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Британската 

анархистка

федерация

Представяме идеите и борбите 
на нашите другари от най-запад-
ната част на континента.

Краят на последния 

български плаж

„Екологичният” проект на братя 
Станишеви е поредната далаве-
ра, пагубна за нашата природа и 
природолюбителите.

72 години от 

революцията в 

Испания

Две статии – за ролята на анар-
хистите и за кремълските палачи 
на социалната революция.

Философията на 

Пьотр Кропоткин

Кропоткин избира анархизма не с 
емоцията на младостта, а като 
завършен и утвърден учен и мис-
лител.

Юбилейният 

конгрес на ИАФ в 

Карара

ФАБ се завръща като активен и 
обичан член на анархисткия ин-
тернационал.

ДОКЛАДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Мафия и държава
Когато попитали един ита-
лиано-американски мафи-
от какво е мафия, той от-
върнал: „Мафия? Няма тако-
ва нещо”. За мнозина това 
може да е ирония или поди-
гравка, но отговорът е съв-
сем правилен. За мафиоза не 
съществува една мафия – 
италианският бандит мра-
зи да бъде поставян в един 
кюп с порториканци, ямайци, 
колумбийци, руснаци и пр., 
дори с противниковата „фа-
милия” на сънародниците му. 
Няма мафия, има мафии.

Да насочим въпроса към 
родната българска дейст-
вителност. Има ли мафия в 
България през 2008 година? 
Отговорът е същият – няма. 
Има ли мафии? Има. Все пак 

допреди 20 години в нашата 
страна имаше една мафия и 
потретрите на главатари-
те ґ висяха по партийните 
и комсомолските комите-
ти. След това обаче, също 
като коза ностра, тя се раз-
рои на отделни фамилии.

Тази обща пъпна връв е и 
отличителната характе-
ристика на родните мафи-
отски организации – те гъм-
жат от бивши и настоящи 
държавни служители и най-
вече ръководители. Конкре-
тен пример от най-новата 
ни история са взривовете 
на военните складове и от-
вличането на известния биз-
несмен и дясна ръка на Гри-
ша Ганчев – президентът на 
„Литекс” Ангел Бончев.

След гърмежите в Челопе-
чене стана ясно, че фураж-
ки от всякакъв калибър са 
въртели търговия с цветни 
метали – любим „приходен 
център” на организираната 
престъпност.

„Озадачаващата” кримка 
по спасяването на Бончеви 
беше точно все едно е писа-
на от борец и стана ясно, че 
на престъпната банда няма 
как да не са помогнали ченге-
та с техника и информация.

Затова – поне в България – 
онзи, който търси мафията, 
ще я намери там, където се 
пресичат държавността и 
престъпността. И няма да 
му е трудно, защото това е 
едно огромно сечение. •

Миро

СВОБОДНА МИСЪЛ С НОВ УЕБСАЙТ

От този месец вестникът има нов уебсайт. Адресът е същият: 

sm.a-bg.net, но съдържанието е изцяло преработено. Освен пълното 

съдържание на броевете от последните три години, читателите могат 

да изтеглят самите броеве в pdf формат, да преглеждат материалите по 

рубрики, да пишат коментари и много други неща.•

Кризата в политическата 
система е видна и за слепи-
те (разбирай политиците). 
Един народ, който ходи да 
гласува само за пари, може 
да хване пушката и за без 
пари – не се иска много акъл, 
за да се сетиш затова. И 
диригентите започнаха да 
подготвят (ре)публиката за 
смяна на музиката.

Управляващите и техни-
те опозиционни партньори 
дори си направиха форум – 
„За реформи в българския 
политически модел”. Прези-
дентът Георги Първанов се 
обяви за смесена избирател-
на система, при която част 
от депутатите да бъдат 
избирани чрез мажоритарен 
вот, а другите от партий-

Мажоритарни 
избори?
Не, благодаря!

Месец март 2008: „жълт 
картон” от ЕС с временно 
замразени средства по ня-
колко програми. Резулта-
тът – правителството се 
сдобива с нови попълнения 
от ДС – агентът „Сендов”, 
станал министър на земеде-
лието на мястото на Кабил, 
и щатният кадър на живко-
вия Абвер Родион Попов, заел 
поста зам. външен минис-
тър на мястото на Петър-
Юриев-Феим-Юсеинов Чау-
шев, той и аген т „Бисер”. 
Другият зам. министър от 
пиленцата на Калфин – Горан 
Йонов – също щатен копой 
от ДС – се прехвърля в щата 

на президента на всички бъл-
гарски агенти Гоце Парава-
нов. Масираното шпиковане 
на властта с чекисти не по-
мага.  Месец юли 2008: „чер-
вен картон” от ЕС – санкци-
ите срещу продажните бъл-
гарски власти са единодуш-
но определени като „безпре-
цедентни” и „най-строгата 
мярка досега срещу държава-
членка”. Прецедентът Гоце 
със своя взвод щатни и не-
щатни кад ри на татовото 
Гещапо, минаващ за негов ка-
бинет, цъф ва в доклада на 
европейската служба по из-
мамите OLAF като облажен 
от бизнесмени, разследвани 

за източени милиони по СА-
ПАРД. Резултатът – 150 де-
путати гласуват „за” прави-
телството. Равносметка-
та е проста: и „най-строги-
те” мерки на ЕС не могат да 
бутнат ДС. Надеждите на 
синкавите еврофили за теж-
ката ръка на ЕС са оконча-
телно изпарени. На следва-
щите избори наред за кока-
ла са само полицейската пар-
тия ГЕРБ и Атака, от която 
всеки трети депутат е аг-
ент на ДС. Който още чака 
ЕС да бори ДС, да се върне 
в началото на този текст 
и да го прочете отно-
во. •
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История

Корените на британската 
Анархистка федерация са в 
малките анархистки групи, 
активни през 70-те години. 
Основателите ґ са вдъхно-
вени от богатата анархист-
ка традиция на континента, 
особено от Франция. След 
анализа на най-добрия опит 
от миналото и от чужбина 
целта е да се създаде анар-
хокомунистическа организа-
ция, твърдо основана върху 
класовата борба и социална-
та анархистка традиция.

Значителен тласък е съз-
даването на новаторското 
списание „Вирус”. През ок-
томври 1985 на анархист-
кия фестивал на книгата за-
почва и „Анархокомунисти-
ческа дискусия”. Проектът 
се радва на значителен ин-
терес и през април 1986 
вече има достатъчно ста-
билна основа за реалното 
създаване на анархокомунис-
тическа федерация. Въпре-
ки известната историческа 
наследственост от по-ран-
ни анархистки групи във Ве-
ликобритания, федерацията 
е сравнително ново явление, 
привличащо незапознати с 
анархизма хора през 80-те 
години. С новите хора, ко-
ито се присъединяват към 
федерацията, идват и нови 
перспективи и идеите се до-
развиват според развитие-
то на класовата борба. 

През 90-те години името 
е променено на „Анархистка 
федерация” от чисто прагма-
тични съображения, но прин-
ципите са непроменени. 

Цели и принципи

Премахване на капитализма 
(във всичкте му форми), как-
то и на държавата, която ни-
кога не може да бъде използ-
вана като метод за промяна 
на обществото. Тези цели 
могат да бъдат изпълнени 
единствено чрез социална 
революция, в която работ-
ническата класа се самоор-
ганизира и идейно и физиче-
ски отхвърля системата. За 
БАФ определението за „ра-
ботническа класа” е широ-
ко и отразява значителни-
те промени в работническа-
та класа, предизвикани от 
развитието на капитали-
зма. Социалната революция 
може да се случи единстве-
но като резултат на воля-
та и желанието на голямо-
то мнозинство от населе-
нието, включително адми-
нистративните служители, 
магазинерите, хората, рабо-
тещи в публичния сектор, 
домакините, децата и пен-
сионерите, както и тради-
ционните индустриални ра-
ботници. Анархиз мът е за 
хората, които искат да про-
менят нещата като част 
от общата социална борба. 
Той не е за онези, които тър-
сят промяна в своя живот 
и „лайфстайл”, надявайки се, 

че в един момент капита-
лизмът ще изчезне от само 
себе си. БАФ не фетишизи-
ра насилието, тъй като е 
наясно, че употребата на 
насилие води до формира-
не на нови йерархии. Според 
британските революционни 
анархисти революцията се 
състои основно в ненасил-
ствените действия – разви-
тие на силата чрез различни 
социални, икономически, по-
литически и културни фор-
ми на съпротива. Въпреки 
това те осъзнават насили-
ето като неизбежност и не 
нареждат пацифизма сред 
своите принципи.

Друг важен принцип на 
БАФ е, че репресията над 
жените предхожда появата 
на капитализма и не е задъл-
жително да изчезне заедно с 
него. Сексизмът е проникнал 
в работническата класа и за 
неговото премахване ще бъ-
дат необходими определни 
борби на анархисткото дви-
жение. Борбата срещу секси-
зма обаче не се схваща като 
отделена от борбата срещу 
йерархията и потисничест-
вото. Отскоро организаци-
ите на жените са в упадък. 
Това води и до липсата на 
внимание към антисексист-
ките борби в пропаганда-
та и дейностите и затова 
БАФ приветства инициати-
вите, целящи развитието 
на анархофеминизма, без да 
подкрепя междукласовите 
организации, които в край-
на сметка служат за подпо-
магане предимно на жените 
от средната класа. Напри-
мер политиката за „равни 
възможности” означава пре-
димно жените да имат рав-
ни възможности да стават 
началници или управители, 
политици или медийни лич-
ности.

Подобен е и анализът на 
антирасистките борби. Со-
циалната револция трябва 
да прекъсне всички форми на 
предразсъдъци и съответно 
с расизма трябва да се бо-
рим в рамките на самата 
работническа класа. Въпре-
ки това, както и при анти-
сексистките борби, анархи-
стите осъзнават възмож-
ността за потенциална поя-
ва на реакционна политика в 
рамките на тези движения. 
Наблюдава се засилване на 
расизма във Великобритания 
по ред причини (страх от 
атентати, емигрантите, 
работещи в страната, и др.) 
и голяма част от пропаган-
дата на БАФ е насочена към 
развитието на анархистка 
съпротива срещу расизма и 
фашизма без формиране на 
реакционни „религиозни” гру-
пи. Успехът при привличане-

то на хора от други етноси 
е ограничен – разбираеми са 
съмненията, които хората 
имат към „белите” организа-
ции. БАФ се надява, че чрез 
практиката, на работното 
място и в общността, ще 
успее да преодолее тези раз-
деления, без да се прибягва 
до реакционни идеологии. 

Анархистката федера-
ция разпознава много дру-
ги форми на репресия като 
сексуалност, инвалидност, 
възраст, но във всички слу-
чаи счита, че не бива да се 
обръщаме за помощ към дър-
жавата. Предразсъдъците и 
реакционните практики ще 
изчезнат единствено чрез 
активност и борба, които 
позволяват на хората да се 
променят в основата си, не 
само на повърхността. 

Синдикатите във Вели-
кобритания създават мно-
го проблеми пред борбите 
на работното място – те 
са не само реформистки, 
но най-често са преки учас-
тници в експлоатацията 
на работническата класа. 
Опитът води британски-
те анархисти до позиция, 
която мнозина определят 
за„антисиндикална” – в мно-
го случаи няма смисъл да чле-
нуваш в синдикат, ако не-
говата роля е антиреволю-
ционна. Работата на синди-
катите са преговорите и 
сделките с капитализма, а 
не неговото сериозно подко-
паване. Те не могат да бъ-
дат реформирани. Какво да 
се прави в такъв случай? Бри-
танските анархисти смя-
тат, че трябва да се опита-
ме да създадем неформални 
групи от работници акти-
висти, независимо дали са 
членове на някой синдикат, 
или не. Целта не е създава-
нето на алтернативна син-
дикална структура, която в 
крайна сметка ще се превър-
не в поредния реформистки 
профсъюз, а създаването на 
източник на революционна 
пропаганда и катализатор 
на дейностите. 

Някои от нашите друга-
ри са членове на IWW (анар-
хосиндикалисткия интерна-
ционал). Основният принцип 
на работното място е съз-
даването на революционни, 
нейерархични организации, 
независимо от това как ги 
наричаме и определяме. 

Британските анархисти 
имат строго интернацио-
нално виждане за анархист-
ката борба и са особено кри-
тични към националноосво-
бодителните движения и 
идеологии. Не е възможна по-
явата на „по-добра” власт. 
Единственият начин, по 
който може да се постиг-

не истинско освобождение 
е чрез интернационализма. 
Историята доказва, че „по-
малкото зло” рано или късно 
се превръща просто в зло. 
Междувременно изборът на 
по-малкото зло довежда до 
отхвърляне на собствени-
те принципи и отслабване 
на движението. Затова БАФ 
е активен член в Интерна-
ционала на анархистките 
федерации. 

Организация

Развитието на БАФ е изця-
ло в традицията на органи-
зирания анархизъм. Анархи-
стите се обединяват в гру-
пи и по този начин разпрос-
траняват анархистките 
идеи и практики, координи-
рат и обединяват борбите, 
дискутират и изясняват 
идеите си. Това трябва да се 
случва на местно, национал-
но и международно ниво. Въ-
преки това тази организа-
ция не измества с дейност-
та си действията на работ-
ническата класа, а по-скоро 
се опитва да влияе идеоло-
гически чрез участието на 
анархистите в различните 
борби. 

Благодарение на организа-
цията британските анархи-
сти събират богат опит – 
той играе ролята на колек-
тивна памет на движение-
то, както и на форум, на кой-
то се формулират нови идеи 
и стратегии.

Организацията е на фе-
деративни принципи – фе-
дерация на индивиди и гру-
пи без никакъв политически 
или административен апа-
рат. Това не означава, че 
няма структура за взимане 
на решения. Всяка година се 
провежда национална конфе-
ренция и три срещи на деле-
гати от различните групи. 
До решенията по дискути-
раните въпроси се стига с 
обсъждане на всичко във въ-
трешен бюлетин, както и 
в Интернет. Изключително 
рядко се случва да има взето 
решение, с което не всички 
са съгласни. Ако все пак се 
вземе такова решение, хо-
рата и групите, които не са 
съгласни с него, са свободни 
да не го изпълняват, стига 
по този начин да не подкопа-
ват общата дейност и орга-
низацията като цяло. 

БАФ не винаги успява да 
постигне желаните степе-
ни на участие и продължа-
ва да преразглежда своята 
практика и опит. Ясно е, че 
има множество персонални 
причини, поради които някой 
е по-деен и по-влиятелен от 
друг – сигурност, възраст, 
опит, пол и образование. За-

това не е достатъчно само 
организацията да бъде нейе-
рархична. Необходимо е ак-
тивно да се насърчава ро-
тацията на задачите, във-
личането на различни хора 
в малки групи, работещи по 
конкретни задачи, заздра-
вяването на увереността 
и самочувствието чрез ра-
ботни групи и образовател-
ни срещи.

БАФ издава и разпростра-
нява списанието Organise!

