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Свобода, а не страх

На 11 октомври София ще бъде 
една от европейските столици, в 
които ще се проведат протести 
срещу тоталния шпионаж на дър-
жавата и бизнеса.

Великобългарщина и 

великонещоси

Един австрийски гражданин, ро-
ден в България, за новия национа-
лизъм в „мирната и културна За-
падна Европа”.

Кражбите на 

нашите Първи

От Москва към БКП още в края 
на 1930-те години потичат мили-
они левове, които в един момент 
мистериозно изчезват.

След акцията „Без 

граници” границите 

остават

Бежанците пред стените на кре-
постта Европа – интервюта с 
участници в протестите.

Анархистите в 

Уахака

Интервю с Матиас от колектива 
„Магонисти” от размирния щат 
Уахака в Мексико – за борбите, 
анархистите и сапатистите.

ТАКА НАРЕЧЕНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА Е ВСЪЩНОСТ

Големият банков обир
очаквайте скоро и по нашите екрани

ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВЛАСТТА ПРОДЪЛЖАВА ДА НЕ СТОПЛЯ:
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Не слушайте телевизора, 
радиото, не четете вест-
ниците – това, което ще на-
учите от там, няма нищо 
общо с това, което всъщ-
ност става. Ако в купеш-
ките медии се процеди час-
тица от истината, тя ще 
е дълбоко заровена между 
рекламите и писъците на 
мозъците, които продължа-
ват да леят мрачни проко-
би и изветряла мъдрост от 
екрана и първите страници. 
Сривът на индекса Дау Джо-
унс на 29 септември 2008 – 
778 пункта – е най-голям 

като цифра в цялата исто-
рия на Уол Стрийт и най-го-
лям като процент от 20 го-
дини насам (от „черния по-
неделник” на 19 октомври 
1987). Това ще да е водеща-
та тема, но тя е безкрай-
но безинтересна, освен ако 
не сте купешки журналист, 
който се чуди кой материал 
от западната преса да пре-
пише. Най-интересните ци-
фри са съвсем другаде.

Малко преди фалита на 
Леман Брадърс висшето ръ-
ководство на инвестици-
онната банка в САЩ си за-
деля 2,5 милиарда долара в 
брой за премии – очевидно 
за добре свършената рабо-
та. Цената за целия амери-
кански бизнес на Леман Бра-
дърс, платена от английска-
та банка Барклис, е 1,75 ми-
лиарда долара – тоест цяла-
та фирма струва много по-
малко, отколкото премиал-
ните на шефовете ґ, заде-
лени точно преди фалита. 
Дни преди формалното обя-
вяване на банкрут, 8 милиар-
да долара в брой са преведе-
ни от европейските сметки 
на Леман в нюйоркския офис, 
където потъват. Макар че 

мнозина от европейските 
служители на Леман нами-
рат това за „скандално”, но-
вият собственик потвърж-
дава, че милиардите преми-
ални ще бъдат изплатени.

Смешният плач и скърца-
не със зъби в световните 
финансови столици бяха уж 
формално предизвикани от 
отказа на конгреса на САЩ 
да даде 700 милиарда дола-
ра от държавната хазна на 
фалиращите една след друга 
банки, за да си оправят из-
смуканите от пръстите ба-
ланси, според които довчера 
преизпълняваха петилетни-
те си планове с възторга на 
социалистически стопански 
ръководители. 

Неприлични „други” цифри

За тези 700 милиарда сегаш-
ният финансов министър на 
САЩ Хенри Поулсън моли на 
колене шефовете на амери-
канския конгрес – сърцераз-
дирателна сценка. Загриже-
ният за родната икономика 
финансов министър е готов 
по корем да се влачи, но да я 
спаси. Щеше да е трогател-
но, ако не беше нагло. Само 

допреди три години същият 
гологлав юначага Хенри По-
улсън не беше финансов ми-
нистър на САЩ, а директор 
на Голдман Сакс – друга ин-
вестиционна банка, участ-
вала мощно в надуването 
на кредитния балон през де-
сетте години, в които Поул-
сън седеше на трона ґ. Дока-
то балонът се надува, наду-

ва, надува, заплатите в Гол-
дман Сакс се надуват, но не 
с въздух, а със съвсем реал-
ни пари – средната заплата 
достига 521 000 долара на 
година, а самият „Ханк” Поул-
сън прибира само за 2005 г. 
космическата сума от 38 
милиона гущера (3,2 милиона 
на месец) под формата на за-
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СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,
Абонаментът за вестник 

„Свободна мисъл” започва от 
1 октомври и завършва на 15 декември. 

Можете да се абонирате във всички пощенски 
клонове в страната, а също и в офисите 
на Артефакт ООД, София, ул. Хубавка 8. На 
телефон 971 71 71 можете да се обадите, за 
да изпратим безплатно наш куриер, който да 
ви абонира.

КАТАЛОЖЕН НОМЕР 649
1 година: 6,00 лв
6 месеца:  3,00 лв
3 месеца: 1,50 лв
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оЧичо Сам: „Излизам от играта”

Да плаща онзи, който има излишъци. 

Ние нямаме.

Проблемът е решен. Тази 
зима всички сме на топло. 
Който плаща парно – вкъщи, 
който не – на топло при Ва-
льо „Топлото” в Централния 
софийски. Групата на БСП в 
столичния общински съвет 
предложи неплащането на 
парно да се криминализира. 
По данни на Топлофикация Со-
фия от общо 405 хиляди до-
макинства близо 200 хиляди 
не плащат, което означава, 
че след приемането на пред-

ложението на БСП и ударна 
работа на бързодействащи-
те ни съдилища (това са 200 
хиляди дела все пак), с бодра 
стъпка 200 хиляди души за-
минаваме към Централния 
софийски затвор, а негови-
ят комендант автоматиче-
ски получава чин генералиси-
мус, защото ще командва 20 
дивизии.

Това е ново двайсет (или 
200 х.), защото старото 
двайсет беше „приватиза-

ция”. Като се приватизирали 
топлофикациите, щяло да 
стане чудно – пазарът всич-
ко щял да си оправи, да си съ-
бере вересиите и изобщо – 
държавата – лош стопанин, 
частникът – цвете.

Не се получи. Първите 
три топлофикации, на кои-
то щели да врътнат кранче-
то поради неплащане на газ, 
бяха точно приватизирани-
те такива в Плевен, Враца и 
Бургас. Частният им сайбия 

също спрял на един етап да 
си плаща руския булгаргаз и 
търси разни „варианти”, ко-
ито не включват пари на 
ръка. Очевидно приватиза-
цията не е решение, та ми-
нахме направо на криминали-
зацията.

Хайде, бесепаринът е 
ясен – дай му да праща хора-
та в затвори и лагери, ами 
какво стана с новото ръко-
водство на Топлофикация, 
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Няма да платим!
което щеше да измъкне най-
голямото парно на Балкани-
те от батака на милионера 
топлофикатор? Какво ми-
слят  великите общински 
мениджъри?

„Въпреки усилията от 
страна на мениджърския 
екип на дружеството, съби-
раемостта в годините по-
стоянно намалява, дължащо 
се основно на неефективна-
та законова уредба, която 
да задължава потребители-
те да заплащат консумира-
ната от тях топлинна енер-
гия, а така също и от непре-
къснатото нагнетяване от 
страна на медиите нега-
тивно отношение към дру-
жеството, стимулирайки 
ниската активност на пла-
щане от всички потребите-
ли.”

Така пише в последния го-
дишен отчет на Топлофика-
ция София. Нито дума за це-
ните (камо ли, че са непосил-
ни), нито пък за доходите 
(дума да не става, че са най-
ниските на континента). 
Само за тази дебилност ця-
лото идиотско ръководство 
на това измислено „друже-

ство” трябва да се разкара. 
В една от най-богатите ико-
номики в Европейския съюз – 
британската – от началото 
на годината вестниците 
тръбят за така наречена-
та „горивна бедност” – кога-
то над 10% от доходите на 
едно домакинство отиват 
за осветление и отопление. 
Обявяват се социални про-
грами за стотици милиони 
евро, правителството пое-
ма ангажимент да ликвиди-
ра „горивната бедност” сред 
най-засегнатите до 2010 г., 
а в цяла Великобритания – до 
2018. Още веднъж – става 
дума за „бедност” във Вели-
кобритания, а не в някоя от 
нейните бивши или не до-
там бивши колонии. Даже ко-
гато енергийните компании 
там вдигат цените на тока 
и отоплението, имат поне 
елементарното лицемерие 
да кажат, че го „правят с ог-
ромна неохота, предвид все 
по-свитите бюджети на до-
макинствата”. Това обаче е 
в Англия и Шотландия – тия 
бедни, бед ни хорица. В свръх-
богатата България бедност-
та отдавна е изкоренена и 
проблемът е единствено в 

това, че полицията не бие 
длъжниците на Топлофика-
ция и в медиите, които „наг-

нетяват негативно отно-

шение”. Иначе хората имат 
пари, но си ги харчат за екс-
курзии до Англия, където се 
чувстват като милионери 
сред „горивно бедните”.

Криминогенно богати-
не ние обаче ще набъбнем 
още повече тази зима, за-
щото Газпром вдигнал цени-
те с огромни проценти по 
случай годината на Русия в 
България и нашето минис-
терство на икономиката и 
енергетиката козирувало и 
подписало от кумова срама. 
Тези нови цени на газа неми-
нуемо ще доведат и до ново 
покачване на цената на пар-
ното с двуцифрени процен-
ти и съответно – нови „не-
изправни” домакинства, кан-
дидати за затвора.

Новото поскъпване на 
газа доведе до безпреце-
дентния случай синдикати-
те (КНСБ) и работодатели-
те, които обикновено про-
тестират едни срещу дру-
ги, да заформят общ про-
тест срещу държавата за-
ради непосилно високите 

цени на газа. Правителство-
то обаче казва: „Газпром та-
кива ги слага – нищо не мо-

жем да направим”.
Синдикатите, ако поне 

малко си заслужаваха име-
то, щяха от своя страна да 
тръснат на правителство-
то един подписан договор с 
всички бюждетни служите-
ли – лекари, учители и пр. – и 
да кажат: ами работниците 
сложиха минимална заплата 
1000 лева от догодина – за-
почвайте да плащате, нищо 

не можем да направим. Рус-
кият Газпром обаче може, но 
българските работници не 
могат. Все още, за съжале-
ние. Това е страната на Со-
циалистическата партия, 
за която бедността е прес-
тъпление.

Какво да правим?

Първо и най-важно, бойко-
тът трябва да продължи, а 
с него и „нагнетяването на 
негативното отношение”. 
Сегашните родени в нечий 
болен мозък „дружества” не 
стават за нашата страна 
с нашите доходи. Те тряб-
ва да фалират барабар с Бул-

гаргаз, защото са му най-
големите клиенти. Цялата 
бюрокрация от държавно-об-
щински посредници по вери-
гата от газопровода до або-
натната станция да изчезне 
и държавата най-сетне да 
признае, че единственото 
възможно достъпно отопле-
ние за хора със заплата 200 
евро и пенсия 50 евро е изця-
ло субсидираното, защото 
всички други варианти вече 
ги видяхме – частно не ста-
ва, държавно – виж Вальо Т., 
а ако е много евтино, не си 
струва да поддържаш каси, 
касиери, счетоводители и 
да разпращаш сметки.

Социализацията е възмож-
ният вариант за България 
в момента, защото засега 
световният империализъм 
ни е вързал за руската тръ-
ба. Можем обаче да разкара-
ме държавните и частни не-
кадърници, които дебелеят 
покрай нея. Те ще изкарват 
нови и нови „варианти” и  ще 
си правят нови и нови експе-
рименти, а ние ще задлъжня-
ваме все повече. Няма да се 
дадат без бой, но щом тъй и 
тъй ще се лежи... •

А. Ванчев
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11 ОКТОМРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ПРОТИВ ПОДСЛУШВАНЕТО И НАБЛЮДЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Свобода, а не страх
Манията за шпиониране се 
засилва. Правителствата 
и големите фирми регис-
трират, наблюдават и кон-
тролират действията ни 
все по-задълбочено. Без зна-
чение какво правим, на кого 
се обаждаме, къде ходим, с 
кого сме приятели, какви са 
интересите ни, в кои гру-
пи участваме – „Големият 
брат” правителството и 
„малките братя” от бизнеса 
знаят всичко това с все по-
вече подробности.

Използването на мето-
ди за масово наблюдение, съ-
трудничеството без грани-
ци между военни, разузнава-
телни агенции и полицейски 
служби води освен до „Кре-
посттта” Европа, насочена 
срещу бежанци и различно 
изглеждащи хора, но и срещу 
политическите активисти, 
бедните и непривилегиро-
ваните, че дори и спортни-
те запалянковци. Наблюде-
нието, недоверието и стра-
хът постепенно превръщат 
обществото ни в един ог-
ромен аморфен некрити-
куващ консуматор, който 
“няма какво да крие”. В от-
чаян опит за постигане на 
тотална сигурност за влас-
тта той е готов добровол-
но и безпрекословно да отс-
тъпи свободите си.

Всичко това не е случай-
на стратегия, изградена на 
принципа на самооргаиза-
цията, а дирижиран „отго-
ре” процес за обръщане на 
съвременните комуникаци-
онни технологии срещу на-
родните движения по све-
та, които разчитат на тях, 
за да изградят съпротиви-
телни мрежи. Инструкции-
те идват директно от ЕС, 
образецът е САЩ, а нашите 
местни служби се постара-
ха да намерят вратички, за 
да принудят чрез закона дос-
тавчиците на различни услу-
ги да съхраняват и предос-
тавят данни за население-
то. Ще бъдем следени закон-
но по всякакви начини – като 
се започне с охранителни ка-
мери и се свърши с интер-
нет-телефоните. Ако в мо-
мента четете тази статия 
в Интернет, трябва да зна-
ете, че това вече е записано 
в съответния регистър.

Повишеното електронно 
потребление и наблюдение-
то на цялото население не 
ни прави по-добре защитени 
от престъпност, струва ми-
лиони евро и излага на риск 
личните комуникации на не-
винни граждани. В условия на 
страх и сляпо лобиране до-
бре насочените и дългосроч-
ни мерки отпадат все пове-

че и повече, за сметка на то-
талния и безконтролен шпи-
онаж. Пълният „запис” и кон-
трол върху личния живот на 
хората се представя за па-
нацея, като се загърбват 
изцяло истинските, всеки-
дневни проблеми на хората, 
каквито са безработицата 
и бедността.

Голямо движение от хора 
и организации призовават 
всеки да се присъедини към 
европейкия ден за протест 
срещу тоталното наблюде-
ние от страна на правител-
ствата и бизнеса. На 11 ок-
томври 2008 г. във всички 
европейски столици по едно 
и също време ще бъде даде-
но началото на събитията 
и протестите под наслов 
„Свобода, а не страх”. В мно-
го европейски столици ще 
има различни мирни демон-
страции – от протестни 
походи до партита. •
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плата и разни награди като 
първенец в капиталистиче-
ското съревнование. Шест 
месеца по-късно става фи-
нансов министър, което то-
гава изглежда направо бла-
готворителност – от 38 
милиона на година на една 
държавна, макар и минис-
терска заплата, човекът е 
направо майка Тереза... Само 
че година след това осиро-
тялата му фирма започва 
да бере душа и драпа за дър-
жавни пари, за да не баталя-
са съвсем.

Великият финансист По-
улсън обаче е далеч от Рот-
шилд и Морган като био-
графия. Той е типичен при-
мер за новата капиталис-
тическа номенклатура на 
Уол Стрийт, която мигри-
ра постоянно между биз-
неса и правителството. 
Връстник на все още прези-
дента Джордж У. Буш, Поул-
сън също като него получа-
ва своята магистърска сте-
пен по бизнес от универси-
тета в Харвард – явно там 
магистратурите по бизнес 
ги връщат вместо ресто в 
лавката (ако татко ти купи 
мнооооого голяма баничка). 
Също като Буш, бакалавър-
ската му степен е далеч от 
бизнеса и правото – англий-
ска филология (Буш завършва 
история). 

