаван. Но съще-
временно често е бил и наказ-
ван заради това, че не е носел 
в училище съответните книги, 
т.е. наказвали са го, защото... е 
беден. Чувствителната дет-
ска душа, естествено, дълбо-
ко е преживявала тази неспра-
ведливост. Един случай на тра-
гично изживяване на контра-
ста между успешното овладя-
ване на знанията в училище и 
имущественото разоряване на 
семейството е особено фрапи-
ращ и самият Прудон по-късно 
го описва така: “... моят баща 
води едно дело, което бе загу-
бено и което съвсем го разо-
ри. Същият ден, когато бе про-
изнесена присъдата, аз бях на-
граден за отличен успех. Със 
свито сърце присъствувах на 
тържеството, където всичко 
ми се усмихваше; бащи и майки 
прегръщаха синовете си – лав-
роносци и се радваха на успехи-
те им, докато родителите ми 
бяха в съда и чакаха неговото 
решение. Когато се завърнах в 
къщи, намерих семейството си 
съсипано, а майка ми потънала 
в сълзи: ние бяхме загубили де-
лото. Тази вечер вечеряхме 
само хляб и вода.” А още по-къс-
но той формулира последстви-
ята от този факт върху начина 
му на живот така: “Баща ми бе 

изгубил земите си: ипотеката 
ги погълна. Кой знае дали, ако 
бях имал добър кредит, нямаше 
да остана през целия си живот 
селянин и консерватор?”

Това съдбоносно събитие в 
семейството на Прудон, така 
драматично преживяно от са-
мия него на фона на успехите 
му в училището, по своята со-
циално-икономическа същност 
не е някакъв особен, случаен ин-
цидент, а е частен случай от 
един закономерен, масов и ха-
рактерен за тази историче-
ска епоха процес на разорява-
не и пролетаризиране на дреб-
ните собственици в селото и 
в града. Действително, Пиер 
Жозеф, който до този момент 
е участвал в селскостопанския 
труд на семейството си, като 
му се наложило да прекрати по-
сещението си в училище, за да 
препечелва пари, станал печа-
тарски работник, т.е. наредил 
се в редовете на работниче-
ската класа. При това, обаче, 
той явно продължил да носи в 
гърдите си по-скоро духа на се-
лянина, и то със специфичната 
окраска на областта Франш-
Конте, отколкото духа на ра-
ботническата класа. Дълбоко 
емоционалното и интелекту-
ално изживяване на този зако-
номерен, социално-икономиче-
ски процес в специфично-личен 
план, неизбежно оставило дъл-
боки следи в съзнанието и дей-
ността на тази по природа 
мощна натура, детерминира-
ло класовата позиция, на която 
ще застане в бъдещата си пуб-
лицистична и обществено-по-
литическа дейност – в нея Пру-
дон ще се прояви не като пред-
ставител на дребната буржоа-
зия, както го характеризират 
някои автори, а преди всичко 
като представител на разоря-

ващите се и пролетаризиращи 

се дребни собственици, предим-

но от селото, а заедно с това и 

като защитник на интересите 

на нарастващата в количест-

вено и качествено отношение 

все още млада работническа 

класа. Тази характеристика на 
класовата му позиция доприна-
ся за обяснението и на особено-
то му политическо поведение, 
противопоставящо се, както 
на десните, така и на леви пар-
тии и идеологически течения, 
и на яростта му, която трепе-
ри в гласа му, когато трябва да 
защити интереса на бедните 
и онеправдани слоеве на обще-
ството, и на склонността му 
към една натуралистична фило-

софия, в която, както отделни-

ят човешки индивид, така и чо-

вешкото общество като цяло, 

се третират в единство с при-

родата. 
Друг фактор за формиране 

на личността на Прудон е от-
ношението му към книгата. 
Той е бил не просто отличен 
ученик – прилежен, старател-
но изпълняващ изискванията 
на учителите си. От 12 годиш-
на възраст самостоятелно и с 

жар се занимавал с книгата – 
редовно посещавал градската 
библиотека и мъкнел в къщи ку-
пища книги подбрани по свой 
собствен избор, отговарящ на 
вътрешните му наклонности. 
И не случайно по-късно, когато 
трябвало да се захване да при-
печелва с труда си за своето и 
на семейството си съществу-
ване, станал именно печатар-

ски работник, отначало слово-
слагател, а впоследствие ко-
ректор – в тази си трудова 
дейност той не се огранича-
вал да третира печатарските 
текстове чисто технически, 
просто като набори от букви, 
а със задълбоченно внимание 
вниквал в техния смисъл. Така, 
работейки, той се запознавал 
със съдържанието на редица 
нови книги преди още те да са 
се появилили по книжарниците. 
В липсата на официално обра-
зование у Прудон – на завърше-
но средно и на висше, но ком-
пенсирано от ентусиазирано и 
упорито осъществявано и ра-
ционално насочвано съобразно 
индивидуалността му самооб-
разование, ние сме склонни да 
виждаме не недостатък, а по-
скоро предимство за бъдеща-
та му теоретическа и публици-
стична дейност: фактор за ге-

нериране на оригинални идеи. 

През 1837 г. Прудон публи-
кувал първото си съчинение: 
“Опит за всеобща граматика”. 
Въпреки, че то не се е увенча-
ло с успех, опитът му за разра-
ботка на тази тема в облас-
тта на лингвистиката явно е 
дал отражение върху неговия 
подход при последващите му 
социални изследвания. 

През 1838 г. академията в 
Безансон присъдила на Прудон 
стипендията Сюар, която му 
дала възможност да отиде в 
Париж и там изцяло да се отда-
де на интензивна интелекту-
ална дейност. По това време, 
вече, той се е формирал като 
личност, формирали са се в ос-
новни линии мирогледът и ин-
тересите му, които определя-
ли нейната насока. Резултат 
от нея е трудът му “Що е соб-
ственост”, излязъл от печат 
през 1840 г. – първа манифес-
тация на философските и ико-
номическите му схващания. 

3. Философски схващания 
в “Що е собственост?”

При все, че заглавието на пър-
вия значителен труд на Пру-
дон – “Що е собственост?”, из-
вежда като централна тема в 
него такава от областта на 
политическата икономия, по 
същество той е по-скоро фило-

софско-икономически труд – в 
съответствие с тогавашно-
то състояние на политическа-
та икономия, характеризира-
що се със значителна степен 
на неотдефиринцираност на 
собствените й проблеми, ико-
номическата проблематика се 
третира в нея в тясна връзка 
с философски идеи и проблеми. 
Философският компонент в 
“Що е собственост?” обхваща 
два взаимно свързани момен-
та: (1) философско-методологи-

чески подход към третиране-
то на социалните и по-специал-
но на икономическите пробле-
ми и (2) трактовка на пробле-

ми на социалната философия и 

етиката. 
За Прудон висша форма на 

познанието е научното позна-

ние. Той характеризира наука-
та със следните три черти: 
науката (1) е система от зна-
ния, (2) която съответствува 
на действителността и (3) ко-
ято е изведена от опита и на-
блюдението.

Първата черта получава ак-
туално значение през втората 
половина на ХХ-ия век във връз-
ка с развитието на общата 
теория на системите.

Във връзка с втората черта 
е категоричното отхвърляне 
от Прудон на учението на Де-
карт за вродените идеи и на 
схващането на Кант за априор-
ните форми на познанието. Но 

това не означава, че той прене-
брегва субективния момент в 
познавателния процес. Пробле-
мът за системата на катего-
риите, които играят същест-
вена роля в мисловния процес, 
изтъкната още от Аристотел, 
и при подреждането и осмисля-
нето на данните от опита, де-
бело подчертана от Кант, Пру-
дон преценява като извънредно 
важен и даже евентуално като 
единствен за цялата филосо-
фия. Той прави много важното 
от гледна точка на теорията 
на познанието допълненител-
но допускане, че посредством 
психологическия механизъм за 
образуване на навици в човеш-
кото познание могат да се об-
разуват нови форми катего-
рии, които също играят роля 
при формирането на съждения-
та ни, но те, обикновено, са ли-
шени от обективни основания 
и вследствие на това са източ-
ник на заблуждения. 