(Организирай се!) в 800 броя 
и месечен бюлетин Resistance

(Съпротива) в 3000-5000 
броя, както и различни бро-
шури, плакати и стикери. 
Organise! е по-скоро насоче-
но към вече политизирани-
те в по-голяма степен хора 
и затова се фокусира вър-
ху дебати и теория, които 
да провокират дискусия в 
анархисткото и по-широко-
то политическо движение. 
Освен пропагандата отдел-
ни членове на федерацията 
са обвързани с много раз-
лични дейности на работно-
то място: кампании и акции 
срещу войната, природоза-
щитни дейности, подкрепа 
на бежанци, дейности срещу 
реакционните идеи на рели-
гиозни фанатици или фаши-
сти. 

Различия с другите 

анархисти

БАФ разбира, че няма моно-
пол върху „истината” за анар-
хизма. Въпреки това има ня-
колко принципа, които смя-
та за жизнено важни и счи-
та, че в момента единстве-
но тяхната организация дър-
жи на всички тези принципи 
едновременно. 

1. Организация

Не всички анархисти обръ-
щат толкова голямо внима-
ние на формалната органи-
зация, колкото БАФ – орга-
низацията едновременно на 
национално и международно 
ниво. Естествено, че силни-
те местни групи са основа-
та на ефективната нацио-
нална организация, но коор-
динирането и споделянето 
на идеи трябва да става въз-
можно най-широко, ако иска-
ме някога да организираме 
революция. Тази организация 
трябва да бъде перманент-
на, т. е. да продължава съ-
ществуването си независи-
мо от индивудалната дина-
мика на отделните хора. В 
БАФ са скептични към „мре-
жите”, които се появяват и 
изчезват, а също така имат 
тенденцията да образуват 
неформална йерархия. •

(следва)

НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ПО СВЕТА

Британската анархистка федерация: идеи и борба
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Авторът е журналист в българ-

ско-немско издателство. От го-

дини прекарва лятната си отпус-

ка на последния див плаж на Бъл-

гарското черноморие – Карадере, 

близо до град Бяла. Обожава това 

място и мисли, че е най-красиво-

то парче земя на планетата. Със 

сигурност не иска реката, която 

обитават корморани – рядък и 

застрашен вид водолюбиви пти-

ци, – да има фонтан, който да за-

бавлява 15 000 туристи. Стати-

ята публикуваме с малки съкраще-

ния.

Мълвата за застрояването 
на Карадере – едно от по-
следните девствени мес-
та по българското Черномо-
рие – се носи от няколко го-
дини. Когато за първи път я 
чух, си казах: “край, никой не 
може да спаси това място”. 
Тогава приказният залив 
още не беше включен в евро-
пейската мрежа от защите-
ни територии Натура 2000. 
Голямата ми изненада беше, 
че Карадере влезе в тази 
зона. И какво от това?

В България всичко може. 
Особено когато имаме пре-
миерски брат – арх. Георгий 
Станишев, световно извес-
тен архитект като сър Нор-
ман Фостър и име от мафи-
отските структури в стра-
ната, спрягано от пресата 
полугласно.

И колкото и да е парадок-
сално именно тази комбина-
ция от герои може да се ока-
же спасение за Карадере. За-
щото ако един най-обикно-
вен “инвеститор” беше ре-
шил да настрои там чудо-
вищните си хотели, никой 
нямаше да може да го спре. 
Нямаше да има никакъв шум 
около строежите – грозни и 
безвкусни. Какво по-различ-
но от това, което се случи 
с цялото българско Черномо-
рие!?

Но нашата приказка за Ка-
радере е различна. Защото 
всеки любител на дивата 
природа, която преди години 
беше в изобилие по черномо-
рието ни, днес ще ви каже, 
че нея вече я няма. На нейно 
място има един огромен, чу-
довищен комплекс от хоте-
ли, който тръгва на север 

от град Варна и стига до 
южната ни граница с Турция. 
Това са повече от 200 кило-
метра застроена ивица.

И когато някой като пре-
миерския брат реши, че 
може да открадне от всич-
ки нас и последния див плаж, 
ние, българите, които въ-
преки всичко обичаме стра-
ната си, ще кажем „Не”. И хо-
рата, които казваме не, сме 
тези млади хора, които не 
искаме да емигрираме, кои-
то искаме обществото ни 
да бъде за всички, а не само 
за управляващите партии и 
роднинско-мафиотския кръг 
около нея. Защото по същия 
механизъм бивши и насто-
ящи управляващи унищожа-
ват за лични облаги всяко 
красиво място – например 
гората близо до къщата, в 
която живея, защото там 

трябва да има нов жилищен 
квартал – 700 дка от плани-
ната Витоша близо до сто-
лицата София; Рила и ней-
ните красиви езера, защо-
то там трябва да има нов 
ски курорт; връх Перелик в 
Родопите – също за нов ски 
курорт. И това без никакво 
притеснение, че само след 
година българските данъко-
платци ще плащат глоби-
те за всички тези места, за-
щото те са защитени те-
ритории, влезли в прослову-
тата Натура 2000. Какво 
ще видят децата ни – само 
бетон, който на всичкото 
отгоре няма да могат да си 
позволят, защото той няма 
да е направен за нас, обикно-
вените хора.

Поредният курорт – Black 

Sea Gardens – ще бъде изгра-
ден от архитекта сър Нор-
ман Фостър и Георгий Ста-
нишев, брат на министър-
председателя Сергей Ста-
нишев и възложител на про-
екта, върху 2193 дка в мест-
ността “Кара дере”, близо до 
град Бяла, Варненско. Ком-
плексът ще разполага с по-
вече от 5400 жилища, с ка-
пацитет 15 000 души, с ях-
тено пристанище и други 
съоръжения, построени във 
водата.

Миналата седмица Народ-
ното събрание прие промени 

в Закона за концесиите. Бъл-
гарското правителство на-
ложи правила за застроява-
не на защитени области, ко-
ито самото то престъпва, 
така че строителството 
по бреговете продължава.

Въпреки новините, кои-
то идват от Европа и нега-
тивните отзиви за Бълга-
рия, свързани с корупционни 
практики, г-н Георгий Ста-
нишев продължава да твър-
ди, че строителството на 
курортен комплекс в защи-
тени по Натура 2000 зони е 
абсолютно в рамките на за-
кона, което ще рече, че е на-
пълно нормално. Ние сме си-
гурни, че братът на преми-
ера може да застрои всичко, 
което поиска, и никога няма 
да бъде в конфликт със зако-
на, тъй като е правен от не-
говия брат.

Пред “24 часа” арх. Стани-
шев споделя, че проектът 
Black Sea Gardens е направен 
като контрапункт на без-
умното презастрояване в 
българската действител-
ност, т. е. като диаметрал-
но противоположно на това 
строителство по Черномо-
рието. И все пак проектът 
предвижда строителство и 
при това в защитени зони. 
“Досега протести не е има-

ните листи – нищо ново, 
така беше при Великото на-
родно събрание през 1990 г. 
НДСВ настоява за въвежда-
не на задължително гласу-
ване и засилване на префе-
ренциалния елемент в пар-
тийните листи, позволя-
ващ на избирателите да по-
сочат предпочитан от тях 
кандидат и да го изпратят 
на избираема позиция в пар-
тийната листа. ДСБ предло-
жи чрез референдум да бъде 
взето решение кой има пра-
во да гласува – дали всички 
български граждани по све-
та или трайно установени-
те в България. Изобщо всич-
ки са много загрижени за де-
мокрацията и избирателна-
та система. Първанов за по-
реден път заплаши несъглас-
ните с референдума, сякаш 
допитването до народа е 
най-страшното нещо за де-
мокрацията. Не е ясно само 
дали още има хора, които се 
връзват на неговите зака-
ни за референдум – той си 
се кани още преди да стане 
президент.

Всяко предложение обслуж-
ва целите на своя вносител. 
Играта на избори става все 
по-сложна, избирателите – 
все по-непредвидими, а ди-

намиката все по-висока. За-
това играчите гледат да си 
укрепят позициите – в това 
няма нищо чудно. Според со-
циолозите Първанов, напри-
мер, би взел около 7% от гла-
совете, ако се отърси от 
наследството на БСП. Оба-
че такава еднолична партия 
трудно би получила подкре-
па по места, където мест-
ните червени бизнесмени 
ще си останат червени, за-
това на него мажоритарни-
ят елемент му е по-изгоден. 
Същото можем да кажем и 
за останалите партии, кои-
то не държат властта и ня-
мат твърд електорат, на 
който му стига да знае, че 
тези, дето го скубят, са от 
определен цвят. Този елек-
торат става все по-малко, 
значи потенциалната печал-
ба от мажоритарни избори 
става все по-голяма.

С мажоритарния вот има 
и друг интересен момент. 
Местните бизнесмени, ко-
ито не могат да влияят на 
партиите на национално 
ниво, биха придобили по-го-
лямо значение при подобни 
избори и по-лесно биха при-
добили власт, която дори 
формално изобщо не им се 
полага. Това ще насочи капи-
тала към нови партии, кои-
то още не са успели да съз-

дадат свои структури за 
прокарване на далавери.

Мажоритарният вот е 
безспорно по-демократи-
чен от пропорционалния на 
теория, ако има реална, а не 
партийна демокрация – т. е. 
ако мажоритарният канди-
дат поема само ангажимен-
ти към избирателите, а не 
към партийната централа. 
Ако това беше така, НДСВ 
автоматично изхвърчаше 
от парламента („Коалиция с 
БСП няма да има!”). Само че 
на фона на горните два фак-
тора едва ли на някой от 
участвалите във форума му 
пука за това. Прословути-
ят президент, който отно-
во не изпусна да поприказва 
за референдуми и пряка де-
мокрация, за толкова годи-
ни не предложи ни един ре-
ферендум, макар че редовно 
пуска мухи за това. На фору-
ма дори каза „може би това 
беше грешка”. Обаче явно 
още „не му е времето” да на-
прави референдум по някой 
от въпросите от национал-
но значение – като се почне 
от АЕЦ и се свърши с чужди-
те военни бази у нас. Толкоз 
за желанието за пряка демо-
крация.

Така или иначе никакъв ма-
жоритарен елемент няма да 
доведе до промяна в систе-

мата на управление, нито 
ще върне доверието на граж-
даните към политическия 
елит, защото депутатите 
практически няма да бъдат 
зависими от избирателите 
след гласуването, а от поли-
тическите си партии и тех-
ните спонсори. Ако си пред-
ставя, че отивам на пазара 
за круши, ще е по-добре да си 
ги избирам една по една, от-
колкото продавачката да ми 
ги набутва в непрозрачна ке-
сия, на която са снимани соч-
ни и пресни плодове. Но ако 
всички круши, които ми се 
предлагат, са изгнили, няма 
да ги купувам, а дори да ме 
минат с няколко развалени – 
ще ги изхвърля, а няма да ги 
ям.

Най-важното нещо за пра-
вилното регулиране на една 
система е въвеждането на 
обратна връзка – в полити-
ката и избирателната сис-
тема е от първостепенна 
важност да залегнат мно-
жество възможности за из-
бирателя да коригира из-
бора – референдум, отзо-
ваване на отделни депута-
ти (президент, политиче-
ски сили или целия кабинет) 
парламент. Това да става с 
разумни средства, а не как-
то сега – само при подреж-
дането на 9 планети в пра-

ва линия. Друго важно усло-
вие е никой да не носи чужда 
отговорност на гърба си. Не 
може няколко келеши да взе-
мат решения, от които да 
страда после цял народ, че 
и няколко други покрай него. 
Най-същественото е граж-
даните да имат реален, а не 
само хартиен контрол върху 
представителните струк-
тури и взимането на реше-
ния. Това не може да стане с 
промяна на избирателната 
система – всъщност най-
малко зависи от нея. Може и 
да е могло преди 200 години, 
когато днешните „демокра-
тични институции” са били 
само идеи на хартия на не-
колцина заможни и образова-
ни хора, които са имали вре-
ме да умуват по тия въпро-
си, докато други са им шиели 
и готвели. Така че за рефор-
мисткия подход е необходи-
ма освен политическа идея 
и машина на времето. Тога-
ва може да построиш къща-
та наново от момента, в 
който е нямало къща. Днеш-
ната политическа система 
обаче не е къща, която има 
нужда от дребни ремонти. 
Тя е тежък, мръсен, дълбоко 
вкопан мавзолей на болше-
визма, който може и трябва 
да бъде взривен. •

ЗиЛ

Мажоритарни избори? Не, благодаря
» » » продължава от страница 1

ЕКОЛОГИЯ

Краят на последния див български плаж
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НОВИНИ

Ескалират протестите 

на животновъдите

Протестиращите българ-
ски животновъди щурму-
ваха агенция „Земеделие и 
гори” в Кърджали с насто-
яване всички чиновници в 
нея да бъдат уволнени по-
ради некадърност.

Земеделските стопа-
ни са сред най-тежко за-
сегнатите от спрените 
средства по европейски-
те програми и от квот-
ните ограничения на ЕС за 
размера на държавната по-
мощ за млекопроизводите-
лите. •

11 юли – ден на протест 

срещу цените на 

мобилните разговори

България е най-бедната 
страна в ЕС, но с най-висо-
ки цени за мобилни услуги. 
Освен това операторите 
не инвестират в обновява-
не на инфраструктурата 
и не могат да поемат до-
пълнителния трафик, кое-
то се отразява на качест-
вото, твърдят инициато-
рите на протеста. •

Продължава 

незаконното 

строителство в Рила 

Природозащитници уста-
новиха драстични наруше-
ния на закона в Национален 
парк Рила. За това аларми-
рат от „Граждани за Рила” 
и Коалиция „За да остане 
природа в България”. Еки-
пите на двете организа-
ции са установили, че про-
дължава строителство-
то на новата хижа Мусала 
и на лифта от Паничище 
към Седемте рилски езе-
ра. Строителството на 
хижата е възобновено от 
Българския туристически 
съюз още преди една годи-
на без необходимите раз-
решителни и оценка за въз-
действие върху околната 
среда. Местни хора твър-
дят, че парите за строежа 
са на известния бизнесмен 
Христо Ковачки, който 
ще превърне хижата в хо-
тел с капацитет от 104 
места, без да е ясно с как-
ва технология ще се пре-
чистват отпадните води. 
Бив шата Мусаленска пъ-
тека към върха е превър-
ната в 12-метров разко-
пан път, по който се дви-
жат тежкотоварни авто-
мобили към площадката за 
изграждане на нов четири-
местен седалков лифт на 
Маркуджик 2. Продължава 
и незаконният строеж на 
лифта от хижа Пионерска 
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В последните дни на август 
в гръцкия град Патра ще се 
проведе акция “Без граници” 
за подкрепа и солидарност 
с нелегалните имигранти в 
импровизирания палатков и 
фургонен лагер в покрайни-
ните на града, които пове-
че от години водят неравна 
борба с властите за право-
то да живеят нормално, на-
ред с другите гръцки граж-
дани. Мнозина от тях всъщ-
ност искат да имигрират в 
Италия или други европей-
ски страни и това е причи-
ната за струпването им в 
най-голямото гръцко прис-
танище към Западна Европа. 
Досега има няколко опита да 
бъдат насилствено депор-
тирани, но поради тяхната 
съпротива и подкрепата, ко-
ято получават от различни 
анархистки, антиавтори-
тарни и левичарски групи, 
засега не успяват да ги де-
портират. Последния път 
в края на месец май акти-
висти на Антиавторитар-
но движение им осигуряват 
вода (в импровизирания им 
лагер липсва вода и електри-
чество), но след това поли-
цията прекъсва достъпa им 
до нея!