От Уотъргейт на Уол 

Стрийт

Кариерата на младия Ханк 
не започва в бизнеса, а – как-
ва изненада – в кабинета на 
зам. министъра на отбрана-
та. След две години в Пента-
гона 26-годишният Поулсън 
се прехвърля в кабинета на 
съветника на Никсън Джон 
Ерлихман, но след аферата 
Уотъргейт и опандизване-
то на шефа му Ерлихман по 
същата, младежът скоро-
постижно напуска Белия дом 
и става изгряваща звезда на 
Уол Стрийт в Голдман Сакс. 
Шефското място в Голдман 
заема след като предишни-
ят голям бос Джон Корзайн 
напуска Голдман, за да ста-
не сенатор и впоследствие 
губернатор на Ню Джързи, 
само че от демократическа-
та партия, защото все пак 
тогава са годините на Клин-
тън, при когото поста фи-
нансов министър заема Ро-
бърт Рубин – дотогава съ-
директор на ... Голдман Сакс, 
заедно с Корзайн.

Това е положението – ако 
Белият дом премести офи-
сите си в Голдман Сакс на 
Уол Стрийт и обратно, едва 
ли някой ще забележи разли-
ката. Затова и няма нищо 
учудващо, че така нарече-
ният „бизнес” смята държав-
ната хазна за бащиния. Тя е 
точно такава и приказките 

за национализация са смеш-
ни. Дали капитализмът ще 
ни граби чрез данъците, или 
чрез цените и ще ни лъже, че 
ни „осигурява” заплати или 
социални помощи – като те-
глим чертата, ние сме вина-
ги многоуважаемата тако-
вана страна, а те са винаги 
на плюс.

За няколко долара повече

Да се върнем към цифрите, 
които няма да видим на пър-
вите страници и водещите 
новини. Ясно е, че издънка-
та на Уол Стрийт не е дело 
нито на Ал Кайда (поради 
тройното поскъпване на са-
молетния бензин сриване-
то на акциите се оказа по-
рентабилно от сриването 
на небостъргачите), нито 
на нелегалните имигранти, 
нито на глобалното затоп-
ляне, нито на птичия грип, 
а именно на финансово-по-
литическата номенклату-
ра, която взима и има мили-
они, за да не допуска такива 
неща – уж.  700-те милиар-
да, които искат богатите, 
за да си оправят сметките, 
изглеждат огромна сума, 
но само за нас. Състояние-
то на самия Поулсън възли-
за на около 700 милиона до-
лара. Тоест той и хилядите 
негови другарчета могат да 
кихнат и да оправят рабо-
тата за нула време, без да 
пълзят на колене пред раз-
ни конгресмени. По данни на 
Мерил Линч и Кап Джемини 
само в Северна Америка има 
над 3 милиона милионери, в 
чиито ръчички се въргалят 
над 11,3 трилиона долара 
или шестнайсет пъти пове-
че от поискания от Поулсън 
„спасителен пакет”. Само за 
една година (2006) северно-
американските богаташи 
са забогатели с 1,1 трилион 
долара – нека да снесат от 
тях 700 пикливи милиарда, 
за да спасят любимия си Уол 
Стрийт, та ще им останат 
още 400 милиона за дъвка. 
Ако пък наистина кризата е 
глобална и наистина „по-бед-
ните” милионери са сериоз-
но застрашени от нея, само 
най-богатите могат да я оп-
равят, без изобщо да им миг-
не окото – в света според 
същото изследване има 95 
хиляди сладурчета като По-
улсън, чието състояние над-
хвърля 30 милиона долара. Те 
държат 13 трилиона долара, 
като само през 2006 са из-
карали с пот на челото над 
2 трилиона от тях. Разбира 
се, че имат и могат да да-
дат, обаче мултимилионер 
не се става като си бъркаш 
в собствения джоб, при по-
ложение, че има шест мили-
арда чужди. Частната соб-
ственост е неприкоснове-
на, от което автоматично 
следва, че нечастната е при-
косновена.

Дори „спасителният” па-
кет да се закучи в конгреса, 
вече се работи по план Б – 
Голдман Сакс и Морган Стен-
ли са подали документи да 
станат „обикновени” банки 
(а не изцяло спекулативни 
борсови фирми, както досе-
га), след което държавата 
ще бъде длъжна да гаранти-
ра влоговете на техните 
вложители.

Богатите никога не 

плачат

Ясно е, че свръхбогатите 
могат да „оправят” финансо-
вия крах само с една мизерна 
част от личното си състоя-
ние, без изобщо да говорим 
за капиталите на контроли-
раните от тях корпорации. 
Ако имаше някакъв финансов 
смисъл, това щеше да бъде 
точно така – милионерите в 
света държат над 37 трили-
она долара и ако бяха снесли 
не 700 милиарда, ами трили-
он и 700 милиарда, за да „ус-
покоят” пазара, това щеше 
да бъде по-малко от 5% от 
тяхното богатство. Само 
за един ден – 29 септември – 
на всички борси по света те 
привидно изгубиха много по-
вече от срива на индексите. 
Математически правилно, 
но всъщност наивно. Свръх-
богатите почти никога не 
губят и тук няма нужда от 
разследваща журналисти-
ка – цифрите са пред очите 
на всички, стига да знаеш 
къде да гледаш. Докато Ле-
ман Брадърс, Беар Стърнс, 
Уошингтън Мючуъл, Мерил 
Линч и прочее „ужилени” бан-
ки говореха за изненадващо 
стоварилия се върху глави-
те им кредитен удар, бегъл 
поглед върху разпределение-
то на инвестициите на лю-
бимите ни свръхбогати по-
казва нещо съвсем друго – 
още през 2006 година свръх-
богатите – разбирай шефо-
вете на фалиралите банки – 
рязко намаляват личните 
си вложения в така нарече-
ните „алтернативни инвес-
тиции” – в тях са включени 
и така наречените „струк-
турирани кредити” – тези 
лошите неща, дето докара-
ха краха. През 2005 година в 
портфейла на средния мили-
онер има 20% „алтернатив-
ни”, докато през 2006 година 
те са вече 10%. Като се има 
предвид, че освен „структу-
рираните” щуротии, в „ал-
тернативните” се включ-
ват и валути, стоки и су-
ровини, диаманти, картини, 
футболни отбори плюс раз-
ни други финансови измис-
лици, съвсем логично е да се 
предположи, че дебелаците 
са изчистили всички „смър-
дящи” инвестиции (тези 
10%) от сметките си още 
година и половина преди про-
словутото изпражнение да 
удари вентилатора. Данни-

те за това какво богати-
те вече не купуват вървят 
надолу по хранителната ве-
рига и към края на 2007 го-
дина и на най-залюхания сел-
ски брокер е ясно, че минало-
годишният хит на борсата 
е всъщност пробит мехур, 
който големите вече не ис-
кат да купуват, а щом бор-
сата разбере, че големите 
не купуват нещо, вече ни-
кой не иска да го купи. След-
ва паническо разпродаване – 
сривове, крахове, това вече 
можем да го гледаме по но-
вините. Какво обаче следва 
след това? Медийната шу-
мотевица набива ден след 
ден в главите ни думи като 
„криза”, „рецесия”, „затягане 
на коланите”, „тежки вре-
мена”, след което изгубва-
ме работата си, прибират 
ни ипотекираната къща, но 
ти вече си убеден, че това 
е природно бедствие и псу-
ваш безрадостната съдба, 
заедно със стотиците дру-
ги като теб – поне е сигур-
но, че ще имаш компания. Съ-
кратеното ти работно мяс-
то обаче е плюс за твоите 
началници – чиста печалба. 
Взетата ти на безценица 
ипотекирана къща е плюс за 
банката или оня, който ти я 
е взел, защото той знае как 
да ти я продаде пак на трой-
на цена след някоя друга го-
дина, ако се съвземеш, а ако 
не се съвземеш – ще я купи 
някой друг. Но крокодилите 
не плачат – очите им съл-
зят, ако останат на сухо, но 
тези, за които говорим, не 
остават.

А у нас? Иде ли?

Иде. Капиталистите са най-
големите интернационали-
сти, когато има за цицане. 
Жилищният кредитен бум в 
САЩ беше последван от по-
добни такива в почти всич-
ки страни, чиито икономики 
се контролират от евроаме-
риканския финансов картел. 
Европейските банки също 
започнаха да скимтят и дър-
жавите им да ги „избавят” – 
Нордърн Рок, HBOS, Фортис. 
В Европа броят на милионе-
рите и техните трилиони е 
същият като в САЩ – около 
три милиона богати с общо 
състояние над 10 трилиона. 
Сред тях са и нашата шепа 
гъзници, които на последния 
търг за суперлуксозни яхти, 
хеликоптери и резиденции 
през август в Созопол похар-
чиха 50 милиона лева за ня-
колко часа. Българските бан-
ки (всъщност филиали на ев-
ропейски такива) развърза-
ха кредитните кесии и насе-
лението задлъжня с близо 10 
милиарда лева през последни-
те няколко години. Тези мили-
арди обаче не са у населени-
ето, защото то ги похарчи 
за сума ти неща от първа до 
сто и първа необходимост, 

които му продадоха пряко 
или за комисионна български-
те милионери и мултимили-
онери. Парите си останаха в 
банките, но напълниха смет-
ките на най-богатите и оп-
разниха сметките на оста-
налите, които, освен високи-
те лихви, имат да плащат и 
все по-високи сметки, защо-
то си били направили лошо 
сметката също като смет-
каджиите от Уол Стрийт 
(извинения за несметните 
повторения). Нашата дър-
жава обаче няма да ги спаси, 
защото те не са ґ финансо-
ви министри, а и нямат 700 
заделени милиона за черни 
дни. Напротив – също как-
то с „Топлофикация” – винов-
ни ще бъдат онези, които са 
били тъй неразумни да те-
глят кредити, защото са 
повярвали на политиците за 
високия ръст и ниската ин-
флация. Новите управлява-
щи, които са днешната опо-
зиция, ще си измият ръцете 
с приказките, че са ни преду-
преждавали, че старите уп-
равляващи лъжат. След ко-
ето ще ни казват, че при 
тях всичко ще бъде цункано 
и спокойно можем да си те-
глим кредити, стига да има 
откъде. Всичко е изпипано и 
обслужва идеално властта. 
След първите няколкосто-
тин фалирали семейства, 
чието имущество ще бъде 
конфискувано от нашите 
и чужди лихвари, останали-
те няколко хиляди или ще си 
траят, защото колкото по-
вече шаваш, нали..., или ще 
търсят втора и трета ра-
бота, защото „ония мръсни 
комунисти”... До болка позна-
то и сърбано.

Има ли изход?

Досега всеки се изхожда пое-
динично и още известно вре-
ме ще бъде така. Броят на 
поединичните изходи обаче 
намалява главоломно – все 
по-малко добре платени ра-
ботни места, все по-ниско 
качество на стоки, услуги, 
жилища и изобщо живот за 
хората с доходи под горни-
те 5%. Остава единствено 
големият колективен изход 
и той започва, когато хора-
та си отговорят на няколко 
прости въпроса: защо неща-
та постоянно се скапват? 
Защо все нашият живот се 
скапва, а техният постоян-
но се урежда? Такава ли е чо-
вешката природа – за да се 
урежда една класа, трябва да 
скапе живота на друга? До-
бре, нека са прави, нека бъде 
така, щом това е техният 
отговор. Значи ще скапем 
техния живот, за да уредим 
своя. Това се нарича класово 
осъзнаване и когато прерас-
не в класово действие, то 
слага началото на всички ху-
бави неща. •

А. Ванчев

ТАКА НАРЕЧЕНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА Е ВСЪЩНОСТ

Големият банков обир
» » » продължава от страница 1
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Ново повишение на 

цената на природния газ

Въпреки съпротивата на 
синдикатите и бизнеса, 
Държавната комисия за 
енергийно и водно регули-
ране (ДКЕВР) одобри пови-
шаване цената на природ-
ния газ с 23,89% от 1 ок-
томври и още 21% от яну-
ари следващата година. 
Председателят на ДКЕВР 
Константин Шушулов за-
яви, че това вероятно ще 
доведе до поскъпване с по-
вече от 12% на парното 
през ноември. От КНСБ и 
Подкрепа заплашиха, че 
ще атакуват решението 
в съда и че ако това не по-
могне, ще прибягнат до ор-
ганизиране на протести. 
Междувременно се заси-
ли натискът над управля-
ващите да направят пуб-
лично достояние клаузите 
на договора с Газпром от 
2006 г., който е основна-
та причина за повишение-
то на цените. •

Пребиха жестоко 

журналист

Огнян Стефанов, главен 
редактор на новинарския 
сайт frognews.bg, е напад-
нат и жестоко пребит 
от неизвестни лица. На-
падателите са нанесли на 
жертвата си побой с же-
лезни пръти и чукове, в ре-
зултат на което Стефа-
нов е със счупени ръце и 
крака и е изгубил над два 
литра кръв. Настанен е 
във Военномедицинска ака-
демия в много тежко със-
тояние. Името на журна-
листа се свързва със сайта 
“Опасните новини”, където 
се тиражираха критич-
ни материали към прези-
дента Първанов и Алексей 
Петров, който в момента 
е съветник на председа-
теля на ДАНС Петко Сер-
тов. Сайтът беше спрян 
след натиск от страна на 
ДАНС, според които в ня-
кои от качените материа-
ли присъствали елементи 
на класифицирана инфор-
мация. •

Продължават 

странстванията на 

софийския боклук

След като пловдивският 
кмет отказа да приеме 
ново количество от сто-
личния боклук в сметище-
то край Цалапица, поред-
ното половинчато реше-
ние на проблема се намери 
с приемането на 180 000 
тона балирани отпадъци в 
сметището на община Си-
▷ ▷  п р о д ъ л ж а в а   ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷▷ ▷▷ ▷ п р о д ъ л ж вж а в а ▷▷▷ ▷▷ ▷ ▷▷ ▷ ▷▷ ▷

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Кому е нужна полиция?
Национална служба „Поли-
ция” се грижи за сигурноста 
на всеки един гражданин на 
Република България и следи 
за нарушаване на неговите 
конституциони права спо-
ред МВР, но според нас неща-
та стоят иначе. Отпускат 
се милиарди незаслужени ле-
вове за развитието на „сек-
тора”, а той въпреки това 
си остава най-корумпирани-
ят „сектор” и никой не прави 
нищо по въпроса.

Къде са нашите служите-
ли на закона когато ти тряб-
ват? Ритат със злоба къпи-
ните и копъра на възрастна-
та жена, която „незаконно” 
продавала своята продукция 
на тротоара. После се оказ-
ва, че това е същият чичко 
полицай, арестувал 35 при-
родозащитници на Орлов 
мост и заплашил репорте-
ра, който снима събитията.

Бие ли българската 

полиция?

Според съда в Страсбург 
родната полиция не само 
бие, а понякога се случва не-
чий живот да угасне в поли-
цейския арест. От 2000 до 
2008 година Страсбург 8 
пъти е осъдил България за 
полицейско насилие. Оста-
налите продължават шизо-
френично да се питат „Бие 
ли българската полиция? Как-
во прави държавата?”

Българската полиция не 
само, че не бие, ами винаги е 
жертва на недобросъвест-
ни граждани, заети да очер-
нят държавата. Дори кога-
то някой се озове пребит 
до смърт в новините, това 
обикновено е плод на собст-
вената му подривна дей-
ност. Както Владо и Сте-
фан, които пребиха шест по-
лицаи до Синагогата, или Чо-
рата, който умря от свръх-
доза, докато го биеха, или се-
лянинът от Попинци, който 
три пъти се наръга с нож в 
опит за самоубийство.

Този месец още един про-
вокатор прекали. Жълтият 
сайт с „опасни новини” е сва-
лен от ДАНС на 5 септем-
ври. На 21 септември чове-
кът, който агентите счи-
тат за виновен, отнася жес-
ток побой от лица, обявили 
се пред свидетели за поли-
цаи. От своя страна ДАНС 
обявява, че въпросният сайт 
огласява поверителна ин-
формация. Да пребият тия, 
дето са я изнесли, а не жур-
налистите, на които рабо-
тата им е да изнасят, а не 
да внасят информация.

