
32 5 10Анархизмът 

в Гърция

„Антиавторитарно движение” 
започва като организатор на про-
тест и се разгръща в широка сво-
бодна мрежа по цялата страна.

Невинност и 

възмездие

Дори пред справедливото чув-
ство за мъст на жертвите, ние 
сме противници на развихрянето 
на животинските страсти.

Тъжен помен за Че 

Гевара

Хората, които окачват портре-
та му по фанелките си, и днес, и 
вчера не са и сигурно не биха про-
чели и ред, написан от него.

Кюрдите и 

фашизмът

Екип на „Свободна мисъл” посети 
многохилядния кюрдски митинг в 
Истанбул на 23 март и откри, че 
повод за празник още няма. 

Репресиите срещу 

анархисти в 

България

Документални сведения за бол-
шевишките „операции” срещу 
безвластниците.
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Държавност = престъпност
Мястото на д ържавата е при нейните велики д ържавници
Хаос, мизерия, престъп-
ност – този лозунг трябва 
да турят на знамената си 
всички досегашни и бъдещи 
драпащи към властта дър-
жавници, за да им повярва-
ме най-сетне, че намерени-
ята им са искрени. Откак 
се помнят живите понас-
тоящем в България поколе-
ния, друго не са видели от 
власт та и доказателства 
за това има бол – и отвъ-
тре, и отвън. Целият режим 
от 1944 до 1989 г. беше обя-
вен за престъпен със закон. 
Закон има, престъпници – 
йок. След 1989 година пак в 
същия тоя бардак, наречен 

парламент, се гласуваха 24 
вота на недоверие и все на 
тези три теми с малки из-
ключения и все със същия ре-
зултат като оня ялов закон: 
за правителството на Бе-
ров: един вот на недоверие 
за престъпността, един за 
социалната политика (така 
се нарича мизерията в реч-
ника на политиците), един 
за „неспособност да органи-
зира и ръководи” (т. е. хаос); 
за правителството на Ви-
денов: един вот за смъртта 
на войниците, един за зърне-
ната криза, един за икономи-
ческата политика (друг тер-
мин за мизерията от същия 

речник); за правителството 
на Костов: един за здравна-
та политика, един за индус-
триалната политика, един 
за корупцията, един за прес-
тъпността; за правител-
ството на Кобурготски: 
един вот за хаоса в упра-
влението, един вот за про-
вал на вътрешната полити-
ка, един за „социална безот-
говорност”, един за „неспо-
собност” и още два за „Коз-
лодуй”; за правителството 
на Станишев: за наводнени-
ята, за здравеопазването, 
за образованието, за коруп-
цията. Дотук. Естествено 
нито един от тези вото-

ве не мина и също така ес-
тествено, нито един от 
тези проблеми не е решен – 
правителството остава, 
остава и хаосът, и мизерия-
та, и бандитите. За следва-
щото правителство и след-
ващия ялов вот. Така рабо-
ти демокрацията и затова 
работа не върши.

За пореден път трябвало 
българският телезрител да 
се шашне, че пустите чен-
гета станали бизнесмени, а 
бизнесмените – тайни чен-
гета. Трябвало да се втре-
щим от голямата новина, 
че ако сипеш на борците с 
организираната престъп-

ност да си „лапкат”, те хич 
няма да те питат отде иде 
ярмата, пък даже и ще ти я 
пазят, докато си печеш ду-
пето на ривиерата или от-
стрелваш дивеча с поръчко-
ви карабини. За пореден път 
проблемът бил самият скан-
дал, а не самият проблем. 
Продажните медии и сганта 
в държавната администра-
ция ще си счупят кръста да 
убеждават незнайно вече 
кого, че най-многото, на ко-
ето можем да се надяваме, е 
някаква кирлива оставка на 
поредното леке – всяко пра-

» » » продължава на страница 3

ИЛИЯ ТРОЯНОВ ПРЕД СВОБОДНА МИСЪЛ:

Анархизмът е 
неопетнен

На 15 март в Со-

фия беше пред-

ставена кни-

гата на живее-

щия в Германия 

български писа-

тел Илия Тро-

янов „Кучешки 

времена – рево-

люцията менте от 1989 г.” Книгата 

излиза за пръв път в Германия през 

1999 г.

На премиерата в столична га-

лерия присъстваха освен автора и 

около 50 читатели. Атмосферата 

беше развалена от бивш член на 

Координационния съвет на СДС, по-

чувствал се обиден от това, че Тро-

янов е направил на пух и прах в кни-

гата си разните „демократи”, „ди-

сиденти” и прочие слуги и доносни-

ци на Червената мафия, виновни не 

по-малко за днешното ни трагично 

положение. На обвинението на го-

респоменатия „демократ”, че Илия 

Троянов с книги като тази работи 

„против България”, отговори подо-

баващо Георги Константинов, след 

което седесарът седна и млъкна.

Илия Троянов е роден през 1965 г, 

в София. Успява да емигрира заедно 

със семейството си в Германия, къ-

дето става един от най-талантли-

вите съвременни немскоезични пи-

сатели. Носител е на няколко лите-

ратурни награди.

Авторът посвещава „Кучешки 

времена”:

„На всички жертви на тотали-

тарния режим, убити в затворите, 

застреляни по границите, измъчва-

ни до смърт в лагерите, на хората 

умрели вследствие радиоактивни-

те увреждания, загиналите при зло-

полука в армията.

На всички жертви на новото де-

мократично време, на умрелите от 

студ в домовете си, на издъхнали-

те от недостиг на лекарства и ле-

карска грижа, на самоубилите се в 

безкрайно отчаяние хора”.

На представянето на ва-
шия документален филм 
имаше политически за-
творници, документа-
листи, младежи, които се 
интересуваха, но нямаше 
представители на основ-
ните медии. Това прилича 
на бойкот. Вие какво мисли-
те?

По принцип такава е си-
туацията. Те проявяват ин-
терес, когато пиша и публи-
кувам нещо, което не е свър-
зано пряко с България. И то-
гава по патриотарска линия 
винаги се радват, че наш чо-
век е успял по света. Но кога-
то става дума да се даде от-
звук на моята критика от-
носно ситуацията в Бълга-

рия, тогава мълчат. И това 
е още от 90-те години.

Смятате ли, че днес мно-
го хора искат да избягат 
не от ужасите на дикта-
турата, което е предста-
вено добре във вашия филм 
и книга „Светът е голям и 
спасение дебне отвсякъде”, 
а от ужасите на демокра-
цията?

Масово бягат, разбира 
се. От ужасите на така на-
речената демокрация, защо-
то е и по-лесно. Не че и пре-
ди не са искали, но не са има-
ли тази възможност преди 
1989 г. Имаше реална опас-
ност да те разстерлят или 
хвърлят в затвора. Но сега 
реално границите са отво-
рени и казват, че около ми-
лион и половина са избягали. 
Смятам, че проблемът на 
съвременна България е точ-
но това – ужасите продъл-
жават да се случват, но не 
се дискутират. От 1990 го-
дина, когато идвам тук, се 
срещам с много хора и все-
ки от тях разказва някакви 
свои, лични ужаси – за болни-
ци, за храна. Ако разглежда-
ме обаче обществения дис-
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СРЕЩАТА НА НАТО В БУКУРЕЩ

Румънските 
копои надминаха 
нашите

8 германски активисти за-
почват своя инфотур „Ан-
тиНАТО”. През март те са в 
България, провеждат редица 
мероприятия и се готвят да 
продължат в Румъния с евен-
туално участие в проте-
стите срещу срещата на 
НАТО в Букурещ на 2-4 април 
2008 г. На 21 март се опит-
ват влязат в Румъния през 
граничния пункт Видин-Кала-
фат. Румънската гранична 
полиция ги задържа за 19 (!) 
часа, претърсва буса и кола-
та им и открива вътре ма-
териали срещу НАТО във вид 

на листовки, правна инфор-
мация за положението в Ру-
мъния и други подобни „опас-
ни” неща. Въпреки че не от-
крива нито дрога, нито екс-
плозиви, румънската гранич-
на полиция отказва достъп 
до територията на стра-
ната на германските граж-
дани с мотива, че са заплаха 
за сигурността на срещата 
на НАТО и че „Румъния е го-
това да се противопостави 
на всякакви протестиращи 
движения”! 

германски активисти за-8 на листовки, правна инфор-
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Анархизмът в Гърция
Въпреки сериозната убеде-
ност и честите позовава-
ния на анархокомунизма и 
други подобни идеи, тези 
групи не се самоидентифи-
цират с историческия доку-
мент „Организационна плат-
форма на всеобщия съюз на 
анархистите” и според Фе-
дерацията на анархистите 
от Гърция не могат да бъ-
дат идентифицирани като 
„чисти” анархокомунисти.

През 2002 г. един от бъ-
дещите членове на Федера-
цията Димитри или Джеймс 
Сотрос превежда за пър-
ви път „Организационна-
та платформа ва Всеобщия 
съюз на анархистите” на 
гръцки, но не я публикува вед-
нага. През август същата 
година, заедно с другар от 
Пирея, решава да издаде от-
делна брошура с предговор, 
написан от втория другар. 
Тази дейност в крайна смет-
ка се превръща в това, кое-
то е известно като „Феде-
рация на анархиситите от 
Западна Гърция (която в мо-
мента се нарича Федерация 
на анархистите в Гърция). Те 
най-накрая издават „Плат-
формата”, заедно с критики-

те, реакциите и въпросите 
от Малатеста, Махно, Ар-
шинов и други. Този превод 
се превръща в книга, издаде-
на през 2004 година.

Федерацията на анархи-
стите от западна Гърция е 
създадена през август 2003. 
В нея членуват хора от гра-
дове в западна Гърция като 
Нафпактос, Дистомо, Агри-
нио, Арта и Янина. Те имат 
също контакти в Атина и 
други градове. Повечето от 
членовете на федерацията 
сформират през годините 
Федерация на анархистите 
от Гърция (ФАГ), тъй като 
организацията се разраст-
ва. В Янина членове на ФАГ 
формират група, наречена 
„Щедрост” – това е анар-
хистка студентска група и 
местна секция на „Антиав-
торитарно движение”.

ФАГ започва своята дей-
ност главно на местно 
ниво, където повечето ней-
ни членове живеят, рабо-
тят и учат. Федерацията 
публикува своята обстой-
на брошура, която използ-
ва в борбата на местните 
хора от Астакос срещу ри-
бопроизводителната индус-
трия, която довежда района 
до икономическа, социална 

и екологична катастрофа. 
Тази акция е до голяма сте-
пен е успешна – много мест-
ни хора я възприемат поло-
жително. Листовките, изда-
дени от ФАГ, са написани на 
разбираем, прост език. Чле-
нове на ФАГ в Агринио от-
криват офис там, а други, 
в Патра, започват издава-
нето на анархистки архив 
и също така започват мес-
тен бюлетин наречен „Мав-

ра грамата” (Черни букви).
ESE (Безвластнически син-

дикален съюз) е единствени-
ят опит в съвременна Гър-
ция за съдаване на анархо-
синдикалистко движение. 
Той е създаден през есен-
та на 2003 година в Атина 
като анархосиндикалистка 
организация с амбициите да 
разпространи някои въпроси 
и идеи сред гръцкото работ-
ническо движение. В момен-
та групата се състои от 
малки групи в Атина, Парос, 
Родос и Трикала и се опитва 
да установи контакти с по-
добни организации от други 
страни. Но съюзът симпа-
тизира не на Международна-
та работническа асоциация, 
а на International libertarian 
solidarity (Международна без-
властническа солидарност), 

интернационал, считан от 
МРА за реформистки. Някои 
от неговите членове симпа-
тизират също и на „Плат-
формата” на Махно и Арши-
нов.

Антиавторитарно дви-
жение (трябва да се прави 
разлика между цялото наи-
менование „Анархистко и ан-
тиавторитарно движение в 
Гърция” и конкретната орга-
низация „Антиавторитарно 
движение”, което на гръцки 
се изписва различно) е съз-
дадено през 2002 година с 
основна идея да подготви и 
участва в протестите сре-
щу срещата на Европейския 
съюз през юни 2003 година в 
Солун. Подкрепени от близ-
кото сътрудничество на 
групи и отделни личности 
от цяла Гърция, Антиавто-
ритарно движение развива 
модела на децентрализаци-
ята, публикува своите въз-
гледи, издава месечното из-
дание „Вавилония”, участва в 
повечето от протестните 
събития, предшествали сре-
щата на върха на ЕС, орга-
низира седмица на събития 
в Солун в окупирания Теоло-
гически факултет и подгот-
вя присъствието на хиляди 
демонстранти на същото 

място. Най-накрая организа-
торите на протестите ус-
пяват да проникнат в „чер-
вената зона” в Мармарас и 
да организират протести-
те по улиците на Солун на 
следващия ден. След 2 годи-
ни интензивна подготовка 
за срещата на ЕС повечето 
от участниците, които ид-
ват от различни анархист-
ки и антиавторитарни гру-
пи”, решават да продължат 
дейността на Антиавтори-
тарно движение като син-
тетична мрежа от групи 
във всички градове на Гър-
ция, обединена от няколко 
основни принципа:

• антиавторитарен ха-
рактер на групите в техния 
обхват на дейност и рамки 
на мислене;

• пряка демокрация в начи-
на на взимане на решения;

• отказ от приемане на 
всякаква форма на власт;

В този смисъл Антиавто-
ритарно движение е отво-
рена мрежа от събрания, ко-
ято може да приеме в свои-
те структури хора и групи 
с различни идеолигически и 
организационни виждания, 
стига да приемат горните 
3 принципа-минимум. •

(следва)
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ИНТЕРВЮ СЪС ЗИСИС ПАПАДАКИС ОТ АНТИАВТОРИТАРНО ДВИЖЕНИЕ – СОЛУН, ПРЕВОДАЧ ОТ РУСКИ НА ГРЪЦКИ НА КНИГАТА „ПЪТЯТ НА МАХНО”

„Пътят на Махно“ на гръцки
Превел си книга за Нестор 
Махно, той е популярна 
личност като революцио-
нер, но малко хора знаят 
подробности за него.

Тази книга е написана от 
Александър Белаш, това е 
синът на Виктор Белаш, кой-
то е бил началник на щаба на 
Махно по време на граждан-
ската война в Русия. След па-
дането на съветския режим 
Ал. Белаш намира в архиви-
те много скрити спомени 
на своя баща. Те съдържат 
много факти и документи, 
които опровергават господ-
стващото мнение за съби-
тията от това време. Де-
сетилетия наред тези съби-
тия бяха представяни като 
дело единствено на Руската 
комунистическа партия, на 
болшевиките, които успя-
ха да наложат своя монопол 
върху цялата руска револю-
ция и да намалят значение-
то на всички други сили, кои-
то са взели участие в Руска-
та революция. Огромна роля 
в гражданската война всъщ-
ност са изиграли анархисти-
те като цяло и махновци-
те в частност. Освен това 
дълги години болшевиките 
дискредитираха образа на 
Махно и неговите отряди, 
говореха, че са били анти-
семити, контрареволюцио-
нери, националисти, кулаци, 
погромаджии и така ната-

тък. В тази книга се предла-
гат факти, които няма нуж-
да да опровергават, а прос-
то показват неща от съ-
ветския архив, които доказ-
ват ясно, че той не е бил ан-
тисемит, нито пък погрома-
джия, а напротив – погрома-
джиите са били разстрелва-
ни от хората на Махно. По 
онова време той се опитва 
да спаси руската революция, 
продължава да се бие с бели-
те, даже когато Троцки го 
обявява извън закона и кога-
то неговите командири са 
били разстрелвани от бол-
шевиките. И разбира се той 
не е бил кулак, а напротив – 
за първи път в руската ис-
тория той раздава земи на 
бедните селяни и те оста-
ват техни до декрета на Ле-
нин за отнемането на земя-
та от тях и даването ґ за 
ползване на държавата.

Мислиш ли, че хората в 
Гърция ще въпзприемат до-
бре тази книга?

В Гърция, както и в Русия 
цели деситилетия история-
та на тези хора и това вре-
ме се представяше от ле-
вите сили и особено от Ко-
мунистическата партия и 
сега, когато преведох и из-
дадохме тази книга, тя поро-
ди много въпроси и реакции, 
даже вече Комунистическа-
та партия се опитва да ор-
ганизира различни дискусии, 

заедно с други леви партии, 
които дискусии са посвете-
ни на други теми, но в кои-
то е намесена и книгата, ко-
ято аз преведох – дискусии 
от типа на „за настоящата 
ситуация и контрареволю-
цията в Украйна” и повечето 
леви издателства не искат 
да рекламират книгата. Но 
аз мисля, че не няма нужда 
нещо да се опровергава от 
тази книга – това са офи-
циални документи и факти, 
взети от архивите.

