
44 5 108

СВОБОДНА  МИСЪЛ
София • февруари 2009 • брой 2 (221) • година XIX • 12 страници

Законът е напечатан само за робовете • Христо Ботев

цена 0,50 лв

sm.a-bg.net

И З Д А В А  Ф Е Д Е Р А Ц И Я Т А  Н А  А Н А Р Х И С Т И Т Е  В  Б Ъ Л Г А Р И Я  •  L E  J O U R N A L  D E  L A  F E D E R A T I O N  A N A R C H I S T E  B U L G A R E  ( F A B )

Двойно убийство на 

активисти в Русия

Многобройни протести след 
убийството на правозащитника 
Станислав Маркелов и анархист-
ката Анастасия Бабурова.

Нови акции в Гърция

Продължават акциите на соли-
дарност с българската синдика-
листка Костадина Кунева и сблъ-
съците между демонстранти и 
полиция.

Анархизмът в 

Македония

Интервю с Боголюб от анархист-
кото крило на организацията 
„Ленка” за проблемите и борбите 
в Република Македония.

Георги Хаджиев: 

основи на 

безвластието

Ако безвластието трябва да се 
определи с две думи, то те са 
„свобода и солидарност”.

Френската 

революционна 

музика

Осезаемото присъствие на анар-
хизма във френския „шансон” от 
1789 година до днес.

Постановката „14 януари“
Протестът, който свърши, вместо да започне
На 14 януари 2009 година 
пред парламента се рази-
гра „протестен цирк”, който 
дава много поводи за разми-
съл по въпроса имат ли из-
общо бъдеще гражданските 
искания и протести. Равно-
сметката беше около 200 
арестувани. Мъж умрял в 
районното при съмнителни 
обстоятелства и нагла де-
монстрация от страна на 
властта, че няма да допус-
не граждански протести в 
България – само синдикални 
и партийни и то с превърна-
лото се вече във виц ограни-
чение народът да не се съби-
ра пред ... народното събра-
ние. Сценарият на 14 януари 
беше съвсем явен. Изглеж-
да целта на сценаристите 
е да опорочат протестира-
щите в очите на хората и 
да превърнат протестите 
в привилегия на платените 
синдикати и „опозиционни” 
лидери-клакьори. А срещу не-
платените граждани ще бъ-
дат вадени аргументите 
за „насилието по протести-
те”, „сигналите за бомби” и 
„спокойствието на гражда-
ните”. За този план говорят 
и готвените промени в за-
кона за „Митингите и събра-
нията”.

Предиисторията: от 

студентски протест 

към „национален”

Убийството на студента 
Стоян Балтов беше кулми-
нацията на тлеещите про-
блеми в Студентски град. 
Студентските организации 
„Призив” и СРОКСОС органи-
зират веднага протестни 
демонстрации, поставяйки 
въпроси за случващото се 
в Студентски град – убий-
ства, побоища, хазарт, рес-
титуция, неконтролируеми 
строежи, замърсяване, заве-
дения, плащащи съмнително 
ниски наеми и не отговаря-
щи на изискванията.

Проведеното протест-
но шествие на 19 декември 
е с ясни и конкретни сту-
дентски искания. В седмици-
те след това обаче, в стре-
межа си за масовост, едни 
от организаторите – СРОК-
СОС – под влиянието на из-
веднъж започналите да из-
разяват гражданските си 
позиции извън стадионите 
футболни агитки преминаха 
от конкретни искания към 
липса на такива и всичко 
мина под мотото „Оставка”.

Тук се видя първата про-
бойна на т. нар. студентски 

протест – липсата на ясни 
искания и по този начин ту-
ширане на част от напреже-
нието сред студентите, чи-
ято по-голяма част продъл-
жават да живеят в апатия 
за случващото се около тях. 
Футболните агитки, чий-
то състав досега се боре-
ше само помежду си, извед-
нъж като по чудо се явиха и 
на фронтовата линия в бор-
бата за справедливост.  

Исканията за оставка не 
решиха проблемите в Сту-
дентски град. Единствено-
то, което се постигна, е да 
излезе наяве, че въпросната 
дискотека Амнезия плаща-
ла 200 лева наем на месец, 
за колкото не можеш да на-
емеш килер в София, което е 
признак за корупцията, ши-
реща се в сделките и дого-
ворите с общински имоти.

Въпреки случващото се 
и илюзиите на СРОКСОС, че 
тук могат да се повторят 
събитията от Гърция, в края 
на декември се решава про-
тестите – макар и набрали 
скорост – да престанат и 
да се отложат за след праз-
ниците, като от студент-
ски се превърнат в нацио-
нални. Явно в България, обра-
тно на логиката и практика-

та, за да се протестира чо-
век, първо трябва 10 дена да 
яде и пие.

Подготовката на 

спектакъла

Другият организатор на 
студентските протести – 
„Призив” – далновидно се раз-
граничи от опита проте-
стите да се обезличат и да 
се превърнат в национални 
без ясни искания. Техните съ-
организатори от СРОКСОС 
постоянно бяха предупреж-
давани за евентуални ван-
далщини и изстъпления от 
страна на футболни хулига-
ни и крайни националисти.

На 5 януари, понеделник, 
на извънредна среща на сту-
дентско-ученическата ор-
ганизация „Призив” се поя-
вяват представители на 
СРОКСОС и представители 
на футболните агитки, кои-
то заявяват, че на същото 
място, по същото време и 
те имат среща относно ор-
ганизирането на протеста 
на 14 януари.

На 12 януари по телевизия 
BBT в предаването на край-
ния националист Боян Стан-
ков – Расате, представител 
на СРОКСОС заявява, че сре-

ща с футболните агитки не 
е имало.

В същото предаване Боян 
Станков изключително „про-
зорливо” пита защо фут-
болните агитки не бъдат 
използвани като охрана на 
протеста срещу вандалски 
изстъпления. Посред пре-
даването започва да звучи 
„Хорст Весел” – прочутият 
химн на националсоциалис-
тическата партия на Хит-
лер – и се оказва, че така 
звъни телефонът на воде-
щия. 

На 10 януари в „Сеизмог-
раф” по bTV Борислав Сандов 
от СРОКСОС заявява, че хо-
рата от футболните агит-
ки са добре дошли, стига да 
дойдат като граждани. Бо-
рислав Сандов казва, че един 
от клиповете за протеста 
е правен от футболен фен 
и това е клипът с крайната 
националистическа ретори-
ка.

В броя на „Новинар” от 13 
януари Боян Станков се пред-
ставя за съорганизатор на 
протеста. От СРОКСОС не 
отричат, както и това, че 
е имало среща между тях и 
крайния националист и ли-
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Европа се радикализира
Европейските заптиета засилват действията срещу  радикалните групи

Лион, 29 януари 2009: „Без държава, без господари! РЕВОЛЮЦИЯ” Снимка АФП

В края на януари Би Би Си съ-
общи за доклад на френско-
то разузнаване, в който се 
предупреждава за „повишена 
заплаха” от „международна 
европейска мрежа със силно 
присъствие във Франция” и 
евентуално „възраждане на 
въоръжената крайна леви-
ца”. Говорител на вътрешно-
то министерство на Фран-
ция потвърждава официално 
пред британската медия, че 
заплахата е реална и поясня-
ва, че вътрешният минис-
тър употребява термина 
„ултралеви”, тоест различ-
ни от „крайно левите” (на-

пример комунистическата 
партия), които участват в 
избори и се придържат към 
„параметрите на демокра-
тичния дебат”.

Копоите на Саркози се уп-
лашили от анонимно публи-
кувани брошури с тиражи, 
достигащи 20 000 екзем-
пляра и заглавия като „Как 
да започнем гражданска вой-
на” и „Предстоящият бунт”. 
„Те пишат, че пламъците на 
бунта ще стигнат навсякъ-
де и вече виждаме пораже-
ния на банкови клонове и дър-
жавни сгради под претекст 
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дер на политическото дви-
жение „Гвардия”.

През същите дни в учили-
щата и кварталите тече 
усилена подготовка. Яки 
момчета, занимаващи се 
предимно с продажба на дро-
га и свързани с хулиганските 
прояви по стадионите, пред-
лагат пари на всеки, който 
се включи в протеста и се 
сбие с полицията. Предла-
гат се пари и на представи-
тели на анархистите да се 
включат в протеста, като 
фашизираните хулигани ми-
слят да прехвърлят върху 
анархистите вината за раз-
грома на протеста след под-
готвените ексцеси.

Всичко това накара Феде-
рацията на анархистите в 
България да декларира пуб-
лично два дни преди 14 януа-
ри, че няма нищо общо с под-
готовката и провеждането 
на протеста и да предупре-
ди за подготвяната прово-
кация.

Хроника на една 

постановка

На 14 януари в 10:00 от зала 
„Христо Ботев” към парла-
мента тръгват десети-
на студенти, двайсетина 
футболни хулигани с бръсна-
ти глави и дежурният Боян 
Станков – Расате.

Към 10:40 на площада 
пред Народното събрание 
народът вече започва да се 
събира, а маскираните фут-
болни хулигани пият бира и 
започват да мятат снеж-
ни топки и да заемат пред-
ните места по заграждени-
ята. На площада има земе-
делци, студенти, еколози, 
фашизирани лумпени, хора с 
лепенки на ДСБ, човек с пла-
кат на „Българска национал-
но-радикална партия” (нали 
уж нямаше да има партийна 
пропаганда) и доста обикно-
вени хора.

Малко след 11:00 фашизи-
раните лумпени започват 
да къртят загражденията 
и да замерят с тях полицаи 
и журналисти, започват да 
мятат самоделни бомбички, 
пиратки, факли и бутилки. В 
продължение на един час по-
лицията вяло ги потупва с 
палките, но не взима никак-
ви мерки да ги прибере или 
дори само да ги отцепи.

Самите метални заграж-
дения бяха поставени – про-
тивно на правилата за та-
кава ситуация – с основата 
към протестиращите и не-

завързани едно за друго – 
нещо, което се е спазвало 
стриктно при други много 
по-незначителни поводи.

Независимо от всички 
сигнали и заплахи, на 14 яну-
ари няма контролни пункто-
ве за проверка. За сметка на 
това, на 15 януари, когато 
изобщо не се очакват ексце-
си, това е основният тор-

моз срещу осмелилите се да 
дойдат за втори път нор-
мални хора и то при засиле-
ните мерки за сигурност.

От мегафоните не се чу-
ват почти никакви искания, 
но усилено се говори за наци-
онално обединение, оставки 
и безумни лозунги от рода 
на „един народ, една нация”, 
докато през това време, 
членове на същата тази „на-
ция” се бият с железни пръ-
тове с полицията и излагат 
на опасност мирните хора 
от същата тази „нация”.

По обяд, по заповед „от-
горе” полицията настъпва и 
разчиства с палки и щито-
ве целия площад. В цялата 
суматоха полицията смазва 
от бой и обикновени гражда-
ни, приклещени между куки-
те и стълбите пред Коня.

Вместо да арестува всич-
ки платени провокатори, по-
лицията изпотрошава мега-
фоните и озвучаването. На-
реждането за атаката идва 
уж заради сигнал за бомба 
пред парламента, дошъл от 
администратор на уебсайт 
още в 9:30!

Кой е този администра-
тор и кой е този уебсайт 
все още не е ясно и няма и да 
стане ясно. Представители 
на полицията заявяват, че 
още преди началото на про-
теста, арестували неона-
цисти със самоделни бом-
бички, прашки, нашивки със 
свастики.

След края на протеста 
пред Народното събрание, 
група хора се отправя към 
Орлов мост и го блокира. 
Отново футболните хулига-
ни са тези, които мятат ка-
мъни и прътове по полиция-
та като провокация, които 
пукат гуми на автобуси и из-
важдат хора насила от град-
ския транспорт и маршрут-
ките. Полицията отново из-
ползва сила, но отново сре-
щу всички протестиращи, 
като обикновени хора са 
арестувани, докато от раз-
битите им глави тече кръв.

Медиите съобщават, че 
организираната провока-
ция на протеста е свърза-
на с хора, близки до убития 
през 2005 година наркобос 
Антон Милтенов – Клюна. 
Двама души от агитката 
на Левски разказват пред ка-
мера, че са били вербувани 
още преди няколко дни, за да 
вандалстват на протеста. 
Пред БНР единият от тях 
заявява, че вербувалите ги 
са хора на Мирослав Пелте-
ков, свързан с един от най-
големите клубове на привър-
жениците на Левски.

Без да е ясно дали набеде-
ните лица наистина са ви-
новни, източникът на про-
блемите е ясен. Става въ-
прос за добре познати, мно-
гократно регистрирани от 
полицията фракции, които 
дори не крият в Интернет 
какво са решили да правят, 
седмици преди 14 януари. 

Точно те имат богат опит 
за това как да се конфрон-
тират с полицията, без да 
пострадат, за разлика от 
случайните протестиращи 
граждани. Липсата на реак-
ция от страна на МВР е по-
казателна. Тези им похвати 
са част от старата школа 
на ДС, която никога не е била 
изоставяна през годините 
от 1989 г. до днес.

„Намирането” на профе-
сионално направени бомби в 
непълнолетен и странното 
съобщение за готвен взрив 
също подсказва, че с проте-
ста са се заели и „отговор-
ни фактори”, чиято цел е то-
талното му манипулиране и 
евентуално разчистване на 
политически сметки и опо-
ненти от управляващата 
шайка.

Всичко, случило се на 14 
януари, беше една добре ди-
рижирана постановка на ло-
бита в политико-икономи-
ческата власт и държава, в 
която едни платени биячи 
(фашизираните футболни 
лумпени) се посбиха ефект-
но пред медията с други 
платени биячи (полицията), 
за да уплашат обикновени-
те хора и да осигурят още 
малко спокойствие на влас-
тта. Целите на безредици-
те и дивидентите от тях 
могат да се анализират дъл-
го, но проста равносметка 
за това кой спечели и кой из-
губи от тях дава ясна пред-
става какви могат да бъдат 
те.

Какво стана със закона за 
горите, срещу който про-
тестираха еколозите? След 
поръчковите провокации ни-
кой май не разбра дали го 
приеха, или не, а и никой вече 
не се интересуваше. Може 
би това беше и една от це-
лите.

Стремежът на организа-
торите на студентите не 
беше твърдо отстояване 
на конкретни искания, а ма-
совост, независимо какви 
хора ще присъстват. Зато-
ва и студентите там бяха 
малко – именно заради опас-
ността от провокации от 
фашизирани хулигани. Това 
се обърна срещу самите ор-
ганизатори и после всички 
си избърсаха задниците с 
тях – нещото, за което бяха 
нужни и толерирани.

15 януари – апатично 

затишие

Около 1000 души, много по-
вече полиция, съвсем малко 
от вчерашните провокато-
ри, представители на пар-
тии, както и общински съ-
ветници, продавачи на гев-
реци и национални знамена 
по 5 лева.

Това е равносметката 
от протеста на 15 януари. 
В началото на митинга Ру-
мен Захариев от СРОКСОС 
взима мегафона и заявява, че 
до предишния ден са имали 

примерно 19 искания, но от 
този имат само едно: „Ос-
тавка”. Какво стана със сту-
дентските искания? Ами със 
исканията на еколозите? Ис-
каме оставка, идват избори, 
ново правителство, но кой 
гарантира, че то ще обърне 
внимание на утеклите в ка-
лабалъка студентски, еколо-
гични искания и тези на мле-
копроизводителите?

Сред хората се разпрос-
транява лист с 11 искания, 
като някои от тях са меко 
казано абсурдни: „Да се уве-
личи броят на мобилните 
полицейски патрули в сту-
дентски град”. „Да се изсе-
лят незаконно пребивава-
щите роми от Студентски 
град; мобилните полицейски 
патрули да следят гражда-
ните от ромски произход да 
не закачат минувачите; да 
се забрани миенето на стък-
ла на автомобили без писме-
но разрешение от Бойко Бо-
рисов.”