На всички трябва да им 
стане ясно, че за подобни 
приказки бият – това е и 
целта на мероприятието. 
Не дай си боже да изнесеш 
нещо наистина сериозно, си-
гурно Белене вече е в про-
цес на реставрация. Само че 

най-сериозната, „поверител-
на” информация не беше в 
жълтеникавите заглавия от 
сайта „Опасните новини”, 
а в цялостната представа 
на читателя с какво точно 
се занимават българските 
цивилни ченгета – защото 
тези материали явно изли-
заха от там. Българските 
цивилни ченгета се грижат 
главно и единствено да сла-
гат „своите” политици на съ-
ответните места, като из-
ритват „чуждите” с „изти-
чане” на информация за кур-
ви, оргии, трипери и подобни 
тъпотии за единствено ос-
таналите вече първосигнал-
ни гласоподаватели, които 
схващат изборите като от-
говор на въпроса: „За кого не 
си чул наскоро нещо много, 
ама наистина много мръс-
но?” Най-опасната информа-
ция, която сдуханите журна-
листи пропуснаха тактич-
но да изтъкнат, ревейки за 
поредния си пребит колега, 
е, че всички „компромати” 
– гнусни, извратени исто-
рии – се събират и изнасят 
от блюстителите на реда и 
закона и че Член първи на За-
кона за МВР трябва да гла-
си: „Българската полиция съ-
бира компрометиращи ма-
териали за всички български 
граждани, които потенциал-
но биха могли да ґ станат 
началници, като се наблегне 
на сексуалните им первер-

зии, злоупотребата с нарко-
тици и алкохол, недеклари-
раните суми в чужди банки 
от търговия със забранени 
стоки, като проявява наход-
чивост и изобретателност 
при малко вероятната липса 
на такива.”

Българската полиция, раз-
бира се, не бие. Тя просто си 
върши работата. Работа-
та ґ е да пази властта, но 
не властта на парламента, 
президента, правителство-
то, да не говорим за народа, 
както уж пише в началото 
на конституцията, а своя-
та власт. Властта, по си-
лата на която всички още 
мърдащи копои на уж бив-
шия режим продължават да 
„кадруват” и „диктуват” в 
България. Властта, която 
не позволи на нито едно от 
дузината вече „нови” прави-
телства да докосне с пръст 
родолюбивите главорези на 
Държавна сигурност, кои-
то с присъщата си тромава 
упоритост овладяват „но-
вите механизми” за контрол 
върху живота ни, защото 
знаят, че тяхното охолно и 
безметежно съществуване 
е право пропорционално на 
нашия страх, апатия и при-
миренчество. А за малцина-
та недоволни от този ред 
на нещата винаги остава 
самоубийството чрез де-
сет удара с чук в главата. •

ЗиР и СМ

ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Субсидии или революция
Ох, не им е лесно на поли-
тиците, милите. Няма къде 
да ходят, трябва да разда-
ват субсидии. Само някой 
да не вземе да си помисли, 
че това е нашият начин за 
поддръжка на земеделието. 
Не, анархистите имат съв-
сем друго виждане за земе-
делието – то започва от ко-
лективното управление на 
стопанствата и свършва с 
федеративното разпределе-
ние на благата. Субсидиите 
са средство за закърпване 
на положението от госпо-
да управляващите, но наши-
те не си кърпят и чорапите 
в затвора, та камо ли поло-
жението. Затова започват 
наизустените фрази как зе-
меделието трябвало най-
сетне да стане „пазарно”. 
Тези заклинания по отноше-
ние на този тъй съществен 
отрасъл може и да помагат 
на някого да си вземе запла-
тата или „проекта”, но не 
помагат на хората да сло-
жат нещо на масата. Ние не 
бързаме толкова, но ако ис-
кате революция, наистина, 
давайте – сложете земеде-
лието на масата на „свобод-
ния пазар”.

Четем статията на из-
пълнителния директор на 
„Института за пазарна ико-

номика” Светла Костади-
нова „Ще плащаме данък зе-
меделие и тази година” (при 
киша и при суша все нали-
ват в губещия отрасъл), по-
местена в „24 часа” от 29 
август: 

„Обикновено ако един про-
изводител работи на загуба 
повече от 3-4 месеца, той 
просто фалира и излиза от 
бизнеса.” Така трябвало да е 
и със земеделските произво-
дители.

„...изказвания в стил, че 
без земеделие ще измрем от 
глад са просто спекулация. 
...ние сме отворена иконо-
мика и за редица продукти и 
стоки е много по-печелившо 
да се внесат...”

„Най-доброто, което може 
да се направи в тази ситуа-
ция е да се въздържаме от 
всякакви допълнителни пла-
щания за земеделието и да 
се даде ясен знак, че там къ-
дето няма печалба, не тряб-
ва да има производство, още 
повече да се наливат наши-
те пари.”

Не можем да се сдържим 
да я попитаме тази госпо-
жа каква е точно печалбата, 
която нейният „Институт” 
осигурява на онези, които я 
субсидират? Класическата 
препоръка е премахване на 

субсидиите и протекциите 
за селското стопанство и 
то в страни като Бразилия 
и Индия, където отрасълът 
е дори по-значим отколкото 
у нас. Класическият резул-
тат е разоряване на мест-
ните дребни фермери. Как 
да е, на тях и без това им 
е малка (печалбата), така 
че госпожиците не са загри-
жени. Но има и нещо по-съ-
ществено – поставяне на 
местната икономика в сил-
на зависимост от икономи-
ките на богатите страни 
поради силно субсидирана-
та продукция и високотех-
нологичното производство 
(те могат да субсидират и 
инвестират колкото си ис-
кат, защото за тях правила-
та не важат – те ги пишат). 
Свръхпроизводството „на 
запад”, съчетано с нис ката 
производствена цена на сил-
но субсидираната продук-
ция, принуждава местните 
фермери да фалират и/или 
да се обвържат с високотех-
нологични производства, 
монополизирани от „запад-
ните” корпорации. Така сел-
скостопанската продукция 
се превръща в могъщо сред-
ство за контрол, подобно на 
енергийните потоци от Ру-
сия към ЕС, които толкова 

притесняват радетелите 
за самостоятелна европей-
ска икономика.

Това е и единственият въ-
прос – разбира се, че можеш 
да ликвидираш всички отра-
сли, защото някъде другаде 
нещата се произвеждат по-
лесно. Ясно е, че е глупаво да 
култивираш в България бана-
ни, ако можеш да ги вземеш 
от Африка, както е тъпо и 
да се мъчиш да отглеждаш 
кромид лук в Сахара. В един 
свободен свят, изграден на 
принципите на взаимопо-
мощта, е напълно логично да 
се произвежда там, където 
цената, изразена в човешки 
усилия и природни ресурси, 
е най-ниска. Само че ние не 
живеем в такъв свят. В ка-
питалистическия свят вся-
ка загуба на производство 
води до загуба на независи-
мост, а зависимите ги пляч-
косват. Ако световният ка-
питализъм помагаше на хо-
рата, които са останали на 
голите си мишци и на при-
родните си суровини, то при 
бананите и петрола, в Афри-
ка и Близкия изток щеше да 
е пълно с болници и училища, 
а не със СПИН, малария, бом-
би и калашници. •

Георги Божилов, Златко 
Костадинов и Сашо
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листра. Въпреки това об-
стоятелство и съгласие-
то на европейската коми-
сия да измести с два ме-
сеца срока за задействане 
на процедурата за налага-
не на санкции на България, 
проблемът си остава не-
решен. Общинарите ко-
ментират различни вари-
анти за излизане от си-
туацията – консервиране 
на отпадъците на сегаш-
ните временни площадки 
край София, извозването 
им в регламентирани депа 
в страната и дори изнася-
нето им в чужбина. •

Фидел Беев оправдан по 

делото за побой

Бившият кмет на Ве-
линград и депутат от 
ДПС Фидел Беев беше оп-
равдан от Софийския град-
ски съд по обвинението, че 
на 9 юни 2003 г. е нанесъл 
побой и е заплашил с убий-
ство две момчета. Според 
съда не може да бъде дока-
зано, че телесните повре-
ди са нанесени от Беев. 
Той обаче трябва да запла-
ти 3 000 лева по граждан-
ския иск, заведен от ище-
ца. Срещу Фидел Беев се 
води и друг процес за длъж-
ностно присвояване на 
близо 30 000 лв. •

КЗК проверява 

топлинните 

счетоводители

Комисията за защита на 
конкуренцията започва 
проверка за картелно спо-
разумение между топлин-
ните счетоводители и 
Топлофикация София. Ан-
тимонополният орган ще 
проверява дали фирмите 
и „Топлофикация” не са уго-
ворили помежду си проти-
возаконно еднакви цени 
за отчитане на уредите 
за дялово разпределение. 
Ако бъде установено та-
кова нарушение, всеки от 
участниците в забранено-
то споразумение може да 
бъде глобен с до 300 хиля-
ди лева. •

Демографската криза 

набира скорост

На всеки 1000 ражда-
ния у нас се правят 1318 
а борта, като все повече 
се увеличават случаите на 
бременност в непълнолет-
на възраст. Същевремен-
но при 40% от случаите на 
стерилитет причината е 
в направен аборт в млада 
възраст. Статистиката 
сочи също, че 17% от деца-

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

ЕДИН СВЯТ

„Великобългарщина“, великонещоси
Роден съм в България. Жи-
вея в Австрия от 25 години. 
Гражданин съм на Австрия.

Аз не съм „интернациона-
лист”. За мен е естестве-

но съседката ми от третия 
етаж да е от Еквадор (рабо-
ти за ООН); съдържателят 
на клуба в партера да е от 
Персия; срещу прозореца ми 
да има полски магазин; 100 
метра по улицата нагоре 
да има една кръчма със соб-
ственици едно семейство – 
тя от Тибет, той от Гана. 
За мене е естествено да 
ходя до турчина на следва-
щата пресечка да ми кърпи 
дрехите; иракчанина да ме 
подстригва, а след това да 
обядвам в ресторант “Ви-
етнам”. Като искам да купу-
вам пресен зеленчук, преси-
чам U-бана и отивам на па-
зара “Брунен Маркт” в 16-ти 
квартал. Там купувам зелен-
чука от турци, рибата от 
хървати, кафенцето го пия 
в една италианска лафка. За 
мене е естествено, че от 
най-близките ми приятели 
Юлия е от Москва, Михаела 
от Линц, Мартин – от Сао 
Паулу, Роже – от Бейрут, На-
дим – от Кайро, Ливио – от 
Удине. За мене е естестве-

но да съм имал приятелки от 
Ирландия и от Испания, да 
преподавам (като студент) 
ски на холандци, на англича-
ни, на руснаци и на шведи 
или да плувам с платноходка 
с германци и швейцар ци. Ако 

съм питал за някого “Той ка-
къв е?”, това е само за да уз-
ная в каква културна среда е 
отрасъл и да не го обидя, ако 
му предложа например свин-
ско.

Срещал съм и адска омраза 
на хора към „други” хора. Вой-
ници от чеченските войни 
са ми казвали че с удоволст-
вие убиват чеченци, защото 
са виждали как чеченци обез-
главяват руски деца. Чечен-
ци ме поздравяваха с „Хайл 
Хитлер”... защото Хитлер е 
бил против Сталин. Анада, 
узбечка, женена за египтя-
нин, каза ни в клин, ни в ръ-
кав, че „Хитлер е бил ОК, за-
щото е унищожавал евреи”. 
Карин, полуиндийка-полуиз-
раелка, скърца всеки път със 
зъби като чуе „арабин”. Най-
„готин” обаче е Легранд. Той 
казва „адски обичам да из-
бивам негри. Не защото ги 
мразя, а защото ме е адски 
страх да попадна жив в ръ-
цете им”. Легранд е на 65 го-
дини и страда от безсъние. 
Срещаме се в кръчмата на 
ъгъла от време на време. 
Преди да заспи, Легранд го за-
стигат картини от селата 
в Мароко, които е взривявал 
барабар с жителите им през 
60-те като сапьор в „Леги-
она”. Описваше го така: „По 
радиостанцията ти казват 
„Сега!”; ти натискаш копче-
то и две секунди по-късно 
цялото село потъва в сте-
на от прах и викове на хора; 

мяташ се на джипа и гледаш 
да не обръщаш внимание на 
виковете”. Сега виковете го 
настигат. „Опитът с негри” 
го е събирал в Конго. Веднъж 
на няколко седмици в кръчма-
та се появява и един „черно-
кож африканец” (както е оби-
чайно да се казва тука). Ако 
случайно и Легранд е тази 
вечер там, двамата, като 
вдигат бирите си за да от-
пият, правят един към друг 
жест “наздраве”.

Марат Толдашевич, нещо 
между казах и руснак, бил 
СпецНаз. Той не мрази афган-
ците. Разправяше за време-
то в Афганистан – “отвся-
къде голи каменни планини. 
Жега, слънце и чуваш само 
грухтенето на мотора... из-
веднъж изстрели, много из-
стрели... не знаеш от къде 
идват... само гледаш да се 
скриеш...”

Да имаш българско име 
в Централна Европа не ти 
прави живота по-лесен. 
Преди 20 години леля ми чу 
един диалог между „госпожи 
от първите 1000 на обще-
ството”. Поводът бяха ру-
тинни слягания на носещи 
елементи в железобетонна 
конструкция при строеж на 
нова сграда. Та ето и самия 
диалог: „Ами вие какво дру-
го очаквате от този стро-
еж?! Архитек тът е турчин, 
а конструкторът – бълга-
рин!”. Имаше и други бисе-
ри. Един от Горна Австрия 

се годееше че не е бил нико-
га през живота си при „чуж-
денците”... или „не”, веднъж е 
бил при чужденците – ходил 
в Мюнхен!

Над всичко това можеше 
да се смееш, ако не се бяха 
появили „обективни дразни-
тели”.

Икономиката на „култур-
на и мирна Западна Европа” 
е в свободно падане. За при-
чините не искам да пиша 
тук, но следствията са ма-
сови уволнения, разни видо-
ве тормоз на работното 
място, голямо натоварване 
и стрес в ежедневието. Де-
пресиите, психозите, бито-
вите убийства, банковите 
грабежи стават ежедневие. 
Хората започват да се кон-
курират в ежедневието и да 
не си вярват едни на други. 
Голямото поскъпване на бен-
зина и на храните доприна-
ся своето. Национализмът 
изплува като нефтено пет-
но върху океана на недовол-
ството.

Как беше през 33-та в Гер-
мания? Първо безработица, 
след това национализъм и 
милитаризация на икономи-
ката, след това... намиране 
на „виновните”, световния 
заговор на евреите и на ко-
мунистите... и след това – 
знаем го. Днес имаме и без-
работицата, и виновните – 
„световният тероризъм” и 
агресивните военни блоко-
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На война – като на война
Както се пее в една песен – 
„Kingdoms will rise to power, 

but kingdoms fall to dust” или 
„Царствата идват на власт, 
но после рухват в прахта”. 
Това ми дава надежда. Аз не 
вярвам в победата на добро-
то, защото да вярваш зна-
чи да си сляп. Но се надявам 
за нея, защото знам, че има 
шанс – нашият единствен 
шанс, революцията. Револю-
ция, която да свали злото 
от трона му и да го запра-
ти в бездната завинаги или 
поне задълго.

Без повече общи приказ-
ки – революцията трябва да 
тръгне отдолу, от хората. 
Механизмът е прост. Мал-
цината (за момента) осъзна-
ти трябва да отворят очи-
те на колкото могат повече 
хора. Всеки един поддръжник 
на идеята за революция по-
вече е победа. Убеждаване-
то на хората е тежка зада-
ча и става бавно, но има ла-
винообразен ефект и точно 
в това е надеждата. Ако Х 
убеди в идеите си Y, то от 
този момент в името на 
добрата кауза ще се борят 
не един, а двама, т. е. то ще 
става вече два пъти по-бър-
зо. Схемата е като при раз-
множаването на бактери-
ите, като при заквасване-

то на млякото. Процесът 
трябва просто да се отпу-
ши. Всеки осъзнат трябва 
да убеди поне един, който да 
убеди още един и още един, и 
още един. Това е пътят към 
революцията. Друг няма.