Вероятно си бил в Украй-
на, как в днешно време се 
възприема личността на 
Махно там?

Да, бях в Украйна. В насто-
ящия момент украинското 
правителство се опитва да 
направи от Махно национа-
лен герой и да го изкара бо-
рец за независимостта на 
Украйна. Не говорят за него, 
че е бил анархист, а че е бил 
национален освободител. 
Всъщност по онова време 
той се е борил не само сле-
щу белите и червените, но 
и против национализма и на-
ционалната независимост, 
която прокламират петлю-
ровци. Всъщност Махно е 
бил анархокомунист, който 
се е борил за свободни съве-
ти.

Разкажи нещо повече за 
художествените достойн-
ства на книгата. Трудно ли 

я преведе, лесна ли е за че-
тене или не?

Книгата „Пътят на Нес-
тор Махно” съдържа страш-
но много факти и официални 
документи – от една стра-
на е много трудна за чете-
не, но от друга страна съ-
държа и страшно много ори-
гинални събития, разказа-
ни на прост език, например 
разговори между хората по 
време на събрания, на пъту-
вания, както и диалози меж-
ду Махно и Троцки, между ко-
мандирите от махновската 
армия. Така че от една стра-
на книгата е за историци и 
хора на науката, но от друга 
страна притежава и много 
художествени достойнства 
и може да се чете и като ро-
ман, има художествени из-
мерения. Книгата съдържа 
и факти, издадени от бели-
те в емиграция, много сним-
ки, карти. За представяне-
то на книгата приготвихме 
и един документален филм, 
който е заснет от Елен Ша-
тален в Гуляй поле, родното 
място на Махно и е заснет 
сега, в днешна Украйна. Елен 
Шатален е оператор от 
Франция, която издаде кни-
гата „Нестор Махно – един 
селянин от Украйна”. Устано-
вихме контакт с нея и очак-
ваме да дойде в Гърция, за да 
представи своя документа-
лен филм.

Чел ли си книгата на 
Пьотр Аршинов за Махно и 
какво мислиш за нея?

Да, в Гърция тази книга 
е издадена отдавна. Това е 
кинга за историята на мах-
новското движение, но в нея 
Аршинов говори от свое 
име, той не е разполагал с 
официални данни, за да може 
да потвърди всичко, кое-
то пише. Освен това сами-
ят той е отсъствал доста 
време от махновското дви-
жение и тази книга не е чак 
толкова детайлна поради 
споменатите причини. Но, 
разбира се, това е също ин-
тересна книга.

Мислиш ли, че книгата, 
която си превел е по-обек-
тивна от тази на Арши-
нов?

Да, „Пътят на Махно” е 
доста по-обективна, защо-
то тя показва и недобрите 
страни на махновското дви-
жение или по-скоро недос-
татъците на цялото анар-
хистко движение от онова 
време, в противоположност 
на книгата на Аршинов, кой-
то показва анархистите 
единствено като светци, 
но това не е цялата исти-
на. В края на краищата все-
ки има своите недостатъци 
и грешките на анархистите 
не омаловажат ни най-мал-
ко техния идеал и тяхната 
борба. •
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Невинност и възмездие
д е п у т а т и т е  с а  с ъ у ч а с т н и ц и  и  у к р и в а т е л и  н а  п р е с т ъ п л е н и я

Тогава в Ловеч, Белене и де-
сетки още концлагери и за-
твори, кръстени като за по-
дигравка „Трудово възпита-
телни общежития”, се под-
визаваха брутални убийци 
от рода генерал Иван Гори-
нов или генерал-полковник 
Мирчо Спасов и техните 
палачи и садисти. Тогава в 
трите дунавски острова 
Магареца, Щуреца и Преде-
ла и незнайните затворни-
чески гробища бяха зарове-
ни труповете на хиляди ла-
геристи и затворници, пре-
бити с колове, умъртвени 
от глад, от замръзване или 
удушване, разстреляни или 
покосени от болести, чието 
лечение беше забранено на 
лекарите. Тогава наемните 
убийци от МВР, ДС, гранични 
и вътрешни войски избиваха 
и получаваха награди за все-
ки пожелал да напусне вашия 
„Рай”, сред тях и разстреля-
ните от упор деца край село 
Мезек (Свиленградска око-
лия).

Ако разстрелът на кола-
борационистите с Хитле-
рова Германия и обесването 

на Мусолини с главата надо-
лу край Милано е възмездие, 
то не би ли било двойно по-
оправдано, г-н Пирински, съ-
щата съдба да бяха сподели-

ли колабора ционистите със 
Сталинова Русия и Вашия 
Тато, за когото неговият 
историо граф Боян Касте-
лов пише в един от своите 
„563 щриха към портрета”: 

„Тук (в Дирекцията на мили-
цията) Живков, изглежда за 

първи път изпитва опияне-

ние от властта. Пред бли-

зък приятел признава, че сам 

е убивал някои от задържани-

те. С топор. Двама милици-

онери държали жертвата, а 

той – от зад с топора.” (с. 72, 
в „Тодор Живков – мит и исти-
на”, книгоиздателска къща „Труд”, 
2005 г.)

Вие, господа и дами от „ле-
вицата”, сте укриватели на 
убийци и следователно – съ-

участници в тези престъ-
пления против човечество-
то и мира, за които няма 
давност. Кога вие и вашият 
Консултативен съвет по за-

конодателство ще се съо-
бразите с тези „историче-
ски известни факти”? Кога 
ще „отчетете предходното 
поведение” на вашите деди и 
бащи, подбудители, вдъхно-
вители и участ ници в масо-
вите репресии, арести, мъ-
чения, зверства и убийства 
от 9.9.1944 г. до 10.11.1989 г. 
на стотици хиляди „заради 
политическите им и идейни 
убеждения”? И ако не го сто-
рите, не следва ли и вие да 
получите заслуженото въз-
мездие?

Остава ми да се справя и с 
отговора на видния историк 
и хермафродит Андрей Пан-
тев: не, господине, не е има-
ло никакво „народно” въста-

ние, нито насилствена или 
драстична смяна на власт-
та, защото старото пра-
вителство на Муравиев не 
само, че не се е съпротивля-

вало, но е поканило БКП да 
влезе в него с толкова ми-
нистри, колкото е получи-
ла и в ОФ-правителството, 
оглавено от един образцов 
демократ. Станалото през 
тази „нощ първа от нова-
та ера” – срещу „девети” – е 
опи сано картинно от Стоян 
Трандафилов – историк и син 
на един от участниците в 
псевдопреврата, извършен 
с помощта на военните на 
НЦВ клетвопрестъпници в 
условия на окупация на стра-
ната от Червената армия. 
През тази „бурна нощ” без 
пушка да пукне е било подме-
нено правител ството на зе-
меделеца Константин Мура-
виев с това на небезизвест-

ния от близката българска 
история фашизоиден профе-
сионален превратаджия, съ-
ветски шпионин и съратник 
на БКП – Кимон Георгиев.

Ако сред избитите има 
невинни жертви, Пантев би 
трябвало да обясни за как-
во възмездие става дума? 
Може би за онова, за което 
имплицитно пледира бивши-
ят живков прокурор Атана-
сов? (Нали и компенсацията 
също е възмездие!) Позова-
ването на „многото загина-
ли турци при българското 
освобождение”, което „учени-
ят” настоява да „честваме”, 
няма да му помогне особено. 
Защото, ако „освободените” 
са избивали, изнасилвали и 
ограбвали тихите и мирни 
иноверци, чиято невинност 
се доказва и от факта, че са 
пожелали да останат в ро-
дината си след изтегляне-
то на турските власти от 
България, то по какво те са 

се различавали от башибозу-

ците, срещу които нашите 
патриотари и днес реват 
пост фактум? И не трябва 
ли пантевци да понесат не 
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вителство досега си подме-
няше по двама-трима мини-
стри и „висши” заптиета, а 
хаосът, мизерията и прес-
тъпността не отслабва-
ха – само минаваха на поред-
ното подстригване в медий-
ната бръснарница и излиза-
ха като нови от там. Румен 
Петков не трябва да се мах-
не – напротив, да му турят 
една корона и да го дават по 
шест часа на ден – той е ис-
тинското лице на българска-
та държава и няма какво да 
го крият. Друго лице държав-
ността не е имала, откак я 
знаем – все същият гьонсу-
ратлък с различен акцент и 
кожни оттенъци.

Идва обаче нова фаза в 
българската държавност – 
минаваме си честно и поч-
тено под шапката на нова 
империя и средната електо-
рална единица тържеству-
ва, че най-сетне ще има ред. 
Колкото сме били империя (а 
то е все тъй), каквото е ре-
къл султанът – било в Цари-
град, било в Москва – това е 
ставало. Стига да имаш къс-
мет султанът да е харен, 
пък тия от евроатлантиче-
ската в Брюксел/Вашингтон 
изглеждат едни благи таки-
ва. Да, ама пак – йок. Вместо 
да си пратят кръстоносци-

те да изтребят местните 
хаирсъзи и да се възцари ред 
и благоденствие, те ги пра-
щат само като има нещо 
среща на НАТО и пр., да им 
пазят богопомазаните вели-
чия. А по „проблемите” и те 
ни гласуват вотове. Само 
през тоя месец държавния 
департамент на САЩ тегли 
един голям вот на българска-
та държава, чиито чиновни-
ци цитирам: „често практи-
куват безнаказано корупци-
онни дейности”, „липсва 
адекватен контрол” върху 
заптиетата-следователи 
(НРС) и заптиетата-гавази 
(НСО), изборите са „помраче-
ни от безпрецедентно купу-
ване на гласове”, резултат 
от „усилията на бизнес кръ-
гове и фигури от организи-
раната престъпност да вля-
зат във властта”. И на цяла-
та тая държавническа пре-
лестна картинка, държава-
та била ценен партньор на 
Алианса. Какъвто ценният 
партньор, такъв и Алианса. 
Хайде, Вашингтон – далече 
и много встрани. Давайте 
там пушечно месо за Ирак 
и Афганистан, пък другото 
„се надяваме да го оправи-
те”, демек, ако ще взимате 
рушвети, поне да е от щат-
ски фирми – направете си 
цивилизационния избор най-
сетне.

Ами Брюксел? Голямата 
работа, дето накара часов-
ниците в България да вървят 
назад? Брюксел директно 
отказа да дава пари на бъл-
гарската държава, защото 
била ненадеждна, разбирай 
некадърна и/или престъпна. 
За тоя свят, дето се върти 
от парите и бюрокрацията, 
да не ти дадат бюрократи 
пари си е бая вот на недове-
рие. Само че и тоя вот към 
българската държава утече 
като другите, а български-
ят данъкоплатец няма лукса 
на Европейската комисия 
да отбие българското пра-
вителство от нянката, ко-
гато е явно за цял свят, че 
това правителство е мръс-
но. Българският данъкопла-
тец е длъжен да си плаща 
на всяко правителство и на 
всеки мафиот, защото ина-
че ще яде бой от мафиота, 
който е и по съвместител-
ство заптие, за да не се раз-
дува щатът.

Никой обаче не тръгва да 
спасява жалката българска 
рая, която е видно, че тъне 
в хаос, престъпност и ми-
зерия вече толкоз десети-
летия. Защото сюртуци-
те – и в Брюксел, и във Ва-
шингтон, и в София – не са 
част от раята. Те са дър-
жавници и раята за тях е фу-
раж. След поредната бомба 

с екскременти, която бъл-
гарските заптиета гръмна-
ха, защото друго не могат, 
всичкото народен избраник 
се юрна да спасява не раята, 
която е очевидната жерт-
ва, а... държавността. Ни-
кой не каза колко деца, болни 
и стари хора са пострадали 
от ограбените от данъко-
платеца пари, заминали по 
западни курорти и банки, за 
скъпи „подаръци” за блюсти-
тели на реда и пликове „до-
пълнителни възнаграждения” 
за най-скъпо платения физи-
чески труд за бюрократа – 
затварянето на очичките. 
С тия пари била „ощетена 
държавата”! Тая същата дър-
жава, дето е доказано вече 
стократно отвън и отвъ-
тре, че е разсадник на хаос, 
мизерия и престъпност. Не 
ощетена – тя трябва да 
бъде срината веднъж зави-
наги, да върви при нейните 
велики държавници в гроби-
щата, дето никой едно цве-
те не слага. Да върви при 
„идеала” на историка-прези-
дент Гоце – генерал Влади-
мир Вазов и другите „герои” 
от Първата и Втората на-
ционална катастрофа. На 
тях те донесоха медалите, 
славата и кметските и ми-
нистерски кресла, а на наро-
да – хаоса, мизерията и кла-
нетата на превратаджии-

те. Няма нужда да ми идват 
европейски комисари да ми 
обясняват, че положението 
е нетърпимо. Забелязахме, 
представете си. Няма нужда 
да ми идват и американски 
емисари да ми превеждат на 
английски какво пише по бъл-
гарските вестници и те на 
свой ред да превеждат по-
сле на български мъдрите 
им заключения. Аман. Няма 
нужда и да ми идва поред-
ния Бил Клинтън да рецити-
ра отец Паисий и други шла-
гери от вехти български чи-
танки. Време е ние да им из-
рецитираме нещо от амери-
канската читанка: „От опит 

знаем, че човешкият род е 

по-склонен да тегли, дока-

то може, теглото, вместо 

да се оправи, като премахне 

формите, с които е свикнал. 

Но когато злоупотребите 

и грабежите продължават 

толкоз дълго, че да разкрият 

несъмнения заговор човек да 

бъде поставен под игото на 

абсолютен деспотизъм, не-

гово право и негов дълг е да 

отхвърли това управление и 

по нов начин да обезпечи сво-

ята сигурност”. Ако на бра-
тята американци тоя пасаж 
от пергамента на Деклара-
цията вече не им трябва, 
могат да ни го подарят – за 
нас е таман. •

А. Ванчев

Държавност = престъпност
Мястото на д ържавата е при нейните велики д ържавници

» » » продължава от страница 1
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Абортите се 

увеличават

На 65 000 раждания у нас 
се падат 50 000 аборта 
годишно. Сред тийнейджъ-
рите пропорцията на абор-
тите и ражданията е още 
по-зловеща - 38/41. Според 
проучване в Интернет 
26% от жените одобря-
ват аборта при всякакви 
обстоятелства, макар че 
едва 5% са наясно с риско-
вете от него. •

Ползата от законите

Уж протестирахме за 
Странджа, уж спечелихме 
промяна в закона, уж няма-
ше повече да строят.

Спреният от петчленен 
състав на ВАС ваканцио-
нен комплекс „Златна пер-
ла” край Варвара отново 
получава „зелена светлина” 
с новия общ устройствен 
план (ОУП) на Царево, съоб-
щи общинският съветник 
от СДС в града Людмил 
Николов. Близо 7 хил. дка в 
община Царево са предви-
дени за застрояване в но-
вия ОУП. Планът беше одо-
брен от общинския съвет 
на 18 март въпреки възра-
женията и забележките на 
ВиК, електроразпредели-
телното дружество EVN, 
природен парк „Странджа” 
и други институции. Толко-
ва за ползата от законите 
и вратичките в тях. •

Събаряли по 

Черноморието

32 незаконни обекта по 
Южното Черноморие 
трябва да бъдат премах-
нати от собствениците 
им, съобщиха от ДНСК.