На плаката пише:

Бежанец

действителността

Гърците не се представи-
хме добре на европейското 

първенство тази година... 
Но определено сме първенци 
в издигането на Крепостта 
Европа:

280 мъртви бежанци в 
Егейско море и три нови 

центъра за задържане 

само през 2007! Затворите 
в Гуантанамо не са запазе-
на марка на янките. И ние си 
имаме!

екстремни спортове: 
Нашите специално обучени 
агенти се грижат да осве-
жат затворническата скука 
на бежанците:
– Потапяне на главата в 
кофа с вода!
– Задушаване с найлонови 
торбички!

веселие на плажа:

– Състезания по плуване в 
Егейско море (след като им 
потопим корабите)!
– Надпревара за оцеляване 
на необитаеми острови (къ-
дето ги оставяме след като 
ги арестуваме)!

развлечения за млади и 

стари:

Кой ще ни надмине? Гладни 
стачки за деца! 120 деца на 
бежанци играят на гладна 
смърт в Лерос през месец 
май! Други 60 на Митилини 
през юни!

А най-доброто тепър-

ва предстои!

ВНИМАНИЕ: Макар да по-
лагаме всички усилия да из-
пращаме труповете на бе-
жанците към турските бре-
гове, ви съветваме да бъде-
те по-внимателни на дже-
товете:

Към вас може да плава 
труп. •

„Свободна мисъл” ще от-
рази събитието в септем-
врийския или октомврийския 
брой на вестника. •

ло”, продължава премиерски-
ят брат. Ще има, господин 
Станишев. След протести-
те за Иракли, за Рила, за Пе-
релик, за Странджа, за Кня-
жевската гора, ще продъл-
жим и с тези за Карадере. 
Както видяхте, екодвижени-
ето в България набира сила 
и то не само в столицата 
София. Протестиращи има 
в цялата страна. Архитект 
Станишев продължава: “Ку-
рортът ще е зона, свободна 
от парникови емисии и ав-
томобили”? Тя и сега е така-
ва! “Ще се запази растител-
ността” – твърдят инвес-
титорите. Как? Вярвате ли 
си? А какво ще стане с гора-
та? Нали все някак си тряб-
ва да построите селище за 
15 000 души? Какво ще на-
правите с дърветата?

Очевидно е, че проектът, 
ръководен от брата на пре-
миера, ще срещне много по-
малко трудности в разре-
шителните за строеж, въ-
преки че местността Кара-
дере се намира в защитена 
зона. И не само това. Проек-
тът получи и едно рамо от 
държавата. Винаги съм се чу-
дила откъде ще се появи пи-
тейна вода за новия курорт. 

Днес в пресата намерих и 
отговора. На 23.07.2008, де-
нят в който официално из-
лиза докладът на Европей-
ската комисия, премиерът 
Сергей Станишев открива 
новопостроения магистра-
лен водопровод „Камчийски 
пясъци”. Едната тръба на но-
вия водопровод ще снабдява 
с вода териториите на град 
Бяла и местността Караде-
ре. Съоръжението е изграде-
но за малко повече от годи-
на от ВиК-Варна, държавна и 
общинска фирма, а 21 км от-
сечка струва 11 млн. евро. 
В момента в местността 
не живее нито един човек и 
няма нито една сграда, коя-
то да трябва да бъде снаб-
дявана с вода. Никого не 
трябва да учудва фактът, 
че българският парламент 
отложи гласуването на за-
кона за Конфликт на инте-
реси най-рано за месец сеп-
тември 2008 г.

И кое все пак е екологично-
то на проекта, публикуван 
на сайта на сър Норман Фос-
тър?
http://www.fosterandpartners.

com/Projects/1480/Default.

aspx

Аз не го виждам, моля по-
сочете ми го! •

Ани Маринова 

Група членове и симпати-
занти на ФАБ посетихме 
местността „Седемте рил-
ски езера”, за да съчетаем 
приятното прекарване и 
възхищението от природа-
та с дискусии върху анархи-
зма и положението на хора-
та в страната и по света. 
Въпреки гневното време, 
ентусиаз мът ни не спадна и 
походът протече достатъч-
но добре, за да имаме въз-
можност да подкрепим еко-
лозите в поредния им опит 
да възпрепятстват унищо-
жаването на девствената 
природа в името на бизнес 
интересите.

Въпреки че не блестеше 
с организация, протестът 
започна твърде успешно – 
джиповете, нарушаващи 

границите на парка, бяха 
спрени, преди да навлязат в 
него. За съжаление полиция-
та отново беше на висота 
и почти успя да избегне при-
лагането на закона по адрес 
на престъпниците. Така ние 
си тръгнахме с намерение да 
документираме други прес-
тъпления в района. За съжа-
ление най-лошото тепърва 
предстоеше. Вечерта след 
приключване на протеста 
„представители на местния 
бизнес” си изпуснаха нерви-
те и защитиха правата си 
на „инвеститори”, като из-
вадиха автоматично огне-
стрелно оръжие срещу при-
родозащитниците и ги при-
нудиха да легнат на земята, 
сякаш последните са прес-
тъпниците в случая. •

ЕКОЛОГИЯ

Краят на последния 
див български плаж

» » » продължава от страница 3

ЕКОЛОГИЯ

ФАБ на поход до 
рилските езера

Група членове и симпати границите на парка бяха

29-31 август: „Без граници“ в Патра

ВНИМАНИЕ М к Към вас може да плава



август 2008, брой 8 СВОБОДНА  МИСЪЛ 5

НОВИНИ

към Седемте Рилски езера. 
Проектът Паничище-Се-
демте рилски езера-Кабул, 
който предвижда 30 хиля-
ди легла, застрашава вод-
ния баланс на Рила и сто-
лицата, твърдят още еко-
лозите. Природозащит-
ниците видяха пред хижа 
Седемте рилски езера де-
сетки джипове, които се 
движат в територията 
на Национален парк Рила 
въпреки изричната забра-
на. •

Спокойно, законно е

Тричленен състав на Вър-
ховния административен 
съд (ВАС) отхвърли жал-
бата на фондация „Про-
грама достъп до инфор-
мация” срещу Наредба 
№40/7.01.2008 г., даваща 
достъп на полицията до 
личните данни в Интер-
нет.

И така, който се при-
теснява, че МВР го следи 
в Интернет, може да се 
успокои – съдът каза, че 
това е законно. •

Лекарите взимат 

75 млн. лв „на ръка”

Това сочат данните от на-
ционално проучване на ин-
ститут „Отворено обще-
ство”, съобщи директо-
рът му Георги Стойчев, ци-
тиран от БГНЕС. Това са 
парите, които пациенти-
те казват, че са дали на 
лекарите, без да получат 
документ. 61% от българи-
те дали пари под масата 
на личния си лекар. Според 
17% от анкетираните ко-
румпираните лекари тряб-
ва да бъдат наказвани с 
уволнение. Едва 2% от бъл-
гарите смятат, че наказа-
нието трябва да бъде за-
твор. Според проучването 
на „Отворено общество” 
лекарите заемат 5-то 
място сред най-корумпи-
раните професии в стра-
ната. Причините за склон-
ността на пациентите да 
дават пари под масата са 
страх, че няма да ги леку-
ват, както и липсата на 
информираност за права-
та им на пациенти. Въпре-
ки това българите далеч 
не смятат, че корупция-
та е основният проблем в 
сферата на здравеопазва-
нето. Те очакват реформи 
в системата, а не „лов на 
вещици”. •

Три-четири хотела 

фалират всяка седмица 

Информацията е от банки, 
кредитирали инвестито-
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В началото на 40-те години 
на миналия век у моите баба 
и дядо, както и у много други 
техни връстници – еврейски 
младежи – се появяват идеа-
листични, почти  утопични 
мечти, свързани със земята 
на Израел. Тази земя тогава 
се нарича Палестина, а под 
думата Израел стои поня-
тие за народ, не за държава 
(Яков, наречен Израел, е един 
от еврейските патриарси). 
Идеите на баба и дядо са 
свързани с развиващите се 
тогава на тази земя селища 
и общности, наричани моша-
ви и кибуци, в които араби и 
евреи се трудят заедно, за 
общото благо и прогрес в 
своеобразна социалистиче-
ска рамка. Тези идеи тогава 
се наричат ционистки, дока-
то днес се наричат антици-
онистки.

Дядо и баба така и не за-
минаха за Израел. Подобни, 
грубо казано, леви идеи като 
техните обаче са част не 
само от еврейската исто-
рия, но и от „многовековна-
та” история на държавата 
Израел. За пръв път разбрах 
това, когато един възрас-
тен човек, член на кибуца, в 
който живях до 2005 година, 
попита на едно политиче-
ско събрание следното: „Как-
во прави „отбранителната” 

армия на Израел в Газа и ако 
всички сме съгласни, че за 
момента не можем да живе-
ем заедно, то защо трябва 
да продължаваме да заселва-
ме територии, в които жи-
веят предимно палестин-
ци?” Разбира се, че заговорих 
този човек след събранието 
и с изненада разбрах от него 
две неща. Първото е, че дър-
жавата Израел е могла да по-
еме по пътя на мира, толе-
рантността и съвместно-
то съжителство, но „благо-
дарение” на политици-мари-
онетки, това никога не се е 
случило. А второто е, че „ис-
тински левите идеи” (както 
той сам ги нарече) в Израел 
са заглушавани от десети-
летия насам. Когато зада-
деш конкретен въпрос на ня-
коя инстититуция в Израел, 
спокойно можеш да получиш 
обвинение в антисемити-
зъм вместо отговор. Точно 
това се случи с мой познат, 
който попита „Еврейската 
агенция” (неправителстве-
на организация, финансирана 
от САЩ) защо той може да 
се „завърне” като евреин в 
Израел, докато милиони из-
гонени от същата земя па-
лестинци не могат и да меч-
таят за достъп до нея.

Именно „Еврейската аген-
ция” организира „завръща-

нето” на лица от еврейски 
произход в Израел. „Незабра-
вими” са нейните програми 
от близкото минало, нарече-
ни „Алия 16” и „Алия 15”, „бла-
годарение” на които в Изра-
ел се „завръщаха” деца на по 
15-16 години, съвсем сами и 
без родители до тях, след 
което бързо бяха подготвя-
ни за войници и на 18-годиш-
на възраст отиваха да „бра-
нят” „новата си родина”. Ни-
кой не обясняваше на тези 
деца, че законите за „завръ-
щане” са едни, а законите, 
според които биваш при-
знат за евреин, са съвсем 
други и ако не отговаряш на 
вторите, дори и да загинеш 
в Газа, няма да те погребат 
с почести във военните гро-
бища край Йерусалим, а най-
вероятно ще те кремират и 
ще пратят пепелта на близ-
ките ти.

Пред „Еврейската агенция” 
козируват дори и правител-
ствените организации на 
Израел, но не само пред нея – 
милиони долари в държава-
та идват от САЩ, като 
преди да стигнат до хора-
та, минават през всички ми-
нистерства. Затова нито 
един израелски политик не 
би си и помислил да следва 
политика, която е в разрез с 
това, което иска чичо Сам, 

представляван от „Еврей-
ската агенция”, „Американ 
Джойнт” (колкото и смешно 
да звучи), WIZO и т. н. Прос-
то тук работи принципът 
на мафията, според който 
щом веднъж си взел от нас 
пари, вече си длъжен да пра-
виш това, което ние ти каз-
ваме. В противен случай ще 
те унищожим и ще си купим 
нов човек на твое място. 
Тъжно, но факт!

Не е чудно, че нищо човеш-
ко няма във висшите пред-
ставители на държавата 
Израел. Когато работиш за 
господар, чиито цели са съв-
сем различни от нуждите и 
желанията на хората, които 
уж представляваш, тога-
ва за човещина не може и да 
става дума. Медиите оба-
че работят „отлично”, всич-
ко се размива и все по-малко 
хора се питат не само къде 
отидоха левите идеи в Изра-
ел, но и защо има такава го-
ляма пропаст между народа 
и властта например. САЩ 
са винаги прави, те ни пома-
гат, а не ни контролират.

Мен обаче ме е грижа за 
земята на Израел! Затова 
пиша всичко това. Боли ме, 
когато гледам в какво пре-
върхана мечтите на баба и 
дядо. •

Самуел

В средата на миналия ме-
сец Съветът за сигурност 
към ООН насочи критиките 
си към поредната  африкан-
ска страна. След Сомалия 
и Судан „горещата точка” 
на Африканския континент 
се оказа Зимбабве. Причи-
на за това е преминалият 
през месец юни втори тур 
на изборите за президент 
на страната, в които един-
ствен кандидат беше досе-
гашният дългогодишен и ед-
ноличен диктатор Робърт 
Мугабе.

Председателят на опо-
зиционната партия Движе-
ние за демократична про-
мяна (ДДП) Морган Цванги-
рай се отказа от политиче-
ската надпревара на 22 юни 
2008 г. след сериозен поли-
тически и физически натиск 
върху него и привърженици-
те му от страна на въоръ-
жените милиции, верни на 
управляващия режим, и ак-
тивисти на проправител-
ствената партия Зимбаб-
вийски африкански национа-
лен съюзнически фронт (ЗА-
НУ-ПФ). Самият той е при-
нуден да потърси убежище 
в холандското посолство в 
Хараре и заявява пред меди-
ите, че разполага с подробен 
план за фалшифициране на 
вота, изготвен от поддръж-
ниците на Мугабе. Според 
Цвангирай този план включ-

ва задължително гласуване 
на цялата армия, като всеки 
трябва да гласува за Мугабе 
в присъствието на прекия 
си началник, арес ти на опо-
зиционни лидери и конфиску-
ване на личните документи 
на поддръжниците им, пред-
варително напълнени урни и 
повсеместен терор и наси-
лие. Въпреки отказа на Цван-
гирай, Мугабе не отменя из-
борите и е преизбран с ре-
кордните 85,5%, след кое-
то набързо е отново коро-
нован като държавен глава.
Насилието в Зимбабве дос-
тига връхната си точка и 
придобива измерения на ге-
ноцид около провеждането 
на първия тур на изборите 
за президент през март-
април 2008 г. Организация-
та Zimbabwe Peace Project е 
регистрирала 4359 случая 
на пряко физическо насилие 
само през април, което е с 
470% повече в сравнение с 
периода преди изборите. 
Стотици симпатизанти на 
опозицията са жестоко из-
бити. Британският вестник 
„Таймс” съобщава за две от 
най-зловещите убийства, 
извършени от милициите на 
Мугабе. 45-годишната Дади-
рай Чипиро, съпруга на акти-
вист на ДДП в района Монд-
ро, е била брутално изгорена 
в колиба, след като активи-
сти на управляващата ЗА-

НУ-ПФ ґ отрязват едната 
ръка и двата крака. Дни по-
рано правителствените  
милиции изгарят жива 21-го-
дишната бременна жена Па-
мела Пасвани, съпруга на об-
щински съветник в Хараре.

Сблъсъците между пра-
вителствени части и ак-
тивисти на ДДП стават с 
непосредствената помощ 
на САЩ и Великобритания. 
Представители на двете 
страни са заловени от вла-
стите и обвинени в подбу-
дителство и съучастие в 
кървавите размирици в Ха-
раре през месец април. Пре-
зидентът Мугабе заявява, 
че ще екстрадира техните 
посланници. 