Можем да се използваме 
музиката, рисуването, кино-
то, Интернет, литература-
та, дори най-обикновен раз-
говор – сътрудничество в 
името на идеята за свобода 
и равенство в различията. 
Без капсулиране и шовини-
зъм, за един по-добър свят, 
в който различните народи 
работят за просперитета 
си, съизмерват се с други-
те, но изпитват уважение 
към тях, защото когато ис-
тински обичаш земята си, 
ще разбереш и чужденеца, 
който обича своята.

Другото, „техният” ва-
риант е бавна и мъчителна 
смърт – прибираш се вкъ-
щи, пускаш телевизора и 
се започва: катастрофа на 
автомагистрала „Хемус” – 
две жертви и четирима ра-
нени. Достатъчно негатив-
на енергия си натрупал през 
деня. Превключваш  – „Любов 
и страст” – сериен филм от 
Аржентина, 232 епизод. На 
следващия канал рапъри раз-
махват пури и пищни мулат-

ки клатят задници. Така до 
края на деня научаваш какво 
е подарил Бекъм на жена си, 
колко струва пръскалката 
за душа на Брад Пит и име-
ната на осемте котки на 
любимата ти поп звезда.

На всеки канал – безмозъч-
ни екшъни, клюкарски преда-
вания. А знаеш ли, че Бълга-
рия прие без референдум до-
говора от Лисабон за рефор-
ми в Европейския съюз? Аз 
научих това от учителя си 
по „Свят и личност” в 12-ти 
клас по време на урок за Ев-
ропейския съюз . На въпроса 
ми: „Умишлено ли се прикрива 
ратификацията на договора 
от Лисабон от нашите ме-
дии?” отговорът беше: „Има 
въпроси, на които никога 
няма да намерите отговор”. 
Изобщо чувал ли беше някой 
за него, преди ирландците 
да „хвърлят бомбата”, от-
хвърляйки го? Съмнявам се. А 
това е договор, който също 
като проекта за Консти-
туция на Европа от 2003 г. 
цели все повече власт в ръ-
цете на шепата брюкселски 
бюрократи и все по-малко за 
всички останали. Чувал ли е 
някой от „масовата инфор-
мация” за Северноамерикан-
ския съюз? Обединението 
между Канада, САЩ и Мекси-

ко, падането на икономиче-
ските граници между три-
те страни, при това факт 
от 2005 г. насам? Самите 
американци не знаят – какво 
остава за нас.

Това са примери за съби-
тия с пряко и косвено влия-
ние върху живота ни – мал-
ко или много, но при всички 
случаи повече от пастата 
за зъби на знаменитости-
те. За медиите обаче не е 
така. Те запълват ефирното 
си време с незначителни, ма-
териални и преходни неща – 
целта е в бъдеще да стане 
психологически невъзможно 
да мислиш по различен от 
„нормалния” начин. Така на-
чело на потребителското 
стадо-човечество ще сто-
ят онези, лошите, които 
ще са простветени, ще дър-
жат в ръцете си огромна-
та власт, финансова мощ и 
нови супертехнологии, и ще 
ги използват, за да устано-
вят вечната си тирания.

Да живеем с повече играч-
ки в света, управляван от 
лошите, или да живеем с по-
вече приятели, истина и кра-
сота в света, управляван от 
нас самите?

Изборът е наш. Все 
още. •

Борци за свобода от Шумен
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та до 18-годишна възраст 
са напуснали училище. •

Индийски работници 

убиват директора на 

завода

В индийския щат Утар-
Прадеш работници преби-
ват до смърт с палки ге-
нералния директор, увол-
нил ги от завода. Инциден-
тът става в предприяти-
ето Graziano Transmissioni 

India – дъщерна компа-
ния на италианския произ-
водител на трансмисии 
Graziano Transmissioni. За 
последните няколко месе-
ца ръководството на за-
вода уволнява над 100 ра-
ботници. Недоволните от 
това решение работни-
ци се събират и влизат в 
завода, чупейки всичко по 
пътя си. Когато директо-
рът на завода излиза, за 
да спре протестиращите, 
те се нахвърлят върху него 
с палки и арматура. Дирек-
торът умира на място от 
раните и загуба на кръв. 
Впоследствие полицията 
арестува 73 души. •

Сблъсъци между 

нигерийската армия и 

бунтовници

Бунтовниците от Движе-
ние за освобождение на 
Нигерската делта (МЕНД) 
подновяват нападенията 
си срещу петролните ин-
сталации в района на дел-
тата. Това става след 
като МЕНД обяви „петрол-
на война” срещу мултина-
ционалните компании, ра-
ботещи в региона. Групата 
заявява, че причина за „вой-
ната” е нападението на 
правителствени сили по 
въздух и вода срещу техни 
позиции ден по-рано. От 
МЕНД предупреждават пе-
тролните компании да из-
теглят своите работни-
ци или да посрещнат „ура-
гана на възмездието”. Ата-
ките в делтата  на Нигер 
са причина за намаляване-
то на производството на 
суровината с 1/5 от нача-
лото на 2006 г. •

Хиляди деца натровени 

с мляко в Китай

Над 50 хиляди деца в Ки-
тай пострадаха и близо 13 
хиляди от тях са приети в 
болница след като са кон-
сумирали заразено с мела-
мин мляко. Цифрите съоб-
щава китайското минис-
терство на здравеопазва-
нето. Хоспитализираните 
са с различни оплаквания – 
от натравяне до остра бъ-
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Кражбите на нашите Първи
През 1939 г. от Москва се 
връща след 7 годишна рабо-
та там агрономът генетик 
експериментатор проф. Дон-
чо Костов. Той донася пове-
че от 10 милиона лева, част 
от които се влагат в Панча-
ревската популярна банка. 
Тези пари я създават като 
банка. „Създателят” ґ е Иван 
Палийски, по-късно зам. ми-
нистър на финансите. Но по-
литически „настойник”, ме-
ниджър и „наблюдател” е То-
дор Живков. Касиер на тази 
банка е Григор Шопов, по-
късно зам. министър на въ-
трешните работи. С част 
от тези пари се издържа То-
дор Павлов – професорът, 
който е впоследствие пред-
седател на БАН и член на По-
литбюро на живковата БКП. 
Финансовата връзка меж-
ду двамата Тодоровци има 
„философска” основа – Тодор 
Павлов е идеологът на БКП, 
както при борбата с капи-
тализма, така и при строи-
телството на социализма 
и водещия Лисенковски яро-
визационен способ в земеде-
лието. Живков е реализато-
рът.

Семейството на Живков 
живее доста охолно в пери-
ода след идването на тези 
пари от Москва. Лишения 
никакви. През 1942 г. се раж-
да Людмила. Мара и Атанас 
Малееви завършват медици-
на... Така 10-те милиона се 
стопяват доста рано преди 
9 септември 1944 г.

Операцията по донасяне-
то на тези пари е разрабо-
тена от станалия по-сетне 
известен маршал Сергей 
Бирюзов. През лятото на 
1938 г. професор Дончо Кос-
тов получава военна и стра-
тегическа подготовка под 
методическа програма на 
Коминтерна от тогава все 
още полковник Бирюзов. По-
късно професор Дончо Кос-
тов става председател на 
Българо-Съветското Дру-
жество, какъвто е от 1940 
г. до и след 9 септември 
1944 г., а през 1946 г. стран-
но против волята му е от-
странен.

През 1940 г. от Москва се 
връща инженер Михаил Ге-
расимов, който донася дру-
ги 10 милиона лева и полови-
ната от тези пари също се 
влагат в същата тази Пан-
чаревска популярна банка. 
С втората половина от до-
несените пари от инженер 
Михаил Герасимов се поръч-
ват няколко помпи за разра-
ботка по добив на нефт по 
негов личен проект. Това е 
рано при пристигането на 
инж. Герасимов през 1940 г. 
от СССР. Инженер Михаил 
Герасимов е специалист хи-
мик, който тясно се насочва 
към нефтохимическата ин-
дустрия.

Географското трасиране 
на естествената находка 
по нефтени формации е под-
чинено на принципи по гра-
витачни модели на сурови 

нефтени потоци, трасира-
ни из територии, които се 
простират и под планините 
на България. По онова вре-
ме производството на неф-
тени помпени технологии е 
разработено от САЩ. Инж. 
Михаил Герасимов поръчва 
с втората част от донесе-
ните от него пари достав-
ка от САЩ на необходимите 
помпи за разработка на неф-
тени разкрития и добив от 
българска територия. Това 
в основни линии и вкратце е 
технологичният проект на 
инженер Михаил Герасимов, 
който следва да прави дру-
ги пари.

Инженер Михаил Гераси-
мов има македонски произ-
ход и уникален технически 
талант и инженерна подго-
товка. От 1937 и до 1940 
г. той е също завеждащ ка-
бинета на генералния секре-
тар на Коминтерна в Мос-
ква. Инженер Михаил Гераси-
мов до тази своя длъжност 
е участвувал в разработ-
ката на нефтено-добивни-
те кладенци из територии 
в Съветските граници. Той 
участва в гравитачното 
проектиране на нефтено-га-
зовия меридианен дебит на 
Земята и неговото разпре-
деление из територията на 
СССР и из световния океан. 
Инженер Михаил Герасимов 
е автотът на разработка-
та за добив от подземна-
та нефтена река, която ес-
тествено съществува под 
отсечката Бургас-Силист-
ра и отправя нефтен канал 
до румънските нефтени кла-
денци около Плоещ. Това е и 
проектът, който инженер 
Михаил Герасимов се стре-
ми да разработи с достав-
ката на помпите, поръчани 
от него от САЩ още пре-
ди започването на войната 
срещу СССР преди ранната 
зима на 1941 г. Въпросни-
те помпи пристигат доста 
късно – чак след 1946 г. Вой-
ната е станала реалната 
причина за това значител-
но закъснение и отлагане на 
разработката на проекта.

Инженер Михаил Гераси-
мов аргументира още в пе-
риода си в Москва пред Ге-
орги Димитров енергийна-
та необходимост за Бълга-
рия и нейните природно-гео-
графски налични реалности 
и гравитачни възможности. 
Инж. Герасимов работи един 
период из нефтените раз-
работки с осъществяване-
то на складови концентри-
рания на извлека нефт и газ 
от недрата на земята и съ-
четаването им с военната 
необходимост за СССР. Ста-
лин е бил подробно запознат 
с технологичната политика 
и участието на инж. Михаил 
Герасимов в тази инженер-
на политика като един от 
специалистите технолози 
за СССР. Тази страна от ка-
чествата по инженерната 
профилност на Герасимов го 
изпраща в кабинета на Гене-

ралния секретар на Комин-
терна като заведущ полити-
ческата и индустриалната 
дейност. Доразработката ґ 
за България е осигурявала фи-
нансова надеждност, което 
инж. Михаил Герасимов се 
нагърбва да осъществи и за 
което е финансово кредити-
ран лично от средствата на 
Георги Димитров чрез него-
ви „собствени” финанси.

Аз знаех за донасянето 
на парите от професор Кос-
тов от генерал Иван Мари-
нов, който след овдовяване-
то на Ана Костова се ожен-
ва за нея и от нея той узнава 
за множество подробности 
около дейностите на профе-
сора генетик. Когато започ-
нах изследванията за акаде-
мик Дончо Костов, Ана Ко-
стова не беше вече отдав-
на жива, но генералът ми 
преразказа при една поре-
дица от срещи най-същест-
веното и по тази посока аз 
впоследствие документи-
рах фактите с различни спо-
мени на свързаните с оне-
зи дейности и документи 
от участници и действащи 
лица.

Имал съм подробен разго-
вор с професор Михаил Гера-
симов и по финансовия слу-
чай на Георги Димитров. Как-
ви пари той е имал, как му е 
заплащано като Генерален 
секретар на Коминтерна 
до уволнението му от Ста-
лин като такъв поради ул-
тиматума на Чърчил от ав-
густ 1942 г. – едва през май 
1943 г. Основно условие на 
Чърчил за откриване на За-
паден фронт против Хит-
лер и Германия и помощ за 
Съветския съюз е било  да се 
закрие Коминтернът пора-
ди неговата дейност в све-
товен мащаб.

След огромния политиче-
ски шум по Лайпцигския про-
цес от 1933 г. насетне с Ге-
орги Димитров световните 
медии са пълнени с колосал-
на информация за дейност-
та на Георги Димитров, как-
то в личностен план, така 
и в проекция към Коминтер-
на... ТАСС е била журналис-
тическата агенция, която е 
била ползвана за дейността 
на Димитров. Ползуването 
на тази информация е било 
заплащано и Сталин е имал 
добрата воля средствата 
от политическата дейност 
на Димитров със световен 
журналистически обхват да 
формират негови лични фи-
нансови доходи. Това са па-
рите от световната вест-
никарска дейност на Дими-
тров, която е имала конти-
нентални мащаби. Така Геор-
ги Димитров се оказва с не-
прекъснати парични натруп-
вания от различни валути 
от около цяло десетилетие. 
Михаил Герасимов е боравил 
и с финансовия профил на Ди-
митров. Финансовата стра-
на от дейностите на Дими-
тров не е ставала обект на 
обсъждане и какъвто и да 

било анализ и връзка с него-
вия политически портрет 
и революционна значимост. 
Подобен поглед към Георги 
Димитров е необходим. От-
печатаният дневник на Ди-
митров през 1997 г. е грубо 
цензуриран и окастрен от 
съществена фактология.

Именно сътрудничество-
то на инж. Михаил Гераси-
мов с Георги Димитров стои 
в основата на престоя му в 
затвора след 9 септември 
за повече от едно десети-
летие с цел да се елиминира 
той като носител на факти 
по финансови проекти, кои-
то са оформяни в реалност. 

На 9 септември 1944 г. в 
София пристигат части на 
Съветската армия, обявя-
вайки война на България във 
връзка с прохитлеристка-
та ориентация на царство-
то. Начело на съветското 
командване е маршал Толбу-
хин, а негов заместник е ге-
нерал Сергей Бирюзов. В хода 
на адаптиране на новите ус-
ловия и вследствие на няко-
гашната близост, професор 
Дончо Костов проявява своя 
инициатива, при което иска 
да се предадат 200-300 хи-
ляди лева от банката в Пан-
чарево, за да може съста-
вът на командването на съ-
ветските висши офицери да 
могат да си закупят някои 
вещи, които биха ползува-
ли, без да има нужда да осъ-
ществяват специална воен-
на операция за снабдяване с 
необходимите им пари.

Професорът иска тези 
средства от касата на 
тази банка, но парите, кои-
то са наброявали 15 мили-
она на 9 септември 1944 г., 
са били вече „изразходвани”. 
Така било съобщено на про-
фесора. За петте години те 
са „изчезнали”, на което про-
фесор Костов е изразил с из-
ненада своя критика – как е 
било възможно това да ста-
не. Професор Костов е бил и 
член на Управителния съвет 
на тази банка.

Това налага провеждане-
то на спешна операция, коя-
то да снабди командването 
на Червената армия с плани-
раните и необходими сред-
ства, което е било проект 
на Българо-Съветското Дру-
жество, чийто председател 
тогава е той – професор 
Дончо Костов.

Случката с„милионера”  

г-н Пивка на 9 септември 

1944 г.