Строежите са изграде-
ни в нарушение на Закона 
за устройството на Чер-
номорското крайбрежие. 
Това е констатирала про-
верка на инспекторите. В 
статистиката за добро-
волно премахнати неза-
конни сгради обаче не вли-
зат най-сериозните запо-
веди, издадени от ДНСК 
за събаряне на черномор-
ски хотели. Те са от м. май 
миналата година за хоте-
лите „Дюн” – в момента 
собственост на Мая Илие-
ва, съпруга на убития през 
2005 г. Георги Илиев, „Хе-
вън” – притежание на Ге-
орги Славов-Главата, син 
на взривения преди чети-
ри години в асансьор в цен-
тралата на СИК в София 
Стоил Славов – „Телето”, 
и „Оазис” – на компанията 
„Галакси пропърти груп”. До 
издаването им се стигна, 
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Двама от активистите ус-
пяват да преминат грани-
цата, благодарение румън-
ското гражднаство на еди-
ния. Останалите изтърпя-
ват ада на полицейската 
проверка (включително да 
бъдат събличани голи), пра-
вят няколко спонтани де-
монстрации с транспаран-
ти, след което се връщат в 
София. Тук драмата продъл-
жава. Двама решават да се 
върнат в Германия през Сър-
бия, а другите – да опитат 
да влязат в Румъния през Ду-
нав мост (Русе-Гюргево). На 
сръбската граница момче-
то и момичето са спрени, 
щателно претърсени, иззе-
та им е антифашистка и ан-
тирасистка пропаганда във 
формата на листовки и на-
шивки и в крайна сметка са 
спрени и не са допуснати да 
влязат в Сърбия с мотива, 
че носят „неонацистка про-
ганда”!? Връщат се в София, 
а на следващия ден се опит-
ват да потърсят помощ от 
германското посолство в 
София. Там явно имат инфор-
мация за тях, която са пода-
ли и на румънските власти 
и ги посрещат не като гер-
мански и европейски гражда-
ни, а като хора „извън зако-
на”. Достигнали до абсурд-
ността на факта, че имен-
но германски граждани не 
могат да напуснат България 

нито през Румъния, нито 
през Сърбия, активисти-
те питат в посолството 
дали могат да им помогнат 
и препоръчат нещо. Вместо 
помощ от служителите в 
посолството научават, че 
могат да се върнат през Гър-
ция, а родителите им веро-
ятно могат да платят само-
летните им билети. Посол-
ството се държи като ту-
ристическа пътна агенция, 
която обяснява различните 
оферти. Най-накрая момче-
то и момичето успяват да 
вземат самолет от София 
до Берлин. Останалите 4 ак-
тивисти – 3 момичета и 1 
момче – заминават за Русе 
с идеята все пак да стиг-
нат до Букурещ, като преди 
това оставят всичките си 
материали против НАТО в 
София. На 25 март те са на 
граничния пункт при Дунав 
мост – там отново са спре-
ни и въпреки че не откриват 
дори и пропагандни матери-
али, отново им е отказано 
да влязат на румънска тери-
тория – този път с мотива, 
че имената им вече са вкара-
ни в полицейските регистри 
от задържането им при Ка-
лафат и представляват за-
плаха за „срещата на НАТО 
и сигурността на Румъния”. 
Това вече прелива чашата и 
активистите стартират 
спонтанен лагер „Без грани-
ци” откъм българската част 
на границата при Дунав 

мост. Правят и 2 транспра-
ната – „Без нации, без грани-
ци” на английски език и дру-
ги два на английски и българ-
ски език с малки разлики по-
между им – “Romania ignores 

freedom of speech during NATO 

summit” и „Румъния уби Сво-
бодата заради срещата на 
НАТО”. Младежите изкарват 
там 2 дена и 2 нощи, като 
обясняват на българската 
гранична полиция, че „така 
са им казали от немското 
посолство”, поради което 
не срещат сериозни пробле-
ми от нейна страна. Много 
от преминаващите хора из-
разяват симпатия към дей-
ността на активистите, 
като един дори им подаря-
ва храна с думите „Аз мразя 
НАТО. Подкрепям това, ко-
ето правите. От един бъл-
гарски работник.” По време 
на престоя си на границата 
на 25 и 26 март немските 
анархисти са били подкрепе-
ни и от хора от инфоцентъ-
ра „Екотопия” в Разград, ко-
ито помагат за направата 
на транспаранта с българ-
ския текст. Активистите 
дават и множество интер-
вюта за румънски медии по 
телефона, както и за мест-
ните русенски вестници 
„Утро” и „Бряг”, където са пуб-
ликувани кратки материали 
за случая. На 27 март чети-
римата младежи се връщат 
в София, защото разбират, 
че така или иначе „демокра-

тична” Румъния няма да им 
позволи да влязат на нейна 
територия. Привечер най-
после успяват да излязат и 
от България през Сърбия.

Целият този случай по-
казва връхната точка, до ко-
ято може да стигне парано-
ята на румънските власти 
от страх пред техните ва-
шингтонски и други госпо-
дари. След като три моми-
чета и едно момче предста-
вляват заплаха за срещата 
на НАТО, как ли биха реагира-
ли, когато срещу тях се из-
правят милиони разгневени 
хора? След като четирима 
граждани на държава-членка 
на ЕС не могат да влязат в 
друга такава страна, само 
защото искат да изразят 
мирно позицията си срещу 
срещата на господарите, 
това означава само едно – 
болшевизмът е отново тук 
под формата на „новия све-
товен ред” на Буш, а НАТО 
е антидемократична воен-
на организация, срещу ко-
ято не може да се протес-
тира по никакъв начин! Тол-
кова  можеше да се протес-
тира преди години и срещу 
Варшавския договор и то 
със същите аргументи – мо-
жете да си протестирате 
срещу САЩ и НАТО колкото 
си щете, защото те са ло-
шите, но не и срещу СССР и 
Варшавския договор. Яли сме 
го това. Мерси! •

Иво

СРЕЩАТА НА НАТО В БУКУРЕЩ

Румънските копои надминаха...
НА НАТО В БУКУРЕЩСРЕЩАТА Н
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ВЛАСТ И БЕЗВЛАСТИЕ

Венецуела, 2008
б е з в л а с т н и ч е с к о т о  п р е д л о ж е н и е  з а  н а с т о я щ а т а  с и т у а ц и я
Колективният обзор на ре-
дакцията на Ел Либертарио 
предлага своето схващане 
за това кой път да се след-
ва за овладяване на насто-
ящата ситуация във Венецу-
ела, събран в лозунга “Срещу 
(б)олигархията (от „боливар-
ската революция” на Чавес – бел. 
ред.), демагогията и коруп-
цията: автономна битка на 
експлоатираните!”

Положителните общест-
вени промени се извърш-
ват с дейността на народ-
ни движения, а не от прави-
телствата. Както ясно по-
казва ситуацията във Ве-
нецуела и в други части на 
Латинска Америка, волята 
за промени на мнозинство-
то бива канализирана и об-
яздена от ново-бюрокрация-
та, която се опитва с всич-
ки възможни средства да за-
тегне клупа на властта си. 
От 1999 г. оцеляването на 
всяка цена на новото прави-
телство е негова принципна 
цел. В централизацията, ми-
литаризацията и персонизи-
рането на властта – всичко 
това, което иначе се рекла-
мира и пробутва като “рево-

люционен процес”, – една от 
основните цели е да овла-
дее и помири властовите 
структури и техните про-
тагонисти, които от 90-те 
години на ХХ век се борят да 
сложат край на господства-
щата роля на Аксион Демо-
кратика и COPEI – двете по-
литически партии, които 
последователно управляват 
страната от 1958 г. насам.

След деветте години на 
това правителство, подпо-
могнато от най-големия ико-
номически бум за последни-
те тридесет години и под-
крепата на обществените 
власти, започваме да откри-
ваме потвърждения на фа-
кта, че нищо реално не се е 
променило. Убеждаваме се в 
това, че променихме имена-
та на своите лидери, но про-
дължаваме да сме толкова 
потиснати, колкото винаги 
сме били. Виждаме, че тези, 
които опетниха думата “ре-
волюция” и другите сходни 
идеи, се възползваха от на-
шата мизерия, за да подсигу-
рят собствените си места 
в елита на богатите и при-
вилегированите. Днес вече е 

време да възвърнем автоно-
мията си като първа крачка 
към истински конструктив-
на промяна.

Предложението към кон-
кретната сегашна ситуа-
ция е да се изградят центро-
ве на различни групи и ав-
тономни движения, самоу-
правлявани от тези, които 
ги съставят, за да се борим 
за извоюване на правата, ко-
ито бяха похитени от вла-
стите: правила за домове-
те ни, работата, здравео-
пазването, обучението, лич-
ната сигурност, обществе-
ните пространства и като 
цяло – за качеството на жи-
вота. Някои последни опити 
като тези на движенията за 
местното движението за 
опазване на околната среда 
от минната индустрия в Зу-
лия и Комитета на жертви-
те в Лара вече се движат в 
тази посока. Реалното при-
съствие на много общест-
вени движения ще се бори 
срещу изкуствената по-
ляризация: нито чависти, 
нито опозиционери. Това ще 
бъде борбата на народа за 
неговите собствени права, 

а не за привилегиите на оне-
зи отгоре.

Властимащите инсти-
туции несъмнено ще се опи-
тат да се справят със сво-
бодната войнственост на 
потиснатите. Но чрез съз-
даването на последовател-
ни метежни ситуации, чрез 
автономните движения, 
тяхната връзка, сплоте-
ност, увеличаване и радика-
лизиране – поради неспособ-
ността на правителство-
то да задоволи техните 
нужди, движенията ще пре-
раснат от краткотрайни 
бунтове в революционни мо-
менти. По този начин авто-
номните движения ще имат 
потенциала да се самотран-
сформират от бунтовниче-
ски в чисто революционни 
движения. В този процес все 
пак не трябва да присъст-
ват политици с популист-
ки маски, нито пък силни ли-
дери с “дървен крак”. Това е 
един урок, който трябва да 
научим от пагубното “Бо-
ливарско социалистическо 
правителство”. •

в. Ел Либертарио, 
със съкращения
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след като близо седем ме-
сеца Върховната админи-
стративна прокуратура 
убеждаваше контролните 
органи в държавата, че в 
Слънчев бряг има незакон-
но построени сгради и те 
трябва да бъдат премах-
нати. Реален резултат от 
тези заповеди няма и до 
днес. •

Мексико: насилие по 

време на стачка

Тежката стачка и окупа-
ция на Автономния уни-
верситет “Метрополита-
на” (UAM) в югоизточната 
част на Мексико Сити на-
влезе в 34-ия си ден, въпре-
ки че стачните постове 
бяха атакувани от настър-
вени студенти. Студен-
тите прекратиха и прего-
ворите между синдикални-
те лидери и университет-
ските власти. Стачката 
на Независимите синдика-
ти на трудещите се към 
UAM - (SITUAM) започна на 
1 февруари, а работещи-
те поставиха 11 искания, 
едно от най-важните сред 
които е покачване на тру-
довото възнаграждение с 
35 процента. •

Стига толкова 

независимост

Комисарят на Европейския 
съюз за външни отноше-
ния Бенита Фереро-Валд-
нер заяви, че в Съюза нара-
ства тревогата от евен-
туално признаване на не-
зависимостта на Абхазия 
от страна на Русия при 
предстоящото гласуване 
на въпроса в руския парла-
мент.

Тя подчерта, че ЕС вина-
ги е подкрепял и продължа-
ва да подкрепя територи-
алната цялост на Грузия.

Русия прекрати икономи-
ческите си санкции спрямо 
самопровъзгласената ре-
публика Абхазия, след ко-
ето грузинските власти 
обвиниха Москва в „поощ-
ряване на сепаратизма”.

Двете неконтролирани 
от Грузия автономни об-
ласти Абхазия и Южна Осе-
тия започнаха да търсят 
активно международно 
признаване на своя сувере-
нитет, след като повече-
то държави-членки на ЕС и 
САЩ одобриха отделяне-
то на Косово от Сърбия.

Лидерът на непризна-
тата република Абхазия 
Сергей Багапш също не из-
ключва възможността тя 
да признае независимост-
та на Косово.
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Тъжен помен
Следобеда, в Студенския 
дом на културата, кубин-
ските дипломати бяха орга-
низирали траурен митинг, 
на който ни поканиха. На-
вярно, защото ние с Гачев 
бяхме единствените, оти-
шли сутринта в посолство-
то не поради протокола. Но 
бай Митьо трябваше бързо 
да се връща в Пловдив – ос-
тавил жена си в много теж-
ко състояние. Аз отидох сам 
и застанах доста встрани 
от входа, защото в него мо-
мент пристигнаха колите 
с посланика и дипломати-
ческия персонал. Фелипе То-
рез слезе от първата кола и 
се направи, че не забелязва 
официалната комсомолска 
делегация, която го очаква-
ше с букетите пред входа. 
Той се насочи към мен, рече 
„Салуд компанеро!”, прегър-
на ме през рамото, минахме 
покрай шпалира от зяпнали 
членове на ЦК на комсомола 
и копои от ДС и ме въведе в 
препълнения с латиноамери-
кански студенти салон, кои-
то ни посрещнаха с овации, 
с което объркаха още пове-
че представите на шпиони-
те на ДС върху моята само-
личност. „Камарад Фелипе” 
искаше да седна горе в дело-

вия президиум около покри-
тата с червено сукно дълга 
маса, но аз реших, че и това 
им стига на официалните 
посрещачи и затова оста-
нах долу „сред масите”. Ня-
кой ме запита:

– От къде се знаете?
– От кубинската граждан-

ска война.
Митингът беше открит 

от посланика. В речта си 
Фелипе Торез цитира „Че” за 
„десетте Виетнама, чиито 
пожари трябва да осветят 
планетата” и за дълбоко неу-
доволствие на официалната 
делегация заяви:

– Не мир, а поток от ла-
маринени ковчези е нужен. 
Само тогава американски-
ят пролетариат ще може да 
осигури мира на света!

После говориха студенти 
от различни страни за рево-
люцията на Латиноамери-
канския континент и завър-
шиха с „Интернационала”, 
изпълнен на испански. След 
това се прибрах. Не забеля-
зах „опашка” след мен. Три-
десет години по-късно, ко-
гато ми разрешиха достъп 
до досието, което ДС е об-
разувало срещу мен, се по-
интересувах дали някои от 
присъстващите в Кубинско-
то посолство е направил до-
нос. В предадените ми то-

мове не намерих такъв, кое-
то не доказва нищо, защото 
документите в моето до-
сие за първата петилетка 
след затвора бяха много ре-
хави, което беше ненормал-
но за една полицейска стра-
на. Като че ли единствени-
ят резултат от „Операция 
Че” беше заблуждението на 
бай Митьо, който, като се 
завърнал в Пловдив, казал на 
своята Стоянка, че когато 
ни представил пред Торез, 
като „милитанти на IV-и Ин-
тернационал”, аз не съм реа-
гирал и той бил склонен да 
приеме мълчанието ми като 
знак на съгласие. (Така мисле-
ше някога и „заведущият по-
литическата част” в Пазар-
джишкия затвор Ангел По-
сталков – виден партиза-
нин и выдающийся кретин.) 
Освен от любознателност, 
трябва да кажа, че в извест-
на степен, бях съблазнен от 
мисълта, че саможертвата 
на „Че”, който изостави влас-
тта, за да отиде в плани-
ните на Боливия (а ла нашия 
Ботев, който обаче беше 
„само един обикновен буку-
рещки хъш”) е акт и симп-
том на предстоящи револю-
ционни събития в южноаме-
риканския континент.

Този жест беше необича-
ен и с това спечели сърцата 

на голяма част от револю-
ционната младеж по света. 
Тогавашните младоци, кои-
то на следващото 1968-о 
лято дойдоха в София на 
„Фестивала” и се разхожда-
ха с неподкастрени бради по 
„Царя”, бяха превърнали „Че” 
в свой кумир. Но и те като 
днешните, които окачват 
портрета му по фанелките 
си, едва ли бяха прочели ред 
от него.

Когато се запознах с ня-
кои от книжлетата му, ус-
танових, че словата му не 
се различаваха съществено 
от скудоумието на сталин-
ските агитпропи от преж-
ните години. В „Дневникът” 
и писанията „За герилята” 
(партизанската война) той 
не бе казал нищо оригинал-
но. „Теорията” за 10-те Ви-
етнама не съдържаше нищо 
ново за революционната 
стратегия и тактика. Ни-
какви „Виетнами” не могат 
да победят цитаделата на 
капитала, докато революци-
ята не създаде едно по-сво-
бодно и по-нравствено об-
щество от американското. 
От „10-те Виетнама” не би 
излязло нищо по-добро от 
днешния, ако бяха като този 
на Хо Ши Мин. (За последни-
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само моралната отговор-
ност за по-сетнешните зло-
деяния на техния Тато и не-
говите шпицкоманди по вре-
ме на т. нар. възродителен 
процес? Кой трябва да въз-

мезди един милион българ-
ски граждани за „етническо-
то им прочистване” през 
1984/85 г., което не може да 
бъде определено по друг на-
чин освен като духовен ге-
ноцид, който бе окървавен 
и прокуди половин мили он 
души от страната?

