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Chitanka.info – биещи 

срещу четящи

Генерална дирекция за бизнес с ор-
ганизираната престъпност на-
падна библиотека в Интернет.

В името на 

печалбата

Само богатите ще бележат на 
това световно, заявяват южно-
африканските анархокомунисти.

Разгорещени 

дебати

Материали от дискусията по 
проблемите с програмните тек-
стове на ФАБ.

Продължаващото 

мълчание

Вече 47 правителства продължа-
ват да мълчат за жестокото пре-
стъпление на едно от тях.

Урановата 

голгота

Урановите рудници остават един 
от забравените символи на дик-
татурата над пролетариата.

ЗА 20-ТЕ Г**А ОТ Г20 И ГЕТОТО ЗА 200 000 000

ТЕ ОБЕЩАХА КРАЙ НА БЕДНОСТТА ПРЕЗ 2015...
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НАПАДНАХА И ЯНКО ЯНКОВ

Долу кървавите лапи!

Професорът по право Янко 
Янков е нападнат на 21 юни 
пред Съдебната палата в 
София. Съборен е на земята 
и е удрян с желязо. Резулта-
тът е счупване на раменни-
те кости на пет места. В 

случая целта на убийците 
може би не е била екзекуци-
ята му, а „сплашването” и 
изваждането му от строя 
като правозащитник.

Известният юрист, уни-
верситетски преподава-
тел, правозащитник, борец 
за граждански права, безком-
промисен противник на оку-
пиралата българската дър-
жавност мафия и талант-
лив учен с повече от 50 пуб-
ликувани книги явно е ста-
нал трън в очите на бивши-
те настоящи тайни служ-
би, за да посегнат на живо-
та и здравето му на някол-

ко метра от входа на симво-
ла на третата (съдебната) 
власт.

Побоят над Янков практи-
чески не предизвиква реак-
ции по медиите. С изключе-
ние на „Съюза на юристите 
демократи в България”, чий-
то основател е самият той, 
никоя правозащитна органи-
зация не обърна внимание на 
случая. По време на управле-
нието на БКП „Амнести Ин-
тернешънъл” обявява Янков 
за „Политически затворник 
№1”. Днес обаче, въпреки че 
по думите на Янков все още 
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БЕЛГРАДСКИТЕ АНАРХИСТИ СА НАПЪЛНО ОПРАВДАНИ

Съдът оневини 6-мата от Белград

На 16 юни белградският 
съд приключи последното 
си (най-накрая) заседание по 
обвиненията срещу шести-
мата анархисти, предим-
но членове на Анархосинди-
калистка инициатива Сър-

бия. Както сме информира-
ли неколкократно, те бяха 
обвинени в „международен 
тероризъм” заради два кок-
тейла „Молотов”, хвърлени 
по сградата на гръцкото по-
солство в Белград. Отговор-

ност за тази акция на соли-
дарност с намиращия се по 
това време в 45-ти ден на 
гладна стачка гръцки анар-
хист Тодорис Илиопулос то-
гава пое никому неизвест-
на група с име „Църни Илия”. 
Почти шест месеца прека-
раха първо в предварител-
ния арест, а после и в Белг-
радския централен затвор 
шестимата сръбски анар-
хисти Ратибор Тривунац, 
Тадей Курепа, Иван Вулович, 
Саня Дойкич, Никола Митро-
вич и Иван Савич. По време 
на ареста повечето от тях 
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СОЛИДАРНОСТ

Флашмоб срещу 
неонацисткото 
насилие

На 10 юни в центъра на Со-
фия, на „Попа”, се провежда 
флашмоб (светкавичен) про-
тест срещу расизма, ксено-
фобията, хомофобията и за-
силващото се неонацистко 
насилие. Причина за него са 
бруталните актове, извър-
шени на политическа основа 
на 6 юни от активисти на 
неонацистката групировка 
„Национална съпротива”, как-
то и разкритото след две 
години убийство на 25-го-
дишния студент по меди-
цина Михаил Стоянов, убит 

отново от неонацисти, за-
щото „приличал на гей”.