На 14 януари именно тази 
полиция и същият този Ми-
ков, с когото се надпревар-
ваха да се ръкуват, преби 
от бой всички на протеста. 
А на другия ден искаме още 
полицаи, много полицаи, на-
всякъде полицаи, които мо-
гат да следят ромите да не 
закачат минувачите, но ако 
ги закача някой нером, няма 
проблеми. 

Кой подмени исканията 

на студентите?

В един момент протестът 
беше превзет от електо-
рат на СДС, ДСБ и ГЕРБ и 
малко на брой футболни ху-
лигани. Студенти почти ня-
маше, а еколозите бяха из-
тикани в ъгъла, без да им се 
чуе гласът, но те бяха един-
ствените адекватни, кои-
то искаха да окажат натиск 
върху властта (независимо 
коя е тя) и имаха конкретни 
искания. Защо представите-
ли на партии, политици, че 
дори и общински съветни-
ци бяха допуснати на един 
граждански протест?

16 януари – краят на 

пиесата

Под 500 души, полиция, пар-
тиен електорат, политици, 
същите футболни хулигани, 
които към края на проте-
ста ставаха повече и пове-
че, Боян Станков – Расате и 
за капак някакъв поп с огро-
мен кръст на гърдите – точ-
но като за опело.

Протестът се превърна 
в поредното фиаско. Обик-
новените хора бяха още по-
малко за сметка на партий-
ния електорат и футболни-
те хулигани, които отново 
бяха допуснати, въпреки че 
на 14 януари именно те за-
почнаха провокациите. От 
цялата ситуация се възполз-
ваха всякакви партийни во-
ждове и глашатаи.

Иван Сотиров от СДС 
заяви, че опозицията тряб-
вало и щяла да организира 
следващите протести, по 
други слухове Ивайло Стои-
менов искал в следващите 
дни партия „Зелените” да ог-
лави протестите, Боян Ра-
сате от БНС/Гвардия също 
ще организира разни рабо-
ти. Бойната задача е изпъл-
нена – на поискалите да бъ-
дат граждани поданици на 
държавната олигархия беше 
набито здраво в главите, че 
ако искат да протестират, 
ще вървят след партийни-
те вождове, а не срещу тях.

Накрая всичко мина в хора 
и възрожденски песни и от-
шумя като тъпа вечеринка.

Гърция, декември 2008 <-> 

България, януари 2009: 

открийте разликите

Във форумите на футболни-
те агитки се изписаха тоно-
ве мнения, че искат да пра-
вят „като в Гърция”, а много 
от корпоративните медии 
сигурно ще изпишат десет-
ки статии, сравняващи съ-
битията. Да сравняват кол-
кото щат – мухата може да 
има хобот, но това не я пра-
ви слон.

В Гърция протестираха, 
окупираха университети и 
се защитаваха от полици-
ята прогресивни леви дви-
жения с конкретни социал-
ни цели: край на полицейски-
те репресии и убийства, 
край с кризите, социалните 
несправедливости и всич-
ки лъжи за „представител-
ната демокрация”, „свобод-
ния пазар”, „пазарната ико-
номика” и капитализма. У нас 
протестът беше узурпи-
ран от футболни лумпени с 
крайно десни, расистки и не-
онацистки възгледи, водени 
единствено от желанието 
за меле (а и нечии икономиче-
ски интереси), без никаква 
политическа позиция.

Докато тук хулиганите 
чупеха каквото им падне и 
изпотрошиха витрините на 
няколко малки магазинчета, 
в Гърция анархистите ата-
куваха единствено символи 
на системата: банки, поли-
цейски управления, партий-
ни централи, без да излагат 
на опасност живота на дру-
гите.

Докато тук расисти и 
неонацисти провалиха про-
тест на прогресивни мла-
ди хора с агресивното си по-
ведение, в Гърция прогресив-
ни млади хора дадоха отпор 
на агресията на държавата 
срещу справедливите иска-
ния за промяна на система-
та.

Има обаче и една прили-
ка: държавата и тук, и при 
южните ни съседи използва 
крайнодесни хулигани срещу 
недоволните и прогресивно 
мислещите. •

СМ
Индимедия България

Постановката „14 януари“
» » » продължава от страница 1
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Защо ги търпят?
Това се чудеше един полицай, 
като стана дума за земедел-
ците в Гърция, които блоки-
раха границите на страна-
та, за да получат повече 
пари от правителството.  
Наистина логичен въпрос, 
след като у нас на 14 януа-
ри неговите колеги наказаха 
3000 души заради 30 прово-
катори. Каква е тази гръцка 
държава, дето търпи земе-
делците, анархистите, сту-
дентите и прочие мрънкала 
да се качват на главата на 
„нормалните хора”?

Отговорът е прост – 
тази държава не е цвете, 
но е много по-демократична 
от нашата. Демократична-
та държава претендира да 
изпълнява волята на наро-
да си. А всяка държава пре-
тендира да се грижи за него. 
Малко са страните по све-
та, в които „нормалните 
хора” са доволни от начина, 
по който държавата се гри-
жи за тях. И Гърция в никой 
случай не е от тях. Земедел-
ците, анархистите, студен-
тите и прочието мрънкала 
са точно „нормалните хора”, 
които искат от тази голя-
ма ламя, Държавата, да си 
изпълни обещанията. Те ня-
мат други средства да поис-
кат нещо от нея, освен про-
тести на улицата и демон-
стративно недоволство. 
Затова и останалите „нор-
мални” мрънкала приемат 
изпочупените банки и поли-

цейски коли, но не приемат 
смъртта на едно малко мом-
че по прищявка на ламята. 
Така властта, която пре-
тендира, че се грижи за на-
рода си, ще не ще, трябва да 
ги търпи, за да не ґ поискат 
„нормалните” сметката, за-
щото ако я поискат, ще ґ я 
видят.

У нас обаче „нормалните” 
мрънкала не приемат нито 
потрошени патрулки и бан-
ки, нито затворени пъти-
ща. За сметка на това при-
емат стократни разлики 
в доходите, далаверите на 
„своите” политици и пре-
бити протестиращи пред 
парламента. Те не протес-
тират дружно срещу поли-
тиците, а надават отчаяни 
вопли по телефоните на те-
левизия СКАТ. Реално наша-
та държава също се съобра-
зява с народа си: нашите съ-
граждани предпочитат уп-
равляващите да съсипят 
например Иракли, но те да 
се приберат 15 минути по-
рано у дома. Предпочитат 
да гледат по телевизията 
как полицията бие протес-
тиращи, вместо да помръз-
нат един час пред парламен-
та. Така че по-уместният 
въпрос е не „Защо в Гърция 
търпят протестите на хо-
рата?”, а „Защо в България 
търпят подигравките с хо-
рата?” На този въпрос обаче 
аз нямам отговор. •

Златко

Земеделците продължават 
блокадата на границите
Българските фермери последваха примера на гръцките

Според декларация на транс-
портни фирми, изпратена 
до правителството, пре-
возвачите губят 30 мили-
она лева на ден от продъл-
жилите над две седмици 
блокади на гръцката грани-
ца. Към тях от началото на 
февруари се присъединиха и 
протестите на български-
те млекопроизводители и 
тютюнопроизводители, ко-
ито не издържаха на посто-
янното протакане на прего-
ворите от страна на пра-
вителството и минаха към 
преки действия.

Млекопроизводителите 
обявиха, че ще блокират Ду-
нав мост и граничните пун-
ктове в Русе, Оряхово и Ви-

дин. Те протестират срещу 
вноса на нискокачествени и 
силно субсидирани месни и 
млечни продукти от Евро-
пейския съюз, които на прак-
тика изхвърлят от пазара 
мизерно субсидираното, ма-
кар и по-качествено българ-
ско производство.

Властите реагираха ос-
тро на земеделските про-
тести и отмениха разреше-
нието за протеста на тю-
тюнопроизводителите от 
Гоцеделчевско пред гранич-
ния пункт Илинден. Органи-
заторите от тютюневите 
села недоумяват как е въз-
можно българската държава 
да им забранява да протес-
тират три часа, а гръцки-

те земеделци могат да бло-
кират границите седмици 
наред. Протестите на тю-
тюнопроизводителите са 
предизвикани от неизплате-
ни стотици хиляди левове 
от фирми за изкупуване на 
тютюн и изгледите мнози-
на от тях оттук нататък 
да останат изобщо без суб-
сидии, тъй като не отгова-
рят на „европейските” изис-
квания.

Същевременно блокада-
та на гръцките фермери от 
другата страна на граница-
та продължава, макар и да 
беше вдигната временно 
след като правителството 
обеща 500 милиона евро по-
мощи, които явно са се ока-
зали недостатъчни или не-
достатъчно сигурни и земе-
делците върнаха камионите 
на изходни позиции. В начало-
то на февруари полицията 
атакува със сълзотворен 
газ гръцките фермери, бло-
кирали пристанищата в Пи-
рея и на остров Крит. Земе-
делците тръгват с тракто-
рите към министерството 
на земеделието в Атина, ко-
гато са атакувани от гръц-
ките ченгета. Сблъсъците 
продължават и на следва-
щия ден. Очаква се блокада-
та да продължи поне до 4 
февруари. •

Според декларация на транс дин Те протестират срещу
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за солидарност с гръцките 
безредици” обяснява висше-
то френско ченге.

Криминолози и „експерти 
по тероризма” – от Сорбо-
ната, не от Ал Кайда – раз-
духват темата за „запла-
хата”. Правят се паралели с 
Червените бригади и Акси-
он Директ отпреди 30 годи-
ни, като се изтъква, че пре-
ди да прибягнат към атен-
тати и насилие, радикални-
те групи имали „интелекту-
ален период”, в който се за-
нимавали само с пропаган-
да, но щом пропагандата 
започвала да включва теми 
като „започване на граждан-
ска война”, „разрушаване на 
електропроводи”, „поразява-
не на обществена собстве-
ност” и пр., това означавало, 
че този период приключвал 
и започвали конспирациите, 
убийствата и гърмежите. 
Държавата се отзовава на-
длежно и правителството 
на Саркози създава специал-
ни „екипи за наблюдение” и 
„разузнаване”, които се зани-
мават само с радикалните 
групи.

Всъщност проблемът да-
леч не е в това, че някой из-
тупал от нафталина „рецеп-
турника на анархиста” или 

изфъскал на някоя стена по-
забравените петолъчки на 
бригадите, баадер-майнхоф-
ските червеноармейци или 
аксиона. Проблемът е, че що 
се отнася до „поразяване-
то на обществена собстве-
ност”, през изминалата и 
тази година, никой не може 
да се качи на пръста на круп-
ния световен тероризъм в 
лицето на банките и голе-
мите корпорации. Техните 
„преки действия” на „свобод-
ния пазар” са ликвидирали 
11 милиона работни места 
само през 2008 година, а по 
доклад на Международната 
организация на труда, публи-
куван в Женева на 28 януари 
тази година, през 2009 годи-
на този брой ще скочи над 
4 пъти и светът ще осъм-
не догодина с 50 милиона ра-
ботни места по-малко. Само 
през тези 12 месеца бро-
ят на безработните в це-
лия свят (около 190 милиона 
души) ще скочи с повече от 
една четвърт. Кое е по-цен-
но за обществото – едно ра-
ботно място или джамът на 
някоя беряща душа банка – 
спорът е излишен. 

Последиците от големия 
банков обир разбира се щяха 
да бъдат добре дошли за 
държавата и капитала, за-
щото щяха да направят и 

без друго сдуханите работ-
ници още по-сдухани и вкоп-
чени в надничарската си ро-
бия, ако нямаше едно много 
по-опасно измерение, за кое-
то мимоходом се споменава 
в анализа на Би Би Си и то 
явно вълнува блюстители-
те на реда в крепостта Ев-
ропа. До днес безредиците и 
разрушенията на „общест-
вена” собственост в Запад-
на Европа бяха съсредото-
чени предимно на две места 
и извършвани от две групи, 
които нямаха комуникация 
помежду си. От една страна 
това са бедните квартали 
с техните стихийни бунто-
ве, предимно от млади ими-
гранти, които палят коли, 

трошат витрини и дейст-
ват почти винаги като ре-
акция на полицейското на-
силие срещу тях. От дру-
га страна това са „белите” 
младежи с големите демон-
страции и акции най-вече 
по срещи на Г8, НАТО, МВФ 
и други капиталистически 
кьор-софри. Някъде встрани 
от тях са вече по-мащабни-
те, но и далеч по-безобидни 
демонстрации на старата 
„лява гвардия” – профсъюзи, 
зелени, комунисти, социали-
сти, правозащитници и ан-
тивоенни движения. Удари-
те на икономическата кри-
за срещу работещите оба-
че стават толкова тежки 
и толкова много, че власти-

те с право се опасяват те 
да не доведат до неминуе-
мо сближаване на тези три 
взривоопасни съставки, кои-
то държавата успяваше да 
поддържа досега на безопас-
но разстояние една от дру-
га. Броят на членовете дори 
на такива „отписани” леви 
формации като комунис-
тическите партии расте 
стремглаво през последни-
те месеци, а се образуват и 
нови партии и политически 
движения с ясно заявени „ан-
тикапиталистически” цели. 
Говорителите на всички по-
добни организации почти в 
един глас заявяват, че тяхна 
основна цел е да привлекат 
потиснатата младеж от 
предградията, имигранти-
те и всички жертви на капи-
тализма останали до днес 
или встрани от социалните 
борби, или участващи само 
спорадично и стихийно в 
тях. И докато доскоро тези 
призиви не намираха отзвук 
у онези, към които бяха от-
правяни, налице са първите 
сигнали, че това започва да 
се променя. Най-сигурният 
индикатор за тази промяна 
е именно засиленият инте-
рес на полицейските струк-
тури към прогресивните и 
радикални движения. •

А. Ванчев

Европа се радикализира
» » » продължава от страница 1 т
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ГДемонстрация в „цитаделата” Брюксел: „Да смажем капитализма! 

Обединените цветове на съпротивата. Нелегални хора няма.”
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НОВИНИ

Първа лястовица: 

безплатен градски 

транспорт в 

Кюстендил

Цялата инвестиция в без-
платния градски транс-
порт тази година ще 
струва на общината око-
ло 300 000 лв., а следваща-
та – двойно по-малко, тъй 
като ще отпаднат разхо-
дите за купуване на нови 
автобуси.

Кюстендил отново ще 
има градски транспорт, 
но пътниците няма да пла-
щат нищо, съобщи вче-
ра кметът на града Пе-
тър Паунов, цитиран от 
в. „Сега”. Плановете му са 
проектът да стартира 
през май и да разтовари 
движението и претъпка-
ните с паркирани стари 
автомобили улици.

В момента Кюстендил 
няма общински градски 
транспорт, а само част-
ни маршрутни линии, кое-
то го лишава от държав-
на субсидия. При въвежда-
нето на градския транс-
порт Кюстендил ще може 
да кандидатства и по ев-
ропейски програми.

Годишно общината дава 
около 50 000 лв. само за 
карти на пенсионерите. 
„По-добре да дам три пъти 
повече пари и да реша про-
блема за всички граждани 
на града”, твърди кметът.

Населението на община 
Кюстендил е около 66 хи-
ляди души, от които око-
ло 47 хиляди живеят в гра-
да. •

1 000 души остават без 

работа в Пловдив

Около хиляда души ще ос-
танат без работа до края 
на февруари в Пловдив и 
близките общини. Това съ-
общи областният коорди-
натор на КНСБ д-р Татяна 
Миран, цитирана от радио 
Пловдив.

Строителната компа-
ния „СИЕНИТ” освобождава 
300 души, а 190 са съкра-
тените от фирма „Дил-
тур” – Пловдив.