В България до септември 
1944 г. съществува „Бълга-
ро-Чешко Акционерно Дру-
жество” за производство на 
захар с главна производстве-
на база в Горна Оряховица и 
складово-опаковачен пункт 
в София. Това е съществува-
щата и досега полуразруше-
на тухлена постройка „За-
харна фабрика”. •

(следва)
Искрен Азманов
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бречна недостатъчност, 
около сто са в много теж-
ко състояние с опасност 
за живота. Четири бебе-
та починаха в средата на 
септември след като били 
хранени със сухо мляко, съ-
държащо меламин – ток-
сично вещество, използва-
но при производството на 
лепила и пластмаси. По слу-
чая започва разследване, в 
чийто ход вече са аресту-
вани 18 души. •

САЩ пусна 

афганистански 

журналист след 1 година 

затвор

Американските войски са 
освободили афганистан-
ски журналист, след като 
са го държали затворен 
близо година без повдигна-
ти обвинения срещу него. 
22-годишният Джавад Ах-
мад, който от 4 години ра-
боти за канадска медия, 
беше задържан миналия ок-
томври от американски-
те войски извън военната 
база на САЩ в северната 
провинция Кандахар. Орга-
низации за защита на пра-
вата на човека съобщи-
ха, че журналистът е бил 
задържан заради контак-
тите си с талибани и за 
това, че е притежавал за-
писи на бунтовници. Меж-
дународната федерация на 
журналистите излезе с из-
явление по случая, в което 
се казва: „Джавад Ахмад 
беше държан близо година 
без повдигнати конкрет-
ни обвинения, само защо-
то си е вършил работата 
като журналист, а имен-
но – да събира информация 
от всички страни, замесе-
ни в конфликта, за да може 
да предаде събитията в 
балансиран и чист вид. Той 
не трябва да бъде задър-
жан повече и неговото за-
късняло освобождаване го 
доказва”. •

Стачка на гръцки 

митничари

Гръцките митничари про-
дължават безсрочната 
стачка в протест срещу 
плановете на правител-
ството значително да 
ореже заплатите на дър-
жавните служители. Син-
дикатите заявиха, че мит-
ниците ще работят в на-
мален състав, който ще 
извършва проверки само 
на внос и износ на малот-
райни хранителни проду-
кти и продукти с нацио-
нално значение като воен-
ни доставки, лекарства и 
гориво за болниците. •

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

Сомалия – провалената държава
В началото на септември 
2008 г. Съветът за сигур-
ност към ООН за пореден 
път насочи погледа си към 
Сомалия. Повод за отправе-
ните критики към тази бе-
дна и изостанала африкан-
ска държава са зачестили-
те пиратски нападения, из-
вършвани край сомалийско-
то крайбрежие.

Най-драстичният случай 
за момента е с отвлечения 
украински кораб „Фаина”, пре-
возващ 33 руски танка Т-72 
и боеприпаси за Кения. Пира-
тите искат 20 млн. долара 
откуп, за да освободят то-
вара. Поради „деликатната” 
пратка, съдържаща много 
опасни химикали и експлози-
ви, и подозрението, че въоръ-
жението не е предназначено 
за Кения, а за правителство-
то на Судан в нарушение на 
мирния договор, отвлечени-
ят съд е обкръжен от един 
американски разрушител, 
един руски военен кораб и 
трети военен съд с още не-
установена националност. 
Американското правител-
ство твърди със сигурност, 
че танковете и снарядите 
са за Судан, въпреки уверени-
ята на Кения, че били за ней-
ните въоръжени сили.

В края на август тази го-
дина сомалийски пирати по-
искаха общо 8,2 млн. долара 

откуп, за да освободят два 
малайзийски танкера и япон-
ски товарен кораб, отвлече-
ни в Аденския залив.

От началото на тази го-
дина въоръжени сомалийски 
пирати са отвлекли най-мал-
ко 30 плавателни съда в ра-
йона, което прави морските 
пътища край Сомалия най-
опасните в света. Пирати-
те са поискали общо 4,7 млн. 
долара за малайзийските ко-
раби „Бунга Мелати 5”, пре-
возващ 30 000 т петролни 
продукти, и „Бунга Мелати 
Дуа”, който пренасял 32 000 
т палмово масл. Исканият 
откуп за японския товарен 
кораб „МВ Стела Марис”, от-
влечен на 20 юли, е 3,5 млн. 
долара. Въпреки фирмената 
политика да не се плаща от-
куп, този път малайците да-
ват парите и екипажът е 
освободен.

Пирати са отвлекли и 
хонконгски танкер с 22-чле-
нен екипаж край Сомалия, съ-
общава базираният в Куала 
Лумпур Център за борба с 
пиратството към Междуна-
родното бюро по мореплава-
не.

Същевременно, позова-
вайки се на изявление на 
Елисейския дворец, осведо-
мителната агенция “Франс 
прес” съобщава, че с намеса-
та на френската армия от-

влечените на 2 септември 
2008 г. от сомалийски пира-
ти двама французи са били 
освободени и са невредими. 
При съвместната операция 
на френски военни части и 
сомалийски правителстве-
ни войски е убит един пи-
рат, а шестима са аресту-
вани.

Според сомалийски офи-
циални правителствени из-
точници пиратите държат 
общо шест кораба, отвлече-
ни с цел откуп, в близост до 
село Ейл в много отдалечен 
район на страната и затова 
похитителите се чувстват 
в безопасност.

Тъй като Сомалия е една 
от най-изостаналите иконо-
мически страни в региона, 
все повече хора от сома-
лийското крайбрежие започ-
ват да се препитават чрез 
пиратство и грабеж. Стра-
ната е пред хуманитарна 
катастрофа. През септем-
ври тази година най-малко 5 
души са загинали при безре-
диците в столицата Мога-
дишо, съобщава „EuroNews”. 
Хиляди гладуващи жители 
на столицата излизат на 
улицата в знак на протест 
против рязкото повишение 
цените на храните. В от-
говор правителствените 
войски откриват огън. Со-
малийците, сред които мно-

го жени и деца, разграбват 
магазините за хранителни 
стоки. Собствениците на 
магазините при галопираща-
та инфлация търгуват само 
с щатски долари.

„Протестираме против 
сомалийското правител-
ство и против собствени-
ците на местните магази-
ни, които отказват да взи-
мат сомалийските пари. 
Сега ние нямаме пари. Такъв 
ужас ние никога не сме пре-
живявали” – споделя един от 
участниците в бунта.

По данни на Международ-
ния комитет на Червения 
кръст една пета от насе-
лението на Сомалия се нуж-
дае от хуманитарна помощ. 
Тази ситуация може още да 
се усложни от сериозното 
засушаване, което предсказ-
ват метеоролозите за реги-
она.

От 1977 г. до днес Сома-
лия е разтърсвана от меж-
дуособни граждански войни, 
като на няколко пъти влиза в 
сериозни военни конфликти 
със съседната Етиопия. На 
практика от 17 години цен-
трално правителство няма, 
а единствено враждуващи 
ислямски фундаменталист-
ки банди и други въоръжени 
главорези, претендиращи да 
бъдат „истинска” власт. •

В. Пенев

БОЛИВИЯ

Диктатура или десен автономизъм
„Няколко махали, няколко 
къса обработваема земя, 
малко ливади. Сгушени в го-
леми пуловери, индианците 
са с традиционните си кепе-
та, индианките – с техните 
шапки. Дълго време те са хо-
дили пеш, превивали са гръб 
под тежестта на огромни 
товари, безимотни, тъжни, 
мълчаливи, отчаяни и под-
властни на закона на по-сил-
ните” пишат братята из-
следователи Люмоан.

Такъв е животът на ог-
ромната част от населени-
ето на Боливия, извоювала 
след 16-годишна война сре-
щу Испания независимост-
та си през 1825 година. След 
множество войни, преврати 
и социални вълнения се сти-
га до 2005 година, когато, 
повел народното недовол-
ство и благодарение на ин-
дианския си произход, Хуан 
Ево Моралес Айма от Дви-
жение за социализъм убеди-
телно печели президентски-
те избори.

Обяваващ се за защита на 
бедните, Моралес си навлича 
гнева на дясната опозиция, в 
чиито редици са предимно 
потомци на испански коло-
низатори. Tе го обвиняват в 
„расизъм”, защото под „защи-
та на бедните” Моралес има 
предвид индианците, какъв-
то е самият той и които са 
близо 55% от населението. 
Следват „национализиране” 
на петрола и природния газ 

– на практика предоговаря-
не с корпорациите, използ-
ващи ресурсите на страна-
та. Парите оттам веднага 
се пренасочват към социал-
но подпомагане на индиан-
ците. На безимотните се-
ляни се раздават земи, кое-
то докарва едрите земевла-
делци от източната част 
до шок, защото няма кой да 
им обработва земята срещу 
минимално заплащане. Съза-
дават се фондове, които 
да кредитират безвъзмезд-
но най-дребните земеделци 
и предприемачи, масова ре-
форма за достъп на индиан-
ците до образование.

Дотук всичко изглежда до-
бре, но образованието е по 
кубинската система, а Ве-
нецуела подпомага рефор-
мите със своите стотици 
милиони петродолари. От 
своя страна следва недовол-
ството на едрите земевла-
делци и хората от от испан-
ски или смесен произход, ко-
ито са съсредоточени в из-
точната част на Боливия с 
главни градове Сукре и Сан-
та Крус.

Политическата поляриза-
ция се изостря след като над 
100 закона са спрени от Се-
ната, където дясната опози-
ция има мнозинство. За цел-
та Моралес свиква Учреди-
телно събрание, за да се про-
мени боливийската консти-
туция, но десните осуетя-
ват намерението му. Още 

повече, че Учредителното 
събрание се провежда в ста-
рата столица Сукре, където 
белите имат мнозинство. 
Заседанията са съпъства-
ни с размирици по улиците. 
Организирани са граждански 
автономистки комитети, 
чието искане е за широка 
автономия на департамен-
тите (административни-
те единици на Боливия). На 
едно от заседанията на 23 
ноември 2007 г. делегатите 
на мнозинството са обсаде-
ни във военен лицей. Измък-
нати са оттам с цената на 
трима убити протестира-
щи от жандармерията.

С използването на силови 
средства и репресии Двие-
жението за социализъм из-
цяло взима облика на сегаш-
ната опозиция, чиито прийо-
ми, докато беше на власт, 
бяха същите. Днешната 
опозиция дори има сериозни 
основания да се нарича „де-
мократична” и дори „авто-
номистка”.

Все още неутвърдил влас-
тта си, Моралес още през 
2006 г. провежда референ-
дум за автономизацията на 
департаментите с цел ин-
дианските райони да полу-
чат повече права. Резулта-
тът е, че индианците полу-
чават права в пет департа-
мента, а белите и метиси-
те в четири, което е почти 
точна картина на процент-
ното съотношение – 55% 

чисти индианци и 45% бели и 
метиси. Моралес осъзнава, 
че референдумът разклаща 
властта му и веднага прави 
опит да го анулира, което му 
навлича обвинения в опит за 
установяване на диктатор-
ски режим от маркс-ленин-
ски тип.

Игра на котка и мишка – 
за да влезе в сила законът 
за автономията, трябва да 
се промени конституцията, 
но това иска Моралес, за да 
установи своята хегемония. 
От своя страна опозиция-
та държи Сената, в който 
се влиза по право, и спъва ра-
ботата на Учредителното 
събрание. Резултатът от 
тези политически интриги 
води до социално-икономиче-
ска и политическа криза, ко-
ято или ще доведе до уста-
новяване на авторитарен 
режим от Моралес, или ще 
разцепи Боливия, като чети-
рите опозиционни департа-
мента придобият автоно-
мия и там се установи про-
американска власт.

Всичко това е на гърба на 
народа на Боливия, която ос-
тава най-бедната страна 
в Южна Америка – пореден 
пример за това, че борбата 
за власт и удря първо и най-
вече хората с най-тежко со-
циално положение. Затова 
изход от такива кризи е ло-
гично да се търси извън дър-
жавния йерархичен модел. •

А. Пешунски
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Лиа Йока: далеч сме от свободата
Интервю с един от организаторите на „Без граници” Патра 2008 и музикант от „No Sin”

Какво можеш да кажете 

за трите дни на фестива-

ла и акциите в Патра?

Бяха 3 много добри дни, 
изпълнени със събития. Има-
ше хора, които пристигна-
ха от 10 различни европей-
ски страни – от България, 
от Румъния, от Турция – ор-
ганизаторите на „Без грани-
ци” в Турция, от Украйна, Гер-
мания, Австрия, Холандия... 
Със сигурност ще пропусна 
някои, но не бяхме малко – 
около 150 души, а на демон-
страцията на втория ден 
дойдоха стотици от афган-
ските бежанци, както и дру-
ги имигранти, така че вече 
бяхме около 2 хиляди по ули-
ците на Патра, в центъра 
на града.  Това е много ва-
жно, защото това е трета-
та такава демонстрация в 
Патра, но най-хубавото е, че 
имаше доверие между акти-
вистите и самите бежанци. 
Също и по време на концер-
та доверието беше много 
силно – бежнаците усетиха, 
че могат не само да демонс-
трират мирно с нас, но и да 
се забавляваме заедно, видя-
ха, че могат да свирят тях-
ната музика за нас и също 
така да слушат нашата му-

зика и всички можем да тан-
цуваме заедно. Ние осъзнах-
ме, че това, което можем 
да направим, е преди всичко 
символична акция. Повечето 
от хората, които се вклю-
чиха, бяха от активисткия 
лагер, по-малко бяха от бе-
жанците – опитахме да из-
пратим послание относно 
ролята на пристанището 
на Патра, защото в послед-
ните години пристанищна-
та зона се превърна в „чер-
вена” зона – затворена и то 
не само за имигрантите и 
бежанците, но и за всички 
хора, които са против този 
напълно нехуманен режим. 

Опитахме и успяхме всъщ-
ност – след малък сблъсък с 
полицията успяхме да ока-
чим 2 големи транспаран-
та с послание за солидар-
ност с имигрантите и бе-
жанците на един от фери-
ботите, които заминават 
за Италия – същите фери-
боти, на които бежанците 
се опитват да се качат ня-
колко пъти всеки ден, за да 
стигнат до Италия. Патра 
и други гръцки пристанища 
се използват като транизи-
тен вход за бежанци от раз-
лични страни, пътуващи за 

Западна Европа – техният 
престой тук е просто тран-
зитен, всъщност много от 
тях не искат да остават в 
Гърция, а просто използват 
престоя си тук като мост 
към мястото и страната, 
където желаят да отидат 
– може би Норвегия, Швеция 
или Германия.

С какво се занимава ва-

шата група „Кландести-

на”?

От миналата година има-
ме сайт и от март тази го-
дина имаме по-силно при-
съствие в Интернет. Иде-
ята на организацията е со-
лидарност с групата на 
имигрантите и бежанците 
в Солун. Всъщност ние об-
съждаме и позиции против 
европейските граници, не-
човешкото отношение към 
имигрантите и разбира се, 
против условията в така 
наречените „центрове за за-
държане”. Другата основна 
идея на нашия уебсайт е съ-
противата – първо на сами-
те имигранти и бежанци, но 
също така на хората, които 
изразяват солидарност с 
тях. Занимаваме се с много 
въпроси като легални форми 
на съпротива и юридическия 

статут на бежанците. Взе-
хме участие в тази акция 
„Без граници”, заедно с Ан-
тиавторитарно движение, 
и сме много щастливи, че 
този фестивал и акция събра 
много хора от най-различ-
ни групи и прослойки, които 
участват в борбата. Трябва 
да се готвим и за средата на 
октомври, когато се очаква 
да бъде приет новият закон 
на ЕС срещу имигрантите – 
така нареченият „Пакт по 
миграцията”. Ние сме твър-
до против тези процеси в 
ЕС, които искат да унифици-
рат, милитаризират и тех-
нологизират европейските 
външни граници или с други 
думи да направят избива-
нето на имигранти по сте-
ните на крепостта Европа 
законно и обичайно. Освен 
това националните законо-
дателства ще се обезсмис-
лят – ще имаме централно 
законодателство, което ще 
се подчинява изцяло на реше-
нията на европейския елит.

Няколко думи за твоята 

музикална група No Sin (Без 

грях)?