На акцията се събират 
около 50-60 души от най-
различни възрастови групи 
между 17 и 55 години – как-
то тийнейджъри, така и 
университетски препода-
ватели, еколози, граждан-
ски активисти, имигранти, 
анархисти, представители 
на различни леви активис-
тки движения, ЛГБТ-акти-
висти, активисти в сту-
дентски движения, блогъри – 

Н 16 ю б к б К к ф

н
д
т
г
х
г
н
П
р
н
р

» » » продължава на страница 3



юли 2010, брой 7СВОБОДНА  МИСЪЛ2
ЗА 20-ТЕ Г**А ОТ Г20 И ГЕТОТО ЗА 200 000 000

Глад, болести, лъжи и вувузели
Светът 35 години под вещото ръководство на Г7, Г8,... Г20
Лъжата на 

хилядолетието

През септември 2000 г. в Ню 
Йорк световните вождове 
приемат т. нар. „Декларация 
на хилядолетието”, с която 
обещават да подобрят жи-
вота на жителите на най-
бедните страни в света до 
2015 г. 25 години по-рано, 
през ноември 1975 г. в Рам-
буйе, Франция, финансови-
те шефове на най-богатите 
страни (Г6, по-късно Г7) пък 
обещават да подобрят жи-
вота и на жителите на най-
развитите държави под ве-
щото си обединено ръковод-
ство. Резултатите са нали-
це – през 2010 г. жителите 
на богатите страни получи-
ха най-тежката икономиче-
ска криза през следвоенни-
те години, а за жителите на 
бедните страни обещаният 
добър живот понастоящем 
има следните измерения:

Според програмата на 
ООН “Хабитат” над 110 ми-
лиона души по света нямат 
подслон над главите си и са 
принудени да живеят в край-
на мизерия, често завършва-
ща с гладна смърт. Повече 
от 1 милиард души живеят в 
момента във временни и не-

сигурни убежища, палатки, 
землянки, бежански лагери, 
“гета”, бидонвили, изоста-
вени и полуразрушени сгра-
ди, автобуси и автомобили. 
Най-критична е в момента 
ситуацията на африканския 
континент. Там в момента 
над 800 милиона души са ос-
тавени “на произвола на съд-
бата” и са принудени да пре-
живяват под т. нар. „социа-
лен минимум”. Вместо реал-
на помощ от страните, кои-
то продължават да черпят 
африканските ресурси, оба-
че, Африка получи „правото” 
да надува един месец дудуци 
по стадионите с цената на 
огромни кредити, които ще 
изплаща до смърт на свои-
те богати „благодетели”.

Ситуацията в Азия не е 
коренно различна. 33 мили-
она жители на Филипините 
живеят в гета, като броят 
им непрекъснато се увели-
чава. В Индия броят им над-
хвърля 80 милиона. Подобно 
е състоянието и в Китай, 
Индонезия, Виетнам, Кам-
боджа, Шри Ланка, Мианмар, 
Бангладеш и др.

Бедността и липсата на 
подслон не подминава Евро-
па, Съединените щати и Ав-
стралия. В САЩ бездомните 

и безимотните по официал-
ни статистики (по неофици-
ални, сигурно са два пъти по-
вече) надхвърлят 700 хиля-
ди, като бройката всяка го-
дина прогресиращо нарас т-
ва. В Австралия тази цифра 
е около 100 хиляди души.

Броят на крайно нуждае-
щите се във Франция над-
хвърля над 1 милион, а над 
100 хиляди души нямат под-
слон над главите си. Подоб-
но е състоянието и във Ве-
ликобритания.

С развитието на т. нар. 
„Световна икономическа 
криза” броят на бедните и 
бездомните се е увеличил с 
13 милиона, вместо да нама-
лее с 15, както прогнозираха 
специалисти. Според изчис-
ления на Световната банка 
над 40 милиона души в Евро-
па и Централна Азия живе-
ят с по-малко от 2,50 щат-
ски долара на ден а 160 ми-
лиона – с по-малко от 5 до-
лара на ден. Този „праг” от 
2.50 щ. д. показва реалната 
себестойност на човешкия 
живот според Световната 
банка – около 120 български 
лева на месец.

В България нещата не са 
по-различни. В началото на 
2010 година правителство-

то обяви, че критичният 
праг на бедността, т. е. на 
задоволяването на „мини-
малните жизнени потреб-
ности”, трябва да възлиза на 
211 лв.

Около 170 000 българи ра-
ботят на минималната ос-
новна заплата, която възли-
за на 240 лв. (или когато се 
изчисти от задължения към 
държавата – данъци и осигу-
ровки – тя става чисто 190 
лв). Над 1 милион български 
пенсионери получават пен-
сия под 200 лв. Безработи-
цата в България отдавна 
надмина 400 хиляди души и 
продължава да расте, като 
голяма част от безработ-
ните дори не получават со-
циални обезщетения. Тук се 
включват и децата, живее-
щи в семейства, където ро-
дителите им са или безра-
ботни, или работят за ми-
нималната заплата. Все по-
вече българи започват да 
пестят от средства за об-
лекло, основни храни, както 
и от образование, здравео-
пазване и пр.