24 души остават по 
щат във фирма „Марица-
текс”, а до края на февру-
ари ще останат без рабо-
та общо 180 текстилци. 
Шивашката фабрика „Ин-
текс 99” в Раковски под-
готвя документите за ос-
вобождаване на 240 души 
до края на този месец.

След уволнението на по-
следните 48 души фирма 
„Метал” преустанови дей-
ността си. •
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Убийство на активисти в Русия
На 19 януари 2009 година ру-
ската държава и неонацист-
ките банди за пореден път 
показаха откровено и бру-
тално каква е по същност-
та си системата в Руската 
„федерация” и какво значи на-
гледно „национал-болшеви-
зъм”. На този ден брутално 
бяха убити от неизвестни 
все още убийци адвокатът 
и активист Станислав Мар-
келов и Анастасия „Скат” Ба-
бурова, журналистка, акти-
вистка и анархистка, близка 
приятелка на другарите от 
Автономно действие.

Когато са застреляни, 
Маркелов и Бабурова се връ-
щат от пресконференция за 
освобождаването на полк. 
Юрий Буданов, изнасилил и 
убил чеченското момиче 
Елиза Кунгаева. С помощта 
на Маркелов, Буданов е вка-
ран в затвора за 8 години, 
но е освободен предсрочно. 
Маркелов е ангажиран в по-
следно време със защита-
та на много мирни чечен-
ски семейства, пострадали 
във войната, както и с убий-
ствата и задържанията на 
антифашисти в Москва и 
Петербург. В изявлението 
на Автономно действие по 
случая пише: „Ние не знаем 

кой беше този, който насо-

чи оръжието към Стас – сле-

дите могат да отведат до 

някои военнопрестъпници, 

които той вкара в затвора, 

биха могли да бъдат и хора, 

свързани с корпоративни 

престъпления, биха могли да 

бъдат и нацисти, много от 

които Стас също вкара в 

затвора. ... Знаем със сигур-

ност, че Настя имаше лошия 

късмет да бъде на грешно-

то място в грешното вре-

ме. Убие цът я застрелва в 

главата в опит да се отър-

ве от свидетели или просто 

да избяга – някои свидетели 

твърдят, че Настя се е опи-

тала да арестува убиеца. Ос-

вен това Стас умира на мяс-

то, а Настя умира в болница-

та няколко часа по-късно.

Настя учеше във вечер-

ния курс на журналистиче-

ския факултет на Москов-

ския държавен университет. 

За кратко работи в „Извес-

тия”, но напуска и след това 

работи като журналист на 

свободна практика. През по-

следните няколко месеца тя 

пишеше предимно за кри-

тично настроения към влас-

тта вестник „Новая газе-

та”, най-вече по проблема с 

крайно десните.

Настя беше анархист и 

беше ангажирана в безброй 

активистки проекти. Беше 

ангажирана в борбите сре-

щу репресията като акци-

ите на солидарност със за-

творените френски акти-

висти Иван и Бруно и по-къс-

но през тази година – акция-

та за солидарност с Тарнак. 

През последната година тя 

взе дейно участие в опити-

те за защита на общест-

вената спалня в Ясни про-

спект, населена с бежанци 

от конфликтните региони 

на Кавказ, срещу насилстве-

ното отнемане на сгради 

от страна на УФСИН (Руска-

та федерална затворниче-

ска администрация) – в тази 

акция Настя беше арестува-

на. ... Настя помагаше също 

за написването на последния 

брой на нашето списание 

„Автоном”. Тя се присъедини 

„официално” към Автономно 

действие само един ден, пре-

ди да бъде застреляна.

... Настя се занимаваше с 

физически спортове като 

скачане с парашут и беше 

добре тренирана в бойните 

изкуства. Тя никога не изли-

заше невъоръжена, но нейни-

ят нож не можа да я спаси 

от огнестрелното оръжие.”
Още на следващия ден 

след убийството, на 20 яну-
ари се провеждат протест-
ни шествия в Москва, Пе-
тербург и столицата на Че-
чения, Грозни.

В 12 часа московчани – 
правозащитници, адвокати, 
левичари, либерални акти-
висти, анархисти, неформа-
ли, участници в различни со-
циални движения, еколози – 

общо около 400 души се съ-
бират на мястото на убий-
ството и поставят цветя. 
Скръбната акция е „охраня-
вана” от милиция и няколко 
автобуса с ОМОНовци (ру-
ските „спецчасти”), но те не 
се намесват.

Анархистите и антифа-
шистите се отправят на 
неразрешено шествие с 
възгласи „Фашистите уби-
ват, властите прикриват!”, 
„Няма да забравим, няма да 
простим!”, „Фашизмът няма 
да мине!”, „Нашето отечест-
во е цялото човечество” и 
други. Арестувани са някол-
ко души. Анархистите и ан-
тифашистите раздават 
листовка с текст, обясня-
ващ причините за убийство-
то на Маркелов и Бабурова. 

От 20 до 28 януари се про-
веждат шествия в Санкт 
Петербург, в чеченската 
столица Грозни, където дей-
ността на Маркелов е осо-
бено известна, в Тюмен, 
Барнаул, Новосибирск, Ниж-
ни Новгород, Хабаровск, Са-
мара, Екатеринбург, Уфа, 
Перм, Биробиджан, Омск, 
Ижевск, Ноябрск (Ямало-не-
нецкия автономен окръг), 
Иркутск, Киров, Лвов и дру-
ги градове с искане за нака-
зание на преките и косве-
ни убийци на активистите 
Станислав Маркелов и Ана-
стасия Бабурова. •

Нови акции в Гърция
Прод ъл жават протестите и акциите в защита на Костадина Кунева
Българската имигрантка и 
синдикалистка продължава 
да бъде с влошено здраве. 
Все още не е обвинен и никой 
за нападението. Кунева е съ-
общила на интервюиращи я 
гръцки журналисти в болни-
цата, че мъжът, хвърлил ки-
селината срещу нея, е бил 
облечен в сиви дрехи като 
полицай. На 9 януари активи-
сти атакуват офиса на Ико-
мет – фирмата-работода-
тел на Кунева – като мини-
мален отговор на опита за 
убийство, извършен над нея. 
Разрушени са няколко офиса, 
но, разбира се, от фирмата 
не са глупави и са се поста-
рали да изпразнят всичко от 
нея, оставяйки само 3 сто-
ла. Същия ден са атакувани и 
офисите на подобна на Ико-
мет компания – Adecco.

На 18 януари в Атина е 
проведена нова голяма де-
монстрация в солидарност 
с Костадина в атинския 
квартал „Неа Смирни” („Нова 
Смирна”). В началото демон-
страцията е мирна, но кога-
то протестиращите сти-
гат до Министерството 
на заетостта, пътят им е 
отрязан от полицаи. Някои 
от участниците анархисти 
атакуват полицията с камъ-
ни и други подръчни мате-
риали, а ченгетата отгова-

рят с традиционния сълзот-
ворен газ.

Междувременно на 15 яну-
ари се подготвя заминаване-
то от гръцкото пристани-
ще Астакос на кораб с нови 
оръжия от САЩ за Израел, ко-
ето да бъде използвано в ге-
ноцида над палестинската 
автономна територия Газа. 
Седмица преди това акти-
висти получават по Интер-
нет писмо-призив от Народ-
ния фронт за освобождение 
на Палестина, в което се 
приканва гръцкият народ да 
не допуска заминаването на 
кораба с оръжията. На самия 
ден около 200 активисти 
блокират пристанището в 
Астакос. Впоследствие по-

теглянето на кораба е от-
менено. В официално съоб-
щение се заявява, че причи-
ната е в това, че „корабът 
съдържа опасни за екипажа 
вещества”. Не е ясно обаче 
дали впоследствие корабът 
с очакваните от Израелска-
та държава оръжия не е за-
минал тайно от друго гръц-
ко пристанище.

На 17 януари се провежда 
голяма демонстрация в Ла-
риса за освобождаване на за-
държаните през декември 
протестиращи.

На 22 и 23 януари са про-
ведени още два протеста 
в солидарност с К. Кунева – 
другарите на залятата с ки-
селина работничка правят 

всичко възможно случаят да 
не бъде забравен. На 22 яну-
ари шествието започва от 
Атинския университет и 
завършва пред Министер-
ството на заетостта.

На 23 януари хиляди изли-
зат по улиците на Атина, 
Солун и Янина. Демонстра-
цията е организирана от 
синдикати, лявата коали-
ция „Синаспизмос” и други. В 
Атина отново има сблъсъ-
ци между демонстранти и 
полиция. При сблъсъците са 
опожарени 5 автомобила и 
3 банкови клона. Участват 
около 5000 души, а демон-
страцията водят колежки 
на българката от Съюза на 
чистачите и домашния пер-
сонал, на който Кунева е се-
кретар. В Солун и Янина де-
монстрациите протичат 
мирно.

На 28 януари 40-ина души 
нахлуват в супермаркет в 
Ираклион, главния град на ос-
тров Крит. Групата е маски-
рана и открадва хранителни 
стоки, прах за пране и други 
продукти от първа необхо-
димост, които после са раз-
дадени на бедни и крайно 
нуждаещи се граждани. При 
раздаването активистите 
разпространяват и листов-
ки с лозунги срещу скъпотия-
та и правителството. •

рят с традиционния сълзот- теглянето на кораба е от-
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Двойно е намалял броят 

на децата у нас

Броят на децата у нас е 
намалял двойно за послед-
ните 20 години. В момен-
та децата са 1 милион и 
300 хиляди, съобщиха от 
Българската педиатрична 
асоциация на брифинг.

Детската смъртност 
през 1988 г. е била 13 на 
1000, през 1997 г. – 17 на 
1000, а през 2007 г. 9,2 на 
1000. Този процент е мно-
го висок за Европа, съобща-
ва zdrave.net, цитирайки за-
местник-председателя на 
Българската педиатрична 
асоциация доц. Владимир 
Пилософ.

Като особено негати-
вен фактор педиатърът 
отчита увеличаващия се 
брой на случаите на късно 
поставена диагноза. В ре-
зултат се е увеличил бро-
ят на децата с астма, ди-
абет и сърдечносъдови за-
болявания. •

Рудник „Кремиковци” 

пред катастрофа

Работниците в рудник 
„Кремиковци” отново пре-
дупредиха за опасности-
те, които крият влошени-
те условия за работа в ми-
ната. Този път те запла-
шиха, че от понеделник ще 
откажат да влизат във 
водоотливната шахта, 
ако не получат обещания 
за подобряване на услови-
ята и график за тяхното 
изпълнение. Съобщение-
то бе разпространено от 
синдикалната организация 
на КНСБ в комбината. Спо-
ред Никола Вучев, проку-
рист на „Кремиковци Рудо-
добив”, са необходими око-
ло 500 хил. лева за подмя-
на на остарелите, разгра-
бени и разрушени инстала-
ции.

Ако служителите не 
отидат на работа на 2 
февруари, ще се стигне 
до спиране на изпомпва-
нето на водата от руд-
ника. Това от своя страна 
ще повиши равнището ґ и 
създава риск от свлачища 
в района. По думите на Ни-
кола Вучев повече от 1000 
души, живеещи в район 
„Кремиковци”, са застра-
шени от активизиране на 
свлачище и наводнение от 
съседния рудник, ако не се 
вземат спешни мерки. •

Миков петимен да 

слухти на скайпа

“От няколко години прес-
тъпниците пренасочиха 
комуникациите си в скай-у
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Анархизмът в Македония
Интервю с Боголюб от анархисткото крило на лявата организация „Ленка” от Републи-
ка Македония – за анархизма, проблемите в страната и перспективите за бъдещето

Разкажи нещо за начало-

то на днешното анархист-

ко движение в Република 

Македония – как започна 

всичко?

Всичко започна от субкул-
турните среди – през 90-те 
години на миналия век се по-
яви групата „Терор 13”. Някои 
от тях все още са актив-
ни – те са от старото по-
коление, но не ги познавам 
толкова добре. Хубаво е, че 
взеха участие заедно с нас 
в протеста против НАТО, 
който беше организиран за-
едно с гръцки левичари, до-
като официална Македония 
очакваше с нетърпение по-
каната за членство в НАТО 
на срещата в Букурещ през 
април 2007 г. След това 
ние от младото поколение 
направихме нов анархофо-
рум – anarhija.freediscussions.
net – всичко започна като на 
шега да видим какво можем 
да направим и изведнъж ви-
дяхме, че много хора посеща-
ват сайта, интересуват се 
и видяхме, че има много хора 
в Македония, особено в Ско-
пие, които се интересуват 
истински от анархизъм, ис-
кат да четат, ама няма къде 
и какво. Например в начало-
то аз си мислех, че едва ли не 
аз съм единственият в Ма-
кедония, който знае за анар-
хизма. Такова чувство вита-
еше и сред другите хора, но 
след това именно чрез фо-
рума установихме контак-
ти и с другите и постепен-
но започна да се формира ня-
каква нова група – засега 4-5 
души – постепенно започна 
да се прави нещо, има идея 
да се видим и с тези анар-
хисти от по-старото поко-
ление, които сега не са мно-
го активни и да обсъдим не-
щата. Успяхме да се видим с 
двама от тях и обсъждахме 
да направим нещо като сам-
издатско списание, което да 
излиза поне веднъж в месеца 
и разбира се продължаваме и 
с интернет пропагандата. 
С интернет е по-лесно, поне 
не са нужни много финансо-
ви средства.

Какви виждания има се-

гашното поколение анар-

хисти? Всички ли сте анар-

хокомунисти или имате и 

други виждания?

Не, за съжаление не са 
всички анархокомунисти или 
анархосиндикалисти. Може 
би това е и влияние на пре-
дишното поколение – в Ско-
пие много хора четат Боб 
Блек и Джон Зързан напри-
мер, вероятно защото само 
тези неща ги има досега 
преведени от старата гру-
па „Терор 13” – няма толко-
ва преведена анархокому-
нистическа или въобще со-
циална анархистка литера-
тура. Иначе има и хора, ко-
ито са чели различни неща, 
но конкретно анархокомуни-

сти сме ние, по-младото по-
коление.

Какво точно е участие-

то ви в тази организация 

„Ленка”, която е левичар-

ска като цяло и включва 

хора с различни виждания?

„Ленка” се формира като 
организация, която да обеди-
ни и малкото активни хора 
в Македония с различни по-
литически възгледи под над-
слов „Движение за социална 
правда” и в нея сега участ-
ват всички, които искат 
да се променят определени 
неща в обществото. И имен-
но това е идеята – въпреки 
че имаме различни идеоло-
гически гледни точки – на 
първо място да потиснем 
онова, което ни разеделя, и 
да се концентрираме върху 
това, което ни сплотява, 
най-вече желанието за соци-
ална промяна, най-общо ка-
зано. Това, което успяхме да 
направим ние, анархистич-
ният поток в Ленка, заедно 
с демократичните социали-
сти, беше да направим ор-
ганизацията колкото може 
по-нейерархична и сега може 
да се каже, че няма йерархия 
в Ленка, съвсем е децентра-
лизирана и няма нищо подоб-
но на централен комитет 
например. И вече се концен-
трираме върху акциите, ко-
ито правим.

Какви са социалните 

проблеми, които изпит-

ват обикновените хора в 

Македония и как те въз-

приемат анархистките 

идеи?

Като цяло положението е 
катастрофално. Можем да 
започнем и чисто географ-
ски – много от нещата, кои-
то се случват въобще, ста-
ват в големия град, в Ско-
пие, културните събития се 
случват там и въобще всич-
ко е концентрирано в сто-
лицата, в малките градове 
хората като че ли са заспа-
ли, няма движение, просто 
нищо не се случва, дори се 
наблюдава стремеж столи-
цата да унищожава всички 
събития, които се провеж-
дат на други места – както 
спряха един фестивал в Би-
толя, да речем. Всичко това 
е свързано с икономически-
те проблеми като цяло. Ико-
номическият живот в мал-
ките градове е много по-раз-
личен от този в Скопие, мно-
го от хората, които са от 
периферията на държавата 
идват в Скопие, само за да 
си намерят работа, каква-
то и да било. Всичко това 
е само малка част от мно-
го по-големи проблеми. Всич-
ко се централизира, защо-
то такава е структурата 
на обществото, но това е 
влияние и от миналата юго-
славска система, не само 
от днес, от днешното ка-
питалистическо общество. 