Третата черта изразява гно-
сеологическата позиция на Пру-
дон – емпиризмът. Но веднага 
трябва да уточним, че емпи-
ризмът на Прудон по същетво 
е по-близък до логическия емпи-
ризъм. Принципиалното значе-
ние на логиката за изграждане 
на науката се изтъква в горе-
приведената ґ характеристи-
ка чрез израза “е изведена от 
опита и наблюдението” – логи-
ческият извод е именно сред-
ството, благодарение на кое-
то се осъществява преходът 
от данните на опита към науч-
ната теория2. За Прудон логи-

ко-емпиричиският подход, при-

същ на науката при изследване 

на поставените в нея проблеми, 
следва да се приложи и към раз-
глеждането на социалните про-
блеми. Подобно на логическите 
позитивисти от ХХ-ия век той 
обвинява философите за умоз-

рителния характер на разсъж-
денията им при разглеждане на 
въпроси, като този за граница-
та между ума на животното и 
ума на човека, вместо да прибе-
гнат към наблюдения на факти-
те. Но заедно с приложение на 
метода на наблюдението и на 
индуктивното обобщение Пру-
дон е за приложение и на дедук-
тивни методи, в частност на 
идеи и методи на математика-
та, към изследването на соци-
ални проблеми. В този дух той 
изказва мисли като “елементи-
те на алгебрата са същите, ка-
квито са елементите на пра-
вото”, “във формата на числени 
отношения ние постигаме син-
тетическото единство на фи-
лософията и науките” и в съот-
ветствие с тях прави опит за 
математизация на фрагмент 
от изследването си. В част-
ност, по подобие на теореми-
те в математиката той фор-

мулира тезиса “Физически и ма-
тематически собствеността 
е невъзможна”, след който след-
ва доказателството му, във 
връзка с което пък формулира 
аксиома. Тези моменти от ме-
тодологията приложена в “Що 
е собственост?” ни предста-
вят нейният автор като един 
от предшествениците на съ-
временната тенденция за ма-
тематизация на изследвания-
та на социални проблеми. •

(следва)
Ст.н.с. I ст. д.ф.н. Борис Чендов 

БЕЛЕЖКИ
1 Този факт, както и редица други 

факти от живота на Прудон, които 

привеждаме по-долу, сме взели от би-

ографичния очерк “П.Ж. Прудон – его 

жизнь и общественная деятельнос-

ть” от М. Туган-Барановский, С.-Пе-

тербург, 1891 г.
2 А. Кювилие, Прудон, София, 1947 

г., с. 82-83. Цитираният пасаж е от 

писмото на Прудон до академията в 

Безансон, датирано 31 май 1838 г., с 

което той кандидатства да му бъде 

присдена стипендията Сюар.
3 Пак там, с. 87. Цитираният па-

саж е от труда на Прудон “За спра-

ведливостта в революцията и в 

църквата”, етюд V, глава IV. 
4 Разбира се, в исторически план 

е било невъзможно Прудон да осмис-

ли в една екзактна форма синтеза на 

емпирическото и логическото (раци-

оналното) в научното познание, как-

то това са направили през ХХ-ия век 

представителите на логическия по-

зитивизъм, тъй като необходима ис-

торическа предпоставка за това е 

наличието на определена степен на 

развитие на съвременната логика, 

наричана обикновено математиче-

ска или символна. Даже самото нача-

ло на историческия процес на нейно-

то формиране, поставено с “Мате-

матчески анализ на логиката” (1847 

г.) на Джордж Бул, е след публикуване-

то на “Що е собственост?” (1840 г.). 

„Днес търсенето на философия 

е свидетелство за философска 

посредственост.”

Пиер Жозеф Прудон

„Социалната революция”
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Всички стари простотии от 
трийсетте години се връ-
щат – идиотщините за “класо-
вата линия”, “ролята на работ-
ническата класа”, “обучените 
кадри”, “партията-авангард” и 
“диктатурата на пролетари-
ата”. Всичко започва отново и 
в по-просташки вид от всяко-
га. Прогресивната партия на 
труда не е единственият при-
мер, просто най-лошият. Също-
то гюбре човек надушва в раз-
личните издънки на студент-
ските движения и в марксист-
ките и социалистически кръжо-
ци по университетите, да не 
говорим за троцкистките гру-
пи, Международните социалис-
тически кръжоци и Младежта 
срещу войната и фашизма.

Хайде, през трийсетте поне 
беше разбираемо. Съединени-
те щати бяха парализирани 
от хронична икономическа кри-
за, най-дълбоката и най-дълга 

в своята история. Единстве-
ните живи сили, които изгле-
ждаше, че блъскат по стените 
на капитализма бяха мощните 
организационни кампании на 
профсъюзите (CIO) с драматич-
ните седящи стачки, радикал-
ната им войнственост и кръ-
вопролитните сблъсъци с поли-
цията. Политическата атмос-
фера в целия свят беше заре-
дена от електричеството на 
Испанската гражданска война, 
последната от класическите 
работнически революции, ко-
гато всяка радикална секта в 
американската левица можеше 
да посочи свои колони от опъл-
чението в Мадрид и Барсело-
на. Но това беше преди трий-
сет години. Едно време, когато 
ако някой извикаше “Прави лю-
бов, а не война”, щеше да бъде 
сметнат за откачалка. Тогава 
лозунгът беше “Прави работни 
места, а не война” – лозунг на 
една епоха, белязана от оскъди-
ца, когато постигането на со-
циализъм трябваше да включва 
“жертви” и “преходен период” 
към една икономика на матери-
алното изобилие. На едно осем-
найсетгодишно хлапе през 1937 
самата идея за компютърното 
поколение щеше да изглежда 
като непостижима научна фан-
тастика – фантазия, сравнима 
с мечтите за космически пъте-
шествия. Това осемнайсетго-
дишно хлапе днес е вече на пет-
десет, а корените му са в една 
епоха толкова отдалечена, че 
вече е качествено различна от 
реалностите на днешния ден 
в Съединените щати. Самият 
капитализъм също се промени 
оттогава, придоби все по-раз-
слоени форми, които можеха да 
се предскажат само мъгляво 
преди трийсет години. И ето, 
днес пак ни се говори да се връ-
щаме към “класовата линия”, 
“стратегиите”, “кадрите” и ор-
ганизационните форми на онзи 
далечен период с почти грубо 
отхвърляне на новите пробле-
ми и възникнали възможности.

Кога, дявол да го вземе, най-
сетне ще създадем движение, 
което гледа към бъдещето, 
вместо към миналото? Кога 
ще започнем да са учим от оно-
ва, което се ражда, вместо от 
онова, което умира? Маркс, 
като последна почит, се опита 
да го направи по негово време; 
опита се да вдъхне футуристи-
чен дух в революционното дви-
жение на 1840-те и 1850-те 
години. “Традицията на всички 
мъртви поколения тежи като 
кошмар върху мозъка на живи-
те – писа той в “Осемнайсети 
брюмер на Луи Бонапарт. –  И 
точно когато изглежда, че са 
на път да се захванат с револю-
ционизирането на себе си и не-
щата около себе си, със създа-
ването на нещо напълно ново, 
точно в такива епохи на рево-
люционни кризи те трескаво 
викат духовете на миналото 
на помощ, заемат имената им, 
бойните им лозунги и бутафо-
рия, за да представят новата 
сцена на световната история 
в такива наложени от истори-
ята маски и заимстван език. 
Така Лутер нахлузи маската 
на апостол Павел, революция-
та от 1789 до 1814 се дегизира 
последователно като Римска-
та република и Римската импе-
рия, а революцията от 1848 не 
направи нищо повече от това 

да пародира на свой ред 1789 и 
традициите от 1793 до 1795... 
Социалната революция на де-
ветнайсети век не може да 
черпи своята поезия от мина-
лото, а само от бъдещето. Тя 
не може да започне със себе си, 
преди да се отърси от всички 
предразсъдъци по отношение 
на миналото... За да достигне 
своето съдържание, революция-
та на деветнайсети век тряб-
ва да остави мъртвите да по-
гребат своите мъртви. Там 
формата мина отвъд съдържа-
нието, тук съдържанието ми-
нава отвъд формата.”