От децата, израснали в 
такива семейства, голям 
процент в близките години 
ще се превърнат в трайни 
безработни, което автома-

тично ги нарежда сред бе-
дните.

България е страната в Ев-
ропейския съюз с най-висока 
смъртност – 14.2 на хиля-
да души на година. За смет-
ка на това страната ни е 
на челно място в ЕС с най-
ниската раждаемост. Дет-
ската смъртност също е с 
най-високия показател в Ев-
ропейския съюз – близо 13 
на хиляда бебета умират 
още с раждането си. Нео-
спорим факт, е че от карта-
та на България, вследствие 
на недохранване, болести, 
пътно-транспортни про-
изшествия, трудови злопо-
луки, лошо медицинско об-
служване и липса на медика-
менти, всяка година изчез-
ват близо 70 хиляди души. 
Това на прост език се нари-
ча системен геноцид или 
още по лошо – целенасоче-
но масово унищожение. То е 
целенасочено, защото също 
като своите наставници 
от Г7...20, всички български 
правителства досега обе-
щават да се справят с тези 
проблеми, стига да им да-
дем хазната, и също като 
западните си и източни кук-
ловоди, неизменно лъжат. •

В. Пенев и А. Ванчев

у нас управляват бившите 
„партийци”, „Амнести” и дру-
гите правозащитни орга-
низации не обръщат особе-
но внимание на репресиите 
срещу него. 

Проф. Янко Н. Янков мно-
гократно предупреждава го-
репосочените български и 
чуждестранни институции 
за отправяните му заплахи, 
но не получава нито ред от-
говор. Отговорът дойде под 
формата на покушение – 
знаково послание на мафия-
та, превърнала българската 
държава в свое нискойерар-
хично звено.

По този повод от „Съюза 
на юристите демократи” 
пишат:

Не се обръщаме към бъл-

гарските власти – те са за-

ложници на мафията. Пита-

ме горепосочените западни 

институции: „Искрени ли бя-

хте, когато преди четвърт 

век се обявихте в защита на 

Политзатворник №1 на ко-

мунизма в България? Или го 

защитихте само от конюнк-

турни съображения?”

Ще повярваме на искре-

ността ви, ако и сега заста-

нете в защита на безком-

промисния борец за граждан-

ски права срещу мафията 

проф. Янко Н. Янков и него-

вото семейство. Ако и сега 

премълчите (като български-

те власти), ще приемем, че и 

тогава не сте били искрени.

След „инцидентa” Янков 
е откаран в „Пирогов” и от 
лежи неопериран, защото 
лекарят, положил „клетва-
та на Хипократ” повтарял 
непрекъснато на жена му, че 
операцията ще струва 1500 
лева и я питал кога ще доне-
се парите. Сума, която не е 
по силите на един български 
професор с безработна жена 
и дъщеря ученичка в гимнази-
ята и каквато сума мароде-
рът в бяла престилка няма 
право да иска от пребития 
пациент с тежка телесна 
повреда.

Защо мафиотите от вче-
рашната днешна власт на 
България са постъпили така 
с 66-годишния човек, може 
лесно да се разбере, като се 
прегледат различните му 
изложения, протести, жал-
би и пр. до прокуратура, съд, 
изпълнителна власт и т. н., 
които могат да бъдат про-
четени на http://iankov.com/ 
и http://iankov.blogspot.com.

Да се разчита на българ-
ските „правозащитни ор-
гани” е смешно, тъй като в 
случая те са не само съпри-
частни, а са и разпоредите-
ли и поръчители на мократа 
поръчка.

Трябва да направим всич-
ко, което е във възможност-

ите ни, чрез медиите, раз-
личните европейски съюзи 
на юристите, „хуманни”, съ-
дебни и други институции 
на „демократична” Европа, 
които не би трябвало да ос-
танат безучастни, когато 
мафиотите, които тя прие 
в лоното си и третира като 
равни, убиват един беззащи-
тен неин гражданин, бивш 
затворник, народен пред-
ставител, професор по пра-
во.

Ако „демократичната” 
общност не се намеси в под-
крепа на жертвата, тя само 
ще докаже за сетен път, че 
на тези, които искат да за-
щитят човешките права, 
свободи и живота си от на-
безите на наемните убий-
ци, които са под крилото 
на властите, не им остава 
нищо друго, освен да прибяг-
ват все по-често до старо-
то изпитано средство на 
анархистите, известно под 
популярното име „пряка ак-
ция”.