Толкова е централизирано 
всичко, че столицата Ско-
пие би могла да си същест-
вува и като отделна държа-
ва буквално. Другото е, раз-
бира се, че постоянно расте 
класовото различие, бога-
тите стават все по-бога-
ти, а бедните – все по-бе-
дни, но това е нормално за 
една бананова република, ко-
ято е марионетка на други 
по-големи държави. Капита-
лизмът отнема все повече 
и повече правата на работ-
ниците тук. Синдикати мо-
жем да кажем, че изобщо не 
съществуват в Македония, 
а тези, които съществу-
ват, са силно централизира-
ни, управлявани от една лич-
ност, зад която пък в сянка 
стоят много по-важни фи-
гури. Така че като цяло жи-
вотът е много тежък, пен-
сиите са много ниски – има 
хора, които вземат по 5 000 
денара месечно (около 160 
лева). Цените са като це-
ните в страните от Евро-
пейския съюз, докато запла-
тите са много малки и през 
2008 година правителство-
то се похвали, че имало най-
висок бюджет и най-лошото 
е, че хората вярват и го смя-
тат за добре свършена ра-
бота – значи това, че държа-
вата е откраднала парите 
на хората от джоба, те го 
разбират като добре свър-
шена работа от правител-
ството! В последните ме-
сеци има и страшно много 
пропаганда – правителство-
то хвърля страшно много 
пари за добър маркетинг. За 
пръв път от години имаме 
и толкова дясно правител-
ство – не само в икономиче-
ски план, но и в идеологиче-
ски. Наблюдава се укрепване 
на църквата, увеличава се и 
пропагандата по телевизи-
ята, за да може на народа 
съвсем да му се промие мо-
зъкът. Предишното прави-
телство не беше чак тол-
кова дясно – те само крадя-
ха, но нямаха идеологическа 
надстройка. Другият голям 
проблем, пред който са из-
правени социални движения 
като нашето, е, че хората 
не се замислят толкова за 
своите социални проблеми и 
откъде идват те, а се заина-
тили около спора с Гърция за 
името на страната. Толко-
ва много пропаганда се из-
сипа по този случай, че има 
хора, които нямат какво да 
ядат, но това им е главният 
проблем! Покрай това, на-
кратко, се занемарява соци-
алният елемент – не се гле-
да това дали имаш заплата, 
хляб, а се гледа концентри-
рано на проблема с името 
и правителството много 
добре лъже хората с това – 
значи трябва да се борим за 
името, а не за собствения 
си джоб и хляб! И тук син-

дикатите никакви ги няма, 
може би има малко повече 
организираност в синдика-
та на образованието, там 
се развива все пак някаква 
дейност, но иначе няма за-
щита на обикновените хора 
за другите неща. Най-много 
веднъж в годината ще изля-
зат синдикатите на улица-
та да покажат, че са още 
живи и толкова. Няма никак-
во организиране за правата 
на работниците, много фир-
ми въобще нямат синдика-
ти в тях, а и много и не поз-
воляват на своите работ-
ници да си направят синди-
кати. И много лесно могат 
да ги изхвърлят от работа 
за такава дейност – хайде, 
ако си в Скопие, може и да си 
намериш друга работа след 
това, но в малките градо-
ве това практически е не-
възможно. Също така е ин-
тересно, че едновременно 
с този национализъм, кой-
то се рекламира навсякъде, 
се вихри и страшен неоли-
берализъм, който е в сянка-
та на национализма – може 
и национализмът да е само 
маската, – но така или ина-
че зад него действат убий-
ствени неолиберални про-
екти. Например дават се 
под концесия за много мал-
ко пари ключови ресурси за 
страната. Селското сто-
панство като цяло беше да-
дено на концесионери, сега 
се планира същото да ста-
не и с железниците, за да ги 
вземе най-вероятно някоя 
мултинационална корпора-
ция и всичко това се прода-
ва страшно евтино. Затова 
и мисля, че национализмът е 
просто маската, а зад него 
се вършат истинските не-
олиберални престъпления – 
като тези, които описах. И 
народът бива лъган с „маке-
донски национализъм”, за да 
могат много лесно и без де-
бат да разпродават всичко 
на международните корпо-
рации, а и на немалко гръцки 
фирми между тях!

А как се възприема от 

обикновените хора послед-

ната ви кампания против 

НАТО?

Много е трудно наис-
тина, защото Македония 
е една от страните, къде-
то официално има най-сил-
на поддръжка за членство в 
НАТО – около 90% от насе-
лението. Затова и трябва-
ше някаква смелост все пак 
да се излезе на площада и да 
се говори открито против 
НАТО. Може би не ни разбра-
ха правилно някои от хора-
та, защото тези, които са 
крайни националисти, също 
са против НАТО, но по съв-
сем други причини – зара-
ди името „Македония”, да не 
сме го продадели на Гърция 
в замяна на членството в 
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па, държавата е безпо-
мощна, сега ние не сле-
дим скайп, защото нямаме 
тази възможност. Важно 
е МВР да може да го следи 
и това е въпрос на голяма 
дискусия”, заяви по Дарик 
радио вътрешният минис-
тър Михаил Миков.

Според него идеята е в 
закона да се добави текст 
и режимът за подслушва-
не в скайпа да е като този 
за специалните разузнава-
телни средства. По мили-
ционерски мъдрият Миков 
не се ангажира с прогноза 
колко дълго ще продължат 
престъпниците да полз-
ват скайпа след като ста-
не ясно, че той се следи от 
куките. •

Антиправителствени 

протести в Исландия, 

Латвия и Литва

През миналите две сед-
мици десетки хиляди хора 
излязоха по площадите в 
Рейкявик, Рига и Вилнюс. 
Протестите са срещу ко-
рупцията и некомпетент-
ността на политиците. 
На 20 януари около 7000 
души са излезли в Рейкя-
вик, столицата на Ислан-
дия, да изразят недовол-
ството си от действия-
та на политиците. Ислан-
дия е страната, която до-
сега преживява най-тежко 
финансовата криза. Мест-
ната валута се обезцени 
двойно от октомври 2008 
досега, а заради фалита на 
банките, инвестирали ха-
зартно на международни-
те финансови пазари, хиля-
ди хора загубиха спестява-
нията си. Протестиращи-
те замеряли сградата на 
Алтинга (исландския пар-
ламент) с боя, яйца и кисе-
ло мляко, удряли тигани и 
тенджери и накрая запали-
ли голям огън на площада. 
Срещу тях са били изпра-
тени специални полицей-
ски части за борба с без-
редиците. Исландците, ко-
ито подобно на българите 
не излизат лесно по улици-
те, започват редовен про-
тест пред парламента 
всяка събота.

Над 10 000 души са про-
тестирали в Латвия на 
13 януари против услови-
ята на МВФ за отпускане 
на заем от 7,5 млрд. евро. 
Сред тях са намаляване 
на заплатите в публичния 
сектор с 15% и увеличава-
не на ДДС. Хората също 
така са протестирали 
срещу корупцията и неком-
петентността на прави-
телството. Мнозинство-
то демонстранти са били 
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НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ПО СВЕТА

Анархизмът в Македония
НАТО. Затова, за разлика от 
тях, ние говорихме на хора-
та на площада открито, че 
сме изцяло против тази ми-
литаристична организация, 
без значение дали с това или 
с друго име ще влезе държа-
вата – ние сме против НАТО 
въобще като организация, 
особено като се има пред-
вид, че очаквахме да чуем 
само реплики от типа на: 
„Какви са тези бе? Ненор-
мални!” Не, че нямаше и та-
кива, но чухме и други неща. 
Например дойдоха бежанци 
от Егейска Македония, кои-
то са избягали по време на 
Гражданската война в Гър-
ция след Втората светов-
на война. Те дойдоха при нас 
и ни казаха на ухото „Знаем 
защо сте тук и ви поддържа-
ме!”, но тихо, да не ги чуе ни-
кой. Защото те си спомнят 
или знаят за бомбите, хвър-
лени от САЩ срещу тамош-
ното население през онези 
години. Най-тъжното е, че 
много малка част от хора-
та знаят какво е НАТО всъщ-
ност – например аз самият 
съм от това поколение, ко-
ето от медиите е слуша-
ло буквално само за „Евро-
па и НАТО”. Малкцина знаят 
защо въобще е била създаде-
на НАТО като организация и 
дали днес все още има причи-
на тя да съществува.

В каква насока смятате 

да работите като органи-

зация, предвид най-тежки-

те проблеми на хората в 

Македония?

Мисля, че следващият ни 
протест ще бъде успешен. 
Надявам се да е така, не за-
щото сме много активни, а 
защото просто така се на-
вързаха нещата. Не приеха 
Македония в НАТО заради ве-
тото на Гърция. Много от 
хората се разочароваха от 
Гърция, но голяма част сега 
е разочарована и от НАТО, 
защото буквално очаква-
ха НАТО да застави Гърция 
да ни приеме в НАТО. И за-
това можем да използваме 
този момент и да говорим 
на хората защо сме против 
НАТО, да чуят нашата глед-
на точка. Смятам, че отсе-
га трябва да организираме 
протеста – нищо, че сре-
щата на НАТО е чак през ап-
рил. Другото хубаво нещо е, 
че голяма част от младите 
хора поне се информират не 
от традиционните медии, а 
от Интернет и това е до-
бре, защото там могат да 
прочетат различни неща и 
да видят и други гледни точ-
ки, включително и анархист-
ката такава. Младите не 
искат информацията вече 
да им се пласира, а я търсят 
в Интернет. Затова и ние 
като организация използва-
ме Мрежата и по този на-
чин кръгът ни се разширява. 
Само за по-старите поколе-
ния – не знам, може би тряб-

ва да се поработи и в мест-
ните масмедии – радио, те-
левизия, вестници, – за да 
могат и те да чуят за нас. 
Това ще е трудно обаче, за-
щото на такива места ра-
ботят хора, чиито интере-
си могат да бъдат засегна-
ти от нашата пропаганда и 
които имат по-други разби-
рания. Има нещо обаче, кое-
то забравих да спомена във 
връзка с темата за НАТО. 
Както знаете, по-голямата 
част от населението тук е 
македонско, но другата голя-
ма етническа група са албан-
ците. След събитията от 
2001 година голяма част от 
македонците се изплаши-
ха и техният страх ги кара 
да гледат на структурите 
на НАТО като на спасение, 
но малко от тях знаят, че 
НАТО не решава и не се зани-
мава с вътрешните пробле-
ми на една държава. Затова 
и ние като активисти тряб-
ва да се опитаме да убедим 
такива хора, че истината е 
по-различна – например Ис-
пания, която е в НАТО от 
1982 година, има проблеми 
с ЕТА отдавна, но НАТО не 
са решили проблема с баски-
те сепаратисти там. Тряб-
ва да разпространяваме та-
кива информации, които ще 
бъдат доста полезни на хо-
рата. Затова трябва, освен 
в Интернет, да имаме и кон-
такти на живо, с хората от 
улицата.

Ако трябва обаче да 

степенуваме проблеми-

те на населението в Ма-

кедония, кой е най-главни-

ят проблем тук? НАТО или 

нещо друго? Кои са приори-

тетите пред вас?

Да, това е проблемът. 
Има приоритети, които на-
родът усеща, но казах, че 
хората черпят основната 
част от информацията от 
масмедиите, а те са поч-
ти изцяло контролирани от 
властта – изпълнителна, за-

конодателна, съдебна и т. н. 
Така в приоритет се пре-
връща например въпросът 
с името на държавата, бла-
годарение на пропагандата 
на масмедиите – това е ре-
алността. Вторият приори-
тет, който се насажда след 
въпроса за името, е влиза-
нето в НАТО и Европейския 
съюз, а това е пропаганда, 
която съществува от вре-
мето на независимостта на 
Република Македония – от 
1991 г. до днес се слуша само 
за НАТО и Европа и ако чо-
век има по-различни възгле-
ди, го смятат за нещо не в 
ред, защото според повече-
то хора такъв човек не виж-
да очевидното. А относно 
истинските социални про-
блеми на народа – не знам, 
когато ножът опре в гър-
лото, тогава може и някой 
да се разбунтува, но дори и 
в тази ситуация се чака да 
се жертва някой, а не да се 
разбунтуват всички, а после 
вече, ако може, да се пръкне 
някоя инициатива. Просто 
народът е забравил, че може 
с протест да се реши нещо, 
а тъжното още е, че има 
страшно много хора, които 
членуват в политическите 
партии и всички тези хора 
в своя обществен живот се 
съобразяват с изискванията 
на техните партии. Така че 
я има и тази страна на не-
щата – това са хората, ко-
ито обикновено имат мне-
ние, които дават интервю-
та по дадени въпроси, които 
правят анкети и т. н. Про-
блемът е сложен. Ако и наро-
дът да чувства тежестта 
на социалното статукво, на 
него му биват налагани дру-
ги приоритети.

Какво мислиш лично ти 

за отношенията между 

албанците и македонците 

след конфликта?

През 2001 г. всичко беше 
много поляризирано и се 
чувстваше, че наистина 

може да избухне сериозна 
война между двата етноса, 
но откакто нещата се ус-
покоиха и се приеха някакви 
решения, се поуспокои мал-
ко ситуацията – не, че не 
се чувства никакво напре-
жение, но поутихна всичко. 
Разделението обаче оста-
на – някак си неофициално 
се знае, че в едната част на 
Скопие например живеят ос-
новно албанци, а в другата – 
македонци. Така че поляриза-
цията не е отминала, може 
да е по-тиха, но съществува 
като наелектризираност. 
Освен това трябва да ка-
жем, че се наблюдава иконо-
мически подем сред албан-
ското население в държава-
та – колкото и да сме анти-
националисти, не можем да 
отречем този факт и това 
разбира се води до завист 
от страна пък на бедните 
македонци. В този смисъл 
македонците се чувстват 
застрашени като цяло, за-
щото албанците имат висо-
ка раждаемост, а сред маке-
донците се наблюдава мно-
го висока смъртност, още 
повече, че в районите с пре-
обладаващо македонско на-
селение се наблюдава по-го-
ляма бедност и липса на раз-
витие и витае някаква де-
пресия. От друга страна, в 
западния край на Македония, 
където преобладава албан-
ското население, постоянно 
се отварят нови фирми, из-
гражда се нещо, чувства се 
развитие. И въпреки, че няма 
открита омраза на улицата, 
това напрежение и тази за-
вист се усеща, но все пак с 
течение на времето наро-
дът започва постепенно да 
свиква, че трябва да се жи-
вее заедно.

Вие като анархисти мо-

жете ли да правите някак-

ва пропаганда по този въ-

прос?

Да, можем и правим някои 
неща. В „Ленка” например се 
говореше още от самото 
начало за конкретни анти-
националистически дейст-
вия и по отношение на маке-
донския, и по отношение на 
албанския народ, но големи-
ят проблем е, че ние почти 
нямаме активисти албан-
ци. Имаме турци, имаме от 
други националности, но ал-
банци нямаме. Или няма та-
кива, или ние не познаваме. 
Според мен голяма част от 
активните албанци най-ве-
роятно са в двете големи 
албански партии и затова 
няма много други, алтерна-
тивно ориентирани активи-
сти. Вярвам, че в близко бъ-
деще ще намерим такива, 
сигурно ще се появят, но за-
сега е трудно и глупаво даже 
да правим голяма антинаци-
оналистическа проява по 
този въпрос, при положение, 
че все още нямаме албанци в 
редиците си. •

Интервюто взеха 
Иво и Тошо

» » » продължава от страница 5

... за воспоставување општество базирано на 
хумани вредности, демократско одлучување и 
праведна распределба на средствата на произ-
водство, општество кое нема да биде владеено 
туку управувано, кое нема да биде компетитив-
но туку солидарно, општество кое нема да се 
заснова на национализам, милитаризам, авто-
ритарност, клерикализам, конзервативизам и 
дискриминација, туку ќе се стреми кон односи 
што ќе поттикнуваат на соработка, мирољу-
бивост и напредок на целото човештво; опш-
тество што ќе се заснова на слобода, рамно-
правност и социјална правда.