Анархистката позиция 

за вината, възмездието и 

наказанието 

В заключение, дами и г-да ду-
петати от „ляво”, от „цен-
търа” и от „дясно”, се налага 
да ви обясня, че ние, анархи-
стите разглеждаме норма-
та „зъб за зъб и око за око” 
като бакалски или канибал-
ски морал. За нас е прием-
лива само една насилстве-
на смърт – тази на бари-
кадата! Ние считаме, че 
престъп ниците – в това 
число и вие – сте следствие 

от вашата социална систе-
ма и за това сме против съ-
дебното наказание и овъз-
мездяване. Те ще изчезнат 
заедно с престъпленията, 
когато премахнем държава-
та и капитала. Като хора с 
идеали, но без илюзии обаче 
знаем, че за съжаление и след 
социалната революция, осо-
бено в началните години, ко-
гато вашият морал и прав-
но съзнание все още няма да 
са изчезнали напълно, кръ-
вожадността ще надделя-
ва често над морала на ре-

волюционера. И ще събужда 
чувството на мъст у ваши-
те жертви. Но и в този слу-
чай, ние ще бъдем противни-
ци на развихрянето на жи-
вотинските страсти, де-
монстрирано най-често от 
изверги от рода на вашия 
вожд и учител Георги Дими-
тров или вашия Тато, чиито 
статуи пазите и реставри-
рате. И ако в тези случаи 
мнозинството поиска въз-
мездие, тогава ние ще на-
стояваме съдбата на винов-
ниците да бъде определяна 

с висшегласие след като бъ-
дат из слушани и проверени 
данните във всички обвини-
телни и защитни речи на 
все ки, който има или иска да 
каже нещо пред революцион-
ния трибунал на въоръ жения 
народ. Ние сме за такова 
правосъдие, защото никой 
не може да подкупи или уп-
ражни натиск над един въ-
оръжен народ, в едно обще-
ство, в което е унищожена 
властта на държавата и 
парите! •

Георги Константинов

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:
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На първо място обаче 
отцепилата се от Грузия 
Абхазия ще се обърне към 
Русия, ОНД и международ-
ната общност, за да дока-
же за пореден път собст-
веното си право да бъде 
независима, отбеляза Ба-
гапш, цитиран от ИТАР-
ТАСС. •

Атентат в Израел

Палестинец е проникнал 
в елитно религиозно учи-
лище „Мерказ ха-Рав” в Йе-
русалим, след което е из-
стрелял повече от 600 па-
трона в рамките на около 
10 минути.

Нападателят е продъл-
жил стрелбата, докато 
сам не е бил убит от из-
раелски офицер. Той живе-
ел в съседство и се е при-
текъл на помощ след като 
чул шума.

Тежко ранени са 10, един 
от студенитте е починал 
малко по-късно от раните 
си. Още двама са в критич-
но състояние.

Терористът Абу Дхейн 
е работил в училището 
като шофьор. Семейство-
то му обяви траур и из-
дигна пред дома си зеления 
флаг на Хамас.

Според запознати Абу 
Дхейн е бил арестуван от 
израелските власти преди 
четири месеца, но два ме-
сеца по-късно е пуснат на 
свобода. Не се споменава 
за постановление за задър-
жане, присъда за излежа-
ване или обезщетение за 
това, че човекът е прека-
рал два месеца в затвора. 
Просто един от многото 
задържани (много от тях с 
години) палестинци, срещу 
които изобщо не са пов-
дигнати обвинения.

Не се обсъждаха също и 
20-те жертви на израел-
ски атаки отпреди някол-
ко дни, 4 от които бяха 
деца. За съжаление причи-
ната за подобни убийства 
се корени в омразата, ко-
ято възпитава израелско-
то правителство срещу 
собствения си народ. Дори 
и лидерите на най-крайни-
те палестински органи-
зации не се събуждат су-
трин с мисълта колко ев-
реи да убият и къде да го 
направят. За всичко си има 
причина. •

Империите не умират

Турското правителство 
отказа да подпише опе-
ративната програма за 
трансгранично сътруд-
ничество в размер на 32 
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В СТРАНАТА НА БОГАТИТЕ И СВОБОДНИТЕ

Фатализмът може да бъде фатален
Отворих вестник Сънди Ню 
Йорк Таймс преди няколко 
дни. Заглавието на първата 
страница беше „В много кли-
ники – повече печалба, от-
колкото лечение”. В статия-
та се разказваше за тенден-
цията в частните болници 
във Флорида инвеститори-
те да съкращават разходи-
те, за да повишат печалба-
та. Следват подробности. 
Печалбата на инвеститори-
те се повишила извънредно 
много, докато медицински-
те сестри и особено клини-
ките, в които работят, гу-
били със същите темпове. 
Първите били изгодно увол-
нени. А вторите – обречени 
на упадък. Но не се терзай-
те, че клиниките западат! 
Капиталът играе все по-ва-
жна роля, дори животът да 
се влошава, радват се на 
Wall Street! За тях е важен 
бизнесът.

Това, което видях опове-
стено на първата страни-
ца на Таймс, беше изцапана-
та с кръв циментова осно-
ва, която поддържа реалнос-
тта на грозната статия. 
Всеки знае, че всичко е изгу-
бено и всеки знае защо. Дори 
когато четем за социални 
неправди, ние просто стис-
каме зъби и не ни минава и 
най-бегла мисъл за създава-
не на група, която да се бори 
за по-възрастните от нас 
или за самите нас. Но пред-
ставете си, че милиони бяха 
прочели в същия този Сънди 
Таймс „Извънземни завладя-
ха болниците във Флорида, 
пациентите смазани като 
мухи, докато те поглъщат 
печалбата”! Огромна част 
от нас, от единия бряг до 
другия, би грабнала пръчки и 
бухалки, вили за сено и вся-
какви домашни пособия и би 
поела към Флорида на тълпи 
или пък към нашите местни 
клиники, или просто навън, 
търсейки всевъзможни на-
чини за самозащита. Пазе-
те се, извънземни! Но кога-
то наши роднини, приятели 
или други хора отстъпват 
пред присъщата алчност на 
капитализма – алчност, ко-
ято безмилостно и непре-
клонно се налага, ние хора-
та просто махаме за сбо-
гом. Каква е разликата? Ко-
гато в добрите стари коле-
жи разумът е потиснат за-
ради печалбата и социалния 
контрол, отново, какво от 
това, че го потиска бизне-
сът, а не враждебни злодеи, 
завладели мозъците на деца-
та ни? Или в мината, или зад 
щанда на Макдоналдс, или на 
поточната линия, или къде-
то и да е? Защо хипотетич-
но бедствие, причинено от 
пришълци, предизвиква въз-
мущение, докато истински-
те бедствия, причинени от 
обществените институ-
ции, не предизвикват нищо?

Фатализмът, на който се 
гневя е, че ние, хората, как-
то обикновено мислим, че 
няма алтернатива на капи-

талистическия бизнес, дори 
да се плъзгаме към ада. Фа-
талното, за което говоря, 
е, че докато мислим, че няма 
такава алтернатива, значи 
наистина няма.

Казано по-грубо, изглеж-
да, че се превръщаме в насе-
ление от страхливи, невежи 
хора – или може би във все 
по-страхливо и все по-нео-
бразовано население – поне-
же тази болест не е от вче-
ра, а върлува от много вре-
ме. Между другото, хората 
с дипломи, написани на пер-
гамент, които вървят с ви-
соко вирнати носове на все-
знайковци и които очакват 
другите, живееещи в недои-
мък, да се разкарат от пътя 
им, онези, които имат мно-
го пари (е, не неприлично 
много) и които мислят, че са 
над всичко, моля да отбеле-
жат, че говорейки за фата-
листи, нямам предвид глав-
но бедните хора, които са 
сериозно потиснати и на 
които им липсва информа-
ция и престижно образова-
ние. Най-потиснатите в об-
ществото наистина изпит-
ват параноя, но те го пра-
вят именно защото срещат 
условия, които я оправда-
ват, включително репресии 
с оръжие и нещо по-лошо – 
узаконяване на процъфтява-
щата бедност. Да се свиеш 
пред това, както мъдро пра-
вят бедняците, не е страх-
лива постъпка, а предпазли-
вост. Нещо повече – бедни-
те хора, въпреки че им липс-
ва задълбочена информация, 
разбират до голяма степен 
природата на окръжаващия 
ги свят, особено неговото 
лицемерие, вулгарност, алч-
ност и жестокост. На тях 
просто им липсват сред-
ства, за да се изправят сре-
щу това, освен ако не успе-
ят да се включат в соци-
алните движения, за да на-
правят нещо по въпроса. И 
моля да се отбележи също, 
че включвам и себе си в чис-
лото на фаталистите, пре-
връщащи се в нещастници, 
не се причислявам към бога-
тите и влиятелните, към 
собствениците, сенатори-
те, администраторите, бо-
совете или медийните маг-
нати. Тези приятели в сиви 
костюми правят само оно-
ва, което тяхната квалифи-
кация, състояние, интере-
си и отдавна вече твърдо 
установено съзнание изис-
кват от техния вид.

Не, говорейки за фатални-
те фаталисти, говоря пре-
димно за хората, които са и 
образовани, и същевременно 
добре защитени от репре-
сии и реакция. Говоря точно 
за привилигированите хора, 
които не са на върха на об-
ществената йерархия на ма-
териализма. Говоря за добре 
облечените, добре говоре-
щите, хората с добри обнос-
ки, които не са неприлично 
богати и властни, а просто 
достатъчно заможни и вли-

ятелни. Те са страхливите 
слепци или, ако предпочита-
те, страхливото примижа-
ване е тяхна запазена мар-
ка. И техният фатализъм е 
заразен. Разпространява се 
със скоростта на равноду-
шието.

Имам предвид вашата се-
мейна лекарка, за която до-
пускам, че е мила съседка 
с местна практика. Имам 
предвид учителя на ваши-
те деца в трети или пети 
клас, или в гимназията, за ко-
гото предполагам, че е гри-
жовен, либерален, великоду-
шен. Имам предвид месаря 
или пекаря, пощальона или 
всеки работник, членуващ 
в профсъюз, пожарникар, ав-
томеханик – всеки един, кой-
то демонстрира силна за-
гриженост към приятели и 
съседи, дори към хора, които 
не познава. Такива хора биха 
могли да загинат в пожари 
в сгради, при които първи-
те рискуват живота си, или 
имат нужда от колите, кои-
то другите поправят, за да 
се придвижват. Те обаче не 
демонстрират никаква за-
гриженост към хората, кои-
то гинат в мизерия или би-
ват разкъсвани от бомби, 
произведени в САЩ, нито за 
хората, които едва могат 
да прекосят своите собст-
вени квартали, а да не го-
ворим за пътуване из селца, 
градове, околности, регио-
ни или държави. Имам пред-
вид километричното мно-
жество раболепни слуги с 
бели якички във фирмите, 
които се трудят много под 
върха, но доста над улицата. 
Имам предвид хората с до-
ходи, достатъчно по-висо-
ки от тези, стигащи един-
ствено за оцеляване. Имам 
предвид хората, притежава-
щи телевизори, достъп до 
интернет, изобилие от кни-
ги, които имат дори пиано 
или поне две коли и акустич-
на китара. Имам предвид хо-
рата, които имат възмож-
ност за удобства и до някак-
ва степен са изолирани от 
насилието в делничния жи-
вот на градовете и които 
имат значителен достъп 
до истинската информация, 
дори ако набавянето ґ ко-
ства някакви усилия. Искам 
да кажа, че това не са ан-
тисоциални хора, не са мани-
аци за власт и не са в поло-
жение, от което да команд-
ват останалите, така че да 
са неизбежно самовлюбени 
и преситени, нито пък в са  
толкова потиснати и изоли-
рани, че всичко отвъд оцеля-
ването е херкулесов подвиг. 
С други думи, искам да кажа, 
милите хора като теб, ми-
лите хора като мен, мили-
те хора, които наблюдават 
процеса отвътре, докато 
Америка съсипва други хора, 
мили хора, които гледат от 
вътрешността разпадане-
то на Америка за сметка 
на нарастващото потисни-
чество. Имам предвид мили, 

либерални, загрижени хора, 
които гледат, гледат, гле-
дат, но не правят нищо, за 
да спрат ежедневните бед-
ствия, причинявани от капи-
тализма.

Фаталисти.
Ние, фаталистите, каз-

ваме на себе си дори не от-
крито, а в някаква скрита 
част на съзнанието си: „Мой 
човек, по-добър свят няма. 
Няма нищо полезно, което 
да можеш да свършиш извън 
тясното си обкръжение от 
приятели. Нещо повече – ако 
извадиш наяве нашия дълбо-
ко погребан ужас от това, 
което виждаме навсякъде – 
наяве за другите или дори 
само себе си, това ще бъде 
огромна саможертва – ще 
те имат за различен, няма 
да се вписваш, ще бъдеш от-
цепник и защо? Какъв е сми-
сълът от такава страшна 
загуба на удобство и подре-
деност, само за да протес-
тираш срещу нарастващо-
то потисничество у дома 
и убийствения терор по 
света, срещу ежедневните 
атаки върху всички роби на 
заплатата (да не говорим 
за превръщането на плане-
тата в тресавище), когато 
можеш да се радваш на всич-
ко това или поне да не му об-
ръщаш внимание, ако лице-
мерието не ти стига, за да 
му се радваш, или дори да си 
поскърбиш за минута-две, 
преди да се захванеш с нещо 
друго, от което да живееш 
по-добре.

Стегни се, мъжки. Не се 
прави на потресен. Ясно ти 
е, сигурен съм – обратно на 
всякаква логика и без дока-
зателства – протестът 
не води до никъде. Това е по-
ложението, като нищо не 
може да се направи с целия 
този ужас, за мен ще е по-до-
бре да мисля само за себе си 
и да си втълпявам, че всич-
ко е добре, по-добре е за мен 
да бъда бодър и усмихнат, да 
парадирам постоянно с веж-
ливостта си, да пожелавам 
„Приятен ден” на всеки, да се 
надявам без надежда, че ня-
кое чудо ще направи нещата 
по-добри, преди да се е нало-
жило да си купя пистолет, за 
да държа грубия терор по-да-
леч от живота ми. Затова, 
мой човек, скрий душевни-
те ми терзания, удави чув-
ството ми за солидарност, 
задуши човещината в мен и 
ме остави да бъда щастлив, 
ако не и страхлив идиот.”

Разбира се, в един момент 
някой ще трябва да направи 
нещо повече от това да от-
връща поглед настрани. И 
това ще бъде достатъчно, 
за да разтърси добре съзна-
нието и чувствата на ши-
роката маса хора, а също и 
нашите. Как иначе да измък-
нем хората от фатализма, 
щом за фаталиста всичко 
на повърхността просто 
допълва болестта? •

(следва)
Майкъл Албърт, Z Net
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40 ГОДИНИ ОТ УБИЙСТВОТО НА ЕРНЕСТО „ЧЕ” ГЕВАРА

Тъжен помен
ят също се разказваше, че 
на приема в посолството на 
Виетнам в София, поднесъл 
само по един портокал на 
разточителните си домаки-
ни во главе с Живков и се из-
винил с думите: „Ние сме бе-
дна страна и не можем да си 
позволим пищни банкети.” 
Но дори да е бил искрен, „чичо 
Хо” не е разбирал, че основи-
те, върху които е „изградил 
новото общество”, са гни-
ли и неговата диктатура не 
би могла да роди нищо дру-
го, освен дегенерати, които 
щом затлъстеят, ще се спо-
разумеят с империалисти-
те в името на взаимното 
им оцеляване. Това важеше с 
още по-голяма сила за Фидел 
и неговите „кастрати”, кои-
то установиха в Куба една 
не по-малко свирепа дикта-
тура от тази на Батиста и 
един етажиран като сват-
барска торта „социализъм”.)