Непреклонни срещу наси-
лието и в защита на жерт-
вите на държавния терор, 
българските анархисти се 
изправят срещу наемните 
убийци и техните поръчи-
тели: 

ДОЛУ КЪРВАВИТЕ ЛАПИ 
ОТ ПРОФЕСОР ЯНКОВ!

Федерация на анархистите 
в България

НАПАДНАХА И ЯНКО ЯНКОВ

Долу кървавите лапи!
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БЕЛГРАДСКИТЕ АНАРХИСТИ СА НАПЪЛНО ОПРАВДАНИ

Съдът оневини 6-мата...

бяха подложени на психиче-
ски и физически тормоз от 
полицията. След безпреце-
дентното постоянно отла-
гане на делото, най-сетне, 
на 17 февруари, то се със-
тоя. След демонстрираната 
международна солидарност, 
изразяваща се в присъстви-
ето на техни другари в зала-
та и протести по цял свят 
(включително и у нас), както 
и благодарение на добрата 
адвокатска защита, шес-
тимата бяха освободени, но 
абсурдното обвинение ос-
тана. В средата на май, след 
още 2 безмислени заседания, 
най-накрая обвинението в 
„международен тероризъм” 
отпадна и беше заменено с 
много по-лекото „създаване 
на обществена опасност”. 
На 16 юни обаче съдът се 
произнесе, че шестимата са 
абсолютно невинни и че де-
лото приключва.

Всички ние се радваме 
за щастливия край на тази 
9-месечна агония и пожела-
ваме на нашите сръбски дру-
гари успехи и кураж в борба-
та! Задаваме си обаче въ-
проса не е ли удачно анархи-
стите от Белград да заве-
дат на свой ред контра-де-
ло срещу сръбската държава 
с обвинение в неправомерно 
задържане и полицейски и съ-

дебен тормоз, както и да по-
сочат истинската, полити-
ческа причина за целия фарс?

В момента усилията на 
другарите в Сърбия са насо-
чени към снемането на об-
виненията за нарушаване 
на обществения ред срещу 
трима членове на АСИ от 
малкия град Вършац, които 
през септември бяха арес-
тувани, докато лепяха пла-
кати с надпис „Свобода за 
арестуваните анархисти”. 
Те впоследствие бяха осво-
бодени, но обвинението ос-
тана. Друг аспект на бор-
бата с държавата остава 
и връщането на паспорти-
те на двама другари от чуж-
бина – Дадо от Хърватска и 
Рада (от сръбски произход) 
от Австрия, които по вре-
ме на процеса на 17 февруа-
ри залепиха вътре в съдеб-
ната сграда плакат с над-
пис „Анархизмът не е теро-
ризъм!” Те бяха арестувани, 
обвинени в „натиск върху съ-
дебната система”, освобо-
дени след една седмица, но 
без право да напускат Сър-
бия, докато не приключи де-
лото на шестимата. Пас-
портите им и до момента 
остават в ръцете на сръб-
ската полиция.

Солидарността между хо-
рата е нашето оръжие сре-
щу властта! •

СМ
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всички дошли, за да изразят 
позицията си: „Стига!” Око-
ло 18 ч. движението на кръс-
товището на бул. „Патри-
арх Евтимий” и ул. „Граф Иг-
натиев” е блокирано с вико-
ве „Стига ксенофобия, стига 
расизъм”, „Нацистите в за-
твора”, „Фашизмът не е мне-
ние, а престъпление”, „Няма 
да забравим, няма да прос-
тим” и плакати „Апатията 
убива”, „Стига расизъм”, „До 
кога ще търпим фашистки 
тормоз”, „Отворете си очи-
те”. Минувачите искрено 
подкрепят позицията ни, че 
в България няма място за не-
онацистки групировки. Една 
част от протестиращи-
те са изтикани от едното 
платно за движение, но ос-
таналите успяват да блоки-
рат другото, като сядат на 
улицата. Десетина минути 
след началото на блокадата 
всички освобождават кръс-
товището и продължават 
да скандират на съседните 
тротоари. Всичко приключ-
ва около 18:30, хората започ-
ват да се разотиват, като 
си обещават, че това е само 
началото!