Из платформата на 
Движение за социална правда – „Ленка”
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мирни, но група от някол-
костотин души е замеря-
ла правителствени сгради 
с павета и снежни топки. 
Ранени са 25, а арестува-
ни 106 души. След демон-
страциите президентът 
Валдис Затлерс, който до-
сега е подкрепял управля-
ващата коалиция, изненад-
ващо е предложил да сви-
ка референдум, който да 
позволи на избирателите 
да поискат разпускане на 
парламента. По думите 
на президента доверието 
към правителството се е 
„сринало катастрофално”.

Литовските профсъюзи 
са организирали протест 
срещу дясно-центристко-
то правителство, което 
увеличи данъците и нама-
ли разходите за общест-
вения сектор. Над 5000 
души са се събрали пред 
парламента, скандирайки 
„Крадци, крадци”. Някои от 
тях са мятали яйца и снеж-
ни топки, а после и камъ-
ни, които са счупили про-
зорците и са провокирали 
полицията да използва съл-
зотворен газ и гумени кур-
шуми, за да ги разпръсне. •

Атака в Солун за 

солидарност с К. Кунева

На 9 януари 2009 офисите 
на „OIKOMET” в Солун (ма-
фиотите-работодатели 
на Кунева) бяха разруше-
ни. Акцията е минимален 
отговор на опита за убий-
ство на българската еми-
грантка и синдикалистка 
Костадина Кунева от хора, 
работещи за нейния рабо-
тодател. •

Обща стачка във 

Франция

На 29 януари Франция пре-
живя един „черен” четвър-
тък – най-вече за общест-
вения транспорт, образо-
ванието и здравеопазване-
то – след призива на всич-
ки синдикати за едноднев-
на стачка.

Основното искане е по-
вишение на заплатите, га-
рантиране на заетостта 
и подобряване на положе-
нието на работещите.

„Недопустимо е труде-
щите се да бъдат първи-
те жертви на икономи-
ческата криза”, заявяват 
синдикатите. 

Протестните дейст-
вия се радват на широка 
обществена подкрепа – 
70% от французите ги 
одобряват, но също толко-
ва настояват за минимал-
но обслужване по време на 
стачката. •

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Държавата не иска трезвеници
Употребата на алкохол си-
гурно е много старо явле-
ние. Изглежда, че виното е 
най-старото питие, което 
са вкусили хората около Сре-
диземноморието, поради 
най-лесния начин за пригот-
вянето му. С него и те са си 
устройвали пиршества и ве-
селби по подобие на своите 
богове, а поради ниското му 
съдържание на спирт и прос-
тия начин на живот, който 
са водили хората, и без сери-
озни последици.

С течение на годините 
обаче, с развитието на тех-
нологиите, се създават нови 
спиртни напитки със значи-
телно по-високи градуси, но 
и с по-сериозни последици.

Медицината отдавна си 
е казала думата за пораже-
нията, които пиенето нана-
ся на раз лични органи на чо-
вешкото тяло. Но спиртът 
влияе пагубно и върху мозъка 
и става причина за редица 
психични отклонения. Пора-
женията са особено тежки в 
напредналия стадий – така 
нареченият „алкохолизъм”.

Какво е положението в 
нашата страна днес? Кръч-
ми, ресторанти, кафе нета, 
барчета със сервиране на 
спиртни напитки се сре-
щат под път и над път. Поч-
ти във всички големи градо-
ве има пивоварни за произ-
водство на бира. В почти 

всички по-големи селища, 
където има лозови масиви, 
има и винарски изби, а в ця-
лата страна няма населено 
място без казани за варене 
на домашна ракия.

В същото време стават 
множест во катастрофи по 
пътищата с немалко уби-
ти и осакатени пътници и 
пешеходци, с нанесени ог-
ромни материални щети, 
вследствие на употребен 
алкохол. Немалко убийства 
се извършват под влияние-
то на алкохол ното опияне-
ние. Изнасилвания, кражби, 
кавги, разпри и какво ли не 
още се върши под влиянието 
на спиртните пари. Колко 
разбити семейства, разва-
лени отношения между прия-
тели, съседи, съграждани.

Над 70% от трудовите 
злополуки в производство-
то са вследствие на мо-
ментна или предшестваща 
злоупотреба с алкохол.

За внос на цигари през ми-
налата година сме похарчи-
ли 40 милиона долара, а за 
спиртни напитки – 30 мили-
она и в същото време сто-
им с протегната ръка към 
европейските органи зации 
като просяци за помощи, за 
да закърпим някоя и друга 
дупка. Да, у нас стават как-
ви ли не поразии, харчат се 
на вятъра огромни су ми, но 
като че ли не се прави най-

важното – предпазване на 
подраства щото поколение 
от пороците, които зали-
ват страната: пиене, пу-
шене, наркомания и хазарт. 
Истината е, че за сметка 
на здравето безсъвестни 
търгаши – и най-вече дър-
жавата със своите данъци 
и акцизи – натрупват свои-
те мръсни милиони. Още На-
полеон III е казал, че тютю-
нопушенето е порок, кой-
то носи 100 милиона фран-
ка всяка година от данъци 
и той щял да го забрани на-
часа, ако му покажат една 
добродетел, която да носи 
толкова приходи. Държава-
та не се е променила изобщо 
оттогава, а колкото по вече 
те печелят, толкова по-бър-
зо деградират хората. 

Спомням си, че преди 9 
септември 1944 година в 
България имаше въздържа-
телни дружества със свои 
клубове. В тях се водеше 
просветна работа, като се 
изнасяха беседи, четяха се 
реферати и се прожектира-
ха филмчета за вредата от 
тютюнопушенето и спирт-
ните напитки – и въздър-
жателите тогава никак не 
бяха малко. За съжаление и 
тогава властите не гледаха 
с добро око на тях под пред-
лог, че там се събираха лица 
с леви убеждения. След деве-
ти пък болшевишките вла-

сти ги разтуриха под пред-
лог, че в тях се събират 
анархисти, което впрочем 
си беше истина, тъй като 
всички анархисти, които по-
знавах, бяха въздържате ли. 
„Народната власт” след за-
браната на клубовете прех-
върли функциите им на Ком-
сомола, но от това нищо не 
излезе.

Засега не съм чул никъ-
де да се говори за въздър-
жателни дружества, нито 
да се провежда някаква дей-
ност. Непрекъснато чувам 
обаче, че голям процент от 
учащите се са вкусили „сла-
достта” на наркотиците, 
че възрастовата граница 
на пушачите е в най-долни-
те класове и че ог ромната 
част от учениците, вклю-
чително и момичетата пу-
шат и пият.

Колко хубаво и полезно би 
било, ако имаше клубове, дис-
котеки и дру ги заведения за 
въздържатели, където да се 
събират младежи, а защо не 
и възрастни? Мисля че посе-
тители не биха липсвали. И 
това би било възможно, ако 
не се мислеше само и един-
ствено за непосредствена-
та печалба.

Дали ще има кой да се за-
еме с тази благородна зада-
ча? Или на държавата не са ґ 
нужни трезвеници? •

Георги Божилов

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Видин
За мен родният ми град Ви-
дин не е толкова географско 
понятие, колкото вид поли-
тико-икономическа закър-
нялост. Има няколко големи 
предприятия, приватизира-
ни, тоест подарени на руски 
и други бандити. Почти не 
са правени инвестиции в 
нови технологии и подобре-
ния. Заплатите са поне 2 
пъти по-ниски от тези в Со-
фия. Приятел работи като 
фрезист в помпен завод 
за смешната заплата от 
350 лева. Когато го попитах 
не могат ли да спретнат 
една стачка за увеличение 
на заплатите, бях посрещ-
нат с най-безумния поглед, 
който съм виждал. Погле-
дът на страха, на роба, об-
речен навеки да мъкне пран-
гите си. Страхът е главни-
ят инструмент на Капита-
ла за обуздаване и дисципли-
ниране.

Като контрапункт ще по-
соча стачката на шивачки-
те преди 1 година. Поводът 
беше неплащането на 2-3 за-
плати. В определени ситуа-
ции жените са по-смели от 
„силния” пол. Подобни прояви 
на осъзнаване и съпротива 
са светъл лъч за моя град и 
се надявам да не бъдат инци-
дентни, а да вещаят начало-
то на Война на Страха. •

Миро

:-)

Спрете Интернета!
Скъпи съотечественици,

Интернет е страховита 
територия, пълна с каракон-
джоли, дракони и най-разно-
образни изроди. Хората, ко-
ито четат, пишат и общу-
ват в мрежата, са най-чес-
то маниакални убийци, изна-
силвачи, наркотрафиканти и 
терористи-канибали. Фору-
мите и блоговете се използ-
ват за организиране на ван-
далски протести, покуше-
ния срещу политици, банко-
ви обири и оргии с животни. 
Така наречената “световна 
мрежа” е зло, което пречи на 
българите да живеят норма-
лен, спокоен, почтен трудов 
живот. Ако не искаме в тази 
държава да стигнем до поло-
жение, в което всеки говори 
каквото си поиска, тази на-
паст трябва да бъде следе-
на и ограничавана.

Миналата седмица ин-
тернет-психарите орга-
низираха “виртуална” ата-
ка срещу правителството. 
Неспособни да постигнат 
нищо в собствения си жи-
вот, хакери, блогъри и дру-
ги наркомани създадоха де-
сетки “връзки” към сайта на 
правителството така че 
ако търсите думата “про-
вал” в популярната “търсач-
ка” “Гугъл” да попаднете на 
сайта на правителството. 
Така отново злепоставиха 

страната пред чуждите ме-
дии и дадоха начало на още 
една антибългарска кампа-
ния точно в момента, в кой-
то обществото има нужда 
от обединение около нацио-
нално-отговорната идея за 
отваряне на трети и чет-
върти блок на АЕЦ Козлодуй. 
Две седмици по-рано същи-
те тези хора направиха дру-
га, още по-шокираща атака 
срещу българската държав-
ност организирайки кърваво 
посегателство срещу Бъл-
гарския парламент. Само из-
ползваната умерена сила на 
полицията спаси държавата 
от хаос, разруха, морална ни-
щета и свобода на словото.

Онзи ден един от тях от-
влече автобус. Благодаре-
ние на личната намеса на 
министъра на вътрешните 
работи инцидентът завър-
ши без жертви. Но знаем ли 
какво ще направят утре? 
Тези хора се крият в мрежа-
та под хитроумно измисле-
ни псевдоними, които често 
звучат точно като собст-
вените им имена, така че да 
не можем да ги открием. В 
истинския живот те са чес-
то незабележими. Хакери-
те и блогърите обикновено 
са ниски, съсухрени и недо-
волни от живота. В реалния 
свят не говорят за подрив-
ната си дейност. Огледай-

те се внимателно- може ня-
кой от най-близките ви при-
ятели да пише против пра-
вителството, да се възму-
щава от корупцията или да 
продава човешки органи в 
интернет.

Единствената възмож-
на мярка срещу произвола в 
“интернет” е да се наложи 
пълен и постоянен контрол 
над цялата мрежа, внима-
телно да се филтрира ин-
формацията, която постъп-
ва на територията на стра-
ната. Затова умоляваме 
уважаемите читатели, ако 
познават някого, който се 
занимава с хакерство, черна 
магия  или поддържа блог, из-
общо някой, който има дос-
тъп до интернет, да се оба-
дят на телефон 166 или в 
най-близкото поделение на 
МВР. Само с пълен контрол 
върху интернет можем да 
сложим край на трафика на 
хора, наркотици, оръжие и 
информация. •

От ръководството на 
Обединено Патриотично 

Работническо Движение За 
Възстановяване На Родината, 

Социална Справедливост и 
Народен Възход 
(ОПРДВРССНВ)

Блогът на Никола
www.nicodile.eu
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Из спомените на Стоян 

Цолов:

Сложиха ми железни белез-
ници на извитите зад гърба 
ръце. Преди това часове на-
ред ме държаха прав с лице 
към стената и опрени вър-
ху нея пръсти под наклон. За-
почнаха денонощен разпит. 
Шестима различни последо-
вателно се изреждаха през 
четири часа, за да ми зада-
ват едни и същи въпроси, на 
които давах едни и същи от-
говори. Почивката траеше 
броени минути, докато из-
пивах голия чай сутрин и из-
яждах обедната и вечерна-
та чорба с парче хляб. Ясно 
ми беше, че целта е да ме до-
ведат до пълно изтощение 
на нервната система и да 
отговоря на въпросите им, 
както те желаят...

Както през дните, така 
и през нощите белезници-
те не се сваляха от ръцете 
ми. Имаше моменти, когато 
ме оставяха да преспивам 
на голия под с вързани от-
зад ръце. Белезниците, тип 
„змийчета”, при всяко разпъ-
ване се впиваха в китките 
на ръцете и нерядко от тях 
потичаше кръв. Белегът, 
като следа от онова време, 
още личи на ръката ми...

Из спомените на Христо 

Колев Йорданов:

Във влака силно впечатле-
ние ми направи едно бебе, 
което родилката отвежда-
ше от болницата у дома си в 
Пернишко. Бебето беше уви-
то в лигнин. Бедна цъфтяща 
България!

Докараха ни в „Куциян”. 
Изправиха ни пред една ко-
кетна къщичка, заградена 
с една много хубаво обра-
ботена зеленчукова гради-
на. От следващите влако-
ве дойдоха още няколко гру-
пи и пред входа на управле-
нието се събрахме около 15 
души. На входа пишеше: „Въз-
питател”. Имаше и лозунг: 
„Човек – това звучи гордо!” 
Смрачаваше се и ни накараха 
да влезем в мазето под кан-
целариите, което се препъл-
ни. Пълна тишина. Часовете 
се нижеха бавно, бавно. На 
един от арестантите се до-
ходи по голяма нужда. Той все 
да се превива от болки, сра-
муваше се да извърши това. 
Трябваше дълго да го уверя-
ваме да се свие в едно кюше 
и да се облекчи. Дойде полу-
нощ. Чуха се стъпки, влязо-
ха хора и извикаха един от 
арестуваните. Горе в кан-
целарията се чуха стонове, 
тропане, скачане, биеха ня-
кого. След свършването на 

операцията същата топур-
дия се повтори, потрети и 
така до късно след полунощ. 
На заранта останалите ни 
откараха и аз се срещнах с 
групата около 20-25 души 
от моите най-близки при-
ятели-съидейници, които 
бяха тук отпреди 6-7 месе-
ца. Между тях бяха Васил То-
доров, Георги Карамихайлов, 
Славейко Павлов, Коце Заха-
ринов, Михаил Миндов, Же-
лязко Петков, Желязко Мала-
нов и др. 

Когато вечерта през пър-
вия работен ден се върнах-
ме от работа, докато раз-
говарях с група приятели в 
трапезарията, мина Герша-
нов и пътьом ми каза:

– Ние с теб познаваме ли 
се?

– Да, познаваме се – отго-
ворих аз.

– Бил ли съм те тебе?
– Да, били сте ме.
–Пак ще те бия. 
Васил Тодоров ми каза:
– Тази нощ ще те бие.
– Какво мога да направя?
Отведоха ни в помещени-

ето да спим. В полунощ мили-
ционер ме подири и ме отве-
де в канцеларията на Герша-
нов. Милиционерът застана 
срещу вратата с шмайзера. 
Гершанов ми зададе въпроса:

– Къде са парите на феде-
рацията?