Навярно човешката глу-
пост е по-трудно преодоли-
ма от полицейската дикта-
тура и у не малко хора има 
наистина нещо идиотско, 
щом се поддават толко-
ва лесно на манипулациите, 
приемат безкритично пане-
гириците и очакват всевъз-

можни спасители, освобо-
дители и чудотворци като 
„Че”. Ако „мислите” му бяха 
излязли изпод перото на ня-
кой простосмъртен, чийто 
задник не беше протривал 
министерски кресла, сигур-
но щяха да останат незабе-
лязани поради баналността 
и тривиалността си. Пре-
даденият от боливийските 
си „другари” герилеро стана 
идол за някои „революционе-
ри” и им импонираше именно 
с мъченичеството на един 
министър и респекта, кой-
то те имаха към държавни-
те постове. „Че” ги удивлява-
ше с това, че е напуснал кре-
слото си и е „отишъл да се 
жертва за други народи”, ся-
каш кубинският беше осво-
боден? Дори ние сме склонни 
да забравяме, че всеки един 
от нашите анархисти, кой-
то е загинал, без да омър-
си задника си с министер-
ско столче, остава незабе-
лязан, макар че в нравстве-
но отношение и по личен ку-
раж надхвърля с ръста си Ге-
вара десетки пъти. Анархис-
тическото движение е дало 
десетки хиляди такива при-
мери по целия свят. Само у 
нас в България те са стоти-
ци. (За четиримата испан-
ски министри от кабинета 

на Ларго Кавалеро не гово-
ря. Те дори нямат оправда-
нието на загиналите в бор-
бата властници.) „Че” беше 
рекламен продукт, който 
ни пробутваха, знаейки, че 
ни мамят! Затова ние про-
дължаваме да разрушаваме 
митовете, защото нямаме 
нужда от тях и търсим ис-
тината на всяка цена, колко-
то и висока да е. За нас дори 
смъртта в борбата не е ин-
дулгенция. Умират и се изби-
ват помежду си гангстери и 
мафиоти, както и изпрате-
ни в касапниците на война-
та милиони обикновени вой-
ници. Що се отнася до пла-
ча на платените оплаквачки 
от медиите, с който те из-
пращат всеки от „великите” 
и ни внушават каква загуба 
е претърпяло човечество-
то с кончината им, можем 
да съжаляваме истински, че 
нямат по-често поводи за 
смешните си сълзи.

*   *   *

Няколко години след това съ-
битие бях поставил на ета-
жерката в работната ни 
стая на ул. „Бистрица” №5 
един портрет на „Че”. Исках 
да проверя реакциите на ко-
легите и да провокирам до-

носниците от Изчислител-
ния център. Резултатът 
беше нулев. Само директо-
рът – Боре „Халата” – при 
едно свое посещение ме по-
пита: „Това ти ли си?” Отго-
ворих му: „Не виждате ли, че 
моята брада не е тая на „Че”, 
а физиономията ми е несрав-
нимо по-интелигентна?” Не 
зная дали по този повод, 40 
години след убийството му, 
в една своя декларация във 
връзка с поставянето на 
кандидатурата ми за член 
на Комисията по досиетата 
на ДС, „Съюзът на запасните 
контраразузнавачи и разуз-
навачи” (тоест на копоите 
от ВГУ и ПГУ на ДС) твърде-
ше, че аз не съм „никакъв де-
мократ” (което е абсолют-
но вярно), а „анархолиберал и 
поклонник на Ернесто Че Ге-
вара” (в което няма и мили-
грам истина).

Преди да „замина надале-
че с парахода Мажестик”, 
както се пееше в един стар 
шлагер, свалих портрета на 
Гевара и за спомен на отде-
ла оставих само своя – бра-
дат, гледащ с презрение към 
света, който беше негов 
„идеал”. Този последен „спо-
мен” също намерих в досие-
то си. •

Георги Константинов
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млн. евро. Подписването 
трябваше да се състои на 
6 март, четвъртък в Бур-
гас.

Действията на турска-
та страна са продиктува-
ни от решението на бур-
гаските общинари да при-
знаят геноцида над арме-
нците.

На 28 февруари Общин-
ският съвет в Бургас прие 
решение за признаване на 
геноцида и определи 24 ап-
рил като Ден на геноцида 
срещу арменския народ.

Вчера стана ясно, че Од-
рин ще прекъсне всички 
отношения с Бургас, зара-
ди приетата декларация, 
признаваща геноцида над 
арменците. •

МВР мързелува

МВР разкрива по-малко 
от половината от извър-
шените престъпления. За 
миналата година общата 
разкриваемост е 39,3%, 
през 2006 г. е била 55,5%, 
а през 2005 г. - 57,3%. Това 
е основният извод в отче-
та на най-голямата район-
на прокуратура в страна-
та, цитиран от вестник 
„Сега”.

Разкриваемостта при 
икономическите и кри-
миналните престъпле-
ние също е под 40 процен-
та, а най-успешно МВР се 
справя с установяването 
на неплащане на издръж-
ка – 97%. Когато няма сле-
ди, които да насочват към 
извършителя, и се изисква 
реална оперативна дей-
ност за изобличаването 
му, разкриваемостта е из-
ключително ниска, конста-
тират прокурорите. •

Обща стачка в Гърция

Държавните и общински 
служители в Гърция изля-
зоха на общонационална 
стачка срещу планирани-
те реформи в пенсионна-
та система на страната. 
Стачката блокира изця-
ло транспорта и затваря 
всички обществени учреж-
дения. В центъра на Ати-
на полицията е използва-
ла сълзотворен газ срещу 
анархистки групи, хвърля-
щи камъни и молотовки. 
Анархистите издигат ба-
рикади с горящи контей-
нери и автомобили, чупят 
витрини и стъкла на бан-
ки, преди да се разпръс-
нат. Според синдикатите 
стачката – третата от 
няколко месеца насам – е 
най-големият досега про-
тест срещу плановете за 
пенсионната реформа. •

ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Народът Лакота скъса със САЩ
На 20 декември 2007 година 
представители на племето 
Лакота изминяха пътя до Ва-
шингтон, за да обяват своя-
та независимост от „съюза” 
и да провъзгласят своя суве-
ренен статут. На 24 декем-
ври последва оттегляне от 
всички подписани споразу-
мения с правителството на 
Съединените щати.  Отте-
глянето, лично връчено на 
Даниел Търнър, заместник 
директор на отдел „Публич-
ни взаимоотношения” към 
Държавния  департамент, 
обявява незабавен  и безвъз-
вратен край на всички спо-
разумения между народа на 
индианците Лакота и САЩ 
по договорите, подписани 
през 1851 и 1868.

„Това е исторически  мо-
мент за хората на Лакота – 
заяви Ръсел Мийнс, водач на 
племето, либертарист по 
убеждения. – Колониалното 
господство на САЩ е към 
своя край”.

„За да си възвърнем ресур-
сите, които непрекъснато 
биват изземвани от нас – 
хората, земята, децата и 
водата ни, нямаме друг из-
бор, освен да вземем съдба-
та си в свои ръце” – обясни 
Филис Йънг,  бивш предста-
вител на индианските пле-
мена към  ООН.

Най-важен за момента е 
въпросът за частната соб-
ственост.  Части от Север-
на и Южна Дакота, Небраска, 
Уайоминг и Монтана са неле-
гално заселвани от години, 
въпреки всеизвестния факт, 
че народът на Лакота е су-
веренен собственик (исто-
рически) на тези земи.  Пред-
ставители на Лакота зая-
вяват, че ако Съединените 
Щати не влязат незабавно в 
дипломатически преговори, 
ще бъдат подадени молби за 
запрещение на хиляди сделки 
за имоти във всеки един от 
петте щата, което от своя 
страна би поставило под въ-
прос правото на собстве-
ност върху хиляди квадрат-
ни километра земя. 

„Действията ни не целят 
смущаване на Съединени-
те Щати, а чисто и просто 
спасяване живота на хора-
та ни,” добави Йънг. Тя също 
така сподели, че всеки може 
да живее в Лакота, която ще 
е свободна от данъци, но при 
положение, че се откаже от 
американско гражданство. 
Лакота ще издава паспорти 
и шофьорски книжки, но вся-
ка общност ще бъде незави-
сима една от друга. „Лакота 
ще бъде въплъщение на инди-
видуалната свобода с кому-
нален контрол”. 

 Резерватите на Лакота 
са едни от най-бедните и 
разорени райони в Северна 
Америка, безсрамна после-
дица от неспазени обещания 
и расова сегрегация. Смърт-
ността в Лакота е най-висо-
ка за САЩ, а продължител-
ността на живота най-ни-
ска за целия свят – 44 годи-
ни. Детската смъртност е 
пет пъти по-висока от тази 
в САЩ, а делът на самоубий-
ствата на тийнейджъри – 
със 150% по-голям от сред-
ностатистическия за ща-
тите. 97% от жителите на 
Лакота живеят под прага на 
бедността и 85% от тях са 
безработни.   

Оттеглянето от догово-
рите е напълно законно, зая-
ви Мийнс.  „Това е заложено 
в законите на САЩ и най-ве-
че в  член 6 от Конституци-
ята на Америка. Оттегляне-
то ни  е също така заложе-
но в законите по споразуме-
ния, приети от Виенската 
Конвенция,  ратифицирани 
от САЩ и международната 
общност през 1980 г. По за-
кон ние сме напълно в право-
то си да бъдем свободни и 
независими.”

33 години изминаха, от-
както народът на Лакота за 
първи път опита да се осво-
боди от лапите на „съюза”. 

През 1974 племето изготви 
проектодекларация за неза-
висимост – явна подиграв-
ка със заглавието на декла-
рацията за независимост 
на САЩ от Великобритания. 
Каузата им беше подпомог-
ната през септември тази 
година, когато ООН прие не-
обвързваща декларация вър-
ху правата на „коренното 
население”.  Администраци-
ята на Буш се противопос-
тави на тази нова мярка. 

Нито администрацията 
на Буш, нито „официалните” 
медии в страната са се по-
старали да направят какви-
то и да било изявления за 
случващото се. Факт е, че 
редица други щати – Изто-
чен Вашингтон, Вермонт, 
Орегон – от години говорят 
за отцепване от федерал-
ното правителство. Лако-
та направи първата стъпка 
и нейният народ е готов да 
се „бори до край”, както сами 
заявяват. Светът познава 
много империи и тяхното 
рухване винаги започва от-
вътре.  Америка – или „Нови-
ят Рим”, както властта там 
се величае – е една от тях, с 
военни бази в 134 страни по 
света. Дали това не е нача-
лото на края за империята 
Америка? Амин! •

Рая

ОТ УБИЙСТВОТО НА ЕРНЕСТО „ЧЕ” ГЕВАРА40 ГОДИНИ 
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Кюрдите и фашизмът

23 март 2008. Истанбул. 
Екип на „Свободна мисъл”. 
Разбрахме, че са започнали 
празниците Невруз или Не-
вроз, чието фолклорно зна-
чение отдавна е изместено 
от политическите проте-
сти и гледахме по телевизи-
ята стълкновенията между 
полиция и демонстранти в 
онези части на Турция, в ко-
ито бяха започнали по-рано. 
В сблъсъците в различни час-
ти на Кюрдистан загинаха 
двама души и мнозина бяха 
ранени – явно думата праз-

ник не беше много уместна 
за първия ден от пролетта. 
Затова и разпитвахме на-
дълго и нашироко нашите 
приятели как е най-сигурно 
да стигнем до площада Каз-
лъчешме, където щеше да се 
състои митингът, и оста-
нахме малко стъписани, ко-
гато ни казаха просто: „Хва-
щате трамвая до последна 
спирка и оттам вървете с 
тълпите.”

Вървете с тълпите

Решихме, че има две въз-
можности: или властта се 
е погрижила много сериозно 
празникът да бъде възможно 
най-стерилен в най-много-
людния турски, а всъщност 
и европейски град, тоест 
да има само песни, танци и 
гевреци, или ние трябваше 
да се сбогуваме сериозно с 
понятията си за полицейска 
държава, в която един разми-
рен народ провежда полити-
чески митинг. И двата вари-
анта изглеждаха някак нере-
ални. Малко след като сля-
зохме от трамвая ни стана 
ясно, че просто трябва да 
спрем да умуваме и да „раз-
бираме”, а да започнем прос-
то да описваме всичко, кое-
то става около нас, защото 
то не приличаше на нищо, 
което бяхме виждали досе-
га. В трамвая наистина има-
ше групички младежи, които 
носиха добре увити и някак 
си нарочно небрежно скри-
ти знамена. По улиците има-
ше купища полицаи и дотук 
всичко изглеждаше логич-
но и ставаше все по-инте-
ресно. От последната спир-
ка наистина нямаше как да 
объркаме пътя – все едно да 
объркаш пътя за стадиона в 
София, ако български отбор 
играе полуфинал за шампи-
онската лига. С множество-
то, което ясно беше тръг-
нало някъде, прекосихме два 
доста големи жилищни квар-
тала, а с наближаването на 
площада движението на ав-
томобили беше отцепено и 

заптиетата зачестиха осе-
зателно. В кварталите си 
вървяха местни хора, деца 
ритаха топка, никой не из-
глеждаше особено поразен 
от многохилядния кюрдски 
поход. Минахме по някакви 
сокаци, после под някакъв 
надлез и пред нас блесна при-
видно очаквана картинка – 
гъст полицейски шпалир, ко-
манди, радиостанции, хели-
коптери, веднага човешки-
ят поток беше разделен на 
мъже и жени и двете „крила” 
бяха насочени към различ-
ни пропускателни пункто-
ве. Там привикваха хората 
по четирима-петима души, 
претърсване, проверка на 
документи и продължаваш 

напред. От дясната страна 
на улицата, на която се раз-
виваше действието, ясно се 
виждаха гробищата – едва 
ли полицията случайно беше 
избрала такъв подходящ де-
кор за „контролната” си опе-
рация. Мощното присъст-
вие на полицията изобщо 
не ни изненада, но мощно-
то кюрдско присъствие ни 
втрещи. Краят им не се виж-
даше нито пред нас, нито 
зад нас, а все пак това не 
беше Кюрдистан. На самия 
площад вече бяха събрани 
десетки, а може би и стоти-
ци хиляди хора пред огромна 
сцена с мощно озвучаване, а 
тълпите не спряха да прииж-
дат още час-два.

Гробището на фашизма

Колкото и оскъдни да бяха 
познанията ни по турски, 
беше пределно ясно, че тук 
няма новогодишни честит-
ки. Макар мнозинството от 
хората да не носеха транс-
паранти и да не скандираха 
лозунги, да имаше много се-
мейства с деца, които игра-
еха, танцуваха и явно бяха 
празнично настроени, ми-
тингът беше огласян пре-
димно от политически ло-
зунги, името на Ердоган 
ясно ехтеше и не вярвахме 

да му честитяха първа про-
лет. Още по-ясно и по-често 
се чуваше лозунг, който за-
почваше с „Кюрдистан фа-
шистер…” и който по-късно 
нашите приятели ни обяс-
ниха, че означава „Кюрдис-
тан ще бъде гробището на 
фашизма!” Един от най-попу-
лярните плакати, издигнати 
на митинга, гласеше „Ортак 

душман Америка’дър” („Наши-
ят общ враг е Америка”). До-
тук определено бяхме в свои 
води, но нещо ни пречеше 
да се включим и това нещо 
бяха купищата сърпичуци, 
петолъчки и не на последно 
място ликът на вожда Мао 
Дзедун, който косо ни дзяпа-
ше отвсякъде и ни караше да 

се чувстваме като тибет-
ски монаси на хунвейбинско 
събрание. От една страна 
всичко беше идеално – хора-
та бяха солидарни, нямаше 
никакви вътрешни сблъсъци, 
нито дори пререкания, има-
ше огромни транспаранти 
против войната, против 
империализма, против поли-
цейщината – все едно бъл-
гарски антивоенен митинг 
умножен по много-много, но 
от друга страна присъст-
вието на всички тези социа-
листически платформи, бол-
шевишко-маоистки и прочее 
организации и организацийки 
беше меко казано странно.

Това ли искат кюрдите?

Странността на политиче-
ските ориентации на кюр-
дите не беше за нас в това, 
че имаше много Мао, Че Ге-
вара и сърпичук (нямаше Ле-
нин, Сталин и Маркс, между 
другото). Ако този изстра-
дал и горд народ е готов да 
замени единия фашизъм с 
друг, иди-дойди, толкоз по-
тъжно, но няма да е нищо 
ново. Странното и всъщ-
ност още по-тъжното е, че 
болшевиките при тях не са 
обединени. На огромен ми-
тинг, на който маса народ 
бяха дошли да покажат сво-

ето единство и общност, 
точно болшевишките орга-
низации изглеждаха повече 
на брой от гевреците. Про-
летариите от всички стра-
ни твърдо не се бяха съеди-
нили, а по-скоро се бяха раз-
роили. Първият въпрос, кой-
то веднага идва в главата, 
е как ще се разберат кой да 
бъде главен?