Десетки хиляди жители на 
Зимбабве остават бежан ци 
в собствената си страна, а 
близо 3 милиона души тър-
сят спасение в съседни дър-
жави. В момента около 5 ми-
лиона зимбабвийци живеят 
извън пределите на страна-
та и нямат право да гласу-
ват или да се върнат.

В ареста понастоящем се 
намират над 3000 активи-
сти на опозиционната пар-
тия ДДП, както и 9 депута-
ти от парламента.

Дългогодишният едноли-
чен режим на Мугабе довеж-
да страната до икономиче-
ски колапс. Въпреки че в на-
чалото на 2001 г. крупната 

земеделска собственост е 
отчуждена, страната от 
най-голям износител на пше-
ница в района се превръща 
в най-големия вносител на 
този продукт. Инфлацията 
в момента е над 100000%. 
Годишно от глад, болести и 
репресии загиват десетки 
хиляди зимбабвийци. 

След идването на Муга-
бе на власт през 1987 г. за-
почват жестоки репресии 
и срещу бялото население 
на Зимбабве. Днес в страна-
та почти няма бели жите-
ли. Последните изстъпления 
са срещу малцината оцелели 
бели фермери.

Именно те получават ши-
рок отзвук в бившата ме-
трополия Великобритания и 
Лондонското правителство 
е подложено на унищожител-
на критика. Големите мулти-
национални компании също 
тясно си взаимодействат 
с правителството на Му-
габе въпреки резолюциите 
и санкциите на ООН и други 
международни организации. 
На правителството на Гор-
дън Браун многократно е за-
даван логичният въпрос как-
во правят английските вой-
ски в Ирак, при условие, че се 
избиват хиляди потомци на 
британски колонисти в Зим-
бабве? Адекватен отговор 
досега няма. •

Владимир Пенев

ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ

Мечтите на баба и дядо

АФРИКА

Геноцидът в Зимбабве
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ри и хотелиери, които не 
са в състояние да обслуж-
ват дълговете си, съобща-
ва председателят на дър-
жавната агенция по тури-
зма Анелия Крушкова. Де-
сетки хотели са обявени 
за продажба, но купувачи 
няма. Заради борчове ще 
преминат в ръцете на фи-
нансовите институции. 
Според Крушкова България 
следва пътя на Испания, 
където държавата изкупу-
ва фалиралите хотели и ги 
събаря, за да прави зелени 
площи. 

Платихме скъпо да бе-
тонираме тревата, сега 
да видим колко ще излезе 
затревяването на бето-
на. •

500 кг боклуци 

Толкова изхвърля един бъл-
гарин в рамките на една 
година. В България за една 
година се събират 3,5 ми-
лиона тона отпадъци. Oт 
тях се преработват по-
малко от 10%. За сравне-
ние в Белгия се преработ-
ват 90% от боклуците.

Олмерт подава оставка 

за взети пари от 

бизнесмен

За разлика от Гоце Пара-
ванов израелският минис-
тър-председател Ехуд Ол-
мерт обяви, че се оттег-
ля от поста си, след като 
беше обвинен и разследван, 
че е получил от живеещ в 
САЩ бизнесмен от еврей-
ски произход средства за 
предизборната кампания, 
с които впоследствие са 
си купували лъскави джун-
джурии.

„Горд съм, че съм минис-
тър-председател на стра-
на, която разследва свои-
те министър-председате-
ли,” обяви Олмерт. •

Протести срещу 

цените на горивата във 

Великобритания 

Над 800 тежкотоварни 
автомобила са блокирали 
района на парламента и 
моста Уестминстър. Шо-
фьорите се оплакват, че 
ще бъдат принудени да фа-
лират заради конкурентни 
фирми от други европей-
ски страни, където гори-
вото е по-евтино. •

Гръцки анархисти като 

Робин Худ

Гръцка анархистка гру-
па пое отговорността за 
четири „операции по без-
платно раздаване на сто-

▷ ▷  п р о д ъ л ж а в а   ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷

В изследванията на граж-
данската война в Испания 
(1936-1939) често се премъл-
чава ролята на анархистко-
то движение и синдикати-
те за развитието на поли-
тическото противоборс-
тво и военните действия, 
както и за осъществяване-
то на последния голям евро-
пейски социален и революци-
онен проект на част от те-
риторията на републикан-
ска Испания. Това подценя-
ване – често резултат от 
идеологически предразсъдъ-
ци – е несправедливо, най-
малкото защото съпроти-
вата на самоорганизирали-
те се народни маси в Барсе-
лона и Мадрид помага за про-
вала на преврата и удължа-
ването на войната, което 
от своя страна вероятно 
дава ефект и върху цялост-
ното развитие на събития-
та в Европа. 

Гражданската война има 
своите предпоставки. В 
една страна с дълбока соци-
ална диференциация и неста-
билен политически живот 
като Испания стачките, 
бунтовете и дори въоръже-
ните въстания са чести яв-
ления. Индустриализацията 
в някои части от страна-

та само добавя работниче-
ски проблеми към селските 
и допълнително разделя на-
селението. В такава обста-
новка е нормално работни-
ческото, синдикалното и 
анархисткото движение да 
имат корени в Испания още 
от времето на Първия ин-
тернационал. В навечери-
ето на войната анархист-
кият синдикат Национал-
на конфедерация на труда 
(НКТ) и социалистическият 
синдикат Общ съюз на тру-
да (ОСТ) имат по над 1 мили-
он члена всеки при общ брой 
на населението около 25 ми-
лиона души. 

След трудната победа на 
Народния фронт през фев-
руари 1936 г. напрежението 
в страната расте и опас-
ността от военен преврат 
става все по-очевидна. От 
НКТ успявят дори да разбе-
рат точната дата и час на 
подготвяната от военните 
офанзива, но въпреки пре-
дупрежденията правител-
ството не реагира адекват-
но и отхвърля призива да се 
раздаде оръжие на работни-
ците. При това положение 
комитетите за отбрана на 
НКТ и ФИА (Федерацията 
на иберйските анархисти) 

в Барселона вземат неща-
та в свои ръце и разграбват 
корабите с оръжие в прис-
танището, приготвено за 
превратаджиите. В нощ та 
на 18 срещу 19 юли воени-
те излизат от казармите 
и се опитват да установят 
контрол над невралгичните 
точки на града – телефонна-
та централа, радиото, прис-
танището и главните кръс-
товища. Целият град обаче 
е осеян с барикади и в крайна 
сметка превратаджиите са 
победени и разоръжени, пле-
нен е и пратеният да ги ко-
мандва ген. Годет. По подо-
бен начин протичат съби-
тията в Мадрид и още реди-
ца градове и селища, което 
позволява половината стра-
на да остане под управлени-
ето на вцепенената репу-
бликанска власт. 

В политическата сфера 
главен приоритет е сфор-
мирането на антифашист-
ки фронт от анархисти, со-
циалисти, републиканци, ко-
мунисти, каталонски и ба-
ски националисти. Първа-
та стъпка е създаването 
на комитет на милициите, 
където всички имат рав-
но представителство. На 
анархистите е предложено 

участие в правителство-
то на Ларго Кабалеро, кое-
то ги поставя пред дилема, 
предвид принципната им 
позиция против властта. 
От своя страна синдикати-
те предлагат създаването 
на Съвет за отбрана, къде-
то те да имат представи-
телство, заедно с полити-
ческите партии, но това 
предложение не се приема и 
в крайна сметка двама пред-
ставители на НКТ и два-
ма на ФАИ получават 4 от 
общо 16 министерски мес-
та. Това са Хуан Пейро, кой-
то става министър на про-
мишлеността, Хуан Лопес – 
на външната търговия, Фе-
дерика Монтсени – на здра-
веопазването и Хуан Гарсия 
Оливер – на правосъдието. 
Последният, сам той мно-
гократно съден и поставян 
извън закона, премахва адво-
катските и съдебни такси 
и унищожава криминалните 
досиета. Други трима пред-
ставители на анархисти-
те влизат в Каталонското 
правителство. Плюсовете 
и минусите на този компро-
мис на анархистите още се 
оценяват нееднозначно.

В поверителна докладна записка 

(Т. А. №194) до българското Ми-

нистерство на външните рабо-

ти от 2 септември 1939 г. на 

тогавашния български посланик 

в СССР Н. Антонов се изтъква, 

че приложено изпраща информа-

ция, станала публично достоя-

ние до някои западноевропейски 

посолства, от бившия ръководи-

тел на разузнавателната служ-

ба при щаба на Червената армия 

Кривицки, който подробно опис-

ва как Сталин е ръководил тай-

но съветската намеса в Испания, 

стремейки се с всички средства 

да укрепи влиянието си в Мадрид 

с бленуваната си цел да поста-

ви в затруднение Германия и да 

я принуди да се обърне най-сетне 

за сътрудничество към Москва – 

идея, която успява да осъщест-

ви на 23 август 1939 година. Ос-

новната цел на Сталиновото 

вмешателство в Испания обаче 

е неистовата амбиция с огън и 

меч да унищожи мощното движе-

ние на испанските анархисти, ко-

ето реално генерира испанската 

революция и в определен момент 

може сериозно да застраши иде-

ологическите постулати на бол-

шевикокомунизма. Обширната 

информация на съветския бивш 

висш разведчик, озаглавена „Ръ-

ката на Сталин в Испания”, пре-

печатваме със съкращения.

„Сталиновият държавен ко-
раб се оказа съвсем неслу-
чайно в далечното испанско 
пристанище. От момента 
на идването на Хитлер на 

власт през 1933 година ця-
лата външна политика на 
Сталин се диктуваше преди 
всичко от страха от изола-
ция. Притиснат между япон-
ската заплаха на Изток и 
германската на Запад, Ста-
лин започна да дири силни съ-
юзници между великите све-
товни сили. Неговите мно-
гобройни опити да стигне 
до съглашение с Хитлер ту 
бяха посрещани благосклон-
но, ту се отблъскваха. Той 
направи опит да възстано-
ви стария съюз с Франция, 
идващ още от царските вре-
мена, но не успя да сключи 
оня здрав съюз, към който се 
стремеше. Опитите да се 
сближи с Англия се оказаха 
още по-малко успешни. При 
такива условия беше напъл-
но естествено Сталин да 
обърне погледа си към Мад-
рид, когато в Испания избух-
на бунтът на Франко. Едва 
тогава Сталин се намеси в 
испанските работи. Той меч-
таеше да превърне Мадрид 
във васал на Кремъл. Това от 
една страна му обещаваше 
по-тясна връзка с Париж и 
Лондон, а от друга му дава-
ше възможност да се пазари 
с Берлин и Рим. Владеейки Ис-
пания, важна за стратегиче-
ското положение на Англия и 
Франция, той би се чувству-
вал застрахован. Той би бил 
сила, за която трябваше да 
се държи сметка. Сталин не 
рискуваше с нищо. Знаеше 

много добре, че Испанска-
та банка разполага със зла-
то, покриващо многократно 
оная помощ, която той ще 
окаже на Мадрид. Сталин из-
бягваше да се ангажира във 
война. Той поведе намесата 
под лозунга: „По-далече от 
артилерийския огън”. На 19 
юли 1936 година, в деня, ко-
гато генерал Франко поведе 
бунта против испанското 
правителство, аз се нами-
рах в Хага, където беше моя-
та главна квартира. Живеех 
в Хага с жена си и детето си, 
представяйки се за австрий-
ски антиквар. Все още нямах 
никакви инструкции относ-
но Испания. Само Коминтер-
нът наруши най-после мълча-
нието на Москва. Но негови-
те прокламации отдавна са 
загубили всякакво значение 
в нашите очи. Сам Сталин 
презрително го наричаше 
„дюкянче” и тоя епитет си 
остана за него сред съвет-
ските управляващи кръгове. 
От факел на световен по-
жар и революция той се пре-
върна в повече или по-малко 
полезен помощник на външ-
ната политика на Сталин, 
който с помощта на свое-
то „дюкянче” можеше да съз-
дава в една или друга стра-
на неприятности на пра-
вителството или да влияе 
на общественото мнение 
по един или друг въпрос на 
международната политика. 
През 1935 година Сталин из-

ползва Коминтерна за про-
веждане политиката на „на-
роден фронт”. Тая политика 
имаше за цел създаването в 
демократичните страни на 
приятелски настроени към 
СССР правителства. Главни-
ят секретар на Коминтер-
на Георги Димитров беше 
пряко свързан с Испанската 
комунистическа партия. Но 
петгодишната скъпо стру-
ваща пропаганда даде като 
резултат само това, че съ-
щата партия към момента 
на избухването на граждан-
ската война наброяваше не 
повече от три хиляди души. 
Многомилионните испански 
професионални съюзи бяха 
под влиянието на анархис-
тите, а те упорито стоя-
ха на противосталинистки 
позиции. Сведенията за во-
енната помощ, оказвана на 
Франко от Италия и Герма-
ния, и отчаяните позиви на 
испанските революционни 
водачи за помощ не срещна-
ха никакъв отзвук в Кремъл. 
Гражданската война в Испа-
ния се превръщаше в серио-
зен международен конфликт, 
подпомогнат от мълчани-
ето и бездействието на 
Сталин. Навсякъде в Евро-
па и в Америка комунисти-
те недоумяваха защо СССР 
не прави нищо, за да защити 
испанската революция, дока-
то те самите се мъчат да 

Палачът на Испанската революция

72 ГОДИНИ ОТ ИСПАНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Преврат срещу преврата
а н а р х и з м ъ т  в  И с п а н и я  п о  в р е м е  н а  г р а ж д а н с к а т а  в о й н а
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ки” от супермаркети в 
Атина „в името на борба-
та срещу скъпотията”.

Съобщението на зага-
дъчната организация се 
появи в Интернет след по-
следния набег в голям су-
пермаркет в предградия-
та на Атина. Двайсетина 
души с каски, въоръжени с 
пръти, напълнили колички-
те в магазина, след това 
отказали да платят и раз-
дали стоките на улицата. 
Управителят на супермар-
кета изчакал групата да 
си тръгне и тогава се оба-
дил на полицията. •

Окупаторите ще си 

ходят

Иракското правителство 
обяви, че американски-
те сили трябва да напус-
нат страната до края на 
2010 г., като всяка една 
промяна във военните 
сили там щяла да зависи 
от моментната ситуация 
и условия. 