На протеста активисти-
те раздават листовка, в 
която пише:

„На 06.06.2010 в София 
маскирани нападатели с ме-

тални пръти, боксове и но-
жове брутално атакуваха в 
трамвай 20 четирима мла-
дежи, които отиваха на ми-
рен протест срещу неза-
конното задържане на чуж-
денци в Специалния дом за 
временно настаняване на 
чужденци в Бусманци. Вслед-
ствие на побоя четиримата 
младежи на възраст между 
17 и 25 години са със сериоз-
ни наранявания, като двама-
та най-тежко пострадали 
са ученик на 17 години, пре-
търпял серия операции на ля-
вата ръка и 25-годишен сту-
дент на Софийския универ-
ситет със сериозни травми 
по главата.

Начинът по който МВР, 
министър Цветанов и пове-
чето медии описват случая 
е опит да се банализира на-
силието и това е опасно!

Остро се противопоста-
вяме на опита този случай 
да се представи в публич-
ното пространство като 
сблъсък на враждуващи ради-
кални младежки банди.

Приравняването на насил-
ници и жертви е напълно не-
адекватно и също толкова 
опасно!

Докато маскираните на-
падатели са хора със сери-
озни криминални досиета, 
вината на техните жерт-
ви очевидно е само в това, 
че имат ясна и мирно изразя-

вана политическа и граждан-
ска позиция.

Институционалното не-
разпознаване на неонацизма 
от органите на реда е опас-
но!

Атаката, проведена не-
посредствено преди проте-
ста пред дома в Бусманци, 
говори за добре обмислена 
и организирана политическа 
провокация, чиято цел е да 
провери границите на тър-
пимостта към расистки, 
ксенофобски, хомофобски, 
неофашистки и неонацист-
ки действия в българското 
общество днес.

Примери – бол!
Примери за политиче-

ски мотивирано насилие от 
страна на расистки, ксено-
фобски, антисемитски, не-
офашистки и неонацистки 
групи в България има много.

• Зачестяват нападения-
та над мирни граждани зара-
ди външността им, сексуал-
ната им ориентация, цвета 
на кожата им, етническа-
та им принадлежност или 
политическите им възгле-
ди. Студентът по медицина 
Михаил Стоянов е бил убит 
преди 2 години защото спо-
ред група неонацисти, „про-
чистващи Борисовата гра-
дина от гейове”, „приличал 
на гей;

• Атакуват се религиоз-
ни храмове, гробища, учили-

ща, където учат предимно 
небългарски ученици;

• В България се провеж-
дат международни неона-
цистки събирания, като раз-
решените от Столична об-
щина шествия на организа-
цията “Кръв и Чест”, ежегод-
ния Луков-марш, на който 
често присъстват гости 
от фашистки организации 
от Германия, Румъния, Ита-
лия, Швейцария и др. На на-
ционалистическото първо-
майско шествие тази годи-
на се виждаха неонацистки 
символи и беше разпростра-
нявана неонацистка пропа-
ганда.

Побоят над участници в 
протест за правата на чуж-
денците е кулминация на 
тревожна тенденция, която 
застрашава основното пра-
во на изразяване и на граж-
дански акции!

Това е провокация срещу 
свободата на изразяване и 
сдружаване и не можем да 
позволим да остане и този 
път безнаказана. Политиче-
ски или расистки мотивира-
ното насилие е проблем не 
само за непосредствените 
жертви и пострадали.

Всеки е застрашен!
Ако днес насилниците се 

опитват да запушат усти-
те на активисти или да „из-
чистят” града си от етни-
чески, расово, религиозно 

или сексуално „неправилни-
те”, утре жертвата може 
да бъде всеки от нас, прос-
то изразил „неправилно” 
мнение.

ПИТАМЕ:

Имат ли тези въоръжени на-
ционалистически банди, гру-
пи и организации сериозен 
институционален или поли-
тически гръб, родствени и 
фамилни връзки с предста-
вители на официалните вла-
сти в България, скрита по-
литическа подкрепа и насър-
чение от влиятелни българ-
ски политици, които иначе 
държат на „европейското си 
лице”?

ИСКАМЕ:

• издирване и задържане 
на участвалите в побоя и 
незабавни и категорични ре-
зултати в разследването на 
полицията.

• повдигане на адекват-
ни обвинения и този път те 
реално да понесат отговор-
ност за извършеното, след 
като в множеството пре-
дишни случаи на побои, из-
вестните на полицията кри-
минално проявени са били ос-
вобождавани, въпреки нали-
чието на много доказател-
ства срещу тях. •
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Chitanka.info – МВР и бизнесът срещу читателите
Авторските права: кой 

(трябва да) притежава 

знанието?