По-различен ли е пробле-
мът днес, докато наближава-
ме двайсет и първия век? За по-
реден път труповете се дви-
жат сред нас – и по ирония на 
съдбата, загърнати с името 
на Маркс – човекът, който се 
опита да погребе труповете 
на деветнайсетия век. И за-
това революцията в наши дни 
не може да стигне по-далеч от 
това да пародира на свой ред 
Октомврийската революция 
от 1917 и гражданската вой-
на от 1918-1920 с нейната “кла-
сова линия”, “Болшевишка пар-
тия”, с нейната “диктатура на 
пролетариата”, пуританския ґ 
морал и даже лозунга “съвет-
ска власт”. Цялостната, все-
обхватна революция на наше-
то съвремие, която може окон-
чателно да разреши историче-
ския “социален въпрос”, роден 
от оскъдицата, господството 
и йерархията, следва традици-
ите на частичните, непълни и 
едностранчиви революции на 
миналото, които просто сме-
ниха формата на “социалния въ-
прос” и замениха една система 
на господство и йерархия с дру-
га. В момент, в който самото 
буржоазно общество се намира 
в процес на разпад на всички об-
ществени класи, които навре-
мето му осигуряваха стабил-
ност, слушаме кухите призиви 
за “класова линия”. В момент, в 
който всички политически ин-
ституции на йерархичното об-
щество навлизат в период на 
дълбок упадък, чуваме кухите 
призиви за “политическа пар-
тия” и “държава на работници-
те”. В момент, в който йерар-
хията като такава е поставе-
на под въпрос, чуваме кухите 
призиви за “кадри”, “авангард” 
и “лидери”. В момент, в който 
централизацията и държавата 
са доведени до най-взривоопас-
ната точка на историческото 
отрицание, чуваме кухите при-
зиви за “централизирано дви-
жение” и “диктатура на проле-
тариата”.

Това увличане по сигурнос-
тта на миналото, този опит 
да се намери убежище в една 
непоклатима догма и органи-
зационна йерархия като суро-
гат на творческото мислене и 
практика е горчиво свидетел-
ство за това колко малко мно-
зина революционери са способ-
ни да “революционизират себе 
си и нещата около себе си”, да 
не говорим пък за революцио-
низирането на цялото обще-
ство. Дълбоко вкорененият 
консерватизъм на “революцио-
нерите” на Партията на тру-
да е почти болезнено очевиден; 
авторитарният водач и йерар-
хията заменят патриархална-
та и училищната бюрокрация; 
дисциплината на Движението 

заменя дисциплината на буржо-
азното общество; авторитар-
ният кодекс на политическото 
подчинение заменя държавата; 
кредото на “пролетарския мо-
рал” заменя нравите на пури-
танството и трудовата ети-
ка. Старата същност на екс-
плоататорското общество 
се появява отново в нови фор-
ми, загърната в червен байрак, 
украсена с портрети на Мао 
(или Кастро, или Че) и накиче-
на с малката “Червена книжка” 
и други свещени тропари.

Мнозинството от хората, 
които днес остават в Партия-
та на труда, си го заслужават. 
Щом могат да четат списание, 
което пита дали Маркузе бил 
“пъзльо или ченге”; щом могат 
да приемат дисциплина, която 
ги свежда до безизразни, про-
грамирани автомати; щом мо-
гат да ползват най-отврати-
телните методи (заимствани 
от помийната яма на буржоаз-
ните бизнес операции и парла-
ментаризма), за да манипули-
рат други организации; щом мо-
гат да паразитират от прак-
тически всяко действие и си-
туация, само за да постигнат 
ръст на собствената си пар-
тия – дори когато това съсип-
ва самото действие – тогава 
те не заслужват дори презре-
ние. За тези хора да се наричат 
червени и да описват нападени-
ята срещу себе си като анти-
комунизъм е огледален образ на 
макартизма. Ако перифразирам 
сочното определение на Троцки 
за сталинизма, те са сифили-
сът на радикалното младежко 
движение днес. А за сифилиса 
има само едно лекарство – ан-
тибиотик, не дискусия.

Нашата грижа днес е за оне-
зи честни революционери, кои-
то се обръщат към марксизма, 
ленинизма или троцкизма, за-
щото искрено търсят строй-
на обществена програма и 
ефективна стратегия за рево-
люция. Интересуват ни също 
така онези, които са впечатле-
ни от теоретичния реперто-
ар на марксистката идеология 
и са склонни да флиртуват с 
нея при липсата на по-система-
тични алтернативи. Към тези 
хора ние се обръщаме като към 
братя и сестри и търсим се-
риозна дискусия и изчерпател-
на преоценка. Ние вярваме, че 
марксизмът е престанал да 
бъде приложим към нашето 
време и то не защото е твър-
де далновиден или революцио-
нен, а именно защото е недос-
татъчно далновиден и револю-
ционен. Ние смятаме, че той е 
роден от една епоха на оскъди-
ца и представлява блестяща 
критика на тази епоха, особе-
но на индустриалния капита-
лизъм, но че една нова епоха 
се заражда, която марксизмът 
не покрива в достатъчна сте-
пен и чиито очертания той 
само частично и едностранчи-
во прогнозира. Ние твърдим, 
че проблемът не е да “заре-
жем” марксизма или да го “ану-
лираме”, а диалектически да го 
надскочим, също както Маркс 
надскача хегелианската фило-
софия, рикардианската иконо-
мика и бланкистките тактики 
и методи на организация. Ние 
твърдим, че в един по-напред-
нал етап на капитализма, от 
онзи, с който Маркс се е зани-
мавал преди век, и на един по-

напреднал етап на техноло-
гичното развитие, отколкото 
Маркс би могъл ясно да пред-
види, е необходима една нова 
критика, която на свой ред ще 
доведе до нови методи на бор-
ба, на организация, на пропаган-
да и начин на живот. Наричай-
те тези нови методи както 
щете. Ние решихме да ги наре-
чем анархизъм след оскъдица-
та по ред убедителни причини, 
които ще станат ясни на след-
ващите страници.