– По този въпрос в ДС Со-
фия съм дал нужния отговор. 

Гершанов ми нанесе жес-
ток побой, отначало с плес-
ници, след това ме накара да 
легна по очи, качи се на ма-
сата, рипва много пъти, кол-
кото може и многократно 
скача по гърба ми докато се 
умори.

– Стани!
Ако можех да направя 

това, изтощен крайно, след 
48 денонощия глад, които 
бях прекарал в ДС София... 
Все пак дойдоха ми сили, ста-
нах пребит и едвам се дов-
лякох до помещението. Сма-
зан, легнах на нара в плен на 
милиони дървеници. Беше ми 
трудно да лежа на лявата и 
дясната страна, по гръб или 
по очи, а на заранта тряб-
ваше с групата с маршова 
песен да отида на работа. 
Следващата вечер по същия 
начин бях извикан от мили-
ционера и отведен в канце-
ларията. Освен милиционе-
рът с шмайзера и Гершанов 
с бича и ботушите си, на 
едно легло лежеше по очи, 
държейки в ръка бич, Петър 
Гогов. Гершанов повтори по-
боя с плесници и скачане вър-
ху мене. В един момент Пе-
тър Гогов стана. Нанесе ми 
няколко удара с бича и ска-
ча многократно връз мен с 
единия си крак, след което 

ме остави. Прибрах се в по-
мещението с впечатение-
то, че едва ли вече ще мога 
да стана. Обаче можех. На 
заранта влязох в строя и 
тръгнах на работа с непри-
ятните ни маршови песни, 
които задължително ни ка-
раха да пеем. На другия ден 
се образува дисциплинар-
на група от трима души: 
аз, Йордан Тодоров Вълчев 
и Стефан Траянов Костов. 
Членовете на групата бяхме 
натоварени със задължение-
то веднага след вечерната 
проверка до късно да носим 
с тарги въглища за нуждите 
на кухнята. В този момент 
вече не вярвах, че органи-
змът ми ще издържи и очак-
вах най-лошото. Скоро оба-
че ми наложиха ново наказа-
ние. След работа ме чакаше 
милиционер, който отново 
ме подкарваше към рудника 
и ме предаваше на милицио-
нера от втора смяна. Като 
се върнех от втора смяна, 
след вечеря, друг милицио-
нер ме вземаше и ме завеж-
даше при трета смяна. Така 
беше от събота вечерта и 
в неделя; бях оставен на по-
чивка в понеделник. Този „се-
анс” продължи около един ме-
сец. Винаги съм се учудвал 
как успях  да издържа 
терора, упражняван 
върху мен... •

НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО

16.12.1948: Една мрачна годишнина 
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ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Георги Хаджиев: Основи на безвластието
СОЛИДАРНОСТ

Подобно на свободата, соли-
дарността е също биологич-
на нужда, инстинкт и закон 
на живота. Проявите на со-
циалност, на взаимопомощ, 
на солидарност и на пожер-
твувателност дори на от-
делните индивиди, заради 
другите, за групата, за се-
мейството, за общността, 
за вида сред животинския 
мир, са наблюдавани през 
всички времена. Естество-
изпитатели, пътешестве-
ници и любители на приро-
дата винаги са ги посочвали 
като пример, още философи 
от древна Гърция са правили 
своите обобщения, основа-
ни на тези прояви; поети от 
всички времена са ги възпя-
вали. Но пръв Дарвин в своя-
та книга „Произход на чове-
ка” представя тези прояви 
на социалност у животните 
като същност, имаща харак-
тера на биологичен закон. 
По-късно и Кропоткин, в за-
щита на дарвинизма от изо-
пачителите му, се заема об-
стойно да проучи този род 
прояви в книгата си „Взаимо-
помощта като фактор на 
еволюцията”. С този свой 
труд той обосновава едно 
ново учение в биологична-
та наука, което става осно-

ва на цялата анархистична 
доктрина.

И наистина, основното 
запознаване с живота на 
всички видове от цялата зо-
ологическа стълбица, като 
се започне от насекомите 
(пчелите, мравките, терми-
тите и пр.) и се стигне до 
най-висшето животно – чо-
векът, дава възможност да 
се констатира огромното 
значение на взаимопомощ-
та, на социалния инстинкт, 
на солидарността, която 
често при някои видове се 
явява дори преобладаващ 
фактор, паралелно с борба-
та за съществуване меж-
ду отделните видове. Тази 
социалност, този общест-

вен инстинкт, това сдру-
жаване, което понякога взи-
ма широки размери, се явява 
и най-мощното средство в 
тази борба, което гаранти-
ра не само ефикасност и ус-
пех, но осигурява и прогре-
сивното развитие на тези 
видове, у които намира най-
голямо приложение.

В човешката история 
практиката на взаимопо-
мощта, на солидарността, 
на съюзяването също е дала 
ярък отпечатък, проявявай-
ки се най-често паралелно 
със свободата. Епохите на 
най-голяма лична и социал-
на свобода в историята на 
човечеството са едновре-
менно и епохи на най-голяма 

обществена солидарност. 
Свободата и солидарност-
та в човешкото общество 
са толкова ярко очертани и 
взаимносвързани, че се сли-
ват в една обща проява и се 
представят като две стра-
ни на едно и също явление. 
Свобода без солидарност 
става невъзможна, солидар-
ност без свобода се оказва 
немислима в едно общество, 
което се развива и процъф-
тява в своя стопански и кул-
турен напредък. Републики-
те на древна Гърция, епоха-
та на селската община пре-
ди това и средновековните 
свободни градове по-късно, 
с тяхната сложна и препле-
тена мрежа от най-различ-
ни сдружения, са най-често 
изтъкваните примери на ви-
соко проявена обществена 
солидарност, съпътствана 
от всестранен напредък.

В по-ново време коопера-
цията, която обединява сто-
тици милиони хора в света 
на местна, национална и ин-
тернационална основа и об-
хваща най-разнообразна дей-
ност; работническите сдру-
жения, които също обединя-
ват милиони хора по цялата 
земя и всякакви други сдру-
жения от местен, национа-
лен и международен харак-
тер, обединяващи често хо-
рата по съсловия и по класи, 
за да водят борба едни про-

тив други, са също едно нео-
провержимо доказателство 
за съществуването на со-
лидарността, която при чо-
века от инстинкт, какъвто 
тя се явява у животните, 
се превръща в съзнателен 
стремеж, в акт на обмис-
лено и преднамерено дейст-
вие.

Обществото като цяло 
никога до днес не е успявало 
да реализира солидарност-
та между всички свои члено-
ве – това не може да се ос-
пори. От съществуването 
на потисничеството и екс-
плоатацията обществото 
винаги е било разделено на 
враждуващи помежду си об-
ществени групи и катего-
рии - съсловия, класи, касти, 
властници, управляващи, по-
тисници и поданици, упра-
влявани, потискани, експло-
ататори, привилегировани, 
облагодетелствувани и екс-
плоатирани, обезправени и 
бедни. И тъкмо това разде-
ление, което има също обяс-
нение, е пречило на общест-
вената солидарност, а от-
там и на социалния – култу-
рен н материален – напре-
дък.

Обществото и днес 
също – и то повече от вся-
кога – е разделено на класи, 
разделение, което е във вре-
да на човечеството, защо-
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БОЛШЕВИШКИТЕ ПОТАЙНОСТИ

Забранената дума – от Ботев до днес
Къде и кога е роден Ботев? 
Всеки що-годе грамотен 
български гражданин би 
трябвало да знае отговора 
на този въпрос – на 25 де-
кември (стар стил) 1847 г. 
или на 6 януари (нов стил) 
1848 г. в подбалканската па-
ланка Калофер. Бащата на 
Христо Ботев – даскал Бо-
тьо Петков – е родом от 
град Карлово и в периода 
1840-1869 г. учителства в 
Калоферското килийно учи-
лище. През 1846 г. този без-
спорно високообразован за 
времето си просветител и 
книжовник се оженва за кало-
ферката Иванка Стойкова 
Дрянкова и младото семей-
ство се нанася в едно от по-
мещенията на старото ки-
лийно училище при църквата 
„Св. Богородица”. Училището 
отдавна не съществува, но 
там е поставена мрамор-
на плоча с надпис: „Тук живя 
и учителства даскал Ботьо 
Петков и се роди Христо 
Ботев”. По-късно даскалът 
се преместил в дома на тъс-
та си, където израснали де-
цата му. Къщите са изгоре-
ли по време на Руско-турска-
та война 1877-78 г., но през 
1942 г. домът на Ботьовия 
тъст Дрянков бива възста-
новен по отдавнашни пис-
мени спомени на очевидци, 
където сега се помещава 

къщата-музей „Христо Бо-
тев”. Горецитираните дан-
ни за месторождението на 
Христо Ботев бяха настър-
вено оспорени от карловска-
та общественост през 30-
те години на 20-ти век, най-
вече чрез местните краеве-
ди Н. Славчев и Н. Начев, бом-
бастично лансирали тезата 
за Христоботевото ражда-
не не къде да е, а в Карлово. 
Съображенията им се осно-
вават на прастари махлен-
ски възпоменания, трети-
ращи патриархални тради-
ции и някои църковни кано-
ни. Приоритетно се изтък-
вал аргументът, че даскал 
Ботьо през 1847 г. живеел 
фактически под покрива на 
Калоферската църква „Св. 
Богородица”, а според цър-
ковните канони абсолютно 
недопустимо било под чер-
ковен свод да се извърши 
раждане. Ето защо даскал 
Ботьо уж преместил родил-
ката в бащината си къща 
в Карлово, където се родил 
и неговият син Христо. По-
дир няколко дни първескиня-
та се завърнала в Калофер. 
Контрадоводите на кало-
ферци по този епохален въ-
прос също не страдали от 
логична обосновка, защото 
за какъв чемер лехусата ще 
я мъкнат чак в далечното 
Карлово, вместо тутакси 

да я отведат при майка ґ в 
Калофер, която би помогна-
ла на дъщеря си при раждане-
то?! В ожесточения спор се 
включил и Ботевият брат 
– тогавашният запасен ге-
нерал-лейтенант Кирил Бо-
тев, който в едно свое пис-
мо, публикувано в пловдив-
ския вестник „Южно ехо” 
през 1933 г., пише между 
другото: „Майка ми е разпра-
вяла пред много хора, журна-
листи, биографи и пред де-
цата си подробно, кога и где 
и при какви обстоятелства 
нейното първо чедо Христо 
се родило в Калофер, в ста-
рото килийно училище, на 
Коледа, и затова е бил кръс-
тен Христо.” След като че-
сането на езиците по карди-
налния проблем за мястото 
и деня позатихва, иде ред на 
също толкова ярос тна по-
лемика за годината. Накрая, 
през 1969 г. в румънските 
архиви е открит напълно ав-
тентичен формуляр, попъл-
нен лично от Христо Ботев, 
когато бил учител в град Из-
маил – 1870 г. В него е фикси-
рано, че Ботев е на 22 го-
дишна възраст и е роден „на 
25 декември 1847 г.”

Що се отнася обаче до ос-
новния въпрос в „ботеведе-

нието”, който несъмнено 
нарочно не се разисква под 
никаква форма от байга-

нювската академична общ-
ност, а именно дали Христо 
Ботев е първият български 
анархист, щом творбите 
и цялата му дейност свиде-
телствуват недвусмислено 
за това – тук титулувани-
те интелектуални мекере-
та се възползват неизменно 
от Хамлетовия завършек: 
„Останалото е мълчание”. 

Безгранична е болшевиш-
ко-комунистическата наг-
лост при изопачаването и 
премълчаването на исто-
рическите факти, за което 
говори и друг очебиен по-
скорошен пример – чества-
нето на 90 години от рож-
дението на популярния бъл-
гарски анархист Георги Же-
чев – бележит поет, публи-
цист и преводач. Ознаме-
нуването на събитието се 
състоя в родния град на Же-
чев – Хасково и беше прове-
дено от Съюза на превода-
чите в България, Окръжния 
и общинските съвети за ду-
ховно развитие, Дружество-
то на съюза на български-
те писатели и хасковския 
Дом на литературата през 
април 1987 г. – времето на 
гласността и перестройка-
та. Присъстващите на кул-
турното мероприятие оба-
че изобщо не чуха дали няко-
га Жечев е бил анархист. На-
против, натрапчиво се съз-

даде впечатлението, че той 
е един от най-ярките аполо-
гети на съветския общест-
вен строй и на съветската 
литература. В брошурата, 
издадена по повод юбилея, на 
поместената снимка (един-
ствената, освен индивиду-
алната фотография на Геор-
ги Жечев) за организирано-
то от хасковския анархист 
и личен приятел на юбиляра 
Делчо Василев гостуване на 
Жечев, Багряна и Хаджимар-
чев в Хасково през 1946 г., 
името на Василев не се ци-
тираше в надписа под фо-
тоса, тоест присъствието 
му на организираното от са-
мия него мероприятие беше 
безцеремонно инкриминира-
но! Не бе допуснато изказва-
не за живота и дейността 
на Георги Жечев от хасков-
ския анархист Панайот Ма-
нахилов, който в знак на про-
тест напусна тържество-
то. И така, според устро-
илите жечевия 90-годишен 
юбилей, юбилярът се оказва 
активен участник в Деве-
тосептемврийската рево-
люция през 1944 г. и неумо-
рим строител на социали-
зма и комунизма в България. 
По-нататъшен коментар е 
напълно излишен и нездра-
вословен за всеки горе-долу 
нормален човешки разум! •

МАКАР

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Георги Хаджиев: Основи на безвластието
то разбива цялостната об-
ществена солидарност и не 
позволява да се осъществи 
всеобщото щастие на хора-
та.

Но нито в историческо-
то минало, нито днес зло-
вредното разделение не е 
успяло да унищожи напъл-
но инстинкта за взаимопо-
мощ, чувството за соли-
дарност, духа на сдружение. 
Дори като средство за бор-
ба на отделно обособените 
социални категории, соли-
дарността, сдружението се 
проявяват мощно във всич-
ки общества, включително 
и в тези, където една пар-
тийна или лична диктатура 
се стреми да унищожи вся-
ка социалност, като я замес-
ти с един казармен режим. 
Нещо повече, социалният 
инстинкт е толкова дълбо-
ко вкоренен в човека, че по-
някога той неволно надска-
ча границите на разделе-
нието и се проявява между 
хора от различни класи, кои-
то все пак са запазили един 
общ признак – човечността. 
Без да идеализираме тези 
случаи, нито да искаме да ги 
представим като някакъв 
принцип, ние не можем да не 
признаем – и никой не може 
да отрече това, дори и най-
пристрастеният и фанати-

чен привърженик на класо-
вата борба, – че всекиднев-
ният живот показва много 
такива факти на обществе-
на взаимопомощ между хора 
от различни социални групи, 
дори воюващи помежду си. 
Това са отношения, възвели-
чавани и възпявани от хора-
та на изкуството. Тези про-
яви са характерни, особено 
в периоди на общи бедствия 
и катастрофи: земетресе-
ния, наводнения, градушки, 
пожари, войни и пр.

Следователно, никой не 
може да отрече, че както 
свободата, така и соли-
дарността е принцип в об-
ществените отношения, 
признат от мнозина, про-
кламиран още от Френска-
та революция в знаменита-
та формула „Свобода, брат-
ство и равенство” и написан 
днес върху много знамена на 
партийно-политически, со-
циално-икономически, про-

фесионални и културно-про-
светни организации.