Главната дирекция за биз-
нес с организираната прес-
тъпност (ГДБОП) посегна на 
българската култура. След 
нареждане от съответни-
те офиси спецпрестъпници-
те се сбориха с „организира-
ната престъпна група”, под-
държаща сайта chitanka.info. 
За щастие не всички в Бълга-
рия са престъпници, затова 
на новата версия на въпрос-
ния сайт можете да проче-
тете достатъчно информа-
ция и коментари по темата.

Това събитие изглежда 
много различно в очите на 
различните участници. От 
една страна, за МВР (и огро-
мна част от корпоративни-
те медии, които директно 
копираха гледната им точ-
ка), става дума за „успеш-
на операция по пресичане на 
пиратско разпространение 
на книги в интернет прос-
транството”, „реализирана 
след разследване по сигна-
ли на ощетени – Асоциация 
“Българска книга”, Съюзът 
на преводачите в България 
и редица издателски къщи”, 
„шестчленна престъпна гру-
па, която действала при 
строго изградена йерархия и 
функции от различни градо-
ве в България”, „сървърът бил 

поставен в специална кутия 
и по този начин достъпът 
до него бил затруднен”, „на-
несени щети на българска-
та култура и книгоиздател-
ска дейност за милиони ле-
вове”...

Според прессъобщение-
то на жертвите от сайта 
„Читанка” обаче, „представи-
тели на организирана и во-
енизирана, тежко въоръже-
на и тежко неграмотна те-
рористична група, с ясно из-
разена йерархична структу-
ра е нападнала обществена 
сграда в София и е обсеби-
ла помощния сървър, на кой-
то се съхранява форумът на 
безплатна и в съгласие със 
Закона за авторското право 
обществено достъпна он-
лайн библиотека. Отговор-
ността за атентата е поел 
ръководителят на терорис-
тичната група Я. К. Групата 
е проявила безпрецедентна 
наглост и е филмирала ван-
далския акт с цел да заблуди 
обществеността. Със съ-
щата цел е разпространено 
и многократно тиражирано 
комюнике до медиите.

Според запознати, теро-
ристичната група се ползва 
с държавни протекции, поли-
тически чадър и се финанси-
ра от придобити с измама 
бюджетни средства.

Въпреки протестите на 
хилядите потребители на 

библиотеката засега прави-
телството не е взело мер-
ки по случая. Все още очак-
ваме реакцията на главния 
прокурор на републиката, на 
министъра на вътрешните 
работи и на министър-пред-
седателя, председателя на 
парламента и председате-
лите на големите полити-
чески партии към този ван-
далски терористичен акт, 
характерен в днешно време 
само и единствено за държа-
ви като Сомалия.”

Втората позиция се рад-
ва на широка подкрепа в ин-
тернет, предимно от неза-
висими и малки медии, фейс-
бук групи, интернет форуми 
и блогове.

Имаме ясно изразен кон-
фликт. Бизнесът се опитва 
да ограничи споделянето, а 
гражданите се опитват да 
направят книгите общо дос-

тояние. Това е и конфликт 
за това кой притежава са-
мото знание. Дали това ще 
е бизнесът, който ще огра-
ничава достъпа, ще решава 
кой има право да знае и кой 
– не, кой може да чете и кой 
– не? Или това ще е цялото 
общество, което ще споде-
ля знанието? Дали това ще 
е chitanka.info, или Виктор 
със сайта за незрящи чита-
тели, който беше нападнат 
от „Труд” преди години – кон-
фликтът е същият.

Ченгетата явно са прос-
то наемни мутри за бизне-
са. Както е тръгнало, скоро 
полицията ще организира 
търгове кого да пази.

Ние ще ви дадем само 

няколко съвета за 

борба с организираната 

престъпност:

Дейността на онлайн биб-
лиотеките е официално при-
зната за законна от престъ-
пниците, които ни управля-
ват. Справка – при Григор Га-
чев.

Никога в историята на 
българската култура не е 
имало (и сигурно няма да 
има) свободна библиотека, 
която да не признава права-
та на авторите да отте-
глят произведенията си от 
нея. Ако някой се почувства 
ощетен, че произведението 

му е публикувано, нека прос-
то се обади на поддържащи-
те библиотеката! Докол-
кото знаем, такива хора до 
момента се броят на пръ-
стите на едната ръка и пре-
тенциите им винаги са били 
удовлетворени напълно.

За сметка на това ог-
ромна част от български-
те автори (включително и 
сред най-успелите на пазара) 
сами публикуват произведе-
нията си в библиотеката.

Не подпомагайте 

престъпността! 

Издателствата (и остана-
лите бандити), които са за-
месени в това престъпле-
ние, ще се замислят сериоз-
но, ако спрем да им купуваме 
продуктите. За други полез-
ни инициативи погледнете 
в Читанката.