Ние сме много доволни и 
щастливи, че участвахме 
в концерта, за който спо-

менах в началото. Имаше и 
страхотна група от Бълга-
рия, също албанска хип-хоп 
група, две пънк групи от Со-
лун, както и групи от Атина, 
разбира се. На концерта пя и 
известен гръцки фолклорен 
изпълнител, заедно със сво-
ята група, а и афганците ни 
изненадаха със своето пред-
ставление и записи на своя 
местна музика.

За какво става дума във 

вашите текстове?

Основно за това какво е 
да си чужденец – не само бе-
жанците, а и самите ние. По-
няко лицемерно казваме, че 
сме чужденци, че всички сме 
имигранти, но ние нямаме 
техните проблеми. Все пак 
„чужденец” означава и „от-
чужден”, а това е проблем за 
много хора. От една страна 
са имигрантите, а от дру-
га – всички отчуждени хора 
на запад, които имат всич-
ко, но се превръщат в „чуж-
денци”, защото не можем да 
бъдем истински свободни. 
Ако голямата част от све-
та живее под наблюдение, а 
другата – с мъчения и воен-
но положение, това означа-
ва, че сме много далече от 
свободата. •

ве – НАТО и войнствената 
политическа платформа на 
Договора от Лисабон, който 
“бетонира” военните инсти-
туции на съюза.

Уж само национализъм си 
нямахме в Европа, но не – 
той отново грухти тук, в 
„културна и мирна Западна 
Европа”. Подклаждат го раз-
лични „гласове на народа”. 
Материал намират в:

• културни „сблъсъци” – 
лоша интеграция на францу-
зите от северноафрикански 
произход във Франция, на 
турците в Германия, на па-
кистанците 2-ро и 3-то по-
коление в Англия;

• гореспоменатата ико-
номическа конкуренция („чуж-
денците ни вземат работ-
ните места”);

• класическият „национа-
лизъм” и жаждата за превъз-
ходство над другите: Льо 
Пен, Хайдер.

Важното е, че пламъците 
на враждебността към „дру-
гите” горят. И от това ме 
хваща страх!

* * *

Отварям вестника: на първа 
страница „политиците“ от 
различните партии се плю-
ят взаимно и се коментират 
изборите в САЩ; на втора 
старнца четеш за заплану-
ваните масови уволнения в 
Сименс, Инфинион и Уникре-
дит; на трета странца че-

теш че „тероризмът вече не 
е насочен към отделни стра-
ни, а към целия ЕС, и затова 
трябва да въведем специа-
лен режим и специални воен-
ни части” (мошеникът Бер-
лускони вече праща армията 
да патрулира по улиците); на 
четвърта страница четеш 
за Отчета на ЕК (ОЛАФ) за 
злоупотребите на Европей-
ски пари. Името „България” 
е подчетано, макар че Бел-
гия и Италия са „първенци” 
в дисциплината. На пета 
страница са „писмата на 
читателите”: „Защо ги взе-
хме и тези голтаци – Румъ-
ния и България – в ЕС, за да 
„храним” и тях и да губим па-
рите си в корупционни мре-
жи?”, пита един. Друг казва: 
„Преди Австрия да влезе в 
ЕС (Австрия стана член на 
ЕС преди 15 години след ре-

ферендум), ни беше на всич-
ки добре. Къде сме сега? Тези 
бюрократи от Брюксел ни 
управляват. Хайде да изли-
заме от ЕС!” На страница 6 
са историите за „сбивания 
между чеченци, отказ на ко-
совари да се върнат в Косо-
во; ромите в Италия; афри-
канска лодка потънала пред 
Лампедуза с 50 бегълци; ру-
мънските просяци по улици-
те и как да запазим града 
чист от тях; двама българи 
откраднали с фалшиви чеко-
ве 20 000 евро; словашки и 
украински момичета предла-
гат услугите си нелегално”. 
На страница 7 са съобщени-
ята за убийствата и банко-
вите обири; на страница 8 – 
спорт, кръстословици и кон-
такти за еротични „услуги”.

Вечерта гледаш по първи 
канал „Акта X” – за извънзем-

ните; по втори канал „Коми-
сар Рекс” – битови убйства; 
по РТЛ – Джони Деп в роля-
та на масов убиец, по ПРО-
7 виждаш един обезглавен 
труп в моргата и 5 „специ-
ални агенти”, които търсят 
убиеца; и прочие.

Резултатът от тази „ма-
сова информация” не закъс-
ня. На 28 септември имаме 
предсрочни избори, на кои-
то националистите три-
умфират с 29%. Тук, в цен-
търа на града, има един пло-
щад, на който преди 70 годи-
ни един е викал „ние, арийци-
те!”, а тълпата е отвръща-
ла “ние, арийците!” Днес има 
други, които викат “те, чуж-
денците” и 29% ги слушат.

За онези, които си мислят, 
че „малко национализъм е ху-
баво нещо”, да се позами-
слят дали „етническят” на-

ционализъм е „хубаво нещо”, 
или не е по-добре да се на-
сочи вниманието към опаз-
ването на икономическите 
интереси на българските 
граждани срещу „небългар-
ските господари” на благата 
в България? Питали ли сте се 
каква полза имат българите 
от това, че енергетиката 
и водоснабдяването са в ръ-
цете на чехи, германци или 
американци? Или че цял АЕЦ 
ще бъде построен, за да мо-
гат външни компании да си 
напълнят джоба?

Ако има „правилен нацио-
нализъм”, той е в застъпва-
нето на интересите на бъл-
гарите – многото – по таки-
ва въпроси.

Светът на краткия мир, 
растеж и благополучие след 
втората световна война  – 
някакви си 40-50 години – 
днес се променя много бързо. 
Новите технологии не съз-
давaт вече масово работни 
места, концерните пишат 
милиони печалби, правят ма-
сови уволнения и изнасят 
производството на изток, 
ресурсите намаляват; Бра-
зилия, Русия, Индия и Китай 
разбиват икономическото 
господство на ЕС и САЩ. 
Икономическите „трансфор-
мации” за едни ще бъдат 
тежки сътресения за други. 
Страх ме само да не ни под-
лъжат отново да си вадим 
един-другиму очите. •

Илтемпо

ПРЕДИЗВИКАНО

„Великобългарщина“, великонещоси
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Преди 70 години един викаше „ние, 

арийците!”, а днес друг вика „те, 

чужденците!” и 29% „културни и 

миролюбиви западноевропейци” го 

слушат и гръмко пригласят.
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НАШИТЕ ДРУГАРИ ПО СВЕТА

Сблъсъци на панаира в Солун
Полицейското присъствие 
е безпрецедентно – три ко-
лони полицаи пазят сграда-
та на панаира, хеликоптери 
кръжат в небето, а автобу-
си, пълни със специално обу-
чени полицаи за борба с ма-
совите безредици, чакат 
по ъглите, готови да бият. 
Нищо обаче не може да спре 
събралото се множество – 
въпреки пререканията меж-
ду сталинистките синдика-
листи и блока на Антиавто-
ритарно движение и други-
те анархисти, протестите 
са по-живи, отколкото през 
последните 2 години и мно-
жеството категорично из-
разява своята воля за съпро-
тива срещу политиката на 
„своето” правителство, кое-
то е изцяло в услуга на нови-
те корпорации и бизнес ин-
тереси.

Всяка година в началото 
на септември във втория по 
големина гръцки град се про-
вежда Международен панаир, 
на който речи изнасят ми-
нистър-председателят на 
Гърция, различни политици и 
шефове на фирми. Тазгодиш-
ният панаир се провежда от 
6 до 14 септември и се обя-
вява за най-големият досе-
га. По традиция всеки пана-
ир се съпътства от множе-
ство протести, в които се 
включват всички несъгласни 
със социалната политика на 
гръцкото правителство и 

настъплението на капита-
лизма. Сблъсъците са сери-
озни – една година побежда-
ват шефовете, друга – съп-
ротивителното движение. 
Тази година от цяла Гърция 
прииждат хора, за да изра-
зят своето недоволство. 
Още през миналия месец в 
Гърция започна разлепване-
то на плакати с призив за 
протест. Плакатите бяха 
дело на синдиката на Гръцка-
та комунистическа партия, 
който ползва абревиатура-
та „П. AME”(на гръцки „паме” 
има значение на „хайде” и „на-
пред!”). Не само комунисти-
те обаче са готови да изра-
зят своя протест срещу не-
човешката политика на дъ-
ръжавата и капитала – тази 
година протестиращите 
от цяла Гърция са десетки 
хиляди, като не на последно 
място са анархистите и ан-

тиавторитаристите. Сред 
многото различни организа-
ции и различни обществени 
прослойки ярко се открояв-
ат блокът на Антиавтори-
тарно движение, група анар-
хисти, които не членуват 
в определена организация и 
оформят черно-зелен блок с 
транспранти за безопасна 
и безплатна енрегия за обик-
новените хора и повече въз-
дух и пространство за жи-
телите на градовете, анар-
хисти от скуота „Фабрика 
Ифанет”, както и маскирани-
те момчета от „Тера инког-
нита”, които заедно с някои 
други оформят нещо като 
„Черен блок”.  

Сред протестиращите 
има дори блок от предста-
вители на полицейския син-
дикат (в Гърция има и такова 
нещо), които настояват за 
по-високо заплащане и също 

са против политиката на 
правителството. Драмата 
е невероятна, когато техни-
те собствени колеги ги ата-
куват  и едни ченгета започ-
ват да налагат други. В на-
стъпилата суматоха анар-
хистите решават, че бло-
кът на полицейския синди-
кат са всъщност подставе-
ни лица провокатори и също 
ги нападат, за да защитят 
демонстрацията по обичай-
ния начин – с прътовете на 
червено-черните си знаме-
на. В мелето се хвърлят ка-
мъни, а гневът на полицаите 
се излива естествено отно-
во срещу анархистите. 

Медиите не пропускат 
поредния случай да предста-
вят социалните протести 
единствено като групи от 
хора, сеещи хаос и разруше-
ния. Гръмко се тиражират 
случаи, в които група от-
стъпващи анархисти на-
хълтва в църква, в която в 
този момент има сватба, а 
друга група зографисва сте-
ните на друга църква с  над-
писи „Без бог, без господар”.

Истината е много по-
различна. На тазгодишни-
те протести за първи път 
поривите към стихийния 
бунт на най-разпалените 
анархисти са в голяма сте-
пен овладяни и насочени към 
ясно определени цели. Солун 
не осъмва отново с изпот-
рошени будки и малки мага-

зинчета – нови витрини ще 
слагат само лъскавите тър-
говски центрове на мулти-
националните конгломера-
ти Старбъкс, Бенетон, Мак-
доналдс и тям подобни. На 
тези акции ясно се вижда, 
че решимостта за протест 
е много по-силно изразена, 
както сред младите, така и 
сред по-възрастните учас-
тници, а господарите вътре 
в сградата остават стъпи-
сани от огромното множе-
ство, пристигнало да пока-
же истинското лице на гръц-
кото общество и пред чуж-
дестранните бизнесмени 
на този международен „фо-
рум”. Независимо от сери-
озните мащаби на събитие-
то, защитната организация 
на анархистите явно също е 
на по-високо от досегашно-
то ниво. Броят на арестува-
ните е значително по-малък, 
броят на коктейлите Моло-
тов – също, но за сметка на 
това пропагандата и соли-
дарността пред лицето на 
общия враг изпъкват доста 
по-отчетливо.

Няколко дни след проте-
ста на 6 септември, група 
бойци атакува и подпалва 
полицейското управление, 
намиращо се в близост до 
гарата. Засега нападатели-
те са неизвестни, но поли-
цията все пак арестува ня-
колко души. •

Иво

настъплението на капита тиавторитаристите Сред
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БЕЗ ГРАНИЦИ, БЕЗ НАЦИИ

Репресии след акцията 
„Без граници“ в Патра
Седмицата след провежда-
нето на „Лагера без грани-
ци” е белязана от вълна от 
арести и жестоки побоища 
върху бежанците от страна 
на полицията и пристанищ-
ните власти. Във вторник, 
2 септември, непълнолетен 
афгански бежанец, който 
взима активно участие в де-
монстрациите, е арестуван 
и вкаран в затвора. Освобо-
ден е два дни по-късно, кога-
то местната активистка 
група за солидарност извик-
ва адвокат да го защитава. 
На 8 септември са преслед-
вани и пребити от приста-
нищната полиция група бе-
жанци, опитващи се да стиг-
нат до Италия. Според офи-
циални данни на „Лекари без 
граници” пребитите само 
през август в Патра бежа-
нци са 36 души. Един от тях 
е занесен в болница върху ра-
менете на свои приятели с 
тежка рана в главата от ос-
тър и тежък предмет, къ-
дето е разпитван цели два 
часа от полицията, без да 
присъства адвокат и без 
ченгетата да имат лекар-
ско разрешение за влизане в 
болницата.

Същата вечер чашата на 
търпението прелива. Пове-
че от 100 бежанци от лаге-

ра, след посещение на своя 
ранен приятел в болница-
та, заедно с няколко души 
от движението за солидар-
ност, шестват до приста-
нищната зона, настоявай-
ки за освобождаването на 
47 имигранти, между които 
и 16 непълнолетни, които 
са затворени в контейнери 
като животни. Контейнери-
те официално служат за „на-
станителен” център. Прис-
танищните офицери отна-
сят молбата на протести-
ращите до шефа на приста-
нищната полиция, чиийто 
отговор е отрицателен. Бе-
жанците не успяват да сдър-
жат своя гняв и започват да 
хвърлят камъни срещу прис-
танищните полицаи. Кон-
фликтът продължава около 
четвърт час. Оттогава до-
сега местните медии ти-
ражират истерични призи-
ви за повече полицейско при-
съствие в града (колко пове-
че, се чудим ние?), безпочве-
ни лъжи за случилото се и из-
мислици за някаква хероино-
ва връзка с Афганистан.

Бъдещето на лагера се 
обсъжда вече от правител-
ството в Атина. •

Група за солидарност с 
имигрантите и бежанците 

„Кландестина” - Солун

В КРЕПОСТТА ЕВРОПА

Халид: една нация – човешката
Интервю с Халид – бежанец от лагера в Патрас  – за Свободна мисъл

Защо напусна Афганис-

тан?

Вие знаете по-добре от 
мен – в Афганистан вече 
30 години има война – пър-
во с Русия, после между нас 
самите, после срещу аме-
риканците и другите вой-
ски там. Там е военно поло-
жение – няма свобода, все-
ки ден има самоубийствени 
атаки, бомбардировки и от 
страна на талибаните, и от 
страна на американците – 
целият район е съсипан. Об-
разователната и здравната 
система на практика почти 
не съществуват. Хората не 
могат да живеят там, не 
могат да намерят свяст-
на работа. Затова търсят 
по-добро бъдеще и живот 
за себе си другаде. Нали аме-
риканските и европейските 
войски у нас постоянно пов-
тарят, че има демокрация и 
човешки права в Европа и за-
това хората идват тук.

Ти мислиш ли, че тук, в 

Гърция например, има ис-

тинска демокрация напри-

мер?

Аз съм тук от 10 месеца 
и не виждам демокрация или 
зачитане на нашите човеш-
ки права. Властите не ни да-
ват легални документи, не 
ни дават подслон, нито ра-

бота, затварят ни, бият 
ни – къде е демокрацията? 
Аз не мога да я видя, дори 
тук в Европа. Моля Европей-
ския съюз, в случая гръцкото 
правителство, да ни помог-
не, да се измъкнем от тези 
лоши условия, в които жи-
веем. Моля и ООН да ни по-
могне – вие знаете по-добре 
от мен, че бежанците имат 
своите права, признати от 
международната общност, 
но досега не сме видели ня-
какви добри условия за нас, 
някакво зачитане на човеш-
ките права и даже ни заплаш-
ват – както правителство-
то, така и отделни хора. Не 
ми се вижда много честно.

Доста хора от активи-

стите в Гърция правят 

опи ти да ви помогнат. 

Какво мислиш за това и по-

следните събития?