Другата трагедия

Най-голямата трагедия на 
кюрдите наистина са звер-
ските „операции” на турска-
та и иракската диктатури. 
След като турският аскер, 
обилно снаряжен и консулти-
ран от американските „спе-
циалисти”, изби десетки хи-
ляди хора, изсели стотици 
хиляди и опустоши над 3500 
села по време на своите пре-
хвалени „кампании” срещу 
ПКК в края на миналия век и 
след като Садам, също така 
щедро подпомогнат от Ва-
шингтон, затри също тол-
кова хора с най-отврати-
телните оръжия през 1988 
и 1991 и прокуди над 1 мили-
он кюрди от домовете им, 
за кюрдите стана пределно 
ясно, че могат да разчитат 
само на себе си и в никакъв 
случай на международната 

общност, която винаги идва 
накрая да рони крокодилски 
сълзи над труповете.

Макар и изправени сре-
щу една от най-добре обуче-
ните и най-добре въоръже-
ни армии в НАТО, кюрдите 
все пак са 26 милиона и ако 
бяха единни, съотношение-
то на силите сигурно щеше 
да бъде доста по-различно. 
Явно има някой обаче, който 
не се чувства много удобно 
пред перспективата за еди-
нен и свободен Кюрдистан. 
Кюрдистан, в който по една 
случайност се намират пе-
тролните центрове Ирбил, 
Киркук и Мосул. И този „ор-
так душман” или общ враг е 
съвсем наясно, че най-силно-
то оръжие на кюрдите не са 
нито бомбите в казаните 
за боклук на ПКК, нито сто-
тината останали пушки из 
планините, а именно един-
ството на народа и точно 
там насочва най-мръсните 
атаки.

В годините, през които 
не са избивани от турска-
та или иракската армия, 
кюрдите са периодично на-
съсквани да се бият помеж-
ду си. След като ООН уста-
нови кюрдски уж автономен 
анклав в Северен Ирак през 
1992 г. кюрдите даже про-
веждаха избори за свое пра-

вителство. Политически-
те противници от Кюрдис-
танската демократическа 
партия (КДП) и Патриотич-
ния съюз за Кюрдистан (ПСК) 
обаче се хванаха за калашни-
ците, а не за бюлетините. 
КДП първо се съюзи със Са-
дам срещу ПСК през 1996 г. 
и Садам с готовност я под-
крепи с 30-хилядна иракска 
армия, завзе Ирбил и поста-
ви КДП на власт. Следваща-
та година КДП се съюзи и 
с доскоро омразното тур-
ско правителство и прове-
де операции срещу окопали-
те се бойци на ПКК в Севе-
рен Ирак. ПСК пък по-късно 
намери нов покровител и съ-
юзник в лицето на САЩ и ше-
фът на ПСК Джалал Талабани 
днес не е президент на Кюр-
дистан, а на Ирак.

Това в иракската част. В 
турската част положение-
то не е по-розово. В Истан-
бул, далеч от Кюрдистан, за-
падният наблюдател може 
да се диви на демокрация – 
кюрдите провеждат мно-
гохилядни събрания, сканди-
рат антиправителствени 
и антиамерикански лозун-
ги, полицаите зорко бдят 
за реда и най-вече за поли-
тическия плурализъм – соци-
алдемократи, социалисти, 

националдемократи, наци-
оналисти, комунисти, ма-
оисти, феминисти, антифа-
шисти, синдикалисти – че-
шит – ум да ти зайде, Евро-
па ряпа да яде. В Диарбакър 
обаче, в сърцето на Кюрдис-
тан – бомби, сълзотворен 
газ, коктейли молотов, ка-
лашници – с две думи „ислям-
ски тероризъм” и въпиюща 
нужда от война с него. Евро-
пеецът се втрещява и почва 
да се бърка сега кой против 
кого е и кой е против демо-
крацията и следва да бъде 
убит от турската армия. 
Само че не е работа на евро-
пееца – той каквото можа 
не направи вече сто години 
за този народ, та тепърва 
да почне да „разбира”. Рабо-
та е на самите кюрди да си 
изхвърлят първо доморасли-
те фюрерчета и демократ-
чета и после да обърнат ду-
лата към общия си враг. За-
щото надеждата може да е 
още жива, но мнозина невин-
ни хора вече не са. •
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Попски попълзновения
д о л у  м р ъ с н и т е  р ъ ц е  о т  д е ц а т а ,  ч е р н о к а п ц и !

От клоаката на нашата не-
далечна и за съжаление пе-
чална история отново се на-
дигна непоносима воня, ха-
рактерна за времето на Ко-
бургите, когато рефренът 
беше ”Бог-цар-отечество”. 
Църквата – основна курти-
занка на властта, беше взе-
ла под крилото си една от 
най-важните институции – 
училището. Без контрола на 
тази институция същест-
вува огромната “опасност” 
децата – бъдещето на на-
рода – да кривнат от пра-
вия път и не дай си Боже да 
се усъмнят, че тиранинът 
е от бога поставен, а сми-
рението е основна доброде-
тел. Децата изучаваха ста-
рателно “христовото уче-
ние”, обучавани от най-оп-
итните убийци на всяка на-
ченка на собствено мисле-
не и критичност. Подобно 
на фашистка Италия, деца-
та у нас казваха в училище 
молитви. Църквата в Бълга-
рия, макар и не с такова от-
ровно влияние като в Русия 
и Гърция например, беше ос-
новен стожер на тогаваш-
ните патриотари. И тъкмо, 
когато си мислехме, че ще 
говорим все тъй в минало 
време за попските времена, 
българските черни капи се 
задействаха активно по от-
ношение на инициативата 

на образователното минис-
терство спрямо въвеждане-
то отново на вероучение. 
Това е вече прекалено! Вмес-
то публично покаяние, те 
предлагат услугите си и на 
сегашното правителство, 
готови муцуна да заврат в 
копанята за кой ли път. Явно 
взаимният комшулук между 
Кобурга-изтърсак и Парти-
ята, която го натири и из-
трепа настойниците му, е 
пуснал такива буйни корени, 
че няма как и достопочтена-
та църква да не бъде покане-
на в общата трапеза – нали 
плебсът плаща! А казват, че 
нямало безплатни обяди. Во-
лният лидер на АТАКА пък 
предлага БПЦ да бъде нещо 
като арбитър на проекто-
законите! Разбирам, че ста-
рото приятелство ръжда не 
хваща. Особено между донос-
ници и извратеняци, каквито 
не липсват и в двете банди. 
Явно Волния словоблудец със 
своите архонти и страте-
зи, е решил да следва своя 
учител Мусолини докрай – 
от идейното ренегатство 
до закачането на кръстове 
до портретите на дучето в 
училище. Дано и последната 
снимка на българския мини-
вожд бъде същата, само че в 
София, а не в Милано.

Всъщност каква е разли-
ката между марксистката 

и православната религия 
като част от институции-
те, подпомагащи “правилна-
та насока на мислене”? Нима 
некрофилията на болшевики-
те, издигнала в култ и муми-
фицирала своя първи пророк 
Ленин, се различава от хрис-
тиянския култ към смър-
тта? Затова и реставраци-
ята на предболшевишкия ре-
жим на религиозното възпи-
тание (промиване на детски 
мозъци) е в изгода на упра-
вляващите – и тези в момен-
та, и конкурентната банда. 
Къде остана тук свещеното 
право на вътрешен избор на 
съвестта? Като всеки анар-
хокомунист, считам, че на-
шето дело изисква безком-
промисна война с попълзно-
венията на БПЦ – символ на 
блудницата вавилонска. При 
царя принцеса, при болшеви-
ките – метреса. Това гнез-
до от извратеняци и донос-
ници протяга мръсните си 
лапи към децата чрез моно-
пола над тяхното самосъз-
нание. Те искат да проповяд-
ват омраза, забрани и лъжи. 
Ние искаме децата да изуча-
ват основните вероучения 
от хора неутрални – учени 
и експерти. Да учат вяра-
та като поп Богомил – като 
вяра в свободата и съвест-
та, вяра за бунт, а не за роб-
ско покорство пред лоените 

търбуси. Само си предста-
вете обратното – взимане-
то за чиста монета на поп-
ските простотии – до какви 
патологии би довело. Още е 
пресен споменът за Босна, 
чийто опит би трябвало да 
покаже, че една преференция 
към БПЦ означава зелен све-
тофар за ония „другите” да 
насаждат омразата в смесе-
ните райони, където някои 
турски националисти и пан-
ислямски интегристи само 
чакат повод, за да пуснат 
отровата на взаимното по-
дозрение и ненавист. А те 
ги владеят перфектно тия 
неща и са гушави с пари.

Затова ли изхвърлихме 
нашия труп – обект на най-
гнусно некрофилство – на 
нашия “вожд” Димитров, без-
скрупулен убиец, чиито из-
кормен прилежно от мос-
ковските другари търбух 
ни беше тропосан баш в 
центъра на столицата? За 
да върнем дясната ръка на 
властта – чревоугодници-
те и поклонници на Мамона 
и разврата?

Мисля, че е крайно време 
да кажем ясно НЕ! На опити-
те за реставрация и по-ло-
шо – реабилитация на хора, 
чийто живот е имал една 
цел – разбиване на чуждите 
съдби и запазване на собст-
вената жалка извратена на-

тура, скрила се под мантия 
черна. На какво ще ги нау-
чат – на стремеж към по-
добър и по-достоен живот, 
на борбеност пред лицето 
на изпитанията или на овчо 
и лицемерно търпение пред 
неправдите и мизерията?

Апелираме към всички ро-
дители, които не желаят 
техните деца да изучават 
лъжите на Църквата. Нека 
кажат безкомпромисно НЕ 
на тези, които се опитват 
да прокарат такива проек-
ти в такава свръхважна ин-
ституция като училището. 
Цялата история на “хрис-
товите мъченици” е низ от 
фалшификации, убийства 
от низки подбуди като имо-
та на ближния или горенето 
на огън на всички хора, доп-
ринесли за развитието на 
човешкия гений. Истината 
за християнстото е смърт-
на присъда за тази помийна 
яма на разврата. Победата 
на световната социална ре-
волюция ще свали кюретата 
от трапезата на властта, 
заедно със самата нея. Не 
знам дали Бог съществува. 
Зная само, че натрапеният 
ни от чернокапците бог е 
сътворен от бедното въоб-
ражение на владиките. Ако 
това е Бог, значи наистина 
трябва да се унищожи! •

Antiflag

ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ

Репресиите срещу анархисти в България
Първите месеци след воен-
ния преврат на 9 септември 
1944 г. анархисткото дви-
жение в България има криво-
ляво някакви възможности 
за легална дейност, макар че 
още тогава властите сис-
темно затварят анархист-
ки клубове и затормозяват 
с различни прийоми издава-
нето и разпространението 
на вестник „Работническа 
мисъл” – орган на Федера-
цията на анархокомунисти-
те в България (ФАКБ). На 10 
март 1945 г. в София пуб-
лично се открива национал-
ната конференция на ФАКБ, 
но всички делегати са арес-
тувани от милицията. Впо-
следствие осми брой на „Ра-
ботническа мисъл” е конфис-
куван и вестникът е спрян 
завинаги. В „Рапорт от на-
чалник-отделение „А” на Дър-
жавна сигурност за разкри-
ти нелегални организации 
и въоръжени бойни групи за 
времето от 1 февруари до 
15 април 1945 г.” се отбеляз-
ва по повод случилото се с 
анархистката конференция: 
„Съществено противооте-
чествено проявление е за-
ловената нелегално свикана 
конференция на анархисти-
те в България, във връзка с 
която бяха задържани около 
81 лица, като някои с по-по-

ложителни проявления и съ-
гласни да дадат декларации 
за сътрудничество с О. Ф. и 
отказване от анархистична 
дейност, бяха освободени.” 
(АМВР, ф. 13, оп. 1, а. Е. 10, л. 
1 – 5. Копие. Машинопис.) В 
горецитирания откъслек от 
въпросния „Рапорт...” се съ-
държа явната лъжа за „неле-
гално свикана конференция 
на анархистите...” – меро-
приятието е съвършено пуб-
лично. В заповед №6 на МВР 
се оповестява „Структура 
на отдел I Държавна сигур-
ност през 1947 г.” Текстът 
гласи: „През м. май 1947 г. се 
създава отдел I ДС при ДДС – 
за борба с контрареволюци-
ята със следната структу-
ра: отделение „А” – със седем 
групи, които имат за задача 
да водят борба с контраре-
волюционните елементи из 
средите на партиите, вли-
защи в ОФ (с изключение на 
БКП), и опозиционните пар-
тии – БЗНС-Никола Петков 
и РСДП (о); отделение „Б” – с 
пет групи със задача да води 
борба с разтурените фа-
шистки организации, бивши 
полицаи, офицери, троцкис-
ти, анархисти; отделение 
„В” – с осем групи със зада-
ча да води борба с контра-
революционните елементи 
из средите на младежта, 

интелигенцията, духовен-
ството, държавния апарат.” 
(АМВР. Вж. Историческа 
справка на ф. 13 „Управление 
III ДС за периода 1944-1951 
г. Борба с вътрешната кон-
трареволюция”) 

Прави впечатление, че 
анархистите са сложени в 
един кюп с фашистките ор-
ганизации! 

На 21 октомври 1948 г. 
Политбюро на ЦК на БРП (к) 
взема „Решения за ликвиди-
ране на политическия банди-
тизъм в страната и създава-
нето на специални милицио-
нерски части за борба с този 
бандитизъм.”(ЦДА, ф. 1Б, оп. 
64, а. е. 13, л. 1-3, Оригинал. 
Машинопис.) Болшевишкоко-
мунистическата ДС счита 
анархистите за неразделна 
част от този „политически 
бандитизъм”. Така в „Доклад 
от сътрудник на ДС за про-
яви на политически банди-
тизъм в страната” – 14 юли 
1948 г. – в т. 6 от доклада 
изрично се изтъква: „Неле-
гална група в Габрово, сфор-
мирана от младежи-анархи-
сти, извършили грабеж в до-
мът на партийния секретар 
в с. Дебели-дял, Севлиевско, и 
готвеща се за други дивер-
сионни и бандитски дейст-
вия, си поставят за задача 
не само вербовка и изпраща-

не на хора зад граница, а се 
стремят да разширят свой-
те връзки в вътрешността 
на страната и се подгот-
вят за издръжка и формира-
не на бандитски групи, кое-
то също е едно указание, че 
емигрантските центрове 
в Гърция и Турция ще се опи-
тат да хвърлят на наша те-
ритория групи с задачи за 
по-дълъг престой и бандит-
ска дейност.” (АМВР, ф. 13, 
оп. 1, а.е. 372, л. 2-3, 10. Ко-
пие. Машинопис.) В „Годишен 
доклад от Иван Илчев – на-
чалник-сектор на ДС в град 
Пловдив – 22 декември 1948 
г. – се информира, че през го-
дината в сектора са задър-
жани 720 „бандити”, като 
„36 души се намират понас-
тоящем в ареста (анархи-
сти)”. (АМВР, ф. 1, оп. 8, л. 
2-4. Оригинал. Машинопис.) 
В друг „Доклад от сътруд-
ник на ДС от отдел I при се-
кретно управление ДС, Гор-
на Джумая за прояви на по-
литически бандитизъм в ок-
ръга през 1948 г.” се указва, 
че „А/ Анархистите се ори-
ентираха към вербоване на 
нови членове, особено всред 
младежите и разпространя-
ване на по-широко тяхната 
пропагандна литература. 
Така двете малки бандитски 
групи „Елен” и „Терористи” в 

Свети Врачко, организирани 
още в края на 1947 г., през м. 
януари се разрастнаха, като 
особено „Елен” достигна 
до началото на м. март 28 
души, а към 15 март, кога-
то вече отпочнахме реали-
зацията, тя наброяваше 42 
души. „Терористи” стигнаха 
до 5 човека.” (АМВР, ф.13, оп. 
1, а. е. 335, л. 1-5. Оригинал. 
Машинопис.) По това вре-
ме започват изселванията 
на цели семейства от гра-
ничните околии на България. 
В „Доклад от ген.-майор Па-
нев, командир гранични вой-
ски, до Антон Югов, минис-
тър на МВР за изселване се-
мействата, близките, ята-
ците и помагачите на поли-
тически бандити и на опо-
зиционно настроени лица – 
12 април 1949 г.” се посочва, 
че: „...Щабът на граничните 
войски, съвместно с Дирек-
ция „Държавна сигурност” и 
Дирекция „Народна милиция” 
по места изработи списъ-
ци на подлежащите на изсел-
ване от граничната зона на 
Неврокопска, Девинска, Смо-
лянска, Златоградска, Мом-
чилградска и Крумовградска 
околии. Списъците обхва-
щат 1153 семейства с 6734 
члена...” •

(следва)
МАКАР
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Философията на Лев Толстой
» » » продължава от миналия брой

Пътят за премахване 

на държавата, без да се 

отговаря на нейното 

насилие с насилие

Като прави извода, че държа-
вата, основаваща се на на-
силието, представлява глав-
но средство за угнетяване 
на трудовия народ и следо-
вателно, за да се премахне 
насилието и бедността в 
обществото, трябва дър-
жавата да бъде премахната 
като форма на обществена 
организация (ср. “Св. мисъл”, 
2008 г., бр. 3, с. 10), Толстой 
поставя въпроса за пътя, за 
начина на нейното премах-
ване. В тази връзка той ана-
лизира средствата, на кои-
то се опира съществуване-
то на държавната власт:

“Днешните правител-
ства, всичките правтел-
ства, както най-деспотич-
ните, така и либералните, 
са станали, както духовито 
ги нарича Херцен, Чингис ха-
нове с телеграфи, т. е. ор-
ганизации на насилия, кои-
то в своята основа нямат 
нищо друго, освен най-груб 
произвол. Всички хора са об-
хванати в кръга на насили-
ето. Този кръг се състои 
сега от четири средства за 
въздействие върху хората. 
Всичките тези средства 
са свързани помежду си и се 
поддържат едно друго, как-
то халките на веригата.”1

По-нататък той изброява 
и характеризира тези сред-
ства така:

“Първото, най-старо сред-
ство, е заплашването. Това 
средство се състои в това, 
да представят съществу-
ващото държавно устрой-
ство за нещо свещенно и не-
изменно и затова да наказ-
ват с най-жестоки наказа-
ния всички опити за измене-
нието му.