. . .
Днес нас ни карат, накратко, да 
се върнем към миналото, да се 
смаляваме, вместо да растем, 
да напъхваме пулсиращото ни 
съвремие с неговите надежди 
и обещания, в убийствените 
предразсъдъци на една отживя-
ла епоха. Карат ни да действа-
ме по принципи, които са над-
скочени не само теоретич-
но, но и от самото развитие 
на обществото. Историята 
не остава на едно място след 
като Маркс, Енгелс, Ленин и 
Троцки умират, нито пък след-
ва опростенческия курс, начер-
тан от мислители – независи-
мо колко блестящи са те, – чи-
ето мислене все още се коре-
ни в деветнайсетия век или в 
първите години на двайсетия. 
Ние станахме свидетели как 
самият капитализъм извър-
ши много от задачите (вклю-
чително развитието на тех-
нология на изобилието), които 
бяха считани за социалистиче-
ски; видяхме как национализи-
ра собствеността, как слива-
ше икономиката с държавата, 
когато беше необходимо. Видя-
хме как работническата класа 
беше неутрализирана като “но-
сител на революционна промя-
на”, макар и още да се боричка 
с буржоазната рамка за по-ви-
соки заплати, намалено работ-
но време и “допълнителни” со-
циални придобивки. Класовата 
борба в класическия смисъл не 
изчезна – тя беше постигна-
та от една по-смазваща участ 
чрез своето сливане с капита-
лизма. Революционната борба 
в развитите капиталистиче-
ски държави мина на историче-
ски нов терен: тя стана борба 
между едно младо поколение, 
което не познава хроничната 
икономическа криза, култура-
та, ценностите и институци-
ите на едно по-старо, консер-
вативно поколение, чиито въз-
гледи за живота бяха оформени 
от оскъдица, вина, отхвърляне, 
трудова етика и преследване 
на материална обезпеченост. 
Нашите врагове не са само ви-
димо окопаната буржоазия и 
държавен апарат, но и един въз-
глед, който намира подкрепа 
при либерали, социалдемокра-
ти, лакеи на подкупните мас-
медии, “революционни” партии 
от миналото, но и – колкото и 
да е болезнено за следовниците 
на марксизма, – при работника, 
подчинен на фабричната йерар-
хия, на промишлената рутина 
и на трудовата етика. Рабо-
тата е там, че разделението 
днес разсича практически всич-
ки традиционни класови линии 
и създава спектър от пробле-
ми, които никой от марксисти-
те, опиращи се на аналогии от 
обществата на оскъдицата, 
би могъл да предвиди. •

(следва)
превод А. Ванчев

В ПАМЕТ НА МЪРИ БУКЧИН

Слушай  бе, марксисте!

Мъри Букчин (1921-2006), со-

циален теоретик и активист, по-

чина на 30 юли 2006 в своя дом в 

Бърлингтън, щат Вермонт (САЩ). 

През целия си живот Букчин създа-

ва нова антиавторитарна перс-

пектива. През 1960-те години за-

почва своята “социална екология”, 

вдъхновила няколко поколения еко-

логични и леви активисти. Него-

вите книги често са цитирани от 

видни политически и социални ак-

тивисти по целия свят.

Потомък на руски емигранти, Бук-

чин започва политическата си 

дейност още през 1930-те годи-

ни в Младежката комунистическа 

лига на САЩ, откъдето е изклю-

чен за критика на сталинизма. По-

сле за кратко време става тро-

цкист, след това се обръща към 

анархизма.

През целия си живот Мъри Букчин 

отстоява два свои основни те-

зиса:

Първо, социалните конфликти са 

изнесени в 21 век отвъд предели-

те на трудовите отношения. Ле-

вите активисти са длъжни да съ-

средоточат усилия не в “работ-

ническите борби”, а в градската 

среда, където се разгръщат кон-

фликтите с корпорациите, корум-

пираните технократи и жители-

те на безкрайните градски бор-

деи.

Второ, кризата на капитализма 

се състои в екологичната криза, 

която в рамките на капиталисти-

ческите отношения по принцип е 

неразрешима.

Букчин не е класически анархист. 

Своите възгледи той нарича ли-

бертарен комунализъм. Това е цял 

комплекс от идеи, политическият 

смисъл на които се състои в схва-

щането, че цялата политика след-

ва да се води на местно ниво.
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Пънк и автономия
Пънкът като повишаване 
на собствената ценност

В Лондон около Sex Pistols се съ-
бира група хора, все още вдъ-
хновени от духа на свободо-
мислието от май 1968 г. Чрез 
спорни методи те обвързват 
пънка с неговите по-радикал-
ни предшественици, за да въ-
ведат на дневен ред революци-
онния потенциал на пънка. Вли-

янието на ситуационистките 
идеи обикновено се проследя-
ва чрез връзката на Малкълм 
Макларън и Джейми Рийд с гру-
пата King Mob в началото на 
1970-те години. (Savage, 1990). 
В King Mob влизат участници-
те в Ситуационисткия Интер-
национал, изключени от него за 
имиджа на “улична банда с ана-

лизи” (Vague, 1997, с. 130), Black 
Mask Group, която по-късно е 
преименувана на “Up Against the 
Wall Motherfucker (До стената, 
копеле!)”. Около Sex Pistols се съ-
бират и други хора, вдъхновя-
ващи се от шейсетте: Софи 
Ричмонд участва в ситуацио-
нистко списание и в изданието 
Suburban Press, заедно с Джей-
ми Рийд, но до този момент 
тя участва и в либертарната 
социалистическа група “Соли-
дарност”. Сред тях е и Бърни 
Роудс, импресарио на Clash, ме-
ниджъра на турнетата на Sex 
Pistols Джон Тибери и Фред Вер-
морел, приятел на Макларън и 
издател на про-ситуационист-
кото списание “Международен 
вандализъм”. Верморел по-къс-
но казва по повод на тази ситу-
ация: “Цялата тази игра с Pistols 
като цяло беше марксистка 
конспирация, което може да 
прозвучи смешно, но така си 
беше. Там бяха Джейми Рийд, 
Софи Ричмонд и Малкълм, кои-
то седяха и разсъждаваха за ра-
дикалната политика, за това, 
как да радикализират едно или 
друго, колко далеч може да се 

стигне в едно или друго нещо” 
(Vague, 1997, с. 135).

Степента на тяхното влия-
ние върху групата остава спор-
на, но именно те създават идей-
ната среда на пънка и неговата 
песен. Връзката между пънка и 
идеите на King Mob от предиш-
ните години се проследява лес-
но. Практиката на активен ни-
хилизъм води до обсъждане на 
отчаяни планове, включител-
но взрив на водопад в езерните 
райони като протест против 
романтизма. Ето един добър 
пример за тези отношения: 
“По-добре да бъдем ужасни, от-
колкото приятни, алтруистич-
ни хипита, в качеството на не-
диалектическа хиперреакция на 
на хипитата” (Wise, S. 1996, с. 
66). Този нихилизъм ясно се про-
явява в пънка, за което говори 
и самото му име punk – хайма-
на (англ.). В началото на 70-те 
години Крис Грей, член на King 
Mob, разпространява идеята 
за създаване на “абсолютно 
неприятни поп-групи” (Wise, D. 
Wise, S. 1996 с. 67). Той не стига 
по-далеч от няколко графита, 
рекламиращи Chris Gray Band, но 
идеята става една от ключо-
вите, довели до Sex Pistols. Те са 
планирани като критика на по-
требителството, демонстра-
ция на боклука, произвеждан от 
капитализма, разобличаване на 
механизмите на музикалната 
индустрия и отказ от артис-
тични претенции. Влиянието 
на тези идеи се забелязва в ре-
троспективните интерпре-
тации на пънка на Макларън, 
като измама на музикалната 
индустрия. Pistols, в качество-
то си на антитеза на Bay City 
Rollers, манипулиране на интер-
претациите на дясната преса 
за пънка, създаване от медия-
та на свой, собствен кошмар 
(Savage, 1990).