Но дори и толкова пред-
пазлива формулировка от 
страна на марионетното 
правителство означава, 
че на окупаторите започ-
ва да им писва в тази стра-
на, а може просто да са си 
свършили работата... •

Италия обяви 

извънредно положение 

за имигрантите

Извънредното положение 
вече действа на терито-
рията на цялата страна, 
предаде „Ройтерс”. Досега 
такъв режим имаше само 
в провинциите Калабрия 
и Сицилия. Мярката дава 
на полицията и местни-
те власти пълномощия за 
борба с пристигащите. 
Правителството на Сил-
вио Берлускони беше из-
брано именно с обещания 
за борба срещу незаконна-
та имиграция. Опозицията 
атакува политиката им 
като „фашистка”.  •

Край на 35-часовата 

работна седмица във 

Франция

Френският парламент от-
мени 35-часовата работ-
на седмица, въведена от 
социалистическото прави-
телство на Франция пре-
ди 10 години и все още под-
крепяна от мнозинството 
от французите. По новия 
закон продължителност-
та на работното време 
ще се договаря индивиду-
ално между работодате-
лите и синдикатите или 
работниците. •

Социалната революция

За да се преодолее парализа-
та в икономическия живот, 
синдикатите и работниче-
ските колективи поемат 
организацията на производ-
ството и обществения жи-
вот. Новите условия позво-
ляват отдавна тлеещите 
социални конфликти да на-
мерят отдушник в револю-
ционните преустройства 
на икономическата, полити-
ческата и културната сфе-
ра. Старите властнически 
и капиталистически струк-
тури са премахнати и заме-
нени с разнообразни форми 
на работническо самоупра-
вление и колективна органи-
зация. Социализирани са око-
ло 70% от промишлеността 
в Каталуния, голяма част от 
комуникациите, градският 
и железопътен транспорт, 
образованието и здравео-
пазването, дори сферата на 
услугите, театрите и кина-
та. Особено впечатляващи 
са постиженията в сферата 
на здравеопазването – Ка-
талуния е разделена на 9 го-
леми сектора и още 35 вто-

рични центъра, което позво-
лява да се осигурява равноп-
равно медицинска помощ на 
цялото население. За една 
година в Барселона са отво-
рени 6 нови болници, има и 
нови санаториуми и старче-
ски домове. 

На много места в провин-
циите Арагон, Леванте, Ка-
талуния, Андалусия и Естра-
мадура се организират ко-
лективни стопанства, об-
хващащи в един момент 
60% от обработваемата 
земя в републиканската 
зона. Този процес често е за 
сметка на едрите собстве-
ници, принципно подозирани 
в симпатии към фашизма. 
Отношението към дребни-
те собственици обикнове-
но е толерантно, на някои 
места те дори се приемат 
като участници в събрания-
та на колективите и народ-
ните комитети. 

Уедряването на земята 
и рационализацията на про-
изводството често води 
до увеличаване на производ-
ството – някои стопанства 
дори успяват да се сдобият 
с модерна селскостопан-
ска техника. Колективите 
се заемат и с организиране-

то на останалите сфери на 
обществения живот. Капи-
талистическите отноше-
ния вътре в колективите са 
ако не премахнати, то све-
дени до минимум, въведени 
са купони за по-рационално и 
справедливо разпределение 
на продуктите. Въведено е 
семейно заплащане, стре-
межът е към уеднаквяване 
на жизнения стандарт във 
всички сфери. В Арагон и Ле-
ванте се създават област-
ни федерации на колективи-
те, които съгласуват рабо-
тата на колективите и кон-
тролират разпределението 
на излишъците и работна-
та ръка. 

Като цяло новата органи-
зация на икономиката пови-
шава жизненото равнище – 
увеличаване на заплатите, 
съчетано с намаляване стой-
ността на основни стоки и 
услуги. До пълно изравняване 
не се стига – заплащането 
в различните отрасли е раз-
лично, има известни разлики 
и в зависимост от квалифи-
кацията, а в някои от аграр-
ните колективи традицион-
ните предразсъдъци водят 
до двойно по-ниско заплаща-
не на жените. 

Конфликтите, раздиращи 
републиканския лагер, имат 
също толкова голям принос 
за победата на Франко, кол-
кото хитлеровите бомби 
и легиони, и хилядите ита-
лиански “доброволци”. Опи-
саните събития, вдъхнови-
ли Джордж Оруел да напише 
“Почит за Каталуния”, оста-
ват в сянката на Втората 
световна война, която из-
бухва веднага след разгро-
ма на Испанската социална 
революция. „Голямата” вой-
на е и основна причина тя 
да бъде недооценена като 
последната дълбока социал-
на революция, разтърсила 
Европа. Революция без пар-
тия-авангард и вождове – 
друг повод да остане в сянка 
при тотално пометената 
от авторитаризъм Европа 
(единствената неокупира-
на от фашизма и сталини-
зма през Втората светов-
на война страна – Англия – 
е монархия), – която макар и 
за кратко постига забележи-
телни успехи в прилагането 
на една често анатемосва-
на и обявявана за утопична 
концепция за обществото и 
организацията. •

Филип Буров

повлияят на обществено-
то мнение на своите стра-
ни в нейна полза. Не трябва 
да се забравя, че правител-
ството на Кабалеро имаше 
на разположение испански-
те златни запаси, които то 
беше готово да пусне в ход 
за закупуване на оръжие. Це-
лият въпрос се заключаваше 
в това каква част от този 
запас би могла да бъде пре-
несена в Русия за изплаща-
не на военното снаряжение, 
което ще се изпраща в Ис-
пания – при официално спаз-
ване на обявената полити-
ка на строга ненамеса. При 
тези обстоятелства и при 
най-строга тайна съветско-
то Политбюро най-сетне 
взе решение да се пристъпи 
незабавно към организиране 
на намеса в Испания. Два дни 
след това заседание специа-
лен куриер, който пристиг-
на с аероплан в Холандия, ми 
донесе инструкции от Мос-
ква. Те се свеждаха към след-
ното: „Испания да се включи 
в операциите. Да се мобили-
зират всички подходящи за 
тази работа агенти и бързо 
да се организира доставка на 
оръжие в Испания. В Париж е 
изпратен специален агент, 
който да ви помага във ва-
шата работа. Той ще ви док-
ладва за всичко и ще работи 
под ваш надзор”. В същото 
време Сталин даде заповед 

на Ягода (който тогава още 
стоеше начело на ГПУ) да 
създаде в Испания отдел на 
ГПУ. На 14 септември Ягода 
е свикал извънредно съвеща-
ние в помещението на ОГПУ 
на Лубянка с оглед осъщест-
вяването на тази заповед. 
На съвещанието са при-
съствали представителят 
на генералния щаб на Чер-
вената армия Урицки, начал-
никът на войските на ГПУ 
Фриньовски и моят другар 
Слуцки, началник на външния 
отдел на ГПУ. От Слуцки, ко-
гото аз често срещах в Па-
риж и на други места, аз на-
учих, че на това съвещание 
организирането на отдел на 
ГПУ в републиканска Испа-
ния е било възложено на ста-
рия чекист Николски (с псев-
доними Швед, Лева и Орлов). 
Едновременно с това е било 
решено всичката работа на 
Коминтерна в Испания да се 
подчини на този отдел. Ко-
минтернът трябвало „да ко-
ординира” дейността на Ис-
панската комунистическа 
партия с общата линия на 
поведение на ГПУ. Едно от 
решенията на съвещанието 
се е отнасяло към организи-
рането във всички страни 
на контрол над доброволци-
те, отиващи в републикан-
ска Испания. Това организи-
ране се улесняваше от об-
стоятелството, че в Цен-
тралния комитет на вся-
ка комунистическа партия 

винаги има един член, непо-
средствено свързан с ГПУ. 
Както се знае, в много стра-
ни по това време възникна 
движение, което си поста-
вяше за цел организиране-
то на един вид кръстоносен 
поход в защита на демокра-
цията и справедливостта. 
Младежта на целия свят се 
отзова на тоя позив. Разби-
ра се, републиканска Испания 
съвсем не представляваше 
единно политическо цяло – 
там имаше анархисти, демо-
крати, анархосиндикалисти, 
социалисти. Комунистите 
бяха в явно малцинство. За 
да използува Испания за сво-
ите цели, Сталин трябваше 
преди всичко да сломи сил-
ното противокомунистиче-
ско, антисталинистко те-
чение в републиканските ре-
дове и най-вече да се разпра-
ви с многобройната маса на 
анархистите, което беше и 
основният му замисъл. Ето 
защо трябваше да се вземе 
в ръце контролът над нахлу-
лите в Испания тълпи идеа-
листично настроени добро-
волци, между които преоб-
ладаваха надошлите от цял 
свят анархисти, и да не се 
позволи на тая крайно рево-
люционизирана маса да се съ-
едини с ония испански репу-
бликански елементи, които 
бяха противници на Стали-
новата политика. Що се от-
нася до основния въпрос за 
доставянето на оръжие в 

Испания, съвещанието е ре-
шило, че работата трябва 
да се води едновременно и в 
СССР, и в чужбина. Осъщест-
вяването на тази задача в 
чужбина беше възложено на 
мен. В продължение на 10 
дни бе създадена мрежа от 
нови експортни и импорт-
ни фирми в Париж, Лондон, 
Копенхаген, Амстердам, Цю-
рих, Варшава, Прага, Брюк-
сел и други европейски цен-
трове. Във всяка от тези 
фирми агентът на ГПУ беше 
и негласен участник. Той да-
ваше парите и контролира-
ше всички операции. В слу-
чай на грешка той отгова-
ряше за нея с живота си. В 
средата на октомври 1936 
година първите параходи с 
оръжие започнаха да прис-
тигат в пристанищата на 
републиканска Испания. Моя-
та организация ползваше из-
ключително чужди параходи, 
главно регистрирани в скан-
динавските страни. Мадрид 
молеше да му се изпратят 
аероплани. Москва се отзо-
ва на тази молба, като ми 
даде съответната заповед. 
Нашите авиатори и механи-
ци започнаха да пристигат 
в Мадрид, но аеропланите, 
с които разполагаше прави-
телството, бяха малко на 
брой и отстъпваха по мощ-
ност на италианско-немски-
те. •

(следва)
МАКАР

Палачът на Испанската революция
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Донорството по презумпция – добре дошли в ада
„Свободните медии”, т. нар. 
„четвърта власт”, чрез функ-
ционирането си като систе-
ма за индоктриниране и про-
паганда провеждат война-
та на елита за контрол над 
мислите и чувствата на ма-
сите, внушавайки им, че все-
ки отделен акт е изпълне-
ние именно на техните, ма-
кар неосъзнати, воля и избор. 
Функционирането на плуто-
центрична олигокрация пре-
допределя медийната сервил-
ност и нейната двойна пре-
венция за наложения общест-
вен макет: от една страна – 
да прикрива истинските уп-
равленски цели и да маскира 
средствата за постигането 
им, а от друга – да неутрали-
зира възникването и разгаря-
нето на социалното напреже-
ние.

Критерият за благона-
деждност, прилаган от ели-
та спрямо “официалните 
медии” – т. е. механизма за 
умствен контрол, – анали-
зиран от безспорния гений 
на Ноам Чомски, е изпълня-
ването на зададената цел, 
и тази цел е: „в рамките на 

господстващия обществен 

ред широката публика тряб-

ва да остане обект на ма-

нипулиране, а не участник в 

обмислянето, обсъждането 

и вземането на решенията” 
(Ноам Чомски, „Необходими 
илюзии”, изд. Бард, 2005 г., 
с. 193).

Налагането на закона на 
презумпцията е пример, дос-
тоен за всеки учебник по ма-
нипулации. 

Няколко месеца преди зло-
вещия спектакъл по него-
вото гласуване, в едно бли-
цинтервю на доктор Любо-
мир Спасов четем буквално 
следното: „Надявам се, пре-

ди да излезе в лятна вакан-

ция, Народното събрание да 

приеме промени в Закона за 

трансплантациите – фор-

мулировката „От информи-

рано съгласие” за донорство 

след констатирана мозъчна 

смърт в „Информирано не-

съгласие”, какъвто е прин-

ципът във всички европей-

ски държави” (Аида Паникян, 
„Човешки чудеса”, в. „Дума”, 
25 април 2006 г.).

За какви държави смята-
те Великобритания, Герма-
ния, Ирландия, Холандия и Да-
ния, доктор Спасов?

И пак в същия вестник: 
„Впрочем принципът на ин-
формираното съгласие, как-
то се нарича случаят, в кой-
то донор става всеки, кой-
то изрично не е декларирал 
приживе отказ, не се приема 
за пръв път с нормативен 
документ” (Силвия Николо-
ва, „Консерватизмът – спа-
сител или погубител на чо-
вешки живот”, в „Дума”, 17 
август 2006 г.).

Когато нормативно се 
приема, че всички са съглас-
ни да бъдат донори, а несъ-
гласните трябва да го де-

кларират изрично, принци-
път се нарича „презюмирано 
съгласие” или „информирано 
несъгласие”. В случая вест-
ник „Дума” размени местата 
на понятията „съгласие” и 
„несъгласие”, казано още по-
ясно – не успя да различи „да” 
от „не”.

Вестник „Сега” се спра-
вя успешно с последното, но 
само дотам: “С поправките 

за първи път в българското 

законодателство се въвеж-

да принципът на „информи-

раното несъгласие“ (Галя Го-
ранова, „Всички българи – 
донори до доказване на про-
тивното”, в. „Сега”, 17 ав-
густ 2006 г.).

Същият принцип, въведен 
за „първи път” според вест-
ник „Сега”, е действал в Бъл-
гария до 1 януари 2004 г. 
Дебатите при разисквани-
ята бяха ожесточени не за-
щото принципът се въвеж-
да „за първи път”, а защото 
малцинството отстоява-
ше морални ценности, чие-
то потъпкване  целґ да на-
прави българската медици-
на фабрика за донори.

„Моралът не може да ни 

помогне за приемането на 

отговор без доза цинизъм” 
(Емил Йотовски, „Транс-
плантациите – между мо-
рала и медицината”, в. „Но-
винар”, 13 септември 2007 
г.).

Не спазването на морал-
ните ценности, а тяхното 
нарушаване, се нарича ци-

низъм. Противопоставяне-
то на морала и медицината 
– това е истинският цини-
зъм.

В цялата манипулатив-
на кампания блестят непод-
правените шедьоври на ней-
ните флагмани:

„Да не би да са глупаци бел-

гийците, французите, нем-

ците, че да прилагат подоб-

ни закони?” (Мира Радева, 
„Докога партийни битки за 
донорите?”, в. „Труд”, 18 ав-
густ 2006 г.).

Да не би германският ВАЦ 
да забрави, че донорство-
то в Германия е на принципа 
„съзнателно съгласие”?

В свое интервю на въ-
прос на същия вестник проф. 
Христо Куманов, директор 
на Изпълнителната агенция 
по трансплантации, дава 
странен отговор:

„Целта на приетите нови 

текстове беше да се уточ-

ни, щом човек приживе не е 

изявил изрично нежелание 

за донорство, след кончина-

та му неговите органи да се 

ползват за присаждане. Раз-

бира се, само след съгласие 

на близките” (Диана Тенчева, 
„Българинът е фаталист и 
не става донор”, в. „Труд”, 
11 октомври 2007 г.).

По какъв критерий проф. 
Куманов обявява липсата 
на „представен писмен от-
каз в разумно кратък срок” 
за взето „съгласие на близки-
те”, когато за всички е ясно, 
че тяхното съгласие също е 

презюмирано, както и на са-
мия донор? От един специа-
лист, професор по медицина, 
много добре съзнаващ сми-
съла на понятията, това в 
никакъв случай не може да се 
приеме за „случайна грешка”. 

По официално оповесте-
ни данни в периода 2003 – 
2006 г. Остеоцентър Бъл-
гария е изнесъл от страна-
та 17 077 кг биоматериали 
с човешки произход (в. „Труд”, 
14 юли 2007 г.). Днес този 
процес е достигнал още по-
висок рекорд и вече се гово-
ри за „21 тона” (в. „Експрес”, 
5 март 2008 г.). Догово-
рът на Остеотех Инк. и Бул-
трансплант (понастоящем 
Изпълнителна агенция по 
транплантациите) е склю-
чен на 7 февруари 2002 г. от 
правителството на Симеон 
Сакс-Кобург-Гота и в същия 
ден същото правителство 
на същия споменат одобря-
ва законопроект на Закон за 
трансплантации на органи, 
тъкани и клетки на принци-
па „презюмирано съгласие”. 
Дали връзката между двете 
събития е само в съвпадени-
ето на датата нека всеки 
да реши сам за себе си.