Свободният достъп до 
информацията е жизнено ва-
жен за свободата на хора-
та. Ако някой си мисли нещо 
друго, да върви да се гръм-
не! Или по-добре да прочете 
книгата, посветена на та-
кива като него.

Една култура е ощетена 
само когато произведения-
та ґ не са свободно и нео-
граничено достъпни за все-
ки желаещ. •
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„Затова горим книгите, Монтаг. 

До една.”
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ФУТБОЛ 2010: КИНТИ, ДУДУЦИ И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ БОКЛУЦИ

Всичко в името на чудната печалба
Декларация на анархокомунистическия фронт Забалаза за световното първенство по футбол в Южна Африка 2010

Пълно мошеничество

Световното първенство по 
футбол 2010 трябва да бъде 
изобличено като пълно мо-
шеничество. АКФЗ остро 
осъжда безочието и лицеме-
рието на правителството, 
представящо събитието 
като възможност „веднъж в 
живота” за икономически и 
социален подем на живеещи-
те в Южна Африка (и остана-
лата част на континента). 
Очевадно е, че „възможност-
та” е и продължава да бъде 
единствено възможност за 
безогледно плюскане на гло-
балния и местния капитал 
и южноафриканския управля-
ващ елит. Всъщност, ако из-
общо има някакъв ефект, съ-
битието най-вероятно ще 
има смазващи последици за 
бедните и работническата 
класа в Южна Африка – про-
цес, който вече тече.

В подготовката за дома-
кинството на световното 
първенство правителство-
то изхарчи близо 800 мили-
арда ранда (757 милиарда за 
развитие на инфраструкту-
рата и 30 милиарда за ста-
диони, които никога пове-
че няма да се напълнят) – 
тежка плесница за жители-
те на една страна, която е 
известна с крайна бедност 
и близо 40% безработица. 
През последните пет годи-
ни бедните работници из-
разиха своя гняв и разочаро-
вание от провала на прави-
телството да се справи с 
огромното социално нера-
венство на повече от 8000 
протеста срещу липсата на 
комунални услуги и жилища в 
цялата страна. Схемата на 
разходите е поредното до-
казателство за поддържа-
нето на проваления неоли-
берален капиталистически 
модел и неговата икономика 
„на процеждането”, която не 
постигна нищо друго, освен 
да задълбочи неравенство-
то и бедността в световен 
мащаб. Въпреки предишни-
те си твърдения за против-
ното, правителството нас-
коро се извъртя на 180 гра-
дуса и вече претендира, че 
проектът „никога нямал за 
цел” да бъде печеливш.

Южна Африка отчаяно се 
нуждае от мащабна публич-
на инфраструктура, особе-
но в сферата на обществе-
ния транспорт, който в ня-
кои градове, включително 
Йоханесбург, почти отсъст-
ва. Т. нар. Гаутрейн, който 
беше пуснат на 8 юни (тък-
мо навреме за голямото съ-
битие) е вероятно най-голя-
мата ирония: в една страна, 
в която огромното мнозин-
ство разчита на несигурни 
частни маршрутки, за да пъ-
тува всекидневно на големи 
разстояния, Гаутрейн пред-
лага бърз и луксозен транс-
порт за туристите и пъ-

туващите между Йоханес-
бург и Претория – стига да 
могат да си го позволят, 
ако билетът в едната посо-
ка между летището и Санд-
тън ще ви струва солените 
100 ранда. Същата картина 
виждаме и другаде – Летищ-
ната компания на Южна Аф-
рика (ACSA) похарчи над 16 
милиарда ранда за модерни-
зиране на летищата, комер-
сиализираната Южноафри-
канска национална агенция 
по пътищата (SANRAL) по-
харчи над 23 милиарда ранда 
за нова мрежа платени пъ-
тища – и всички те въвеж-
дат строги мерки за възвръ-
щане на изхарчените мили-
арди, от които бедните юж-
ноафриканци няма да видят 
почти никаква полза. В цяла-
та страна общините реа-
лизират планове за градско 
благоустройство,... придру-
жени със съответните пла-
нове за прочистване на на-
селението, тъй като прави-
телството се опитва при-
пряно да замаже тежката 
южноафриканска действи-
телност. Над 15 хиляди без-
домни хора и улични деца са 
изловени и натикани в при-
юти само в Йоханесбург, в 
Кейптаун общината изсел-
ва хиляди хора от бедните 
райони и лагерите на само-
настанилите се като част 
от проекта за световното 
първенство по суета. Об-
щината на Кейптаун (без-
успешно) се опитва да изсе-
ли жители на Джо Слово от 
домовете им, за да ги скрие 
от туристите, пътуващи 
по шосе N2, а на други мес-
та ги изселват, за да напра-
вят място за стадиони, пар-
кове за запалянковците и же-
лезопътни гари. В Совето се 
разкрасяват пътищата по 
основните маршрути на ту-
ристите и ФИФА, а съсед-
ните училища могат да по-
кажат единствено изпочу-
пените си прозорци и полу-
разрушените си сгради.