Разбира се, пънкът е нещо 
повече от машинациите на не-
колцина манипулатори. Група 
младежи от предградията и 
града вече използва тези проби-
ви в поп-културата за създава-
не на собствен стил на живот. 
За простодушния гений Джони 
Ротън не е необходимо да бъде 
планиран. Тук се крие и целият 
проблем с разказа за “аферата 
пънк”: Sex Pistols са твърде до-
бри. Тяхната критика е толко-
ва силна, че подкопава цялата 
предшестваща поп-култура, 
включително позициите на по-
литическия рок (Garnett, 1999). 
Подкопавайки условности-
те на поп и рок-музиката, Sex 
Pistols откриват огромно сво-
бодно пространство. Отказ-
вайки се да се учат да свирят 
на своите инструменти как-
то трябва, пънковете унищо-
жават условностите, държа-
щи музикантите като в усми-
рителна риза. Демистифици-
райки културата, пънкът съз-
дава пространство за разгръ-
щане на самодейност. Вдъхно-
вени от това хората създават 
собствени групи, измислят 
свой стил дрехи, издават свои 
списания или сами организират 
концерти. Това мощно наслед-
ство все още е с нас. По думи-
те на журналиста Ричард Бун: 
“Заплахата от ранния пънк е в 
това, че младите хора от ра-
ботническата класа решават 
да снемат от себе си веригите 
на гнета! И да влязат в исто-
рията!” (Savage, 1991, с.397)

В този смисъл пънкът опре-
делено може да се счита за мо-
мент на повишаване на собст-
вената ценност, аналогичен 
на “Индианците от Метропо-
лията” в Италия. Мощен са-
моутвърждаващ се експери-
мент с нов начин на живот. 
Пънкът, чрез плочи, списания и 
концерти, може да се разглеж-
да като вътрешно-територи-
ално единство в момент на на-
растване на атомизиращите 
ефекти от младежката безра-
ботица. Духът на “Do It Yourself 
(Направи си сам)” повлича след 
себе си творческа активност 
и в работната сфера. Този от-
каз от работа се разпростра-
нява сред безработните: ра-
ботата на безработните до 
този момент е търсенето на 

работа. Това единство, появя-
ващо се благодарение на пънка, 
намира своята най-драматич-
на демонстрация, когато пло-
чата на Sex Pistols “God Save the 
Queen” стига до първото мяс-
то в седмицата на Юбилея на 
Кралицата. Фактът, че име-
то на плочата не се изписва в 
хит-парада, е показателен за 
важната роля, която тя играе 
за представянето на една ре-
алност, изключена от официал-
ния дискурс.

Една от силните страни на 
повишаването на собствена-
та ценност, като идеи, е осъз-
наването на нейните собстве-
ни граници. Ако се вземе маркси-
змът като постоянна критика 
на капитализма, то неговото 
привеждане към борба, водеща 
отвъд пределите на капитали-
зма, е ограничено. Проектите 
за повишаване на собствена-
та ценност следва да се раз-
бират в техните собствени 
термини. 

Част от мотивацията на 
пънка е опитът на рок-звезди-
те от шейсетте години, из-
чезващи на стадионите и полу-
чаващи статус на полубогове. 
Пънкът преодолява разстояни-
ето между групите и публика-
та. Това съответства на меч-
тата на Лотреамон за “поезия, 
която пишат всички” (Marcus, 
1990, с .240). На първите кон-
церти аудиторията има съ-
щото значение, както и група-
та в създаването на пънк сти-
ла и отношенията. Тези, които 
една седмица били слушатели, 
на следващата организирали 
групи и концерти. Това показ-
ва културното самоутвържда-
ване на пънка. Едновременно с 
това, неспособността да се 
отхвърли формата на групи, 
концерти и плочи, търсенето 
от индустриите и капиталис-
тическите ценности малко по 

малко надделяват. От един-
ството на групите в движе-
нието през лятото на 1976 г. 
изпълзява елитаризъм, а групи-
те започват да се конкурират 
за вниманието на звукозапис-
ните компании (Savage, 1991). 
Поради своята неспособност 
да избегнат белезите, получе-
ни при зараждането си в рамки-
те на музикалната индустрия, 
пънкът отправя само частич-
на критика на капитализма. 
Извън перспективата на своя 
произход, пънкът участва в 
противопоставянето между 
независими и официални “лейбъ-
ли” (звукозаписни компании). Не-
зависимите наистина могат 
да предоставят ценно прос-
транство, така както и дру-
ги некомерсиални компании, но 
суровият опит от последните 
десетилетия доказа, че малки-
те компании се подчиняват на 
същата дисциплина, както и го-
лемите. С това не искаме да ка-
жем, че ако пънкарите бяха по-
добри марксисти, те щяха да 
намерят разрешение на тези 
противоречия. Не съществува 
чисто повишаване на собстве-
ната ценност. Обаче от авто-
номистката гледна точка, че 
в корените на тези противо-
речия лежи капитализмът, и до 
ден днешен се прокарва разде-
лителната линия между незави-
сими и “официални” лейбъли.

Положението на Sex Pistols 
в опосреднения пазар на зре-
лища достига кризисна точка 
след появата им в предаване-
то на Бил Гранди. Откриващо-
то се пространство е стесне-
но от разпространението на 
пънк идеите чрез таблоиди-
те. По думите на Джон Сави-
дж: “Спечелването на медията 
е необходимо, ако това е поп-
движение. При тази операция, 
простотата неизбежно се на-
тъква на сложни явления, но се 
освобождава и свежа енергия 
с непредсказуеми резултати.” 
(Savage, 1991, с. 278). Sex Pistols 
се борят против процеса на 
посредничество, избягвайки 
да се фотографират за посте-
ри, скривайки своите вкусове и 
живот, но въпреки това проби-
вът, направен от тях, е зали-
чен около 1979 г. Все пак, дори 
в опосредствена форма, пос-
ланието на пънка е достатъч-
но силно и провокира нова въл-
на на творческа дейност даже 
в най-малките градчета на Ве-
ликобритания. След разпада 
на Sex Pistols и интегриране-
то на пънк-групите в истори-
ята на рока, остават доста-
тъчно места за нови свобод-
ни повишавания на собствена-
та ценност. Самият пънк не би 
съществувал, ако не същест-
вуваше постигнатото през 
1960-те години. Както на прак-
тическо, така и на теоретич-
но ниво, разпространилият се 
в Лондон “скуотинг” (завзема-
не на необитаеми сгради) ста-
ва материална предпоставка 
за пънка. “Не бъди по-реалист”, 
“искай невъзможното”, памет-
та за копнежа по невъзможно-
то остава осезаема. На свой 
ред пространството и субек-
тивността, развити от пън-
ка, стават основа за нови бор-
би и търсения.

Най-забележителната гру-
па от втората вълна на пън-
ка стават Crass. “Извършвай-
ки първия и единствен обмис-

лен опит да отидат отвъд ни-
хилистическите архетипи на 
времето” (Savage, 1991, с. 481), 
те създават една субкултура, 
тази на “анархопънка”, и спома-
гат за образуването на линии 
на протест, водещи направо 
към антикапиталистическа-
та борба през последните го-
дини. Разбира се, това е само 
един от пътищата, извежда-
щи от хаоса на противоречия-
та в пънка. С нихилистическо-
то отрицание на хипитата и 
съществуването на десните 
пънк-групи може да се обясни 
съществуването на днешна-
та расистка, неонацистка рок-
сцена (Sabine, 1999). За тази ли-
ния категорията повишаване 
на собствената ценност не е 
толкова важна.

“Днес мнозина в своя кул-
турен анализ ми напомнят на 
ФБР от 50-те: те навсякъде 
намират подривна дейност.” 
(Marcus, 1991, с. 28). Автоно-
мистката теория, откриваща 
подривна дейност навсякъде и 
във всичко, упорито избягва не-
критическата масова подрив-
на дейност, за която говори 
Маркъс. Една от нейните сил-
ни страни е анализът на връз-
ката между борбата в култур-
ната среда и извън нея. Прила-
гането на автономистките 
теории към пънка показва връз-
ка между двете различни дви-
жения. Разглеждането на пънка 
като момент на повишаване 
на собствената ценност може 
да се окаже полезно в отделя-

нето на неговите по-утопич-
ни импулси от дисциплината, 
на която го подчини капитали-
зма. Разглеждането на маркси-
зма като критика единствено 
спрямо капитализма помага да 
се определят пределите на не-
говите ползи при анализ. •

avtonom.org
превод LGB (със съкращения)

Бележки: 
1 Аз използвам термина марк-

сизъм, признавайки, че определени 

теоретически моменти в автоно-

мистките традиции правят това 

отъждествяване проблематично. 