Особено благодарни сме 
на Антиавторитарно дви-
жение и на другите групи за 
защита на имигрантите и 
бежанците. Те ни помагат, 
когато има инциденти, ка-
рат хората в болница, при-
готвят храна за нас, дори 
ни носят дрехи и други не-
обходими неща. Хората от 
Антиавторитарно движе-
ние ни осигуриха преди вре-
ме вода и електричество в 

лагера, както и душове, тоа-
летни. Хората от тази гру-
па са много честни и искре-
ни и познават много добре 
нашата тежка ситуация 
тук, в Патра.

На фестивала мисля, че 
успяхме да покажем, че сме 
твърдо против политика-
та на гръцкото правител-
ство и въобще политиката 
на ЕС, които не ни помагат 
по никакъв начин. Показахме, 
че за нас не съществуват 
граници и нации, че има само 
една граница и една нация – 
човешката нация – и просто 
трябва хората да бъдат ос-
тавени на мира в опита си 
да построят по-добър жи-
вот.

Полицията не ни пуска да 
пазаруваме в магазините и 
когато ни заловят, ни хвър-
лят в затвора за 3 месеца – 
изпращат ни в Солун, къде-
то има голям затвор за ими-
гранти, или ни деопротират 
обратно към Турция. Медии-
те ни представят страшно 
погрешно и невярно – това, 
което пишат и говорят за 
нас, е тотално забранено в 
нашата култура, в нашата 
религия, в нашия морал и за-
това ги молим да спрат да 
говорят за нас неща, които 
са пълна лъжа. •



октомври 2008, брой 10СВОБОДНА  МИСЪЛ10
БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ФИЛОСОФИЯТА НА АНАРХИЗМА

Философията на Пьотр Кропоткин

Началото на анархическата 
си дейност в Западна Европа 
самият Кропоткин описва 
така: “през януари 1877 годи-
на аз бях вече в Швейцария, 
присъединих се към Юрска-
та федерация на Интернаци-
онала и тук започнах анархи-
ческата си дейност като се 
заселих в Шо-де-Фон.”1

Благодарение на малките 
разстояния между населени-
те места поддържа лична 
връзка с видни анархисти, 
живеещи в други градове. Ак-
тивно пропагандира идеите 
на анархическия социализъм 
сред юрските часовникар-
ски работници, както и сред 
работниците от други сфе-
ри на производството. Уча-
ствува в различни работни-
чески акции като манифес-
тацията в Берн на 18 март 
1877 г. по случай годишни-
ната от парижката кому-
на, завършила със стълкно-
вение с полицията.2 Тъкмо в 
хода на това непосредстве-
но практическо участие в 
анархическото движение 
той идва до извода, че за не-
говите нужди е необходимо 
по-нататъшно разработва-
не на анархичеката теория, 
включващо и разработване-
то на анархическата фило-
софия: “Когато влязох в Юр-
ската федерация, цялото 
ми време беше погълнато 
от грижи за пропагандата и 
агитацията. И вече разбрах 
колко много следва и е нужно 
да се направи за научното и 
философското обосноваване 
на анархизма. Но с тази ра-
бота се заех по-късно, през 
1879 година, когато започ-
нах да издавам „Le Révolté” 
(Бунтовник)3.

Кропоткин пише: “Исто-
риците често ни описват 
как една или друга философ-
ска система е извършвала 
промени в мислите, а в по-
следствие и в институци-
ите. Но историята е друга. 

Всъщност големите фило-
софи само са улавяли призна-
ците на приближаващите 
се изменения, разбирали са 
тяхната вътрешна връзка 
и, ръководени от индукция-
та и интуицията, са пред-
сказвали бъдещите съби-
тия. Социолозите от своя 
страна са ни начертавали 
планове за социална органи-
зация, като са изхождали от 
няколко принципа и са ги раз-
вивали с логическа последо-
вателност, както се извеж-
дат геометрически теоре-
ми от няколко аксиоми. Но 
това не е социология. Пра-
вилни предсказания могат 
да се правят само ако обръ-
щаме внимание на хилядите 
признаци на новия живот, 
отделяйки случайните фа-
кти от органически необхо-
димите, и строим обобще-
нията си върху това един-
ствено твърдо основание. 
С този именно метод на ми-
слене се стараех да запозная 
моите читатели. При това 
аз писах по възможност без 
да употребявам труднораз-
бираеми думи, за да приуча 
и най-скромните работници 
към собствени съждения за 
това накъде и как върви об-
ществото и да им дам

възможност те самите 
да поправят автора, ако 
той прави неверни заключе-
ния.”4

Кропоткин е основният 
автор на статиите във 
вестника5. В поредица от 
статии, публикувани през 
1879-1883 г., той разглежда 
основни положения на анар-
хическото схващане за съ-
временното устройство на 
обществото и за неговото 
коренно преустройство. На-
писването на тези статии, 
отнасящи се до въпроси на 
анархическата теория, е 
придружено от множество 
статии, третиращи злобо-
дневни политически въпро-

си, а също и няколко научно-
популярни статии. Впослед-
ствие, през 1885 г., по вре-
мето, когато авторът им е 
във френския затвор “Клер-
во”, споменатите статии, 
отнасящи се до анархическа-
та теория, са събрани, под-
редени и издадени като съ-
ответни глави на цялостна 
книга със заглавие “Речи на 
бунтовника” от близкия му 
приятел-анархист и също 
виден географ – Елизе Реклю. 
Така се ражда първата книга 
на Кропоткин, в която сис-
тематически са изложени 
основни положения на анар-
хическата теория – тя из-
раства от непосредстве-
ното му активно участие 
в анархическото движение 
и успоредно с продължава-
щите, макар и в по-скромни 
размери, научни занимания.

В затвора “Клерво”, както 
в Петропавловската кре-
пост, Кропоткин превръща 
затворническата си килия в 
научен кабинет, в който обо-
гатява географията с нови 
трудове. Същевременно, в 
течение на три години той 
изнася курсове от лекции 
пред затворници по космо-
графия, геометрия и физика. 
А самото му пребиваване в 
Клерво допълва вече натру-
пания емпиричен материал 
за разработване на концеп-
цията му относно затвори-
те, която ще публикува впо-
следствие.

След предсрочното му ос-
вобождаване от затвора в 
началото на 1886 г., благо-
дарение на застъпничество-
то на видни интелектуалци 
като Виктор Юго, Хърбърт 
Спенсер, К. Фламарион, Ер-
нест Ренан и др., след кра-
тък престой в Париж Кро-
поткин се установява в Ан-
глия и там се отдава на ли-
тературна дейност. С това 
започва третата фаза от 
втория етап на дейността 
му, продължаваща над три 
десетилетия – от проле-
тта на 1886 г. до юни 1917 
г. Именно през това време, 
в зряла възраст, в сравни-
телно спокойна атмосфера 
и съсредоточаване върху ли-
тературна дейност, високо 
уважаван и ценен като кру-
пен специалист в областта 
на географията, осмисляй-
ки задълбочено, както подо-
бава на учен, богатия жиз-
нен опит на бурната си ре-
волюционна дейност, той 
създава основната част от 
книгите и брошурите, кои-
то дават основание да бъде 
считан за най-видния теоре-
тик на анархизма на своето 
време – по мое убеждение, 
ненадминат като такъв и 
до днес. В рамките на анар-
хическата теория, разрабо-
тена от Кропоткин в този 
период, фундаментално мяс-
то заема разработката на 
анархическата философия. 
При това следва да се под-
чертае, че тази му литера-

турна дейност също проти-
ча на фона на продължаващо-
то му практическо участие 
в анархическото движение, 
получило вече по-спокойни 
форми и в тясна връзка с на-
учните занимания.

За разлика от политиче-
ската ситуация в Англия 
през 1876 г., когато Кро-
поткин пристига тук след 
бягството му от затвора 
в Петербург, десет години 
по-късно, през 1886 г., кога-
то пристига след освобож-
даването му от френския 
затвор, по собствените му 
думи социалистическото 
движение е в пълен ход. “Във 
всички слоеве на общество-
то се заинтересуваха тога-
ва от социализма и от раз-
личните проекти за рефор-
миране и преустройство на 
обществото. През есента и 
след това през зимата към 
мен постоянно се обръща-
ха с предложения постоянно 
да чета лекции. По такъв на-
чин аз обиколих почти всич-
ки големи градове на Англия 
и Шотландия, четейки лек-
ции отчасти за затворите, 
но преди всичко за анархиче-
ския социализъм.”6 При тази 
благоприятна атмосфера, 
заедно с няколко съмишлени-
ци, Кропоткин основава през 
1877 г. периодичното месеч-
но издание “Freedom” (“Сво-
бода”) и както сам пише по-
късно: “отново се заех с на-
учната разработка на анар-
хизма, която бе прекъсната 
от моя арест. Сега се заех 
да разработвам съзидател-
ната част [на моята рабо-
та], отнасяща се до анар-
хокомунистическото обще-
ство, доколкото то може да 
се предвиди.”, в допълнение 
към нейната критическа 
част – критика на съвремен-
ното му общество, изложе-
на в “Речи на бунтовника”7.

Практическото му учас-
тие в анархическото дви-
жение приема и други фор-
ми, вече като международно 
признат негов деец. Научни-
те му занимания през същия 
период са по-скромни като 
обем, но те се развиват в 
дълбочина и в ширина, като 
обхващат и областта на би-
ологията, по-специално тео-
рията за еволюцията на ви-
довете. Осъществява и из-
следвания от емпиричен ха-
рактер – през 1897 г. пред-
приема пътешествие из Ка-
нада, където установява 
различни прилики с добре по-
знатия му Сибир. През есен-
та на същата година преми-
нава от Канада в САЩ, като 
и в двете страни прави на-
блюдения върху състояние-
то и развитието на фермер-
ското стопанство и изнася 
лекции в различни универси-
тети.8 Публикува множе-
ство научно-популярни ста-
тии по широк кръг теми, ра-
ботата над които помага 
на техния автор да осмис-
ли във философски план тен-

денциите на развитието на 
науката през втората поло-
вина на ХIХ век и началото 
на ХХ век. На фона на тази 
богата научна и обществе-
на дейност Кропоткин съз-
дава множество публикации, 
в които развива анархиче-
ското учение, измежду ко-
ито ще спомена следните 
книги и брошури: “В руските 
и френските затвори” (1887 
г.), “Анархическа нравстве-
ност” (1889 г.), “Завоюване 
на хляба” (1892 г.), “Анархи-
змът: неговата философия, 
неговият идеал” (1896 г.), 
“Държавата: нейната исто-
рическа роля” (1897-1898 г.), 
”Полета, фабрики, работил-
ници” (1898 г.), “Около един 
живот” (или: “Записки на ре-
волюционера”, 1899 г), “Хляб 
и свобода” (1902 г.), “Взаимо-
помощта като фактор на 
еволюцията” (1902 г.), “Ру-
ската литература: идеали и 
действителност” (1905 г.), 
“Великата френска револю-
ция” (1909 г.), “Съвременната 
наука и анархизма” (1912 г.).

Четвъртата фаза от 
втория етап в дейност-
та на Кропоткин, през кой-
то той разработва теори-
ята на анархизма, започва 
със завръщането му в роди-
ната през юни 1917 г., след 
февруарската революция. В 
този период от време той 
съсредоточава усилията 
си върху преиздаване на съ-
чиненията си на руски език 
и особено върху написване-
то на фундаментален труд 
по етика в два тома: том 
I – “Произход и развитие на 
нравствеността” – и том II, 
който по замисъла на авто-
ра следва да бъде посветен 
на теоретическата разра-
ботка на етиката. За съжа-
ление при завършването на 
първия том, докато пише за-
ключението към него, рабо-
тата на Кропоткин прекъс-
ва по средата на изречение. 
Анархистът революционер 
и учен умира на 8 февруари 
1921 г. •

(следва)
Ст. н. с. I ст. 

д.ф.н. Борис Чендов

БЕЛЕЖКИ

1 Кропоткин П.А., Записки рево-

люционера Изд. “Московский рабо-

чий”, Москва, 1988 г., Часть вторая.    

Западная Европа. Гл. I, с. 375.
2 Ср. пак там, гл. IV, с. 387-388; ср. 

също: Пирумова Н.М., Петр Алексее-

вич Кропоткин, Изд. “Наука”, Москва, 

1972 г., с. 91-93. 
3 Кропоткин П.А., Записки рево-

люционера (ср.бел. 1), Гл. III, с. 386.
4 Пак там, гл. VII, с.406-407.
5 Пак там, с. 405.
6 Пак там, гл. ХVI, с. 465.
7 Ср. пак там, гл. ХVII, с. 468.
8 Ср. Маркин В.А., П.А. Кропот-

кин и науката за земята – в: Петр 

Алексеевич Кропоткин, Естестве-

но-   научные работы, серия “Научное 

наследие”, т. 25, Изд. “Наука”, Москва, 

1998 г., с. 18-19.
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ИЗКУСТВО

Амос Оз – поет на  мира и иврита

Един от многото завладя-
ващи моменти в “История 
за любов и мрак” описва как 
след обявяването на държа-
вата Израел през 1947 го-
дина, през нощта, баща му 
идва, ляга при него и му раз-
казва, какво са му причинява-
ли, докато е живял в Европа. 
Вече близо седемдесет го-
дишният писател още пом-
ни смисъла на думите му. Не 
се страхува от бъдещето и 
пази вярата в мечтите на 
толкова много поколения, за-
щото смисълът на разказа 
на баща му не е в огорчение-
то или споменът за страда-
нието. “Да, но това, което 
моят баща каза е, че мога да 
бъда нападнат в училище за 
това, че съм малък или зара-
ди нещо друго, но вече никой 

няма да се захване с мене, за-
щото съм евреин. Той имаше 
право: бях тормозен и напа-
дан много пъти, но никога за 
това, че съм евреин. Това е 
смисълът на Израел за мен. 
За мен да бъдеш израелец оз-
начава именно това: никога 
няма да бъда тормозен, уни-
жаван, преследван, нито ди-
скриминиран за това, че съм 
евреин. И това е достатъч-
но за мен.“ Въпреки задълбо-
ченото и искрено разбира-
не на еврейските проблеми 
обаче, от години в консерва-
тивните обшности се пре-
върнало в “традиция” Амос 
Оз да бъде отхвърлян като 
човек и писател, заклеймя-
ван заради идеите си. Амос 
Оз е „левичар”, но като инте-
лектуалец и свободно мисле-
ща личност не е класическия 
ляв последовател на някоя 
партия. Винаги обективен, 
той критикува и левите, 
и десните. Политиката го 
вълнува, но няма как да бъде 
иначе – той израства с нея, 
живее в страна където тя е 
особено наболял и важен еле-
мент от съществуването.

Амос Оз е роден Клаузнер 
на 4 май 1939 година в йе-
русалимското предградие 
Керем Авраам, което изо-
бразява така ярко по-късно 
в произведенията си. Той е 
професор по литература в 
университета „Бен Гурион” 
в Беер Шева и един от ос-

нователите на пацифист-
кото движение “Мир сега”. 
Няколко години след самоу-
бийството на майка си, на 
която посвещава много ре-
дове в “История за любов и 
мрак”, се премества в кибуц 
Хулда, който описва в съща-
та книга. Там живее и рабо-
ти до 1986. В кибуца Клауз-
нер променя името си на Оз 
(сила). След 1986  заживява 
със семейството си в Арад, 
град в пустинята Негев. От 
средата на 80-те препода-
ва в Оксфорд и в Еврейския 
университет в Йерусалим. 
Творбите му са преведени 
на над 30 езика, носител е 
на наградата “Принцът на 
Астурия” за литература и е 
сред най-сериозните канди-
дати за нобелова награда в 
същата област.