Солидарността също е 
един от основните прин-
ципи на безвластието. Но 
трябва да се признае, че ма-
кар солидарността да е ши-
роко практикувана в отно-
шенията между безвластни-
ците, много по-широко, от-
колкото между всички други 
хора, факт, в който са убе-
дени дори и враговете им, в 
пропагандата на безвласт-
ническите идеи този прин-
цип е останал до извест-
на степен засенчен от пре-
имущественото изтъква-
не на свободата. И това е 
лесно обяснимо. В общест-
вения живот често се случ-
ва, като реакция на дадено 
много широко разпростра-
нено явление, да се отива до 
прекалено подчертаване на 
противоположността му. 
Свободата е толкова сил-
но погазвана, че анархисти-

те, явявайки се единствени-
те ґ верни и последовател-
ни защитници, са се очер-
тали главно с пропагандата 
си и борбата си за свобода. 
Това е дало повод за извест-
ни отрицателни прояви у 
някои безвластници, които 
отиват до там, че считат 
свободата едва ли не като 
единствен принцип на без-
властническата философия.

Истината, ако можем да 
си позволим степенуване, е, 
че солидарността в безвлас-
тническата концепция зае-
ма първо място и че тя ха-
рактеризира много повече 
философията на анархизма, 
отколкото свободата, без 
да става дума, разбира се, 
за тяхното противопоста-
вяне. Напротив, ако трябва 
безвластието да се харак-
теризира с две думи, то ще 
трябва, без съмнение, да се 
определи като философия на 
солидарността и свобода-

та. Така е според мнението 
на неговите теоретици. И 
Годуин, и Прудон, и Бакунин, 
и Кропоткин, и всички други 
теоретици на анархистич-
ния социализъм, заемайки по-
зиция към господствуващи-
те схващания в общество-
то и отричайки съществу-
ващата обществена систе-
ма, са изхождали от наложи-
телната необходимост да 
се установи солидарността 
в обществото, за да се оси-
гури свободата на личност-
та. Бакунин категорично е 
изразявал тази мисъл, под-
чертавайки многократно 
в своите книги, речи и пис-
ма: „Солидарността е първи-
ят закон, свободата – вто-
рият”. Кропоткин не само 
многократно е изразявал съ-
щата мисъл, но е дал и най-
широката ґ обосновка във 
всичките си съчинения, осо-
бено в „Етиката” и „Взаимо-
помощта”. Според него, кое-
то е схващане и на днешни-
те безвластници, гаранция-
та за осъществяването на 
бъдещото общество, къде-
то ще намери най-пълния си 
израз свободата, лежи в со-
циалния инстинкт у човека, 
който приема вече израза 
на едно съзнание, основа на 
един нов морал, без какъвто 
общественият живот е не-
възможен. •

(следва)
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Френската революционна музика (1789 - 2009)
Историята на песните, музиката и революционната поетика на френския пролетариат от Революцията до Пънка

Както други политически 
дви жения, анархистите 
виждат в музиката чудесно 
средство за агитация и об-
разоване на обществото, 
тя става главно средство 
за пропагандна дейност в 
много страни.

Във Франция, политиче-
ската песен се развива поне 
от времето на Революци-
ята през 1789, когато има 
експлозия в музикалното из-
разяване. Конкретната му-
зикална форма на шансона 
служи като основен инстру-
мент за разпространяване 
на политически идеи. Под-
дръжниците на революцио-
нера Гракх Бабьоф стигат 
толкова далеч в разпрос-
транението на думите на 
шансона, че ги пеят по ули-
ците и кафенетата.

1815-1848

В периода 1815-1830, Пиер-
Жан дьо Беранже е пионер 
на политическия, републи-
кански шансон, със своя си-
лен атеизъм, своя призив за 
обединение между хората, 
живот в мир и изправяне 
срещу тиранията. Въпреки 
това, той е основно либерал 
и не е нито революционер, 
нито социалист. Неговите 
песни са били популярни в го-
гетите – мрежа от музикал-
ни клубове, които се появя-
ват в Париж през 20-те го-
дини на XIX век. Там се е пе-
ело за любов, вино, както и 
политически и „патриотич-
ни” песни.

Тези гогети скоро попа-
дат под ударите на закона, 
защото полицията започва 
кампания на репресии сре-
щу тях и затваря някои. Въз-
становената монархия обя-
вява подмолна война срещу 
свободата на печата и шан-
соните. Във все-
ки един момент 
полицията може 
да забрани да се 
пее някоя песен 
в гогет. Гоге-
тът на певеца 
Шарл Жил тряб-
ва да се мести 
няколко пъти на 
различни мес-
та, за да избег-
не подобно вни-
мание, за което 
най-накрая получава присъ-
да от 6 месеца затвор през 
1847. Обикновено съдилища-
та избягват това, защото 
съдебните заседатели чес-
то оправдават обвиняеми-
те в подобни процеси.

Гогетите са били места 
за работници и артисти, в 
които те ходели след рабо-
та, което обяснява преобла-
даващите там песни за пи-
ене и любов. Но те играят 
важна роля в създаването 
на „социалния” шансон – ра-
ботническата класа и соци-
алистките шансонери от 
XIX век имат своите изяви в 
гогетите.

Утопичният социалист 
Сен Симон призовава арти-
стите да изпълнят своята 
социална роля като интер-
претатори на идеи. Затова 
музиката и песента заемат 
главно място в идеите на 
Сен Симон. Всички срещи на 
сенсимонианците са аком-
панирани от музика и песни, 
както и тези на утопичния 
социалист Шарл Фурие. Фу-
рие обаче не налага строги 
норми на творците и заявя-
ва, че те трябва да създа-
ват това, което си пожела-
ят сами. Някои бивши сенси-
монианци, както и последо-
вателите на Фурие органи-
зират уроци по пеене сред 
работниците, това става 
през 1839. Песента и поези-
ята на тези работници са 
първите признаци за онова, 
което през 1930 г. Анри По-
лай нарича пролетарски пи-
сатели – писатели от наро-
да, които продължават да 
живеят сред народа и кои-
то намират форма за пряко 
изразяване на емоциите на 
пролетариата.

1848

Революцията от 1848 носи 
нов разцвет на политиче-
ските песни. Появява се „Le 
Républicain”, месечно списа-
ние, което е подкрепяно от 
гогетниците, симпатизира-
щи на Републиката. Реакция-
та на Юнските дни и послед-
валата репресия води много 
хора до социално примире-
ние. Само шансонери като 
Жил виждат новия и рево-
люционен характер на тези 
събития, което е прелюдия 
към бъдещ социален кон-
фликт.

Йожен Потие е единстве-
ният гогетист от своето 
поколение, който еволюи-
ра от своята концепция за 
социализъм и в края на жи-
вота си се обявява за анар-
хист-комунист. Роден в Па-
риж през 1816, Потие про-
изхожда от артистично се-
мейство. Той е напредничав 
мислител, успял да напра-
ви прехода от авторитар-
ните комунистически идеи 
на Бабьоф до безвластниче-
ския комунизъм на Прудон в 
края на своя живот. Повече-
то шансонери, с изключение 
на Жил и Потие, не успяват 
да скъсат с републикански-
те и националистични идеи 
за свободата. Пиер Прудон, 
мислителят, който успя-
ва да развие анархистките 
идеи, ни разказва по време 
на заточението си в затво-
ра Сен Пелаж през 1849, че 
е виждал как политически-
те затворници се събират 
всяка вечер на голяма тъл-
па, за да пеят. “Всяка вечер, 
спомням си с вълнение, поло-
вин час преди да се затво-
рят килиите, затворници-
те се събираха в двора и пе-
еха „молитвата”; това беше 
химн за свобода, приписван 

на Арман Мараст. Един глас 
пееше главния куплет, а 80 
затворника изпяваха рефре-
на в хор, който след това 
беше повтарян от 500 зло-
щастни затворници от дру-
гия край на затвора. По-къс-
но тези песни бяха забране-
ни, което беше мъчително 
за затворниците. Това беше 
истинска музика, действе-
на, практична форма на из-
куство в ситуацията, като 
песен в църква, фанфари на 
парад, никоя друга музика не 
ме е радвала толкова много”.

Жозеф Дежак е човек, из-
преварил своето време. Той 
пише поезия и песни, разви-
ва анархистките идеи още 
преди реалното раждане на 
анархисткото движение. 
Дружески критикува Прудон 
за неговия неуспех да дора-
звие своите мисли до тех-
ния краен резултат. Идеите 
на Дежак са изключително 
анархистки, революционни 
и в същото време се съсре-
доточават върху индиви-
да. В много отношения той 
е предшественик както на 
анархокомунизма, така и на 
анархоиндивидуализма. Уми-
ра в Париж през 1864 в край-
на бедност.

Културната съпроти-
ва чрез песни продължава 
и по времето на Наполеон 
III. Един от най-красивите 
френски политически шан-
сони, а защо не и френски 
песни изобщо, все още по-
пулярен и сред обикновени-
те хора във Франция и днес 
е „Le temps des cerises” (Чере-
шово време). Авторът Жан-
Батист Клеман го пише 
през 1867, както пише и мно-
го други песни, които разви-
ват идеите на социализма и 
привличат вниманието на 
полицията. Този период на 
репресия води до забранява-
нето на гогетите. Друг ва-
жен фактор за края на гоге-
тите е възникването на ка-
фе-концертите (концерти 
в кафенетата), които ста-
ват много популярни. С раз-
витието на кафе-концерти-
те, а по-късно на водевила, 
певецът вече не работи на 
ръба на пазарната икономи-
ка, отваря се пътят му към 
бизнеса и шанса да се пре-
хранва от своя певчески та-

лант, дори да забогатее. В 
този процес шансонът губи 
своя пряк и спонтанен харак-
тер. Все още е средство за 
комуникация за масите, но 
по-скоро се насочва към тях, 
отколкото да се произвежда 
от тях, става все повече и 
повече работа за професио-
налисти.

Парижката комуна

Кървавият разгром на Па-
рижката комуна през 1871, 
с десетките хиляди застре-
ляни, затворени и депорти-
рани, извежда политическа-
та песен на нови нива. По-
тие, принуден да се укрива в 
Париж, създава най-извест-
ните си песни, „La terreur 
blanche” (Белият терор) и 
разбира се – „Интернациона-
ла”. Наистина, в Интернаци-
онала се забелязват доста 
сериозни нотки на анархи-
зъм – особено куплетът за 
войниците, които разстрел-
ват своите генерали. Създа-
ването на Първия Интерна-
ционал само по себе си води 
до развитие на политиче-
ската песен. Всъщност пър-
вите чисто анархистки пес-
ни във Франция датират от 
70-те години на ХIХ век, съз-
дадени са от бежанците в 
Швейцарската област Юра. 
Първата такава песен, „Пра-
вото на работника”, е напи-
сана от елзасеца Шарл Ке-
лер, член както на Комуна-
та, така и на Интернацио-
нала. Песента става доста 
популярна сред юрските ра-
ботници.

Развитието на отдел-
но анархистко движение оз-
начава, че анархистите се 
нуждаят от нови песни. На 
тях им е писнало да пеят 
старите песни, идентифи-
циращи ги с революцията 
от 1789 и буржоазното ре-
публиканство. Сред анархи-
стите, които започват да 
пишат песни за движение-
то, е Констан Мари, вете-
ран от Комуната – колори-
тен, сърцат човек. Полиция-
та го държи под наблюдение 
до смъртта му през 1910. 
Друг е сервитьорът Фран-
соа Брунел, който пише 32 

песни между 1889 и 1893. 
Анархистките вестници 
публикуват песни и поезия, 
особено „Le Père Peinard”, ре-
дактиран от Емил Пуже, кой-
то е принципен подръжник 
на „пропагандата чрез шан-
сон”. Най-много в историята 
на френското анархистко 
движение песни (и поеми) са 
написани в тези 10 години – 
между 1884 и 1894. Тези пес-
ни са използвани във всички 
анархистки събрания, бла-
готворителни кампании, ве-
черинки за веселие на гру-
пите. Един полицейски шпи-
онин донася за анархистка 
вечеринка: „Към 10 вечерта 
всички разговори свършват 
и е време за песните, които 
продължават до полунощ. 
Всяка песен е неизменно съ-
пътствана с викове „Vive 
l’Anarchie!” (Да живее Анар-
хията). Всички тези песни 
имат ултра-революционен 
характер”. Поради скитни-
ческия живот на много анар-
хисти, техните песни лесно 
добиват популярност извън 
техните кръгове и се пеят 
из цялата страна.

Сред главните теми в 
анархистките песни са ан-
типатриотизмът, анти-
милитаризмът, антипарла-
ментаризмът, възхвалата 
на съпротивата и живота. 
Шарл Фавие е арестуван, 
когато пее „Les antipatriots” 
(Антипатриотите) на пуб-
лично събрание през 1897 за 
„провокация към убийство”, 
но обвиненията са снети.

Пол Пейет е един от ви-
дните анархисти автори 
на песни по това време. Ра-
ботник гравьор, той създа-
ва повече от 10 000 стиха, 
сред които „Heureux temps” 
(Щастливи времена) – за бъ-
дещото анархокомунисти-
ческо общество – песен, по-
пулярна и до днес сред анар-
хистките кръгове. Пейет е 
поет на хармонията, на лю-
бовта и природата, често 
засягащ темите за анархи-
ята като общество на изо-
билието, в което нуждата 
е победена. По-късно става 
професионален, „щатен” пе-
вец в кабаретата на Монт-
мартър в Париж, но остава 
верен на анархисткото дви-
жение. •

(следва)

х

Вестникът „Льо либертер”, списван 

изцяло от Жозеф Дежак в Ню Йорк

Пол Пейет

Шарл Жил

Йожен Потие

р д

л

Вестникът „Льо либертер”, списван

соа Брунел, който пише 32 я
б
е
п
в
м
в
ж

П П



февруари 2009, брой 2 СВОБОДНА  МИСЪЛ 11

НОВИ ИЗДАНИЯ

„Почит към Каталония“ на български
И н т е р в ю  с  В е с е л и н  Д а в и д к о в  о т  и з д а т е л с т в о  „ К в а н т и ”

Преди няколко години из-

дадохте „Класици на анар-

хизма”. Как се спхряхте 

именно на това произведе-

ние на Оруел?

Класици на Анархизма 
беше първата книга на изда-
телство „Кванти”. Тя излезе 
през 2005 г. с огромното съ-
действие на доц. д-р Емилия 
Минева, която е преподава-
тел в СУ „Св. Климент Ох-
ридски”. Впоследствие доц. 
Минева направи специализи-
ран курс в университета и 
заедно с нея започнахме да 
мислим върху идеята за про-
дължение на този сборник, 
в който да бъдат включени 
по-съвременни и дори насто-
ящи автори. Така стигнахме 
до събитията в Испания от 
края на 30-те години на ми-
налия век и с изненада уста-
новихме, че книгата Почит 

към Каталония на Джордж 
Оруел не е издавана на бъл-
гарски език. Аз лично имах 
впечатления от самата 
книга (от чуждоезични изда-
ния) и от различни приятели 
и познати, като всички спо-
деляхме мнението, че това 
е може би един от най-цен-
ните документи за случи-
лото се в Испания по това 
време. Така, след уреждане 
на авторски права, преводи, 
редакции и т. н., Почит към 

Каталония се появи на книж-
ния пазар у нас в самия край 
на миналата година.

Защо според теб точ-

но тази книга на Оруел не е 

била издавана у нас досега?