Някои автономисти считат даже 

термина комунизъм като  “тежко на-

следство”, което трябва да избягва-

ме. (Viano, Binetti, 1996, с. 252) 
2 Дж. Р. Джонсън и Ф. Форест са 

псевдоними на C. Л. Р. Джеймс и Рай 

Дунаевски. 
3 “През юни, (1976) безработица-

та достига 1 507 976, или 6,4% от 

работната ръка, най-високата стой-

ност от времето на 1940-те годи-

ни.” (Savage, 1991, с. 229) 

» » » продължава от миналия брой

Малкълм Макларън

Обложката на God Save the Queen, 

направена от Джейми Рийд

The Damned

Пънкари пред клуб „Рокси”
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ВЪОРЪЖЕНАТА БОРБА СРЕЩУ КАПИТАЛИЗМА ПО СВЕТА

Антиимпериалистически ядра
(Antiimperialistische Zelle, AIZ, Германия)

Въоръжена група, ориентира-
ща се идейно и активистски 
към наследяване на “Фракция 
Червена армия” (RAF) и подоб-
ни организации в латиноаме-
риканския континент.

Членовете на AIZ са бивши 
членове на RAF, несъгласни с 
обявеното от ръководство-
то на 10 април 1992 прекра-
тяване на бойните действия. 
Групата разглежда своята дей-
ност като антиимпериалисти-
ческа. Опирайки се на опита на 
RAF, AIZ се стреми да изработи 
оригинална концепция за насил-
ствени действия. 

През 1994 г. e обнародвано 
комюнике: “да осъществяват 
въоръжени операции против 
представители на елита във 
ФРГ, на работните места и по 
местоживеене”. Активистите 
обвиняват обществото в под-
дръжка на политическия курс на 
правителството: “съгласявай-
ки се с политиката на прави-
телството, по-голямата част 
от обществото в метрополия-
та решава дали ще се състоят 
и къде акции, подобни на наши-
те” (Заявление от 23 декември 
1995 г.).

AIZ използва маломощни 
взривове, причиняващи незна-
чителни материални щети и 
не причиняващи смърт.

През 1995 г. групата извърш-
ва четири взрива против пред-
ставители на политическия и 
икономически елит, стремейки 
се да дестабилизира социално-
политическата ситуация. 22 
януари във Волфсбург, 23 април 
в Еркарт и 17 септември в Сей-

ген: в домовете на бившия пар-
ламентарен секретар, двама де-
путати от Бундестага; 23 де-
кември, в сградата на генерал-
ното консулство на Перу в Дю-
селдорф. При всички тези акции 
няма жертви. AIZ нарича тези 
диверсии протест против про-
менящата се роля на Германия 
в световната политика, мили-
таризацията на външната по-
литика на ФРГ, преследването 
на кюрдски политически еми-
гранти от властите във ФРГ, а 
така също експлоатацията от 
немските монополи на страни 
от третия свят.

От страна на немските екс-
тремисти AIZ е подложена на 
критика заради съществува-
щата възможност да загинат 
случайни хора. Сред германски-
те радикали AIZ се намира в из-
олация, критикувана е за сво-
ята дейност и е упреквана в 
неспособност да формулира 
собствена политическа линия 
по отношение на национални и 
международни проблеми. •

Съставил LGB

Защо във вестника пишем за 

групи и хора, квалифицирани ед-

нозначно от правителства, ме-

дии и “анализатори” като “теро-

ристи”? Какво е “тероризъм”? В 

днешното време на “война сре-

щу тероризма” това е сериозен 

въпрос. Въпрос, на който ние не 

се наемаме да дадем еднозначен 

отговор, но и не приемаме нало-

жените клишета на държавна-

та пропаганда. Трябва да преос-

мислим ставащото около нас и 

да поставим неудобните за Дър-

жавата въпроси. 

Затова ви запознаваме на-

кратко с добилите най-голяма 

популярност ляворадикални гру-

пи, действали от началото на 

1960-те години до наши дни. Ор-

ганизации, чиято дейност, идео-

логия и цели промениха завинаги 

политическата сцена в Европа и 

поставиха началото на необра-

тими промени. Целта не е да пи-

шем възхвала на насилието или 

дефиниции на понятията. Тази 

серия статии има за цел да за-

пълни една съзнателно оставе-

на празнина в разбирането на 

понятието “тероризъм” и да на-

сочи към преосмисляне на нало-

жените стереотипи. 

Изложените идеи и методи 

на действие не се приемат от 

всички споделящи идеите на 

анархизма и често са обект на 

спорове помежду ни. Непознава-

нето или фалшифицирането на 

историята обаче е предпостав-

ка за манипулация. Това е най-

лесният способ да властваш, да 

държиш в страх и подчинение. •

Автономна безвластническа 
група “АнархоСъпротива”

Продължаваме темата 
с още един текст, писан 
през 1986 г, като допълне-
ние към анализа на Георги 
Константинов публикуван 
в предишния брой. Проро-
чески се оказват думите 
на А. Николов отпреди 20 
години. С очите си видяхме 
разпада на СССР и Югосла-
вия и кървавите етниче-
ски войни, които продължа-
ват и до днес. Подчинявай-
ки цялата държавна пропа-
ганда на фанатичната идея 
за „нация”, изкусни манипу-
латори като Милошевич, 
Елцин, Путин развихриха 
немислим за края на 20-ти 
век геноцид. Това доведе 
до образуване на нови наци-
онални държави, веднага ог-
лавени от новите-стари 
елити, които вместо при-
съди за престъпления про-
тив човечеството полу-
чиха власт и капитал. Екс-
плоатацията на ресурси и 
хора продължи и под “нови-
те” знамена и гербове. И 
преди да се втурнем в без-
умни кампании и да „изби-
раме”  по-по-най-великите 
българи да си припомним и 
какво пише Дубравка Угре-
шич – една хърватка пре-
живяла войната. Откъс от 
нейната книга „Култура на 
лъжата” публикуваме  по-
долу. 

Автономна безвластническа 
група „Анархосъпротива”

Още по националния 
въпрос

Борбите за национално осво-
бождение са във висша сте-
пен резултат на досегашно-
то ни държавническо възпита-
ние. От детска възраст, чрез 
историята ни учат за царете, 
вождовете, границите, славно-
то ни минало, завоевания, хра-
бростта на армията и нейни-
те победи (по-малко се говори 
за пораженията ни). Към това 
възпитание се добавят влия-
нията на казармата, черквата, 
масмедиите и цялото днешно 
общество.

Учението за нацията е по-
влияло даже на някои анархи-
сти (на едни повече, на други 
по-малко). За това говори са-
мият факт, че още се наричаме 
български, френски, испански и 
др. анархисти, като свързваме 
това с нашия български, френ-
ски или друг произход.

Анархизмът не е националис-
тически, а общочовешки идеал. 
Ако все още ще употребяваме 
тези термини, то нека това 
бъде в смисъла на географски 
области. Френската, пък и дру-
гите пощи са отишли в това 
отношение по-напред: вместо 
имената на областите, те упо-
требяват... номера.

Въпросът за националното 
“освобождение” не трябва да се 
поставя от нас по начина, по 
който се е поставял през 19-
ти век. В резултат на различ-
ни борби и еволюция на духове-

те, мнозинството от народи-
те се “освободиха” национално 
и образуваха държави по подо-
бие на тези, които ги владееха 
довчера. Но доведе ли това до 
социално освобождение?

И днес още, върху съвремен-
ната историческа сцена, съ-
ществуват борби за национал-
но освобождение на корсикан-
ците, бретонците, баски, ка-
талонци, македонци и т.н. Ма-
кедонците в Югославия под иго-
то на кой народ са? Население-
то в Пиринска Македония онеп-
равдано ли е като македонци 
спрямо останалия бългалски на-
род? Бретонците във Франция 

с по-малко политически права 
ли са от населението в остана-
лите области на Франция? Раз-
лика няма. Тогава какви са мо-
тивите на тези, които дейст-
ват в тази посока? За какво те 
канят народа да води национал-
ни борби?