И така, когато идеалът 
е печалбата, медицината – 
индустрия, моралът – целе-
съобразност, а човешката 
смърт – суровина, не ни ос-
тава нищо друго, освен да се 
поздравим с “добре дошли в 
Ада”. •

Владимир Петров

» » » продължава от миналия брой

Малкият остров Ирландия 
дава на Революцията над 
1000 доброволци, сражава-
щи се в сформираните от 
Републиката Интернацио-
нални бригади и революцион-
ни милиции, участващи като 
военни инструктори, а също 
така лекари, санитари, учи-
тели, журналисти и др.

Ирландските доброволци 

анархисти

Ярка следа в Испанската ре-
волюция оставя анархистът 
капитан Джак Уайт. Той е 
роден през 1879 г. в граф-
ство Антрим. След като за-
вършва военната академия 
в Англия като офицер е из-
пращан в различни части на 
света. След завръщането си 
на Острова известно вре-
ме прекарва в безвластниче-
ска комуна, където се запоз-
нава с идеите на анархизма, 
като силно влияние му оказ-
ват произведенията на Лев 
Толстой.

През 1913 г. се завръща в 
родната си Ирландия, къде-
то започва да се занимава 
с журналистика. След запоз-
нанството с Джеймс Коно-
ли капитан Уайт се включ-
ва в борбата на ирландския 
народ против английското 
владичество. През 1914 г. 

заедно с Коноли сформират 
работническа нелегална ми-
лиция, която получава име-
то „Ирландска гражданска 
армия”. След кървавото по-
тушаване на Великденско-
то въстание в Дъблин през 
1916 г. и убийството на Ко-
ноли капитан Уайт събира 
остатъците от разбитите 
„Гражданска армия” и „Ирланд-
ски доброволци”, изтегля ги 
в провинциалните графства 
и се включва активно в бор-
бата за независимост. През 
1922 г. в Донегал се опитва 
за кратко да установи „Сво-
бодна работническа репу-
блика”, но не успява.

През 1936 г. заедно със 
своя близък приятел и съра-
тник Франк Раян започват 
да организират канали по 
прехвърляне на ирландски 
доброволци в помощ на Рево-
люцията в Испания. Капитан 
Уайт също заминава за Испа-
ния. Първоначално се присъ-
единява към колоната „Ко-
ноли” като военен инструк-
тор. Впоследствие е прех-
върлен като военен инструк-
тор в Сарагоса, където обу-
чава жените от околните 
села в стрелба с пистолет. 
През май 1937 г. 57-годиш-
ният Уайт заминава като 
представител на „Червения 
кръст” в Барселона. Тук ус-

тановява близки връзки с 
членове на анархистките 
милиции на CNT и FAI, а също 
така и тесни контакти с 
легендарната безвластнич-
ка Ема Голдман. Сражава се 
на барселонските барикади 
срещу болшевиките и орга-
низирания от тях метеж. 
След края на Гражданската 
война в Испания се завръща 
в Англия, където се отда-
ва на безвластническа дей-
ност. Умира през 1946 г.

През май 1937 г. в Барсе-
лона при пожар загива ир-
ландската анархистка Рут 
Ормсби. Тя е зачислена като 
санитар от „Червения кръст” 
към анархистките милиции.

Друг ирландски доброво-
лец-анархист е Патрик Рийд. 
На 20 февруари 1937 г. Рийд 
се прехвърля от Франция по 
един от нелегалните кана-
ли на Франк Раян в Испания. 
Присъединява се към коло-
ната „Коноли” и участва във 
всички нейни сражения с вра-
га. Няколко пъти е раняван 
тежко. В колоната отговаря 
за взривните вещества, по 
поставянето на мини и про-
тивотанкови заграждения, 
тъй като по времето на Пър-
вата световна война Рийд е 
служил като сапьор. В споме-
ни на оцелели негови другари 
е описан като смел, честен, 

достоен и обаятелен човек. 
Доброволецът Хари Фишър 
пише за него: „Много оби-
чахме да сядаме в кръг и да 
слушаме Пат, който разказ-
ваше своите преживявания. 
Като човек анархист обаче 
имаше своите странности. 
Не обичаше да дава и да при-
ема каквито и да е докумен-
ти. По отношение на дисци-
плината се обявяваше „про-
тив, във всички случаи”. Ко-
гато марширувахме в града, 
Пат винаги отказваше да 
върви „в крак” с нас.”

След разформироването 
на колоната „Коноли” през 
1938 г. Патрик Рийд замина-
ва за САЩ, където се включ-

ва активно в дейността на 
анархисткия синдикат IWW, 
в който членува още от 
1920 г. Умира през 1947 г.

Ирландските доброволци 
участват в издаването, пе-
чатането и разпростране-
нието на англоезични вест-
ници, книги и други пропа-
гандни материали. През ап-
рил 1937 г. Франк Раян води 
репортажи по Радио „Мад-
рид”.

С благословията на като-
лическата църква Ирландия 
изпраща и 700 доброволци 
на страната на Франко, но 
тяхното участие в бойни-
те действия е незначител-
но. •

72 ГОДИНИ ОТ ИСПАНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Ирландските анархисти в Испания

д
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БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ФИЛОСОФИЯТА НА АНАРХИЗМА

Философията на Пьотр Кропоткин
След петгодишна активна 
дейност в Сибир, в процеса 
на която се формира като 
учен-географ и геолог, осъ-
ществява редица откри-
тия от емпиричен характер 
чрез смели пътешествия в 
района, както и теоретиче-
ски изследвания, които зна-
чително допринасят за изу-
чаването на географията на 
Сибир, в началото на есента 
на 1867 година Кропоткин 
се установява в Петербург 
и се заема да осъществи го-
лямата си мечта – да следва 
в университета. Постъпва 
в математическото отде-
ление на физико-математи-
ческия факултет с убежде-
нието, че “основателното 
знание на математиката е 
единственият солиден фун-
дамент за всякаква по-на-
татъшна дейност” в облас-
тта на науката. Наред със 
следването в университе-
та, както и след това, Кро-
поткин осъществява ак-
тивна научна дейност в об-
ластта на геологията и гео-
графията, представляваща 
продължение на изследвани-
ята му през сибирския пе-
риод. При това е избран за 
секретар на отделението 
за физическа география към 
Руското географско друже-
ство, вследствие на което 
е ангажиран със значител-
на научно-организационна 
дейност. От ноември 1867 
г. до юли 1868 г. публикува в 
раздел “Естествознание” на 
вестник цикъл научно-попу-
лярни обзорни статии за ак-
туални научни и технически 
постижения. С брат си Алек-
сандър превежда “Основи на 
биологията” на Спенсър и 
“Философия на геологията” 
на Пейдж, като изборът на 
тези два труда сам по себе 
си изразява неговите инте-
реси и формирани позиции 
в областта на науката и 
философията. Разбира се, в 
хода на цялата тази разнос-
транна по форми научна дей-
ност продължава да чете и 
размишлява по философско-
научни и социално-политиче-
ски проблеми.1

През есента на 1871 г., по 
време на геоложка експеди-
ция във Финландия, Кропот-
кин получава телеграма от 
Научния съвет на Руското 
географско дружество, коя-
то гласи: “Съветът Ви моли 
да приемете длъжността 
секретар на дружеството”. 
Само по себе си това предло-
жение е голямо признание за 
младия учен и същевременно 
то открива прекрасни въз-
можности за по-нататъш-
на успешна научна дейност. 
В този момент Кропоткин 
прави втория голям избор в 
живота си, с решаващо зна-
чение за по-нататъшния му 
житейски път: телеграфи-
чески отказва направеното 
тъй примамливо предложе-

ние. При това привидно шо-
киращо странно поведение 
той се ръководи от солидни 
мотиви: дава си ясна смет-
ка, че приемането на поста 
“секретар на Руското гео-
графско дружество” изисква 
изцяло да се съсредоточи 
върху научните занимания. 
Тъкмо по това време обаче 
той решава наред с изърш-
ването на напрегната науч-
на дейност да се включи в со-
циалистическото движение 
за освобождението на тру-
дещите се от експлоата-
цията и политическия гнет. 
При тогавашните условия 
това означава да се вклю-
чи в нелегална политическа 
дейност, изпълнена с риско-
ве и напрежение, което е не-
съвместимо с изпълнение-
то на секретарската длъж-
ност. След години самият 
Кропоткин така формулира 
мотивите си за отказа: “На-
уката е велико дело. Аз зна-
ех радостта, доставяна от 
нея. Но какво право имах аз 
на всички тези висши радо-
сти, когато около мен има-
ше само гнетяща мизерия 
и мъчителна борба за късче 
черен хляб?”2 Логическата 
предпоставка в тези раз-
съждения се състои в прие-
мането, че предназначение-

то на науката е преди всич-

ко да служи за щастието на 

хората, по силата на което 
социалната справедливост, 

представляваща необходи-

мо условие науката да изпъл-

нява тази си основна социал-

на функция, е по-висока цен-

ност, отколкото научното 

познание само по себе си, а 
оттук следва, че борбата 

за социална справедливост 

е по-висока ценност в току-

що посочения смисъл, откол-

кото дейността, посвете-

на на развитието на научно-

то познание. Съгласно цен-
ностната система, която 
се е формирала у Кропоткин 
паралелно с научните му из-
следвания, е неморално уче-
ният изцяло да се затвори в 
научната си дейност, напъл-
но изолирайки се от социал-
ните проблеми – от такъв 
нравствен императив той 
се ръководи в случая, както 
и в последствие, през целия 
си живот.

Решението на Кропоткин 
да се включи в социалистиче-
ското движение веднага по-
ражда пред него проблем за 
нов избор – в кой именно от 
двата клона на това движе-
ние, водещи борба помежду 
си, да се включи: социалдемо-
кратическия, вдъхновен от 
идеите на Маркс, или анар-
хическия, вдъхновен от иде-
ите на Бакунин. Към решава-
нето на този проблем той 
пристъпва с прилагането на 
онази методология – именно 
емпирическия подход, – коя-
то се формира у него в хода 
на научно-изследователска-
та му дейност в областта 
на геологията и география-

та и се утвърждава със съз-
нателното заемане на пози-
циите на позитивизма – фи-
лософията на Конт и Спен-
сър. Прилагането на емпири-
ческата методология в слу-
чая означава, че при реша-
ването на въпроса за този 
избор трябва да се изхожда 
не просто и не само от те-

оретическите разработки 
на едни или други предста-
вители на двата клона в со-
циалистическото движение, 
с които можем да се запоз-
наем чрез четене на техни 
съчинения, а главно от тях-
ната практическа дейност, 
с която следва да се запозна-
ем чрез непосредствено на-

блюдение върху нея. Ръково-
ден от такива съображения, 
в началото на пролетта на 
1872 г. Кропоткин заминава 
за Швейцария, където е съ-
средоточена руската рево-
люцонна емиграция, където 
намират убежище парижки-
те комунари, където секци-
ите на Интернационала раз-
виват активна дейност и 
представят двата клона на 
социалистическото движе-
ние – марксисткото и баку-
нисткото, където универси-
тетите, гъмжащи от сту-
денти дошли от Русия и от 
различни други страни, се 
превръщат в разсадник на 
социалистически идеи и в 
арена за политически диску-
сии.

Пристигнал в Швейца-
рия, Кропоткин скоро ста-
ва член на Интернационала, 
участвува в събранията на 
негови секции, отначало в 
марксистки, а след това във 
федералистки, т. е. домини-
рани от привържениците на 
Бакунин – в Цюрих, Женева, 
Нойшател, а оттам отива 
при работниците-часовника-
ри в малки работнически се-
лища в планината Юра, чете 
социалистическа литерату-
ра “по цели дни и нощи, до 
разсъмване”, общува със со-
циалисти от различни идей-
ни течения, с комунари, със 
съратници на Бакунин като 
Гийом, Кафиеро, Малатес-
та, но с най-голям интерес и 
охота общува с обикновени 
работници, прегърнали иде-
ите и делото на Интернаци-
онала. Наблюденията му вър-
ху политическото поведе-
ние на социалдемократите-
марксисти буди у него от-
вращение от тях: по време 
на избори те така се включ-
ват в характерните за бур-
жоазните партии парламен-
тарни игри, че в стремежа 
си да спечелят на всяка цена 
колкото се може повече гла-
сове, при което се стараят 
да не сплашат с революци-
онни действия на работни-
ческата класа дребната и 
средна буржоазия, възпират 
работниците от решител-
ни стачни действия в борба-
та им против капитала, за 
защита на своите икономи-
чески интереси. За Кропот-

кин това означава, че обявя-
ването им за партия на ра-
ботничската класа, както 
се представят социалдемо-
кратите, т. е. марксисти-
те, е всъщност лъжа, чрез 
която на дело неутрализи-
рат набиращото сила ра-
ботническо движение, под-
чинявайки го на интересите 
на буржоазията. Точно обра-
тното впечатление произ-
вежда у него поведението 
на привържениците на Баку-
нин. В резултат на такова 
щателно проучване на реал-
ното положение в социалис-
тическото движение Кро-
поткин решава въпроса за 
третия голям избор в живо-
та си, със съществено зна-
чение за бъдещата му дей-
ност, включително и в об-
ластта на философията: “Те-
оретическите положения на 
анархизма, както започна-
ха тогава да се формират в 
Юрската федерация, особе-
но от Бакунин, критиката 
на държавническия социали-
зъм и накрая революционни-
ят характер на агитацията 
сред юрските работници не-
отразимо действаха на моя 
ум. Но съзнанието за пълно 
равенство на всички члено-
ве на федерацията, незави-
симостта на съжденията 
и на начина на изразяване-
то им, което забелязах сред 
тези работници, а също тях-
ната беззаветна преданост 
на общото дело още по-сил-
но привлякоха моите симпа-
тии към тях. И когато, по-
живял неделя сред работни-
ците-часовникари, напуснах 
планината, моят възглед за 
социализма вече окончател-
но се установи. Аз станах 
анархист.”3

Развитието на 

анархическата 

философия на Кропоткин

Със заставането на идейни-
те позиции на анархизма по 

време на първото му преби-
ваване в Швейцария започ-
ва нов етап в живота и дей-
ността на Кропоткин. Той 
се характеризира със съче-
таване на по-нататъшна-
та му научна дейност в об-
ластта на геологията и гео-
графията, допълнена и с та-
кава в областта на биоло-
гията, с теоретическа дей-
ност, насочена към широко 
и задълбочено разработване 
на анархическата идеология 
като по-нататъшно разви-
тие на идеите на Прудон и 
Бакунин. При това тези две 
дейности се осъществяват 
не просто паралелно една до 
друга, а в редица случаи те 
взаимно се преплитатат, 
като идеите развити в хода 
на научните изследвания на 
Кропоткин стават основа 
за естествено-научното му 
обосноваване на анархиче-
ските схващания, а послед-
ните пък от своя страна иг-
раят евристична роля за на-
сочването на вниманието 
му към някои аспекти на из-
следваните природни явле-
ния, които са релевантни на 
(т. е. имат съществено от-
ношение към) анархически-
те идеи. В рамките на раз-
работването на анархиче-
ските схващания през този 
втори етап от дейността 
на Кропоткин важно място 
заема разглеждането на ре-
дица философски проблеми, 
представляващо по-ната-
тъшно развитие на анархи-

ческата философия. •
(следва)

Ст. н. с. I ст. 
д. ф. н. Борис Чендов

БЕЛЕЖКИ
1 Ср. Кропоткин П. А., Записки ре-

волюционера (предговор и бележки 

от В. А. Твардовская), Изд. “Москов-

ский рабочий”, Москва, 1988 г., 224-

227.
2 Пак там, с. 236-237.
3 Пак там, с. 276; ср. също с. 258-

276.
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Паоло Финци за „Свободна мисъл“
Паоло Финци е италиански журна-

лист и анархист, участващ в из-

даването на италианското анар-

хистко списание „А”. Някои от по-

старите ни читатели може да 

го познават от годините през 

които са били в емиграция. След 

37 години Паоло Финци отново се 

среща с български анархисти на 

конгреса на ИАФ в Карара, къде-

то охотно приема поканата за 

интервю на нашите кореспон-

денти там, специално за чита-

телите на „Свободна Мисъл”.