Това средство се употре-
бява неизменно навсякъде, 
където има правителство: 
в Русия против така наре-
чените нихилисти, в Амери-
ка против анархистите, във 
Франция против империал-
истите, монархистите, ко-
мунистите и анархистите.

Второто средство е под-
купът. То се състои в това, 
че, като вземат от труде-
щя се работен народ посред-
ством данъци богатства-
та му, разпределят тези бо-
гатства между чиновници-
те, които са длъжни за това 
възнаграждение да поддър-
жат и усилват поробването 
на народа.

Третото средство е хип-
нотизация на народа. Това 
средство се състои в това, 
щото да задържат духовно-
то развитие на хората и с 
различни внушения да ги дър-
жат в отживяното вече от 
човечеството разбиране на 
живота, на което се и гради 
властта на правителства-

та. Тази хипнотизация се за-
почва от първата възраст 
в нарочно за това устроени 
и задължителни училища. 
В по-зрялата възраст тази 
хипнотизация се продължа-
ва над хората с поощряване 
и на религиозното, и на па-
триотичното суеверие.”2

Четвъртото средство е 
войската. “Заплашването, 
подкупът, хипнотизацията 
карат хората да отиват 
войници; войниците пък да-
ват власт и възможност 
и да наказват хората, и да 
ги обират, и да ги хипноти-
зират, и да ги правят като 
същите тези войници, кои-
то дават власт да правят 
всичко това.”3

Средството, предлага-
но от Толстой, за разкъсва-
не на този кръг, за противо-
поставяне на споменатите 
четири средства, поддържа-
щи държавата, играещо по 
такъв начин ролята на сред-
ство за разрушаването на 
самата държава, е неподчи-
нението на държавата – хо-
рата да не отиват войници, 
да не стават полицаи, да не 
стават чиновници, да не пла-
щат данъци или най-общо ка-
зано, изразено в обичайната 
за него религиозна форма: 
“християнинът не бива да 
взема участие в държавни-
те дела”4. А за да постигнат 
хората такова поведение в 
жизнената си дейност, те 
трябва да осъзнаят, че не 
се нуждаят от защита чрез 
средствата на държавната 
власт и че е безнравствено 
да служат, по какъвто и да 
е начин, на държавата (тъй 
като да служиш на държа-
вата би означавало да уча-
ствуваш в насилието, което 
тя упражнява над хората, а 
това е в противоречие с из-
искването на морала човек 
никому да не прави зло, над 
никого да не упражнява наси-
лие, при каквито и да е усло-
вия – ср. “Св. мисъл”, 2008 г., 
бр. 2, с. 10): “Анархистите са 
прави във всичко: и в отри-
цанието на съществуващо-
то, и в утвърждаването на 
това, че при съществуващи-
те нрави нищо не може да 
бъде по-лошо от насилието 
на властта, но те грубо се 
заблуждават, мислейки, че 
анархията може да се уста-
нови чрез революция. Анар-
хията може да се установи 
само по такъв начин, че да 
стават все повече и повече 
хората, на които няма да е 
нужна защита от правител-
ствена власт, и все повече 
и повече хора, които ще се 
срамуват да прилагат тази 
власт.”5

За Толстой е ясно, че не-
подчинението на властта 
– отказът на селянина да 
плаща данъците, чрез кои-
то тя поддържа войската, 
полицията и чиновниците, 
отказът на войника да уча-
ствува в боеве по време на 
война, отказът на мужика 

да влезе в казармата по вре-
ме на мобилизация, както и 
други подобни действия от 
страна на угнетените тру-
дови хора, ще бъдат послед-
вани от репресии върху тях 
– та нали затова са преди 
всичко войската, полицията, 
съдилищата като органи на 
държавната власт. Но като 
изтъква това, той подчер-
тава, че човекът, който 
има достойнство и ясното 
убеждение, че държавата по 
своята природа е организи-
рано насилие, участието в 
което е безнравствено, не 
може да постъпва иначе, ос-
вен да отказва да ґ се под-
чинява. Явно, имайки пред-
вид примера от ранната ис-
тория на християнството, 
той заявява, че в началото 
неподчиняващите се на дър-
жавата ще бъдат само от-
делни единици и тя, като ги 
подлага на мъчения, няма да 
пострада видимо от тях-
ното неподчинение поради 
малкия им брой. Но именно 
тези мъчения ще направят 
техния пример известен 
и заразителен за по-широк 
хора; мъченията на послед-
ните ще привлече внимани-
ето към идеята за неподчи-
нение на държавата на още 
по-широк кръг хора и така 
нататък, докато неподчи-
нението на държавата от 
страна на угнетените тру-
дови хора и неучастието в 
нейните дела от страна на 
образованите привелигеро-
вани класи стане дотолко-
ва масово, че почти няма да 
има войници, полицаи, съдии, 
служители в министерства 
и общини. Така държавата 
от само себе си ще рухне. 
Ако християнството е побе-
дило в древния Рим, като се 
е превърнало в държавна ре-
лигия, защото е имало свои-
те мъченици, то също така 
и безвластническата идея в 
нашата модерна епоха ще 
победи, като доведе до рух-
ване на държавната власт, 
защото и тя ще има своите 
мъченици! Мъченията, кои-
то ще изтърпят тези, ко-
ито се отказват да се под-
чиняват на държавата в на-
чалния етап на този процес, 
няма веднага да доведат до 
видимото ґ отслабване, но 
те няма да бъдат напразни: 
от тях ще се роди свобода-
та на личността!

В духа именно на тази 
идейна платформа, на сино-
ра между ХIХ и ХХ, чрез кни-
ги, брошури, статии, писма, 
беседи, ечи мощното слово 
на мъдреца-писател от Ясна 
поляна: не бива едни да живе-
ят на гърба на другите; как-
вото и да му струва на чо-
век, не бива той да се под-
чинява на законите и разпо-
режданията на държавната 
власт, щом те влизат в про-
тиворечие с нравствените 
му принципи (например, ръ-
ководен от религиозни съо-
бражения, войникът-христи-

янин трябва да се откаже да 
воюва, т. е. да убива); наука-
та и изкуството трябва да 
служат не на привелигирова-
ните класи и на държавната 
власт, а на нравствения про-
грес, който неминуемо води 
до нейното разрушаване!

Като отхвърля по прин-
цип революцята като сред-
ство за премахване на дър-
жавата, противоречащо на 
моралното изискване да не 
се отговаря на насилието 
с насилие, на злото със зло, 
в същото време, обаче, Тол-
стой категорично и убеди-
телно се противопоставя 
на нападките от страна на 
заграбилите властта и бо-
гатствата спрямо револю-
ционерите, че те били ня-
какви нецивилизовани, аг-
ресивни елементи на обще-
ството, които се стремят 
към бунтове, към револю-
ции, за да дадат израз на въ-
трешния си природен стре-
меж към жестокост – напад-
ки, чрез които угнетители-
те се стремят да оправда-
ят жестокостите, към кои-
то самите те прибягват, за 
да потискат всяко недовол-
ство на угнетените маси, 
както и опитите за тяхно-
то просвещение чрез книги, 
вестници, събрания, за да ос-
ъзнаят действителното си 
положение и пътя на борба-
та за неговото изменение. 
Проникновеният познавач 
на човешката душа, проявил 
се като такъв в ненадмина-
ти шедьоври на художестве-
ната литература, разкрива, 
че на нормалната човешка 
психика е чужд стремежът 
към уреждане живота на 
другите хора, т. е. към преу-
стройство на обществото 
чрез жестокости, по пътя 
на насилието. А що се отна-
ся до това, че в човешкото 
общество избухват кърва-
ви революции, с присъщите 
им жестокости и насилие, 
то тези жестокост и наси-
лие се провокират в крайна 
сметка от самата държав-
на власт, от нейните жес-
токост и насилие спрямо уг-
нетения трудов народ: “Жес-
токостите на всички рево-
люции са само следствие на 
жестокостите на управля-
ващите. Никога на свежите 
човешки глави не би могла да 
дойде дивата мисъл за това, 
че едни хора могат и имат 
право със сила да уреждат 
живота на другите хора, ако 
всички властници, всички уп-
равляващи не бяха обучавали 
на това народите”6. 

Толстой подчертава, че 
резултатът от премахва-
нето на държавата съвсем 
няма да бъде отсъствие на 
каквато и да е органзация на 
обществения живот, а ще 
бъде установяване на така-
ва организация, която от-
говаря на човешкия разум: 
“Анархията не означава от-
съствие на учреждения, а 
само отсъствие на такива 

учреждения, чрез които на-
силствено заставят хората 
да се подчиняват. Изглежда, 
не би могло и не би трябвало 
иначе да бъде устроено об-
щество, състоящо се от съ-
щества, надарени с разум.”7 

С безпримерно, бих казал, 
с болезнено чувство за ис-
тина, Толстой разобличава 
лъжата в най-различните й 
форми, която служи било за 
оправдание, било за прикри-
ване на общественото ус-
тройство, свързано с наси-
лието на едно малцинство 
от паразити над огромни-
те маси трудещи се в от-
делните страни, както и на 
фактическото поробване на 
едни народи от други. Той 
разкрива голямата лъжа, със-
тояща се в това, че хора, ко-
ито се наричат християни 
и външно демонстрират, че 
са такива, на дело постъп-
ват в разрез с учението на 
Исус Христос.

Въплъщение на 

философията на Толстой 

в жизнената му дейност

Толстой не само разоблича-
ва лъжата, господствуваща 
в обществения живот. С не-
имоверни усилия той се мъчи 
да преустрои собствения си 
живот, тъй като по силата 
на класовия си произход е об-
речен да бъде господар, зна-
чи, да живее от чужд труд, 
което е в разрез с неговата 
философия. Навършил вече 
82-годишна възраст, в една 
тъмна нощ тайно напуска 
господарския си дом и сяда 
във влака, който да го отка-
ра някъде на юг, за да зажи-
вее там като най-обикновен 
човек, в съответствие със 
собственото си учение. Ос-
тър пристъп на болестта 
го принуждава да слезе на 
малката гаричка Астапово 
и там, в бедната стаичка 
на железничарски служител, 
завършва земния си път на 
20 ноември 1910 г. Така вели-
кият мъдрец на нашата епо-
ха чрез смъртта си ни дава 
пример, че човек трябва да 
се стреми да живее в съгла-
сие с нравствените принци-
пи, които е приел. •

Следва: 
Философията на Кропоткин

Ст.н.с. I ст. д.ф.н.
 Борис Чендов
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курс на Запад, постоянно се 
твърди, че тук има промяна, 
свободно общество, че вър-
вим напред, публикуват се 
постоянно някакви странни 
данни, че страхотно расте 
икономиката. Не знам къде 
е този растеж – вероятно е 
някакъв много добре скрит 
растеж, което се обяснява 
с това, че цялата тази про-
мяна наистина се състоя, но 
тя имаше отношение само 
към банковите сметки на 
тия от 5 до 7% от населени-
ето, които управляват ос-
таналата част тук в Бълга-
рия.

Направи впечатление, че 
във филма „Светът е голям 
и спасение дебне отвсякъ-
де” е пресъздадена много 
добре атмосферата в лаге-
ра за нелегални имигранти 
в Италия, но днес има дори 
и по-ужасни места. Аз съм 
виждал лагер за нелегални 
имигранти в Гърция и там 
атмосферата е 100 пъти 
по-ужасна и това се случва 
сега, в страна-член на ЕС.

Това не е само в Гърция. 
Най-кървавото такова мяс-
то в Европа е един лагер, 
наречен „Лампедуза” в Ита-
лия, където постоянно прис-

тигат бегълци от Африка. 
Там ги държат наистина по-
зле от животни и това ни-
кой не иска да знае. Затова 
не трябва да приемаме, че 
така наречената демокра-
ция е по-хуманна от дикта-
турата, когато става дума 
да се защити от движения, 
хора, промени, които по ня-
какъв начин счита за опасни. 
Без съмнение елитът на ЕС 
счита бедните от т. нар. 
Трети свят за много опасни. 
Защото просто се страху-
ват, че като отворят гра-
ниците, бедните хора от 
Африка ще дойдат и ще им 
изядат манджата. Ако по-
гледнем в историята, дос-
та неща не се коментират 
и не се знаят. Всеки знае за 
престъпленията около Холо-
коста, повечето хора знаят 
за пресътпленията на Ста-
лин, но в същото време ан-
гличаните с тяхната поли-
тика в Индия и то главно в 
Източна Индия, в Бенгалия 
предизвикват смъртта на 
над 3 милиона индийци, ко-
ито умират от глад, тъй 
като им взимат насила ця-
лата реколта, за да я дадат 
на своята войска, която то-
гава се бие в Бирма. Това се 
прави обмислено и по доку-
менти се знае, че те са били 

наясно какво ще причинят 
по този начин. Чърчил казва 
„Е, сега с индийците ли ще се 
съобразяваме, като водим 
война?” За това почти никой 
не знае. И в двата свързани 
с мен филма се търсеше от-
говор точно на този въпрос: 
„Кой контролира паметта?” 
Кой определя как си спомня-
ме, за кое си спомняме и за 
кое – не?

Противопоставянето 
„престъпник-жертва” също 
не се коментира много в 
България?

Да, и интересното е че 
и на представянето на „Ку-
чешки времена” този госпо-
дин от СДС, който зададе въ-
проса, каза, че има много та-
кива книги и филми за дикта-
турата и лагерите, че това 
„често се прави у нас”. Вина-
ги го чувам това „често”. Пи-
там ги преди време защо не 
се превежда на български „Ку-
чешки времена” и те ми каз-
ват: „у нас често се публику-
ват такива книги”. Като ги 
помолиш да ти дадат една 
такава да видиш, често не 
получаваш нищо. В Бълга-
рия по един перверзен начин, 
чрез една инверсия на исти-
ната палачът се оневинява. 
Не знам дали има друг такъв 
случай в световната исто-

рия – след като се сваля един 
режим, веднага след това 
престъпленията на този ре-
жим да се обрисуват като 
патриотични действия.

Откъде идва интересът 
ви към анархизма, вие се 
обявявате за такъв?