След шестдневната вой-
на неговите антивоенни по-
зиции стават много по-сил-
но изразени, както и на ця-
лото движение “Мир сега”. 
Амос Оз обича арабите, за-
щитава техните права, 
както чрез силата на вну-
шенията в творчеството 
си, така и в реалното пуб-
лично пространство. Той e 
твърд поддръжник на иде-
ята за палестинска държа-
ва, което му донася омраза-
та на фанатиците. Въпреки 
всичко, дори за тях той на-
мира добри думи и не си поз-
волява да ги съди: “Бих искал 

да бъда справедлив към из-
раелските „ястреби”. Някои 
може и да действат, както 
вие казвате, но аз мисля, че 
мнозинството са терори-
зирани хора, които не се до-
веряват на арабите, истин-
ски се страхуват от тях, 
мислят, че ако върнем оку-
пираните територии, това 
ще бъде краят на Израел. 
Разбирам техния страх. Не 
съм съгласен с техните за-
ключения, но мога да разбе-
ра опасенията им. За това 
не мразя „ястребите”, разби-
рам, че те се измъчени. Мно-
го от екстремистките по-
зиции в тази страна са ре-
зултат от страх, съчетан 
с травмата от Холокоста и 
изтребването на евреите. 
В действителност, аз смя-
там, че в Израел е необходи-
ма много повече сила, за да 
бъдеш „гълъб”, отколкото, 
за да бъдеш „ястреб”. Много 
повече сила. Колкото до ев-
рейския религиозен интегри-
зъм, проблемът е, че фунда-
ментализмът расте нався-
къде. Между арабите, меж-
ду евреите, между христия-
ните. дори между атеисти-
те, защото има фанатични 
демонстрации на радикални 
левичари. Това е опасност, 
която се надига навсякъде, 
защото хората са жадни за 
прости отговори. Колкото 
по-сложни са нещата, по-го-
ляма нужда имат хората да 

получат прости и успокоява-
щи отговори.“

Тридесет и една години 
от живота си писателят 
прекарва в кибуц. Той е со-
циална личност, солидарен с 
останалите, приема хората 
като братя и тази му любов 
към човека го прави познавач 
на душата, тревогите, коп-
нежите и нуждите му. Кога-
то четем книгите на Амос 
Оз, пред нас персонажите 
оживяват и се превръщат в 
истински хора. Някои от тях 
той наистина е познавал, за 
други само е чувал, а трети 
са създадени за историите и 
може би са отражение на не-
говата собствена същност. 
Приходите от книгите ав-
торът винаги дава в кибуца, 
където работи като серви-
тьор, но си спомня, че кога-
то му е потрябвало да оти-
де някъде, за да остане сам 
в хотел и да пише например, 
отивал и искал пари на каси-
ера, а той веднага му давал 
нужната сума, като дори 
не поглеждал кога за после-
ден път писателят е вна-
сял пари. Най-близка до сър-
цето на Амос Оз е идеята 
за една обща държава за два-
та народа – еврейски и араб-
ски, – но тази идея заболява 
тежко, което почти я погуб-
ва. Неведнъж Амос Оз се оп-
риличава на лекар, когато 
става дума за конфликти. 

н
щ
п
д
т
с
З
н
н
ж
с
е
н
ч
н
о
т
в
О

» » » продължава на страница 12

НАШИТЕ ДРУГАРИ ПО СВЕТА

Анархизмът в бунтовната Уахака
Интервю с Матиас от Уахака, Мексико, член на организацията Автономен колектив „Магонисти”

Какво е положението 

със съпротивата в Уаха-

ка и в районите на Чиапас, 

където все още съществу-

ват сапатистки комуни?

Аз съм член на анархист-
ката организация „Автоно-
мен колектив на магонис-
тите”. Ние сме свързани и 
участваме в по-голям колек-
тив, заедно с други органи-
зации на местното индиан-
ско население, който се на-
рича Алианс на магонисти-
те и сапатистите. В този 
алианс работим заедно от 
9-10 години. От Алианса на 
магонистите и сапатисти-
те в момента имаме 4 дру-
гари, които са нелегални и се 
крият. Ситуацията в щата 
не като през 2006 година, 
не е толкова размирна – по-
спокойно е всичко и то най-
вече поради тежките репре-
сии на държавата срещу съ-
противата. От друга в мо-
мента има състояние на мо-
билизация, не толкова силна, 
както през 2006, но движе-
нието е по-добре организи-
рано и обединено. Хората 
все още са много гладни и 
много гневни – тези настро-
ения в обществото продъл-
жават. Това може да доведе 

до ново голямо въстание в 
близко бъдеще.

За какво точно се борят 

хората в Уахака, какви са 

техните цели и искания и 

каква е подкрепата, която 

получават от местните 

анархистки организации, 

колективи и комуни?

Причините са изключи-
телната бедност и репре-
сиите. Уахака е вторият 
по бедност щат в Мекси-
ко след Чиапас и първият 
според официалните ста-
тистики по смъртност на 
жени, страдащи от опреде-
лена форма на рак. Пак спо-
ред официалната статис-
тик Уахака е вторият щат 
в Мексико по детска смърт-
ност и това е просто защо-
то семействата на тези 
деца не могат да им платят 
лечението. Социално подпо-
магане за здравеопазване 
няма – те умират, защото 
са крайно бедни и не могат 
да си платят лечението. 
Това са условията на живот 
и на труд и тези условия не 
са от вчера, а от много го-
дини. Що се отнася до репре-
сиите, в Уахака ими 70 инди-
анци от местното населе-
ние в затворите в момен-

та, което е повече, отколко-
то в Чиапас. 

Има ли местни анар-

хистки групи в Уахака, ко-

ито подкрепят протеста 

на всички тези хора?

От първите моменти на 
бунта анархистите от Уа-
хака бяха в първите редици 
на демонстрациите, разби-
ра се. Някои от анархистки-
те групи в Уахака бяха в спо-
разумение с обществените 
асоциации и подкрепяха тех-
ните искания, но други гру-
пи като моята например, 
нямат практическата въз-
можност да участват във 
всичките тези събрания, за-
щото не сме толкова мно-
го, а и защото имаме извес-
тен исторически опит от 
отношенията си с официал-
ните синдикати, въпреки че 
учителската секция на този 
синдикат впоследствие 
беше изключена и мина в 
нещо като нелегалност. Ос-
вен това нашият колектив 
не може да подкрепи маркс-
ленинистите и сталинисти-
те, които искат да доми-
нират движението и да го 
представляват в местни-
те избори. Като цяло Алиан-
сът на сапатистите и маго-

нистите, както и други без-
властнически групи правим 
много, но не можем да пре-
дотвратим вкарването на 
народното недоволство в 
рамките на изборната сис-
тема, което е целта на ле-
вичарите-марксисти.

Няколко думи за насто-

ящата ситуация в Чиапас?

Колективът, към който 
принадлежа аз, симпатизи-
ра на повечето идеи на сапа-
тисткото движение, но не 
е част от него. Анализите, 
които нашите другари пра-
вят, показват, че сапатист-
ката армия и сапатистки-
ят фронт нямат в момента 
достатъчна политически и 
военни възможности да се 
бият открито с мексикан-
ската армия и затова не от-
говарят на провокациите на 
военизираните групи и дър-
жавата.

Що се отнася до комуни-
те, по принцип сапатист-
ката организация е хоризон-
тално изградена, политиче-
ските решения се дискути-
рат на събрания и решени-
ята се взимат с консенсус. 
Колективизмът при индиан-
ците е доста развит и съ-
ществува още от времето 

преди сапатистките кому-
ни.

Какво мислиш за суб-

команданте Маркос – на-

истина ли е говорител на 

движението или в крайна 

сметка е лидер?

След като Комисия от са-
патистки комуни му вярва 
от толкова много години, 
значи би трябвало и ние да 
го уважаваме, щом те сами-
те имат доверие в него.

Лично аз мисля, че в по-
следно време Маркос се ин-
тересува прекалено мно-
го от самия себе си, повече 
отколкото е необходимо в 
ролята му на говорител на 
движението. Това е наша-
та критична гледна точка 
като анархисти. Не отрича-
ме неговия талант да пише 
и говори, което е добре за 
движението, но смятаме, че 
в последно време се интере-
сува повече от себе си, от-
колкото от самото сапа-
тистко движение. •

Интервюто е направено 
по време на конгреса на 
ИФА в Карара, Италия с 

помощта на Хуан Мануел 
от Аржентинската 

безвластническа федерация 
като преводач от испански.
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1. Калин Начев, София 10 лв

2. Георги Константинов, София 65 лв

3. Благой Радев, Дупница  40 лв

4. Станчо Кърпаров, Бъта  20 лв

5. Халил Шевкет, Джебел  10 лв
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А Н А Р Х О
Р А Д И О
П Р О Г Р А М А

ДИВЕРСИЯ В ЕФИРА

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

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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ

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

КНИГИ:

 1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 1 лв.
 2. Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев 1 лв.
 3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев 1 лв.
 4. История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев 1 лв.
5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2х1 лв.
 6. Феноменът Махно – П. Аршинов 1 лв.
 7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 1 лв.
 8. Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал 1 лв.
 9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 1 лв.
 10. Антиистория славянобългарска – Г. Константинов 1 лв.
 11. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 3 лв.
 12. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 5 лв.
 13. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 3 лв.
 14. Нечути песни – Кръстьо Г. Хаджииванов 3,50 лв.
 15. Национализъм и култура – Рудолф Рокер 2 лв.
 16. Национализъм и култура – Рудол Рокер том II 5 лв.
 17. Избрани страници за и от него – Михаил Бакунин 2 лв.
 18. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 5 лв.
 19. Хляб и свобода – П. Кропоткин 4 лв.
 20. Ставайте, робове – Г. Константинов 5 лв.
21. Къде са преминали моите 80 години – Иван Дръндов 2 лв.
22. Досие на обект №1218 – Александър Наков 2 лв.
23. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 6 лв.
24. Одисеята на един анархист – Славейко Павлов 4 лв.
25. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х5 лв.
26. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 5 лв.
27. Един проект за социална революция – ФАФ 2 лв.
28. Спомени – Стоян Цолов 5 лв.

БРОШУРИ:

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

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

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 
затова не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, 
написани грамотно на стандартни машинописни страници – 
30 реда на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. 
Всеки автор носи отговорността за съобщените факти и 
твърдения! Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

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

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

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

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

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

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

п е ч а т  „Унискорп” ООД

Помощи за „Свободна мисъл”

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

• На 01.10.1931 г. в гр. Хасково под ре-

дакцията на Делчо Василев (Игнес) 

излиза анархисткият литературен 

вестник „Идеи”.

• На 07.10.1900 г. в с. Горски извор, Ха-

сковско е роден Митю Ганев Ата-

насов (Орманов), сформирал през 

1921 г. първата анархистка чета 

в България (Първа хасковска анар-

хистка чета) и втората Хасковска 

анархистка чета „Христо Ботев”.

• На 07.10.1971 г. в гр. Перник почи-

ва анархистът Димитър Василев 

Стоянов, прекарал дълги години 

във фашистките и болшевишките 

концлагери и затвори.

• На 09.10.1875 г. умира френският со-

циалист-утопист Шарл Фурие.

• На 10.10.1989 г. е създаден Чехосло-

вашкият анархистки съюз (ЧАС), 

продължител на ЧАФ.

• На 11.10.1864 г. в Лондон е създаден 

Първият Интернационал. 

• На 12.10.1996 г. в гр. София умира из-

вестният анархист Георги Хаджи-

ев, емигрант във Франция, участ-

ник в Испанската революция 1936-

1939 г., автор на много книги върху 

анархистките идеи.

• На 12.10.2003 г. в гр. Копривщица по-

чива анархистката Мария Лукова 

Желязкова, преминала през болше-

вишките концлагери „Ножарево” и 

„Белене”.

• На 13.10.1909 г. е убит от йезуити-

те испанският педагог и безвлас-

тник Франциско Ферер – основате-

лят на модерното училище в Бар-

селона.

• На 15.10.1919 г. в гр. София под ре-

дакцията на Петър Урумов излиза 

ученическото анархистко списание 

„Ученическа пробуда”.

• На 17.10.1897 г. в гр. Хасково е роден 

анархистът Жеко Георгиев.

• На 17.10.1901 г. в гр. Ловеч е роден 

известният анархосиндикалист 

Пано Василев.

• На 20.10.1934 г. в гр. София под ре-

дакцията на Георги Жечев започ-

ва да излиза последната година на 

анархоиндивидуалисткия вестник 

„Мисъл и воля”.

• На 24.10.1897 г. е роден Петър Кан-

дев Букурещлиев, четник в анар-

хистката чета „Братя Бълхови” и 

редактор на речника за свободно 

устройство на живота. 

• На 25.10.1925 г. в с. Крайници, Дуп-

нишко е роден анархистът Дими-

тър Петров Биволев, прекарал дъл-

ги години в болшевишките затво-

ри в Шумен, Ловеч и Плевен.

• На 26.10.1894 г. в с. Косарка, Габров-

ско е роден анархистът Гено Пенев 

Даскалов, преминал през фашист-

ките и болшевишките душегубки.

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Един тревожен 
интернет-сонет:

Последен „писък моден” – телефоните

и „скайп” по обезжичен интернет

така жестоко отчуждават хората,

превръща се екранът в „мироглед”.

И вместо да общуват ЗаЕдно 

  в „общности”,

докосвайки се насред свят голям,

всеки е „онлайн”, трака си самотно,

заврял лице във своя „телекран”.

Потънал във потока от „новговор”,

от кльомби, смайлове и спам,

повярвал, че е станал „много дµбър”,

но „по-добєр” дали е той, не знам...

Навред жестоко впримчила е мрежата

стандартните тела и умове

и все по-рядко сещат те копнежите

на „Робинзон” и „Дивото зове”.

Играят ли децата ви на „жмичка”?

На „пускам кърпа” или „на шише”?

Или седят си вкъщи те самички

и виртуално трепят зверове?

Така се губят мимики и жестове,

и липсва отразен в очите плам,

дъха си топъл рядко вече сещаме,

нюансите на дързост или свян,

когато на ухо шептим горещо,

тъй както Джейн шептеше на Тарзан,

а „ябълка” напомня ни за нещо –

марка софтуер, подмамила Адам...

Превръщаме се в орган на машината,

във ферма за „човешки материал”

и лъжем се, че тъй е само зимата.

Прониква в нас двоичен идеал,

от който губим „Лиско” и делфините...

Всеки е сам в глобалния квартал.

Патилан420

Трябва време, за да се стиг-
не отново до простичкото 
откритие, че араби и евреи 
могат да живеят заедно, в 
обща страна, да работят, 
отглеждат децата си в мир, 
вместо да виждат как не 
само трудът, но и близките 
им загиват. Докато дойде 
този момент, Амос Оз сти-
га до компромисно и реалис-
тично за момента решение, 
което го прави активен под-
дръжник на идеята за две от-
делни държави. Чудя се откъ-
де черпи хуманизма си този 
човек. Източникът трябва 
да е безкраен. Защото не е 
достатъчно това, което 
пише в романите си, които 
са големите носители на не-
говото виждане за живота, 
но и пред журналисти казва: 
“Най-голямата разлика меж-
ду левите интелектуалци 
в Европа и мен е, че те ко-
гато видят международен 
конфликт, препират се да 
подпишат манифест сре-
щу лошите, организират де-
монстрация, подкрепена от 
добрите, и после заспиват 

много доволни от себе си. 
Аз – обратното – имам от-
ношението на лекар от бър-
за помощ. Ако видя, че има 
злополука на пътя и ранени, 
преди да започна да опреде-
лям кой е причинил злополу-
ката или какъв процент от 
вината трябва да се разпре-
дели на всеки един, първо-
то, което се опитвам, е да 
спра кръвоизлива и после да 
стабилизирам пациента. По-
сле ще търся начин да леку-
вам раните. Не губиш ценно 
време, за да се питаш кой е 
виновникът, защото освен 
това в случая с Израел и Па-
лестина въпросът не е чер-
нобял. Това е конфликт меж-
ду еднакво законни права – 
правото на израелците и 
правото на палестинците. 
И понякога дори мисля, че 
това е конфликт на две ед-
накво грешни каузи.”

Според Амос Оз ако чо-
век иска да разбере какво се 
случва с един народ, трябва 
да чете писателите му, а 
не вестниците, нито пък да 
слуша пропагандата на дър-
жавниците. •

Чичката

ИЗКУСТВО

Амос Оз: поет на мира 
и иврита

» » » продължава от страница 11