Представете се накрат-

ко и кажете няколко думи 

за вашето списание?

Казвам се Паоло Финци 
и съм част от редакцион-
ния екип на месечното анар-
хистко списание  А . Това 
списание излиза редовно де-
вет пъти в годината от 
февруари 1971 година и вече 
сме публикували 347 броя. 
Списанието ни не е част от 
нито една анархистка група 
или федерация, а е независи-
мо анархистко издание, ко-
ето се опитва да бъде в до-
бри отношения с Федерация-
та на италианските анархи-
сти, без да бъде практичес-
ки част от нея. Разбира се, 
споделяме всички основни 
идеи на революционния анар-
хизъм, чийто най-голям пред-
ставител в Италия е Мала-
теста и които изразяват 
идеите на мнозинството 
в италианското анархист-
ко движение. Ние бяхме мно-
го критични, особено в края 
на 70-те и началото на 80-
те, срещу тенденциите за 
въоръжена борба и все още 
сме така настроени.

Имате предвид групи-

те като „Червените бри-

гади”?

Да, но не само тях, за-
щото те бяха ужасяващи 
маркс-ленинисти. Ние също 
сме критични и към малка-
та, но съществуваща все 
още тенденция за въоръже-
на борба сред някои безвлас-
тнически групи. Едва ли в 
кратко интервю може да се 
обясни нашата позиция ясно, 
но ние мислим, че насилието 
е много деликатен пункт в 
класовата борба. Аз лично 
не определям себе си като 
привърженик на ненасилие-
то, но мисля, че изхождайки 
от целите на анархизма, ние 
би трябвало да използваме 
насилието само в много спе-
цифични моменти от наша-
та борба – не може насили-
ето да бъде вдъхновяваща 
ценност в анархизма, защо-
то насилието само по себе 
си е абсолютно авторитар-
но. Това означава, че насили-
ето в анархизма и по-специ-
ално концепцията за въоръ-
жената борба в днешно вре-
ме е доста авторитарен 
принцип всъщност. Това, 
разбира се, не означава, че 
анархизмът никога не тряб-
ва да прибягва до насилието 
– по време на антифашист-
ката съпротива анархисти-

те бяха важна част от бор-
бата и първите, които осъз-
наха, че има нужда от силен 
отпор на фашисткото наси-
лие. Но това са специфични 
ситуации. Като цяло анар-
хизмът се нуждае от свет-
лината на слънцето, от пря-
ката демокрация, самоупра-
влението – това са нормал-
ните ситуации, пред които 
е изправен. Ние трябва да 
се борим срещу държавата 
и го правим, но не сме мно-
го щастливи от факта, че 
трябва да го правим посто-
янно – това е наше задълже-
ние по-скоро, а не удоволст-
вие – това имам предвид. 
Ако се върнем на списание-
то, както казах, то е месеч-
но и излиза редовно, както и 
„Уманита нова”, вестникът 
на ФАИ, който е седмичник и 
също излиза редовно – това 
постоянство смятам, че е 
много важно за движението, 
защото тези неща показ-
ват как се създава безвлас-
тническа структура, която 
действа редовно и нормално. 
Казвам това, защото едни 
от проблемите на светов-
ното анархистко движение 
е именно липсата на струк-
тури, на силни организирани 
групи. Има различни инициа-
тиви, които обаче същест-
вуват твърде кратко време 
и точно затова нашето по-
стоянство в издаването и 
на вестника на ФАИ, и на на-
шето списание е толкова ва-
жна. Така че ние вярваме не 
във вечните, но в дългосроч-
ните безвластнически ини-
циативи. Много е важно да 
има редовни безвластниче-
ски и анархистки инициати-
ви. Нашето списание излиза 
в около 4500 броя, от които 
продаваме около 3000, но 
за нас е ясно, че имаме око-
ло 2000 читатели, което е 
нормално, но също така има-
ме хиляди контакти чрез на-
шия уебсайт, така че имаме 
общо около 3000 читатели, 
което не е много, но все пак 
е нещо и показва, че сме ва-
жна част от алтернативно-
то безвластническо движе-
ние.

Какво мислите за авто-

номисткото движение, чи-

ито следи могат да се от-

крият в стихийния анархи-

зъм и в момента, не само 

в Италия, но също в Гърция 

и дори Германия? Какво ми-

слите за италианското ав-

тономистко движение от 

70-те?

Ние бяхме много критич-
ни към тези движения, защо-
то въпреки че бяхме и сме си-
гурни, че част от тези хора 
бяха и са честни безвласт-
ници, ние знаехме, че под по-
върхността лидерите на 
тези движения бяха точно 
и ясно свързани с малките 
маркс-ленински партии и те 
просто използваха безвлас-
тническия език, просто за-
щото сталинско-ленински-
те термини бяха старомод-

ни вече, дори по онова време, 
и бяха неизползваеми. Трудно 
е да се обясни накратко ця-
лото автономистко движе-
ние, но като цяло нашата по-
зиция е доста критична към 
него. Ние от нашето спи-
сание мислим, че трябва да 
бъдем отворени и да имаме 
връзки и с други хора и дви-
жения, не само анархисти, 
но само при точно изяснени 
базови понятия. Ние мислим, 
че маркс-ленинизмът е абсо-
лютен враг на анархизма.

Това в България го знаем 

много добре.

Да, сигурен съм, че е така. 
Това обаче е много голям 
проблем в западните стра-
ни, защото често антиаме-
риканските настроения во-
деха хората до позицията 
да отричат или да не отда-
ват достатъчно голямо зна-
чение на престъпленията на 
съветския и другите източ-
ни режими – говоря за време-
то на Студената война най-
вече, но тези настроения 
се усещат понякога и днес. 
От друга страна ние анархи-
стите винаги сме били про-
тив държавите. Лично аз 
мисля, че болшевизмът ви-
наги е бил рак за работни-
ческото движение, не само 
за автономисткото, но и за 
класическия анархизъм – опа-
сен враг, не по-малко опасен 
от американския империали-
зъм. Даже смятаме, че руски-
ят империализъм беше мно-
го по-лош в много случаи, на-
пример ако излезем от голе-
мите политически идеи, аз 
лично предпочитам (въпреки 
огромното си несъгласие с 
повечето неща от система-
та) да живея в западна стра-
на, отколкото в източна. 
Това е, защото знам за какво 
става дума – тук на запад 
имаше много честни хора, 
които допринесоха много за 
последвалата свобода, осо-
бено анархистите доприне-
соха много по време на ан-
тифашистката съпротива 
в Италия и даже тази фалши-
ва свобода, която имаме в 
момента, я дължим поне час-
тично и на нашата актив-
ност. Докато в източноев-
ропейските страни анархи-
стите нямаха голям избор 
– или да бъдат убити, или в 
най-добрия случай да оцеля-
ват в мълчание. Затова аз 
мисля, че анархистите се бо-
рят преди всичко за свобода 
и се нуждаят винаги от по-
вече свобода и точно зато-
ва никога не сме били съглас-
ни с само с една опростена 
антиамериканска тенден-
ция на мислене и дейност. 
Затова и когато съветска-
та система се срути през 
1989 година, ние веднага за-
почнахме да пишем и да под-
помагаме, дори и парично но-
вите анархистки движения 
в Източна Европа. Затова и 
в първите години ние подпо-
могнахме, доколкото можа-
хме, наши другари в Полша, 

Русия, Украйна и др., защото 
това беше важен момент в 
тяхната история и възраж-
дането на анархизма в тези 
страни беше много важно за 
нас.

Може да се каже, че вие 

сте независима идея. Как-

во е положението с неза-

висимите медии в Италия 

и как те се борят с про-

пагандата на Берлускони, 

неговите медии и въобще 

масмедиите като цяло?

Сега в Италия има много 
интересна ситуация, тъй 
като шефът на правител-
ството, който е и най-по-
пулярният политически ли-
дер, е собственик на 3 част-
ни телевизии, а като шеф на 
правителството е вече и 
шеф на 3 „обществени” те-
левизии – определено имаме 
голям проблем с концентра-
цията на власт. Но това не 
е единственият проблем. 
По-големият проблем е, че 
цялото това нещо се дъл-
жи повече на съгласието на 
хората, отколкото на поли-
тическите репресии. Пра-
вителството се опитва да 
наложи фалшив консенсус, 
основан на собствената му 
политика, и ролята на меди-
ите е много, много важна. 
Така че ние знаем, че е мно-
го важно да имаме алтерна-
тивна мрежа, но също така 
разбираме, че сме в много 
тежка ситуация – опитваме 
се да противодействаме, но 
се нуждаем от много по-го-
леми неща.

Колко на брой независи-

ми медии съществуват 

сега в Италия?

Не мога да кажа точно, но 
има няколко големи, множе-
ство самиздатски публика-
ция, локални вестници и ра-
диостанции, програми и бло-
гове в различни интернет 
пространства. Това е инте-
ресна реалност, но е абсо-
лютно недостатъчно това, 
което имаме, в сравнение 
със силата на масмедиите 
и има още много работа да 
вършим.

Какво можете да каже-

те за нарастващия нацио-

нализъм в Италия през по-

следните години и особено 

през последните месеци?

Това е голям проблем и 
мога да ви кажа, че ние изда-
дохме през последната годи-
на едно DVD за избиването 
на цигани от неонацисти-
те – това е много важно, 
защото циганите в момен-
та са абсолютният фокус 
на тези расистки кампании, 
което значи, че много хора – 
дори ляво ориентирани – из-
питват страх от ромите и 
ги мразят. И като анархист-
ка и антирасистка иници-
атива и списание ние орга-
низираме множество про-
яви, в които представяме 
и част от това DVD като 
отделен исторически мо-
мент от проблема с цигани-
те, но също така често го-

ворим против новите зако-
ни против циганите, срещу 
контрола и натиска, който 
се оказва върху ромските 
деца. Има много проблеми – 
не само с циганите. Това са 
проблеми, свързани с нова-
та икономическа криза в ЕС. 
Когато тя започна, властта 
започна да търси мишени и 
в този случай това бяха ци-
ганите, но също така и не-
европейските черни работ-
ници. Измисляйки нов враг, 
властите започнаха да ка-
рат хората да се чувстват 
в опасност от този „нов 
враг”, масмедиите започна-
ха да публикуват големи за-
главия за криминалността и 
престъпниците, така че хо-
рата да започнат да искат 
повече полиция, нови закони 
срещу имигрантите. Всичко 
това е стар механизъм, кой-
то ние познаваме, но също 
така и много опасен механи-
зъм. И затова всички прогре-
сивно мислещи хора се на-
сочихме към антирасистки-
те действия и кампании – и 
като анархисти сме много 
активни в тази посока.

Кое е по-опасно – прави-

телстевният расизъм или 

този на неонацистките 

групи?

Аз мисля, че третият 
вид расизъм – мълчанието 
на огромна част от населе-
нието – това е истинската 
опасност, защото нацист-
ките групи винаги са извърш-
вали тези атаки срещу ан-
тифашистите, анархисти-
те, имигрантите, циганите, 
но те нямаше да бъдат опас-
ни, независимо от упражня-
ваното от тях насилие, ако 
не изразяваха донякъде чув-
ствата на голяма част от 
населението на страната. 
Държавният натиск също 
се основава на консенсуса на 
мълчаливото съгласие и ние 
знаем, че това съгласие, из-
градено върху върху натиска 
и лъжите, е в много случаи 
плод на мълчанието и апа-
тията сред обикновените 
хора. Както казах и преди, 
дори и сред част от ляво-
ориентираната политиче-
ска сцена. И това наистина 
е сериозна опасност.

Какво бихте казали на 

българските анархисти и 

специално на редколегия-

та на нашия вестник?

Първо, много съм щаст-
лив, че говоря с български 
анархист. Аз се запознах с 
Балкански (един от псевдо-
нимите на Георги Хаджиев) 
през 70-те и познавам добре 
него и жена му, но те бяха 
от старото поколение бъл-
гарски анархисти. По прин-
цип би трябвало да говоря 
само хубави неща – да сто-
им постоянно във връзка, да 
си разменяме идеи, но знам, 
че често това не се случва – 
къде заради разстоянията, 
къде защото сме малко или 
повече мързеливи. •

(следва)
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Н а п о с ле -
дък името 
Ким Ки Дук 
се чува 
по всички 
престиж-
ни и не 
т о л к о в а 
популярни 
к ин о ф е с -
т и в а л и . 

От 2003 до 2007 г. “Пролет, 
лято, есен, зима и пак про-
лет”, “Пустия дом”, превеж-
дан и като “Стик №3”, “Лъ-
кът”, “Време”, “Въздух” – той 
снима почти без почивка. 
Филмите му са високо цене-
ни и изключително търсени. 
Корейският режисьор рабо-
ти едва от 15 години, а вече 
успя да впечатли критици 
и публика. Супер продукти-
вен е – в момента прави нов 
филм!

Ким Ки Дук е наричан пар-
тизанин в корейското кино. 
Роден е в обикновено и бе-
дно семейство, имал е труд-
но детство, бил е проблем-
но дете, от съвсем млад се 
налага да работи в завод. Бъ-
дещият художник и кинотво-
рец признава, че дълго време 
не е смятал културата и из-
куството за важни, защото 
е мислел, че “творба може да 
се нарече само това, което 
правиш с ръцете си”, но след 
казармата започва да се ин-

тересува от живопис и око-
ло тридесетгодишен зами-
нава за Париж да учи рису-
ване. Учи, пътува, известно 
време работи като сцена-
рист. В Корея всички режи-
сьори, въобще хора занимава-
щи се с изкуство, са или по-
томствени такива, или бо-
гати представители на ви-
сшите кръгове. Там все още 
важи “правилото”, че произ-
ходът е от значение. Ким Ки 
Дук със своя гений разбива 
този стереотип. Той сами-
ят не се смята за интелек-
туалец или артист, а напро-
тив – за антитакъв. Създа-
ва движението “Противоре-
чиво и уникално”, което раз-
търсва корейските сноби 
и буржоа, събуждайки ги от 
самолюбивия им сън. Ако има 
човек в Корея, който да е на-
истина близо до проблеми-
те на обикновените хора, на 
народа там, това е той. За 
първи път през 1996 е забе-
лязан с филма “Крокодил”, за 
който получава няколко на-
гради.