За да образуват нова дър-
жава, с всичките ґ елементи 
на социална и икономическа не-
справедливост и полицейски и 
административни предледва-
ния. Заедно с това, новосъзда-
дената държава ще раздухва 
пламъка на национализма, па-
триотизма и шовинизма, за 
да въвлича народа във военни 
стълкновения със съседните 
народи.

Създаването на т.н. проле-
тарска държава не само че не 
избяга от това правило, но над-
мина всички предшестващи по-
литически режими със своето 
патриотарство и шовинизъм, 
което не пречи на болшевишки-
те племенни вождове да пеят 
на официалните си търже-
ства, придружавани от духови 
оркестри, международния химн 
на потиснатите и унизените – 
“Интернационала”.

Имайки пред очите си всички 
досегашни резултати, трябва 
да заявим категорично, че т.н. 
борби за национално освобож-
дение са реакционно явление. Те 
отклоняват масите от истин-
ската борба за социално осво-
бождение и преустройство на 
обществото, като го забавят 
с няколко поколения.

Анархистическото движе-
ние няма нищо общо с подоб-
ни манифестации. Анархисти-
ческите федерации в никакъв 
случай не трябва да участват 
или подпомагат такива начи-
нания. Борбата започва, кога-
то робът разбере че е роб и 
реши да си вземе своето. Тази 
борба може да вземе различни 
посоки. Ако тя поеме пътя на 
националното освобождение, с 
национално знаме и ако на тази 
страна има анархисти, те са 
изпуснали влака!

Анархистическият Интер-
национал трябва да подпомага 
анархистическите групи, орга-
низации и движения, които во-
дят борба против държавата, 
властниците и тяхната поли-
тика, борба за социално осво-
бождение.

За нас, етнически, нацио-
нални и расови проблеми не съ-
ществуват – в бъдещето об-
щество всеки ще има право да 
се организира на културно-про-
светна или друга специфична 
основа. Но ние се борим и ще се 
борим срещу политическото 
организиране на която и да е 
национална или етническа гру-
па, което неизбежно завършва 
със създаване на държавата и 
завладяването на други нацио-
нални и етнически групи. •

А. Николов
Публикувано в “Бюлетин на 

задграничния съюз на българските 
анархокомунисти”

Брой 1-ви, година първа
месец юли 1986г.

ОЩЕ ЗА „НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС”

Дубравка Угрешич:

Култура на 
лъжата
Любов към родината:

Не изпитвам любов към родината. Още повече, че “родина” е 
синоним на държава. Още повече, че „родината” ми я вземат 
(или ми я дават), когато им скимне и изискват от мен да я оби-
чам безпрекословно. Всяка натрапена любов, та била тя и лю-
бовта към родината, смятам за дълбоко перверзна.

Национализъм:

Национализмът е идеология на тъпите. Няма по-тъпа и по-до-
садна идеология от национализма. Национализмът като рели-
гиозно и терапевтично убежище остава на онези, които ня-
мат нищо. Кръвта е само малко по-гъста вода.

Фашизъм:

Национализъм и фашизъм са две думи за (повече или по-мал-
ко) едно и също нещо. “Югославската” война беше фашистка 
борба за нови национални и държавни граници. Победители са 
властолюбците, мафиотите, престъпниците, военните спе-
куланти, националистическите байрактари, а победени – ет-
нически прочистените днес народи.

Национална история:

Националната история се пише от победителите. Тъй като 
победителите са винаги мъже, в историята няма жени, деца 
и губещи. Победителите бързо заемат местата си в акаде-
миите, издателствата, университетите, министерствата 
на културата и образованието и други полезни институции, 
които ще превърнат тяхната победа в гладка национална ис-
тория. Националната история е хиперразкрасена биография на 
нацията. Авторите на национални истории се отнасят към 
своя предмет както към лъжата. Те, разбира се, много добре 
знаят, че за ревизия на лъжата е необходимо много повече вре-
ме, отколкото за фабрикуването и. Те знаят също, че допълни-
телните ревизии едва ли някого интересуват. Така лъжите, 
митовете и измишльотините често стават големи нацио-
нални истини.

Из “Култура на лъжата”
ИК “Стигмати” София 1999, mревод Жела Георгиева

АНАРХИЗЪМ СРЕЩУ НАЦИОНАЛИЗЪМ: ТВЪРДЕ СИЛНО ОБИЧАМ НАРОДА, ЗА ДА ОБИЧАМ ДЪРЖАВАТА

Още по „Националния въпрос”

Ако под национал-

ното знаме има 

анархисти, те са 

изпуснали влака!
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Вестник „Свободна мисъл” не печели от рекла-
ми или обяви и не е спонсориран от никакви па-
триотични бизнесмени и затова не изплаща 
хонорари. Редакцията приема материали, на-
писани грамотно на стандартни машинопис-
ни страници – 30 реда на страница, 55 знака на 
ред. Всеки автор носи отговорността за съоб-
щените факти и твърдения! Ръкописи не се ре-
цензират и не се връщат!
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ПОМОЩИ ЗА ВЕСТНИК “СВОБОДНА МИСЪЛ”

Станчо Кърпаров, село Бъта 10 лв.

инж. Атанас Тодоров, София 20 лв.

Александър Ванчев, София 36 лв.

АНАРХО КАЛЕНДАР
Война с институциите, а с хората – мир.

• На 01.09.1846 г. в италианския град 

Барлета e роден анархистът Карло 

Кафиеро.

• На 01.09.1952 г. умира един от големи-

те теоретици на анархо-синдикали-

зма Рудолф Рокер, написал забележи-

телното произведение “Национали-

зъм и култура”. 

• На 03.09.1866 г. в Женева се открива 

Първия Интернационал.

• На 03.09.1991 г. в с. Копаница, Перниш-

ко на 92 години почива ветеранът на 

анархистическото движение в радо-

мирския край Евлоги Цветков.

• На 04.09.2000 г. почива анархистът 

Желязко Петков Желязков, сътруд-

ник на вестник “Свободна мисъл”. 

• На 05.09.1872 в Хага е проведен послед-

ният конгрес на Първия Интернацио-

нал, по време на който са изключени 

Михаил Бакунин и Джеймс Гийьом.

• На 09.09.1944 г. в България е извършен 

държавен преврат, след който на 

власт идва БКП. 

• На 10.09.1891 г. в Испания излиза без-

властническият вестник “Революци-

онер”

• На 11.09.1900 г. в град Сливен е ро-

ден анархистът Динко Георгиев По-

пов, по-късно сформирал сливенската 

анархистическа чета.

• На 12.09.1976 г. в град Твърдица почи-

ва анархистът Димо Канев Димов, по-

лучил тежко психическо заболяване в 

болшевишкия лагер “Белене”.

• На 13.09.1988 г. в София почива анар-

хистката Василка Данева Лясова. 

• На 14.09.1925 г. в Ню Йорк почива голе-

мият испански теоретик, безвласт-

никът Педро Естеве.

• На 15.09.1872 г. в град Сент-Имие е про-

веден Първият конгрес на Анархисти-

ческия Интернационал.

• На 18.09.1971 г. в София умира анархи-

стът Исак Шабат Семов. 

• На 19.09.1904 г. в град Копривщица е 

роден анархистът Михаил Динков Ци-

целков, сформирал Златишката анар-

хистическа чета. 

• На 20.09.1878 г. е роден американски-

ят писател Ъптън Синклер, автор на 

небезизвестния роман, разказващ за 

Сако и Ванцети – “Бостън”.

• На 21.09.1923 г. в местноста “Кирпичи-

те” край Мъглиж е убит анархистът 

Антонио Черито Салваторе. 

• На 21.09.1995 г. в село Драгичево, Пер-

нишко почива анархистът Михаил 

Стоянов Миндов, прекарал дълги го-

дини в болшевишките концлагери “Ку-

циян”, “Богданов дол” и “Белене”.

• На 22.09.1932 г. в Килифарево умира 

анархистката Надежда Симеонова 

Попова, участничка в Килифаревско-

то въстание и четничка в четата на 

братя Бълхови. 