Ако човек носи идеала на 
социалната справедливост 
и свобода и разглежда исто-
рията на 20 век, не му ос-
тават много алтернати-
ви освен анархизма. Трябва 
да си изрод или престъпник, 
за да поддържаш болшевиз-
ма-ленинизма, троцкизмът 
е смешна работа, социалде-
мокрацията видяхме докъде 
я докараха.

За някои е идеал, казват, 
че в скандинавските стра-
ни е успяла социалдемокра-
цията.

Не знам, не съм живял в 
скандинавска страна, но 
една Норвегия е 4 милиона 
души и има доста природни 
ресурси – може да се каже си-
гурно, че там социалдемокра-
цията е успяла, но това ще е 
доста опасно твърдение. Да 
вземем Лихтенщайн и да ка-
жем, че монархията е много 
успяла или да вземем Дубай 
и да кажем, че диктатурата 
е страшно успешна – всеки 
там има свободно образова-

ние. Трябва да внимаваме с 
такива обобщения. Има из-
ключения, очевидно, такива 
са условията. Но ако разгле-
даме 20 век, виждаме, че со-
циалдемокрацията е една из-
мама, която е толкова гъв-
кава и толкова духовно ко-
румпирана, че не виждам как 
може да служи като идеал. 
Някои мои приятели наисти-
на не вярват, че е възможен 
идеализъм в политиката. 
Ако става дума да се намери 
най-малкото зло, някакъв ци-
ничен компромис, който да 
дава възможност за някак-
во минимално функционира-
не на обществото, да, това 
социалдемокрацията го пре-
доставя. Не е мое схваща-
не, не го приемам, но мога 
да го разбера. Социалдемо-
крацията обаче за идеал не 
става – да кажеш моят иде-
ал е малко тук, малко там, 
малко долу, малко горе, това 
не ми звучи много като иде-
ал. Анархизмът първо е един 
идеал, който по никакъв на-
чин не е оцапан от история-
та, и второ – и това е стра-
хотното на анархизма – е 
единственото политическо 
мислене, което аз познавам, 
което остава извън рамки-
те на идеологията. •

(следва)

ИЛИЯ ТРОЯНОВ ПРЕД СВОБОДНА МИСЪЛ

Анархизмът е неопетнен
» » » продължава от страница 1

ДА СИ КАЖЕМ

С какво да започнем ?
В най-добрия слуай ние пра-
вим констатации – в пове-
чето случаи неверни. Не за-
белязваме или не искаме да 
видим и чуем, че живеем в 
общество-кочина, от което 
животът ни е свински. Пре-
тендиращите да ни водят 
обещават да преустроят 
кочината в тристаен апар-
тамент, без да изгонят сви-
нете от нея. Това е полити-
ческо мошеничество. Вслуш-
вайки се в гласовете на си-
рени и хиени, ние оставаме 
затворени, в очакване някой 
друг да ни извади от кочина-
та – общество, което пре-
връща мъжете в роби, а же-
ните – в проститутки. Това 
става навсякъде, по всички 
паралели и меридиани, във 
всички слоеве на общество-
то и най-вече сред така на-
речените елити, където ро-
бите и проститутките са 
„елитни”. И когато някой ни 
каже, че нашата собствена 
вина за такъв живот не е 
най-малката, ние не искаме 
да слушаме или пък ако чуем, 
се сърдим не на този, който 
е създал и пази кочината, а 
на този, който ни казва къде 
и в какво живеем. И се пра-
вим, че не сме знаели за мръ-
сотията, помията и ужаса, 
които ни заобикалят, с ко-
ито ни обливат ежечасно 
и в които сме затънали до 

гуша. Ако ни го напомнят – 
помним чутото не повече 
от 40 секунди. А малцина-
та, които сме се съгласили 
с констатацията и сме я за-
помнили, най-често питаме 
„Какво можем да сторим?” 
Когато ни се отговори, пи-
таме „наивно”: „Ама защо 
ние да изгорим?” И не се на-
мират смелчаци, които да 
отвърнат:

- Защото все някои тряб-

ва да изгорим, за да стане 

светло!

Но преди да се стигне до 
пламъците, можем да напра-
вим хиляди неща. Започвай-
ки от най-простите. Първо 
да се съберем в блока, маха-
лата, в квартала, в селото 
или в града, в училището и 
университета, в предприя-
тието и учреждението, за 
да направим заедно конст-
стациите. Така те ще бъ-
дат много по-богати и все-
странни. И после пак заедно 
да обсъдим и потърсим от-

говор на въпроса, който по-
ставяме, като не считаме, 
че с това сме приключили 
разговора. Той едва е започ-
нал. Нека имаме куража да го 
продължим и при това да не 
го завършим с образуване на 
още една партия, неправи-
телствена организация или 
фондация. И най-вече, нека в 
никакъв случай да не си изби-
раме „лидери”, „вождове” или 
„духовни водачи”. Не само за-
щото като направим това, 
те ще си въобразят, че са 
богопомазани и ще се зае-
мат най-напред с решаване-
то на собствените си про-
блеми, с роднините и прия-
телчетата си. Да не забра-
вяме какво е казал Волтер за 
най-умния: „Един е по-умен и 
от най-мъдрите философи – 
това е колективният ум на 
всички ни”.

Всеки, повече или по-мал-
ко, може да предложи въпро-
сите, мненията, идеите, ко-
ито следва да обсъдим. И 

пак да не забравяме, че и в 
практическите проблеми 
на борбата, народът е по-
умен от всеки отделен ин-
дивид. Затова си струва да 
се изучава опитът на нашия 
и на всички останали наро-
ди. Няма по-богат арсенал 
от тоя, който са натрупали 
и оставили не в наследство 
предишните генерации. 
Само трябва да се върнем 
към него и да го отворим. 
Ако трябва, нека направим 
и „археологически разкопки”. 
Още в 19 век работническо-
то движение откри сабота-
жа като средство за борба 
с капиталистите. В 20 век 
нашият народ изнамери и 
предложи две оръжия на ма-
совата пасивна съпротива 
срещу диктатурата на но-
менклатурата: неработене-
то и кражбите на открадна-
тото им от господарите.

Освен това ежедневно в 
най-различни и неподозирани 
места на Земята се откри-

ват нови форми на съпроти-
ва, отбрана, защита и на-
падение. Само трябва да ги 
съберем, проучим, обсъдим 
и приложим в конкретната 
обстановка и момент с кон-
кретните хора. Най-после, 
всеки от нас може да тър-
си и открива индивидуално 
или групово (в екип) нови, не-
познати и неподозирани до-
сега оръжия, опорни точки и 
лостове на борбата. И кога-
то започнем това и го раз-
ширявяме и задълбочаваме, 
и най-важното – постоян-
стваме и не се отчайваме, 
макар и след наколко години, 
та ако ще и след десетиле-
тия (какво са те пред веч-
ността?), резултатите ще 
дойдат. И най-накрая, нека 
запомним: колкото повече 
сме участвуващите в пре-
ките акции срещу капитала 
и неговия пазач – държава-
та, колкото повече са групи-
те, които ще създадем и ор-
ганизационните връзки меж-
ду тях, толкова по-малко ще 
бъдат тези, които ще изго-
рят, за да бъде светлина.

Последното предупрежде-
ние, което искаме да напом-
ним, е че търсеният днес 
път на индивидуално спасе-
ние е най-късият път към 
колективната смърт и към 
екарисажа на историята! •

Георги Константинов

гуша. Ако ни го напомнят – говор на въпроса, който по- пак да не забравяме, че и в 
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Търсеният днес път на индивидуално спа-

сение е най-късият път към колективната 

смърт и към екарисажа на историята.
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1. Ана Попова, София 50 лв.

2. Желязко Петков, с. Бяло поле, 

в памет на убитите анархисти 

през 1951 г. Вълчо Ганев и Ангел Тенев  10 лв.

3. Калин Начев, София  10 лв.

4. Станчо Кърпаров, с. Бъта  20 лв. 
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А Н А Р Х О
Р А Д И О
П Р О Г Р А М А

ДИВЕРСИЯ В ЕФИРА

Д е н о н о щ и е т о 
и м а  с а м о  2 4  ч а с а . 
И с к а м е  г и  в с и ч к и т е. 
М а л к о т о  п р е д а в а н е 
с т а в а  г о л я м а 
п р о г р а м а .  С л е д 
к а т о  п о в е ч е  о т 
г о д и н а  р а з к ъ с в а ш е 
е ф и р н а т а  р а д и о с к у к а 
в  с ъ б о т н и я 
с л е д о б е д ,  е к и п ъ т 
н а  п р е д а в а н е т о 
р е ш и  д а  п р а в и 
2 4 - ч а с о в а  п р о г р а м а 
в  И н т е р н е т. 
М о ж е т е  д а  с л у ш а т е 
п р о б н о т о  и з л ъ ч в а н е 
н а  а д р е с :

http://a-bg.net/dve.m3u

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

BG86 UBBS 8261 1010 0473 10 
T Б  О Б Б  А Д ,  К Л О Н  П Е Р Н И К
Ф А Б  Б Л А Г О Д А Р И  З А  О К А З А Н А Т А  П О Д К Р Е П А !

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ

Федерацията на анархистите в България предлага след-
ните заглавия на анархистка литература на достъпни 
цени:

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.
26. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 5 лв.
27. Един проект за социална революция – ФАФ 2 лв.
28. Спомени – Стоян Цолов 5 лв.

БРОШУРИ:

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

Тези книги и нови заглавия можете да купите от 
антикварната книжарница на пл. “Славейков” №7. Някои от 
тях могат да се намерят и в книжарницата на бул. Дондуков 
срещу Първа английска гимназия. Същите още могат да 
бъдат поръчани и изпратени от Александър Методиев 
Наков, Перник, ул. “Република” №4, тел. 076-631 388.

• 01.04.1966 г. в гр. Букурещ 

умира авторът на „Осъдени 

души” и „Боручик Бенц”, Ди-

митър Тодоров Димов. 

• 05.04.1928 г. край гр. Троян 

се самоубива легендарни-

ят анархист Васил Стоянов 

Попов-Героя. 

• 06.04.1885 г. в Испания изли-

за първият нелегален вест-

ник „Социална революция”.

• 07.04.1897 г. в гр. Хасково е 

роден Георги Жечев Текели-

ев – анархист, писател и ре-

дактор на анархистки изда-

ния. 

• 08.04.1951 г. в Ихтиманския 

Балкан са убити анархисти-

те от с. Бяло Поле Вълчо Га-

нев Пантулов и Ангел Тенев.

• 08.04.1978 г. в гр. Париж 

умира френският анархист 

и теоретик Гастон Левал.

• 13.04.1925 г. в гр. София е 

убит анархосиндикалистът 

Пано Василев. 

• 14.04.1917 г. умира авторът 

на международния език Еспе-

ранто Лудвик Заменхоф. 

• 14.04.1993 г. в гр. Кюстен-

дил умира анархистът Бо-

рислав Мянков, участник в 

революцията в Испания, ле-

жал във фашистките и бол-

шевишки затвори и концла-

гери. 

• 16.04.1925 г. – болшевишки-

ят атентат в софийската 

църква „Св. Неделя”.

• 17.04.1925 г. в местността 

„Градище” край Габрово са 

убити анархистите от га-

бровската чета: Милю Ста-

нев Милев и Тотьо Иванов 

Попов.

• 20.04.1889 г. в гр. Ески 

Фочи, Смирна (Турция) е ро-

ден анархистът Тодор Ми-

халчев Бакларов.

• 21.04.1841 г. в гр. Толедо в 

роден испанският историк 

и теоретик Анселмо Лорен-

цо. 

• 22.04.1911 г. в с. Балван, 

В. Търново е роден анархи-

стът Христо Колев Йорда-

нов – Големия, един от най-

дългогодишните затворни-

ци във фашистките и бол-

шевишки затвори и концла-

гери. 

• 26.04.1931 г. в гр. София из-

лиза хумористичният анар-

хистки вестник „Дармадан”.

• 28.04.1903 г. Павел Ша-

тев опожарява парахода на 

френската компания „Меса-

жер Маритим” - „Гадалкивир” 

на път от Солун за Цари-

град. 

• 29.04.1903 г. Йордан Йорда-

нов-Орцето взривява „Банк 

Отоман” в гр. Солун.

• През м. април 1925 г. са уби-

ти от неизвестни органи 

на властта анархистките 

Рахила Ангелова и Иванка 

Симеонова. 

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р

Каталожен
номер
649

Драги читатели,
Абонаментът за вестник “Свободна ми-
съл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО ЧИСЛО НА 
ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ пощенски кло-
нове 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 2008 СВОБОДНА  МИСЪЛЛЪЛЛЪЛЛЪЛЛЪЛЛЛЪЛ

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

с а й т  н а  Ф А Б :     www.a-bg.net
с а й т  н а  „ С в о б о д н а  м и с ъ л ” :  sm.a-bg.net
и м е й л  н а  Ф А Б :   fab@a-bg.org

т е л е ф о н и  з а  в р ъ з к а  с  Ф А Б

0884 699 743 0896 613 727
а д р е с  н а  р е д а к ц и я т а

София, ЖК Надежда ,  пощенски к лон 12 2 0 ,  пощенска к у тия 5 9

о т г о в о р е н  р е д а к т о р  А. Ванчев

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

п е ч а т  „Унискорп” ООД

Помощи за „Свободна мисъл”

В Е Ч Е  И  В  К Н И Ж А Р Н И Ц А  „ Н И С И М “
Анархистка литература можете да намерите вече и в 
книжарница „Нисим” на бул. Васил Левски 59 в София на 

обявените в каталога цени.

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ

революци

жал във ф

шевишки 

гери. 

• 16.04.192

ят атент

църква Св

•

В Е Ч Е  И  В  К Н И Ж А Р Н И Ц А  „ Н И С И М “
Анархистка литература можете да намерите вече и в 
книжарница „Нисим” на бул. Васил Левски 59 в София на 

обявените в каталога цени.

Народ, който на злото не оказва съпротива, сам се затрива.

В ПАМЕТ НА БОЕЦА

Честване на Х. Несторов
На 22 март 2008 г. ФАБ 
отбеляза годишнината от 
убийството на Христо Нес-
торов  с честване пред па-
метната плоча в родно-
то му село Габарево и с по-
ход от Павел Баня до мест-
носта Манастирище,  къде-
то се е водило сражението 
между малкия отряд на Нес-
торов и многобройния про-
тивник.

Пред плочата в Габаре-
во се събраха анархисти от 
Карлово, Казанлък, Гоце Дел-
чев и София, бяха поднесени 
венци и цветя. Кратко сло-
во произнесе Христо Вели-
нов, в което освен за Хрис-
то Несторов, припомни и за 
карловската група от анар-
хисти-горяни, начело с Хрис-
то Чолаков, която е най-дъл-
го просъществувалата  бой-
на група, воювала с болше-
вишката диктатура близо 
3 години и разгромена на 18 
януари през същата 1954 г.

След това групата на ФАБ 
пристигна в Павел Баня  и се 
отправи в поход към място-
то на битката. Местност-

та Манастирище е нарече-
на така на малък манастир, 
построен още през 18 век, 
днес в развалини. По стени-
те му многобройни дупки 
от куршуми говорят за оно-
ва, което се е случило там 
преди 54 години.

На 24 март 1954 г. в окол-
ностите на Павел Баня анар-
хистите Христо Несторов, 
Милю Иванов, Дончо Караи-
ванов и Емилия Караивано-
ва влизат в бой със стоти-
ци милиционери и войници. 
Милю Иванов е тежко ранен 
и заловен жив, Дончо и Еми-
лия Караиванови успяват да 

се промъкнат през двете 
блокади и по-късно успяват 
да емигрират. Милю Иванов 
е осъден на смърт и убит в 
края на 1954 г. Държи се мно-
го достойно пред съда.

Христо Несторов загива 
в сражението, като още не 
е изяснено как и къде точно 
е станало това, но се гово-
ри, че вече тежко ранен, се 
е престорил на убит и в мо-
мента когато няколко от 
противниците са се прибли-
жили до него е взривил ръчна 
граната, с която ги е отне-
съл със себе си. •

В. Николов

та Манастирище е нарече- се промъкнат през двете

На 18 март софийската 
организация на ФАБ поднесе 
цветя на гроба на ръководите-
ля на Преображенското въс-
тание и деец на ФАБ Михаил 
Герджиков по повод годишни-
ната от смъртта му.