Защо книгата не е изда-
вана в България до този мо-
мент е въпрос, на който аз 
лично все още не мога да си 
отговоря. И като казвам до 
този момент, имам предвид 
преди всичко периода преди 
1989 г., тъй като за послед-
валите времена на Прехода 
отговорът на този въпрос 
е вероятно съвсем прости-
чък – книгата не е комерси-
ална. Но за времето на соци-
ализма, когато книгоиздава-
нето не е било обвързано с 
днешните проблеми и труд-
ности на зависимост от па-
зара, фактът, че тази книга 
не е видяла бял свят е наис-
тина странен. При всички 
случаи причините са поли-
тически и става въпрос за 
някаква цензура, но още по-
странното е, че в този пе-
риод биват издавани други 
книги на Оруел. Значи тота-
литарният режим не е игно-
рирал Оруел, но е игнорирал 
една от неговите книги, ко-
ето е една доста странна 
форма на цензура. Още пове-
че, че става въпрос за кни-
га, описваща събития, кои-

то се предполага да са мно-
го близки емоционално до ду-
шата на всеки социалист. И 
точно тази книга някои ви-
сши социалисти решават, 
че може би ще е опасна за 
някого или за нещо. Надявам 
се тази малка мистерия да 
събуди още по-голям инте-
рес у днешните читатели, 
тъй като освен един наис-
тина много въздействащ и 
впечатляващ разказ за Граж-
данската война в Испания, 
видяна през очите на един 
доказан майстор на перо-
то, те ще разберат и ще си 
припомнят много неща и за 
така наречения тоталита-
рен режим от времето на 
Живков и тези преди него.

Как виждаш в днеш-

но време развитието на 

анархистките идеи, поро-

дили в голяма степен Рево-

люцията от 1936 година и 

съпротивата срещу Фран-

ко?

Ако трябва да направя 
някакъв паралел между съ-
битията от гражданска-
та война в Испания и това, 
което се случва днес в гло-
балния свят като общест-
вено политическо напреже-
ние, бих казал, че нещата в 
по-голяма степен се разли-
чават, отколкото си прили-
чат. На първо място ситуа-
цията, а оттук и нагласите 
на хората са различни. Ако 
народът в Испания се вди-
га със съзнанието да защи-
ти нещо, до което по един 
или друг начин се е докоснал, 
днешните протести са пре-
ди всичко опити на протес-
тиращите да бъдат чути. 
По един парадоксален начин 
Глобалният свят успява да 
разпокъса и антиглобализи-
ра съзнанието на недовол-
ните от днешните реално-
сти. Не мисля, че днес в съз-
нанието на протестиращи-
те има такава единна и ясно 
очертана визия за бъдеще-
то, каквато е съществува-
ла тогава в Испания и която 
е обединявала не само като 

мислене, но и като дейст-
вие хора от цял свят. Днес 
го няма онова, което Оруел е 
описал така: „Много неща не 
бях в състояние да проумея, 
в някои отношения всичко 
това дори не ми харесва-
ше, но непосредствено ос-
ъзнавах, че то е нещо, за ко-
ето си заслужава да се вою-
ва”. Днес в очите на хората 
има повече разум и по-малко 
надежди и ако тогава да из-
лезеш на протест – дори с 
оръжие в ръка – е означавало 
за протестиращия, че това 
по някакъв начин ще го при-
ближи до крайната цел, то 
днес, поне според мен, про-
тестът е вече само форма 
на лична култура и начин на 
мислене. Не искам да звуча 
песимистично, но смятам, 
че анархизмът, към идеите 
на който съм съпричастен и 
аз самият, днес е само един 
велик човешки идеал и ако 
предстои някаква револю-
ция, то това ще бъде една 
тиха, културна и може би 
дори електронна революция, 
която ще има за цел все по-
вече да осветлява и обеди-
нява хората около този иде-
ал. И накрая, все пак, нека не 
забравяме, че в основата на 
всички големи революции 
стои някой голям идеал. •
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КИНО

Иранското кино и „Цветята на Корана“*
За киното на Близкия Изток 
е писано и говорено в наши-
те медии – не много, но дос-
татъчно при слабия инте-
рес, който има в България. 
Киното на Иран – както и 
въобще азиатското кино – 
вече повече от десетиле-
тие за ценителите на Сед-
мото изкуство е нещо като 
оазис, но не защото идва от 
Изтока.  

Фестивалът, дал повод за 
тази статия, се казва „Цве-
тята на корана” и се провеж-
да от 12.01 до 12.02 в София. 
Представени са филми от 
Турция, Иран, Израел, Алжир 
и др.  След шедьоврите от 
„златните години” на кино-
то, Европа и Америка се из-
черпаха в не едно и две изме-
рения. В края на миналия век 
имаше вълна от постмодер-
ни филми, видяхме много спо-
лучливи и сами по себе си не-
повторими „римейки” (нови 
варианти на стари филми), 
както и хибридни истории, 
събиращи в себе си целия 
опит и най-доброто от „кла-
сиката”. Къде обаче остана 
чистото рисуване на лента-
та, „бедното кино”?! Някак 
си съвременните „реални” 
филми не са „онова кино”, за 
което някои критици твър-
дят, че е не гледаемо за съ-
временните модифицирани 
от рекламните и другите 
аудио-визуални залпове съз-

нания. Положението с иран-
ското кино е различно, защо-
то то е разбираемо за всич-
ки, без да бъде старо, макар 
че почти едно към едно от-
говаря на критериите на 
класиците, дори ги надмина-
ва по простота. Това ново 
на реализма от Близкия Из-
ток се докосва до съвремен-
ниците си по целия свят по 
начин, по който може би Фе-
лини е въздействал на пуб-
ликата някога. Някогашни-
те имитирани и интерпре-
тирани от днешните сно-
би по един елитарен начин 
творци не са били за време-
то си аутсайдери, а са били 
кино на народа и за него. Жан 
Клод Кариер, сценарист на 
режисьори като Бунюел и 
Форман, разказва как в зора-
та на немите филми, в коло-
ниите, ислямските първен-
ци са били задължавани да 
посещават първите кино-
прожекции. Ислямът забра-
нява изобразяване на човек 
и за това тези „хитреци” са 
ходели да гледат нямо кино 
със затворени очи. Да, на 
всяка задължителна прожек-
ция, са присъствали, но щом 
започвал филмът, до края не 
отваряли очите си... Стран-
но ли е, че в тази древна кул-
тура, минала през какви ли 
не перипетии, днес се поя-
вява отново неподправено 
кино, без нито един ефект, 

без дори елементарни опе-
раторски трикове и се по-
лучава? Проф. Вера Найдено-
ва, български кинокритик, 
специализиран в киното на 
изтока, пише: „Удивително-
то в тези филми, при всич-
ки отличаващи ги индивиду-
ални разлики, е постигането 
на познавателна и емоцио-
нална дълбочина при използ-
ването на минимум изразни 
средства... Чужда  им е игра-
та с перспективата, а от-
там и с плановете, ракурси-
те, елипсите и др.”

Този фестивал започна по 
време на поредната война 
в Близкия Изток. Невероят-
но е, че въпреки войните, въ-
преки политическите игри 
и режимите се появяват 
такива „цветя”. Смелост-
та на иранските режисьо-
ри като Абас Кияростами, 
Маджид Маджиди, брата и 
сестрата Мохсен и Самира 
Макмалбаф, Джафар Панахи 
и още мнозина други искре-
ни творци от тези размир-
ни региони за мен доказва си-
лата на словото във време-
на, когато привидната сво-
бода на словото ни отнема 
свободата на мислене и сме 
залети с какво ли не. Кому-
никацията и свободата на 
словото стана условна, но 
иранските кинодейци успя-
ха за десетина години да си 
извоюват място, подкрепа и 

защита, за да могат да на-
правят филм като „Десет”, 
който видяхме на фестива-
ла, въпреки режима на държа-
вата им, издаващ смъртни 
присъди за прелюбодеяние, 
каквото и да значи това. 
Уловен е  моментът, харак-
терен за Исляма, без това 
да бъде поредният прочув-
ствен филм за прословута-
та многострадална „ислям-
ска жена”. Свидетели сме на 
общочовешка или по-точно 
общоженска ситуация – усе-
щане, подсилено от факта, 
че актьорите играят себе 
си. Повечето ирански режи-
сьори използват предимно 
„натуршчици” – непрофесио-
нални актьори, хора, както 
се казва, взети от улицата. 
Мястото на действието 
не излиза от една кола, ка-
рана от главната героиня – 
майка, развела се с бащата 
на сина си, който я вини за 
това и за сватбата ґ с друг. 
Неочаквано за зрителя – 
дори в европейски сюжет 
такива жени са почти в 90% 
от случаите положителен 
персонаж – това не е горда-
та ислямска мацка, „евала” 
на която. Ние не съчувства-
ме прекалено на тази „раз-
бунтувала” се мюсюлманка. 
Тя е такава, каквато е на-
всякъде – разглезена, сует-
на, привилегирована дама, 
която се държи с детето си 

все едно е възрастен човек... 
В колата, която тя шофира, 
се качват различни  жени. 
Всяка от тях носи в образа 
и историята си типичното 
за ислямския свят, но и ти-
пичното за жената въобще. 
В този смисъл това е един 
„феминистки филм”.

Съвсем различен е „Нощ-
ният автобус” на Киумарс 
Пурахмад, който разказва за 
революцията – история, ко-
ято хората в Иран още пре-
живяват. Запознаваме се с 
16-годишно момче в казар-
мата, попаднало в брато-
убийствена война, натова-
рено със задачата да прево-
зи пленници през минно поле 
и да им внуши, понеже са с 
вързани очи и ръце, че не е 
сам с другаря си, по-възрас-
тен войник, а са цяла група. 
Иса се изправя пред измере-
нията на човечността и без-
умието на войната, воден 
от възрастния шофьор на 
рейса, който твърди „Учат 
ни да се мразим, да бъдем ра-
систи”. Целият ужас в „Нощ-
ния автобус” е преживян от 
актьорите и семействата 
им съвсем наскоро. •

Чичката

* От заглавието на филма по ро-

мана на Ерик-Еманюел Шмит „Госпо-

дин Ибрахим и цветята на Корана”, 

разказващ за приятелството на ев-

рейско дете и възрастен арабин. 
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1. Иван Колев, гр. Баня 20 лева

2. Милчо Цветков, гр. Перник 10 лева

3. Колю Гърнев, с. Богомилово 20 лева

4. Станчо Кърпаров, с. Бъта 20 лева

5. Георги Цонев, гр. Варна 50 лева

6. Александър Наков, гр Перник 10 лева

7. Желю Влаев, Стара Загора 12 лева
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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 – Рудолф 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. Досие на обект №1218 – Александър Наков 2 лв.
22. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 6 лв.
23. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х5 лв.
24. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 5 лв.
25. Един проект за социална революция – ФАФ 2 лв.
26. Спомени – Стоян Цолов 5 лв.
27. Статии – Георги Божилов 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.

АНАРХОКАЛЕНДАР

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.

В Е Ч Е И В К Н И Ж А Р Н И Ц А Н И С И М “

• На 01.02.1931 г. в Хасково изли-
за брой 1 на бюлетина на зе-
меделската анархосиндикална 
конфедерация „Власовден”.

• На 05.02.1894 г. в Париж е гило-
тиниран анархистът Огюст 
Ваян, хвърлил бомба по време 
на заседание на френския Пар-
ламент.

• На 06.02.1878 г. революционер-
ката Вера Засулич извършва 
неуспешно покушение срещу 
генерал Трепов, началник на 
Охранката.

• На 07.02.1942 г. в съветския ГУ-
ЛАГ е убит българският анар-
хист Желю Грозев Тилев.

• На 08.02.1921 г. в град Дмитров 
умира теоретикът на анархи-
зма Пьотр Кропоткин.

• На 09.02.1618 г. италианецът 
Вивиан е осъден да бъде изго-
рен жив като „безвластник”.

• На 10.02.2005 г. в София след 
дълго боледуване умира анар-
хосиндикалистът Никола Мла-
денов, дългогодишен полити-
чески затворник  при монархи-
ческия и болшевишкия режим, 
участник в испанската граж-
данска война 1936-1939 г.

• На 11.02.1991 г. в София умира 
анархистът Идаки Христов, 
концлагерист от Богданов 
дол и Белене.

• На 13.02.1893 г. в село Бобоше-
во е роден анархистът Алек-
сандър Сапунджиев, деец на 
ФАБ, редактор и публицист.

• На 14.02.1894 г. в Ямбол е ро-
ден анархистът Георги Васи-
лев Шейтанов, поет и публи-
цист.

• На 15.02.1907 г. в София под ре-
дакцията на Михаил Герджи-
ков излиза брой 1 на анархис-
тическия вестник „Свободно 
общество”.

• На 16.02.1844 г. в Лондон е ро-
ден анархистът Джеймс Гий-
ом, деец на Първия Интерна-
ционал, историк.

• На 16.02.1901 г. в Хасково е ро-
ден анархистът Делчо Васи-
лев Демирев, писател, поет и 
публицист.

• На 19.02.1873 г. край София е 
обесен Васил Левски.

• На 18.02.1924 г. на улица „До-
ростол” в  София, след седем-
часово сражение с полицията, 
загиват анархистите Георги 
Лазаров Георгиев и Иван Ди-
митров Минчев.

• На 20.02.1931 г. във Франция 
умира анархистът Димитър 
Бълхов, организатор на Кили-
фаревската анархистка чета 
(1923-1925).

• На 21.02.1974 г. умира писате-
лят и поет Лальо Маринов 
(Ламар), поет, хуморист и съ-
трудник на анархистки изда-
ния.

• На 23.02.1924 г. в София, под 
редакцията на Кирил Радев, 
излиза брой 1 на анархистиче-
ския вестник „Зов”.

НОВА АНАРХИСТКА КНИГА

Г. Божилов: Преходът през 
погледа на един анархист

Георги Божилов. Статии: 

българският преход през по-

гледа на един анархист. Из-

дателство „Рал Колобър”. 

640 страници. Първо издание. 

ISBN 978-954-9400-64-9

Излезе от печат книга-
та „Статии: българският 
преход през погледа на един 
анархист” от нашия редовен 
сътрудник и съидейник Геор-
ги Божилов. Това е един обе-
мист – 640 страници – и ка-
чествено отпечатан сбор-
ник от статии, репортажи, 
есета, исторически справ-

ки, доклади, спомени, очерци 
за пострадали съидейници, 
отзиви и рецензии за лите-
ратурни произведения.

Редакторът на книгата 
Петко Огойски пише в своя 
обширен и логичен предго-
вор: „Много цветове и раз-

цветки има авторът на 

писмословната си палитра, 

енциклопедични са по теми 

и интереси писанията му. На 

вниманието му е бил целият 

спектър от факти, явления 

и събития, случили се и случ-

ващи се не само в България, 

но и отнасящи се за цялата 

човешка общност”. Редакто-
рът определя анархистите 
като „борци и сторонници за 

идеята на идеите в света – 

мечтаното велико безвлас-

тие и абсолютна свобода, 

при което човекът ще бъде 

волен като птиците!...”
Всички статии без из-

ключение са публикувани в 
нашия вестник от 1993 до 
2005 година. Книгата може-
те да намерите, освен лич-
но от автора, и във всички 
места, обявени в „Свободна 
мисъл”. •
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ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Защо съм 
анархист?
Защо съм анархист, ли?! Защото  

 всекичасно,

откакто се родих, чувах гръмогласно

как гордо пролетариатът вдигнал е 

 челата

и по маркс-ленински бил уж строшил 

 теглата

на всичките онези социално унижени,

които обаче пак пъшкаха смирени

под болшевишкия диктаторски хомот,

очаквайки нахалос щастливия живот. 

А държавната сган от болшевико-

 комунисти

самоназначи се за капиталисти –

идеалите оскверни за равенство и 

 братство,

плуе в мерзост, позор, 

 светотатство!

Затуй съм анархист! И знам, 

 че да се мре –

вместо роб да бъдеш – 

 е безкрайно по-добре

и всякаква гмеж двукрака, овчедушна

на властници в нозете плъзнала 

 послушна,

колкото да хули анархизма, свободата,

на червеи всеядни все ще е храната!

Уви! Така върви светът от 

 памтивека,

но разбрах: анархизмът е 

БЛАГОВЕСТИЕТО за човека

и ненавиждам всеки държавник „благ”, 

 жесток

и отричам всеки небесно-земен бог!

И след смъртта дори ще помня онзи 

 миг лъчист,

когато се обрекох да бъда анархист! •

МАКАР