• На 23.09.1923 г. е обявено Септемврий-

ското въстание, завършило с погром. 

• На 25.09.1903 г. край Кратово (Македо-

ния) загива анархистът, командир на 

чета Никола Дечев.

• На 27.09.1921 г., заедно с още десет 

души, болшевишкото ЧК в Москва 

разстрелва анархиста Лев Чорни.

• На 28.09.1923 г. при село Звъничево е 

убит анархистът Илия Г. Юруков.

• На 29.09.1923 г. в местноста “Грамади-

те” край Брацигово са убити анархи-

стите Васил Атанасов Попов и Павел 

Атанасов Терзиев.

А Н А Р Х О

радиопрограма 

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

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

АБОНАМЕНТ 2006

БАНКОВИ СМЕТКИ (IBAN):

В български левове: BG86 UBBS 8261 1010 0473 10
В USD: BG22 UBBS 8261 1110 0473 14
В Евро: BG30 UBBS 8261 1410 0473 15 

TБ ОББ АД, клон Перник 

ФАБ БЛАГОДАРИ ЗА ОКАЗАНАТА ПОДКРЕПА!

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
Федерацията на анархистите в България предлага на читателите на 
в. “Свободна мисъл” следните заглавия на анархистическа литература:

КНИГИ:

 1. Основи на безвластието - Г. Хаджиев 1 лв.
 2. Национално освобождение и безвластие - Г. Хаджиев 1 лв.
 3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми - Г. Хаджиев 1 лв.
 4. История на безвластническото движение в България - Г. Хаджиев 1 лв.
5. Моя път (спомени в два тома) - Г. Хаджиев 2х1 лв.
 6. Феноменът Махно - П. Аршинов 1 лв.
 7. Заблужденията на марксизма - Пиер Рамю 1 лв.
 8. Събитието на века - анархистическа Испания - Г. Левал 1 лв.
 9. Взаимопомощта - фактор на еволюцията - П. Кропоткин 1 лв.
 10. Антиистория славянобългарска - Г. Константинов 1 лв.
 11. Краят на държавата и капитала - Г. Константинов 3 лв.
 12. С думи вместо с куршуми - Г. Константинов 5 лв.
 13. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? - 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.
21. Къде са преминали моите 80 години - Иван Дръндов 2 лв.
22. Досие на обект №1218 - Александър Наков 2 лв.
23. Спомени за израстването - Христо Колев ГОЛЕМИЯ 6 лв.
24. Одисеята на един анархист - Славейко Павлов 4 лв.
25. Адски калейдоскоп (в два тома) - Г. Константинов 2х5 лв.

БРОШУРИ:

1. Стопанисването на земята - Г. Хаджиев 0,50 лв.
2. Проблемът за организацията на анархизма - Г. Хаджиев 0,50 лв.
3. Що е анархизъм? 0,50 лв.
4. Отговор на една вярваща - С. Фор 0,50 лв.
5. За общината 0,50 лв.
6. Федерализъм и централизъм - Рудолф Рокер 0,50 лв.
7. Крахът на руския държавен комунизъм - Рудолф Рокер 1 лв.
8. Килифаревско народно въстание и килифаревска чета 1 лв.

Тези книги и нови заглавия можете да купите от антикварната книжарни-
ца на пл. “Славейков” №7. Някои от тях могат да се намерят и в книжарница-
та на бул. Дондуков срещу Първа английска гимназия. Същите още могат да бъ-
дат поръчани и изпратени от Александър Методиев Наков, Перник, ул. “Република” №4.

СВОБОДНА  МИСЪЛС АААА МММИИМИСССЪСС АААА ММММИИМИССССЪСС АА ММММИСИСИСИСЪ

Уебсайт на ФАБ

Уебсайт на 
„Свободна мисъл”

www.a-bg.net

sm.a-bg.net

СКРЪБНА ВЕСТ

На 05.08.2006 г. след продължително боледуване на 87 години почина нашата идейна другарка 
Марийка Владимирова Стоянова, родом от село Враня стена. Всеотдайна анархистка, 
тя бе член на анархистическата организация на град Перник.

Поклон пред светлата ґ памет

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На 10 септември 2006 (неделя) в гробищния парк в гр. Твърдица, област Стара Загора, от 11:00 часа 
ще се честват 30 години от смъртта на Димо Димитров Канев.
Приятели, който има възможност, нека дойде на тази възпоменателна среща.

От Карлово

ВЛАСТТА СРЕЩУ ПЪНК-ХАРДКОР СЦЕНАТА В БЪЛГАРИЯ

Спряха Юниън Фест 2006
На 12-13 август във варненския 
клуб “Комикс” трябваше да се 
проведе ежегодният Union Fest 
с участието на немалка част 
от българските хардкор и пънк 
групи, както и гости от чужби-
на. След края на първия ден от 
фестивала се разбра, че меро-
приятието е спряно.

Събитието се спира за вто-
ри път в историята си, след 
като през 2002 г. феновете 
отново бяха лишени от въз-
можността да видят на живо 
родни и чужди групи от жанра. 
И тогава от общината се опра-
вдаха със сигнали, подадени от 
живущите около клуб “Комикс”. 
Тогава полицейски кордони съ-
провождаха стотиците пънка-
ри и кораджии до централния 
варненски плаж. Варненският 
пънк-хардкор фестивал води на-
чалото си от 1995 г. под име-
ната “Atmosfear” и “Freemind” и 
е единственият подобен у нас. 
Пънк и хардкор културата про-
кламират равенство, брат-
ство, антирасизъм и солидар-
ност между хората. Въпреки 
страха на властите от ша-
рените гребени на пънкарите 

и татуировките на хардкора-
джиите, досега проблеми и без-
редици по време на фестивала 
не е имало.

Ето какво заявиха организа-
торите по случая:

“На 12 август, след края на 
първия ден на Union Fest 2006 
във варненския клуб “Комикс”, 
представители на I РПУ на 
МВР – Варна наложиха забра-
на за провеждането на вто-
рия ден на фестивала. Причина-
та, изтъкната от полицията, 
е “нарушаване на обществения 
ред”. Въпреки че няма регистри-
рани никакви инциденти и нару-
шения в района на провеждане 
на фестивала и – за разлика от 
предишни години – всичко пре-
минава изключително култур-
но, тихо и мирно, изглежда уп-
равниците на Варна просто не 
желаят младите хора да се съ-
бират и забавляват в този град 
по някакъв друг начин освен до-
бре познатия от дискотеките 
и чалга заведенията. Все пак, 
първият ден на Union Fest 2006 
премина изключително  успеш-
но – повече от 600 души се за-
бавляваха в продължение на  8 

часа заедно с 16-те групи, кои-
то свириха. За съжаление,  до 
втори ден не се стигна – благо-
дарение на община Варна.

Благодарим на всички, които 
подкрепиха Union Fest 2006 - ще 
се видим догодина по същото 
време, на ново място!”

Въпреки, спирането на лет-
ния Юниън фестивал концерт-
ните изяви във Варна не спи-
рат. На 1 и 2 септември ще 
се проведе двудневен пънк-ой 
фестивал с участието на по-
вечето известни групи в жан-
ра – ТВУ, Битов терор, Момче-
та с кубинки, Пройдоха, Побой, 
Кръв и клест, Sofia Ska Skins, 
Indygnity, Pizza и други. Събити-
ето ще се проведе в клуб “Зона 
51”, като ще започне от 17:30 
във всеки един от двата дни, а 
цената е повече от скормна за 
такова „мащабно” събитие – 5 
лв за ден.

На 24 септември пък со-
фийските групи Битов Терор, 
Controversial и Under Siege RHC 
ще имат концерт в същия клуб, 
като проявата е под мотото 
“Единни и силни”. Началото е 
20:00 часа, а входът е 3 лв. •