Жанровото разнообразие 
на филмите му не противо-
речи на специфичния стил, 
отличаващ се с чувстве-
ност, без да липсват дина-
мика и напрежение. Крити-
ците често определят ки-
ното му като жестоко, но 
според мен, то е по-скоро из-

тънчено. Езикът на негови-
те истории е езикът на жи-
вопистта, не на словото.

С какво е толкова разли-
чен Ким Ки Дук? Не ще да е 
само с прословутия “изто-
чен усет” за мярка и “ази-
атската символика”, който 
спрягат журналистите. Не 
само азиатците умеят да 
работят с мълчанието в ки-
ното! Ким Ки Дук го редува с 
пестеливо, но точно използ-
вани думи, подобно на други 
свои знаменити европейски 
колеги. Тишината, звукът, 
дължината на кадъра са не-
гови помощници, заедно с 
актьорите и камерата. На-
истина той не е просто по-
редният интересен режи-
сьор от далечния “загадъчен” 
изток – Ким Ки Дук е поет, 
който предава големите 
проблеми на новото време в 
съвременния им контекст – 
този на 21 век. От новите 
му работи в България, без да 
броим фестивалите, засега 
е разпространен само “Стик 
№3”. За този филм искам да 
говоря винаги, когато си го 
спомня! Филмът носи силно 
анархистко послание. Раз-
казва ни за самотата и от-
чуждението на един младеж, 
за неговия тих, но дързък 
бунт срещу съвременното 
конформистко консуматор-
ско общество, изразяващ се 

в начина му на живот. И раз-
бира се в един хубав ден той 
среща жена. Намира я и за-
едно с него ние надникваме 
в нейния свят. Там са отно-
во отчуждението, принуда-
та в любовта, отвращени-
ето, презрението. Самота-
та, нейният начин да се про-
тивопостави – с мълчание и 
страдание.

Да се върнем 45 години на-
зад в златните времена за 
киното. Тогава е заснет ем-
блематичният филм за лю-
бовта и отчужденито “Пре-
зрението” на знаменития 
ляв режисьор Жан Люк Го-
дар. Годар се опитва да съз-
даде революционно кино в 
една радикална епоха. „Опит-
вам се да променя света”, за-
явява той през 1968 г. Ста-
ва член на групата на Дзига 
Вертов (радикален руски ки-
нотворец новатор) и създа-
ва комунистически памфле-
ти като „Британски звуци” 
(British Sounds, 1969), опреде-
лен от лондонския Weekend 

Television като филм, невъз-
можен за разпространение, 
поради непоносимия шум от 
машини във фонограмата. 
„Работниците трябва да по-
насят този шум по цял ден и 
всеки ден” бил отговорът на 
Годар, „а буржоазната публи-
ка не може да издържи това 
повече от няколко секунди”. 

Но с подобни прекалено лич-
ни изяви, освен че провоки-
ра, интелектуалецът Годар 
задоволява най-вече собст-
вените си търсения и его. 
Оказва се, че те не се харес-
ват нито на работниците, 
нито на критиците.

За публиката обаче той 
ще остане с прекрасните 
филми, докоснали чувства-
та на всяко едно поколение, 
което ги е видяло от създа-
ването им до днес. Подобно 
на Ким Ки Дук и той снима 
много различни жанрове – 
гангстерски,  военни, мюзи-
къли, романтични, социални 
драми, фантастика. Въпре-
ки елитарните и почти не-
гледаеми отклонения през 
годините, бащата на автор-
ското кино е такъв заради 
своите шедьоври, полити-
чески ангажираните, изпъл-
нени с революционен дух и 
съвест филми от 60-те. Го-
дар е култовата личност за 
така наречената нова вълна 
от творци в киното. Снима 
с подвижна камера, лентите 
му са много близки до доку-
менталистиката, изключи-
телно реалистични. Макар 
съвременните режисьори да 
се учат от него, малко хора 
сега си позволяват такава 
житейска достоверност “на 

ИЗКУСТВО

Радикалното кино: Ким Ки Дук
Л ю б о в ,  б я г с т в о ,  о т ч у ж д е н и е ,  б у н т ,  с а м о т а  –  и м а  л и  и з х о д ?
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От 4 до 6 юли в италианския 
град Карара се проведе VIII 
конгрес на Интернационала 
на анархистките федерации 
(ИАФ), който беше и юбиле-
ен, защото се навършват 
40 години от възстановява-
нето му през 1968 г. Феде-
рацията на анархистите в 
България (ФАБ) изпрати де-
легати, които да предста-
вят организацията ни вече 
като възобновен член на Ин-
тернационала. През 1968 г. 
ИАФ е възстановен с учас-
тието и помощта на три-
те действащи федерации – 
Италианската, Френската 
и Испанската, както и Бъл-
гарската федерация в изгна-
ние. Днес в него членуват 
още много други федерации 
и асоциирани групи. Посре-
щането беше по анархист-
ки, много топло и конгресът 
в Карара беше отлично ор-
ганизиран от другарите от 
Федерацията на италиан-
ските анархисти. Присъст-
ваха още предсатвители 
на Федерация на анархисти-
те – Франция, Британската 
анархистка федерация (коя-
то в момента изпълнява и 
и секретарските функции в 
Инетранционала), Федераци-
ята на иберийските анархи-
сти (Испания и Португалия), 
Чехословашката анархист-
ка федерация, Безвластниче-

ска федерация на Арженти-
на. Имаше гости и приятели 
от цял свят – Белоруската 
анархистка федерация (коя-
то не е член на ИАФ), иници-
ативни комитети за създа-
ване на анархистка федера-
ция в Холандия, Автономния 
колектив „Магонисти и Са-
патисти” от Уахака, Мекси-
ко, секретарят на Междуна-
родната работническа асо-
циация (анархосиндикалист-
кия интернационал), Анархо-
синдикалистка федерация на 
Мелбърн, Австралия, члено-
ве на новосъздадената орга-
низация Анархофронт – Тур-
ция, както и анархисти от 
Перу и Венецуела. На конгре-
са присъстваха и други анар-
хисти от Италия, които 
не са част от ФАИ, но под-
държат добри отношения с 
тях – представители на ре-
дакционната колегия на не-
зависимото анархистко спи-
сание А и на Сицилианската 
анархистка федерация.

Преди официалното от-
криване на конгреса на 4 юли 
се проведе демонстрация 
и митинг в Карара, който 
беше посветен на 40-годиш-
нината от възстановяване-
то на ИАФ и конкретно сре-
щу нежеланието на местна-
та община да отстъпи една 
от големите централни 
сгради (чийто първи етаж 

е собственост на ФАИ още 
от годините на Втората 
световна война) за провеж-
дане на конгреса. Въпреки 
това анархисткото знаме, 
както и надписът, че се про-
вежда конгрес на ИАФ в Кара-
ра стоеше през трите дни 
на конгреса върху сградата. 
Самият конгрес се проведе 
в театър „Гарибалди”, който 
беше нает от ФАИ.

Карара е разположен на 
около 400 километра север-
но от Рим, близо до Пиза и 
Ливорно. На света е извес-
тен най-вече с прослову-
тия карарски мрамор, кой-
то се добива там. По-ва-
жното обаче е че градът е 
символ на анархистката ис-
тория на Апенинския полуос-
тров – като се започне от 
факта, че е бил освободен 
именно от анархистките 
бригади през Втората све-
товна война и се свърши с 
това, че в Карара по различ-
но време пребивават Мала-
теста, съратникът му Ал-
берто Месци, който е бил 
анархистки деятел там и 
също е свързан с историята 
на града. Няма местен жи-
тел, който да не знае какво 
е анархизъм и да не проявя-
ва поне известна симпатия 
към нашето движение. В Ка-
рара има няколко барелефа 
на анархистки деятели (как-

то и на Джордано Бруно), ба-
релеф на Франсиско Ферер 
и паметник на споменатия 
Алберто Месци. По време на 
демонстрацията другарите 
от ФАИ поднасяха цветя на 
всеки един от тях и на други 
барелефи на различни дейци, 
свързани по някакъв начин с 
борбата за по-добър свят.

ФАБ, заедно с испанска-
та ФАИ, представи пробле-
ма „Експлоатация, бедност 
и миграция”. Беше обсъден 
и въпросът с предстояща-
та акция „Без граници” в Гър-
ция. Имаше семинар за рели-
гията, разработен основно 
от Британската анархист-
ка федерация с помощта на 
Ратибор Тривунац, понас-

тоящем секретар на Меж-
дународната работническа 
асоциация. Третият семи-
нар беше посветен на бор-
бата срещу национализма и 
неофашизма. Последният се-
минар беше за проблемите 
на пола и сексизма.

Мнозина от по-възраст-
ните италиански анархисти 
знаеха за борбите на българ-
ските анархисти в минало-
то, а някои се и познаваха 
лично с нашите имигранти 
в Париж, така че радост-
та им да видят български 
анархисти отново на така-
ва среща беше наистина не-
подправена. На останалите 
изпратиха сърдечни другар-
ски поздрави. •

Юбилейният конгрес на ИАФ в Карара

» » » продължава на страница 12
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1. Христо Тотунов, гр.Павел баня  60 лв

2. Елена Минкова (в памет на съпруга си

Ганчо Минков), гр. Баня  10 лв

3. Станчо Кърпаров, с. Бъта  20 лв

4. Тодор Иванов, гр. София  20 лв

5. Златко Златков, Нова Зеландия  100 лв

6. Александър Наков, гр.Перник 10 лв

7. Иво Кацарски, гр.София  20 лв

август у 2008, брой р 8

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.

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
Народ, който на злото не оказва 

съпротива, сам се затрива

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.
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Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви 
и не е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и 
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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.у ф

• На 02.8.1903 г. избухва Илинден-

ското въстание.

• На 04.8.1889 г. в с. Микре (Ловеш-

ко) е роден легендарният българ-

ски анархист Васил Стоянов По-

пов (Героя. Доктора).

• На 09.8.1965 в гр. Дупница уми-

ра анархистът Христо Манолов 

Кацаров (Заяка).

• На 10.8.1901 г. в Испания започва 

да излиза безвластничесткият 

вестник „Космополит”.

• На 12.8.1925 г. умира испанският 

теоретик на безвластието Ри-

кардо Мела.

• На 13.8.1895 г. в с. Дебелец (Ве-

ликотърновско) е роден анар-

хистът Петър Ангелов Мазнев 

(Даскала).

• На 14.8.1904 г. в с. Килифаре-

во (Великотърновско) е родена 

анархистката Мариола Милкова 

Сиракова, ятак и четник на Ки-

лифаревската анархокомунисти-

ческа чета.

• На 15.8.1991 г. в гр. Перник уми-

ра анархистът Атанас Илиев 

Кисьов, прекарал дълги години в 

болшевишките концлагери и за-

твори.

• На 15.8.1920 г. излиза първият 

брой на редактирания от Геор-

ги Шейтанов нелегален вестник 

„Бунт”.

• На 16.8.1894 г. в Лион (Франция) е 

гилотиниран анархистът Ф. Ка-

зерио.

• На 18.8.1776 г. е роден испански-

ят революционер Август Аргу-

ле.

• На 19.8.1903 г. избухва Преобра-

женското въстание. В района на 

Странджа за 20 дни е обявена 

свободна безвластническа кому-

на.

• На 22.8.1927 г. в американския 

щат Масачузетс са екзекути-

рани анархистите Сако и Ванце-

ти.

• На 22.8.1999 г. умира анархистът 

Костадин Илиев Захаринов, пре-

карал дълги години в царските 

и болшевишки концлагери и за-

твори.

• На 27.8.1903 г. в гр. Лясковец е 

роден анархистът Моско Ата-

насов Рашев. Четник в Килифа-

ревската анархокомунистиче-

ска чета.

• На 28.8.1983 г. умира анархистът 

Димитър Костадинов Недокла-

нов, измъчван и докаран до ин-

валидност в болшевишките кон-

цлагери и затвори.

• На 30.8.1828 г. е роден големият 

руски поет, философ и педагог 

Лев Николаевич Толстой.

НОВА КНИГА

Толстоизмът – 

божествената 

същност на човека

Сборникът е посветен на 
180-годишнината от рож-
дението на Л. Толстой (1828-
1910 г.). Представя избрани 
текстове от неговото ре-
лигиозно-социално учение, 
наречено толстоизъм. Съ-
държа и кратка история на 
толстоизма в Русия и Бъл-
гария. Предназначен е за ши-
рок кръг читатели.

Авторът Йордан Йорда-
нов безспорно е толсто-
ист, което личи и по подбра-
ните текстове, и по техния 
анализ. Книгата е богата на 
фак тологичен материал и 
е интересна за всеки, кой-
то се интересува от твор-
чеството и обществената 
роля на Толстой. •

Радикално: Ким Ки Дук
» » » продължава от страница 11

кино”. “Ха, ха – това е филм, 
все пак. Това да не ти е жи-
вотът?”

“Презрението” е по ита-
лианския писател Алберто 
Моравия. На екранизация-
та на романа авторът дъл-
жи своята популярност. В 
този филм Бриджит Бардо 
получава шанса да изиграе 
една от най-сериозните си 
роли в компанията на Ми-
шел Пиколи и живата леген-
да – старият немски режи-
сьор Фриц Ланг, който играе 
себе си. Погледът на Годар 
е безкомпромисен и мрачен. 
Няма изход, единственият 
изход е смъртта. Героите 
му са съсипани от лицемери-
ето на обществото. Изпа-
дат в отег чение, самозабра-
вят се. Обсебени от егои-
зма, така и не успяват да из-
лязат от самовглъбяването 
си и да победят проблемите. 
Образите, които изграждат 
актьорите на Ким Ки Дук, 
напротив, смирено, хитро и 
търпеливо изиграват и сис-
темата, и реалността. При-
емат се и в своята незначи-
телност, откриват силата 
си. Отношенията на жената 
от “Стик №3” с натрапения 

богат съпруг са подобни на 
отношенията между герои-
те на Годар. Тя е слаба, но ре-
шителна и в киното на реа-
лизма сигурно щеше да свър-
ши зле като тази от “Пре-
зрението”. За щастие това 
не е реализъм! Ким Ки Дук 
създава магически реализъм. 
Зад “приказното” има идейни 
послания. По поетичен начин 
е казано противоположното 
на това, което казва Годар – 
винаги има изход. Главният 
персонаж е с истински сво-
боден дух. Успява да спаси не 
само себе си и жената, а и 
публиката, и надеждата. Ев-
ропейският бунт, индивиду-
ализмът – често равнозна-
чен на егоизъм – е съпоста-
вен с азиатския, чиято тай-
на е в смирението, търпени-
ето, каляването на волята. 
Мълчание, загадъчност, лю-
бов, подтекст, смисъл и най-
вече – изключително кино!

Макар да обожавам Годар, 
предпочитам отговора на 
Ки Дук. Изход има, даже не 
един. Тайната на живота е 
да излезеш от него жив. Има 
начини и начини, а има и дру-
ги начини. Дали е така? От-
говорът е оставен на зри-
теля. •

Чичката