Макар че много южноаф-
риканци остават недовол-
ни, други са пометени от по-
роя националистическа про-
паганда, насочен към отвли-
чане на вниманието от зре-
лището, наречено Световно 
първенство. Всеки петък е 
обявен за „футболен петък”, 
в който „нацията” се насър-
чава (а учениците са задъл-
жени) да навличат тениски 
Бафана-Бафана. Автомоби-
лите се окичват със зна-
мена, народът учи „Диски-
денс”, който редовно се из-
пълнява във всеки туристи-
чески ресторант, и купува 
талисманчета Закуми. Все-
ки, който се отнася скеп-
тично към данданията, се 
обявява за непатриот, като 
най-очебийният пример са 
призивите към стачкува-
щите работници от Синди-
ката на южноафриканските 

транспортни и съюзени ра-
ботници (SATAWU) да загър-
бят своите искания „в име-
то на националния интерес”. 
При положение, че през по-
следната година изчезнаха 
близо милион работни мес-
та, тържествените изявле-
ния на правителството, че 
Световното първенство 
създало над 400 хиляди ра-
ботни места, звучат кухо и 
обидно. Работните места, 
създадени по време на подго-
товката, са предимно едно-
кратни или на временни до-
говори, заети от работни-
ци без синдикално предста-
вителство, и платени дос-
та под минималната надни-
ца.

Освен репресията сре-
щу синдикатите, социални-
те движения понесоха също-
то враждебно отношение 
от страна на държавата, 
която неофициално въведе 
обща забрана на всякакви 
протести през време на съ-
битието. Има сведения, че 
това на практика е започ-
нало още от 1 март. Според 
Джейн Дънкан, „блиц анкета, 

проведена в края на минала-

та седмица, в други общи-

ни-домакини на мачове от 

Световното първенство, 

разкри, че действа обща за-

брана на събранията. Спо-

ред община Рустенберг „съ-

бранията са прекратени за 

Световното първенство”. 

Община Мбомбела съобщи 

на SAPS, че няма да допусне 

събрания по време на Све-

товното първенство. Об-

щината на Кейптаун твър-

ди, че продължава да прие-

ма заявления за шествия, 

но намекна, че „може да има 

проблем” по време на Све-

товното първенство. Спо-

ред общините Нелсън Ман-

дела Бей и Етекуини, поли-

цията няма да допусне съ-

брания по време на Светов-

ното първенство”.
Макар да е ясно, че кон-

ституцията, често възхва-
лявана като „прогресивна”, 
е далеч от това да бъде га-
рант за свободата и равен-
ството, за какъвто прави-
телството я обявява, тази 
нова форма на репресия е в 
явно противоречие с кон-
ституционното право на 
свобода на изразяването и 
събранията. Въпреки това, 
социалните движения в Йо-
ханесбург, включително Ан-
типриватизационният фо-
рум и някои други, не се пре-
дават лесно и успяват да 
получат разрешение за про-
тест в деня на откриване-
то с помощта на Институ-
та за свобода на словото. 
Все пак шествието е при-
нудено да се проведе на три 
километра от стадиона, на 
място, на което няма да при-
влече вниманието на медии-
те, от което се притеснява 
правителството.

Бандата на Блатер

Държавата не само, че теж-
ко репресира бедните и 
всички демонстриращи про-
тив Световното под пред-
лог, че представя Южна Аф-
рика като разтворил госто-
приемни обятия домакин за 
тълпящите се в луксозни-
те хотели, квартири и кок-
тейл-барове, но и го прави 
под ръководството на прес-
тъпната юридическа импе-
рия на Сеп Блатер и Сие, на-
речена ФИФА (чудесно наре-
чена THIEFA (от „thief” – „кра-
дец”, бел. прев.) от Социал-
ния форум в Дърбан). Те не 
само, че очакват да прибе-
рат близо 1,2 милиарда евро 
от 2010, но вече са спечели-
ли над 1 милиард евро само 
от медийните права.

Стадионите и площите 
около тях, които са преда-
дени на ФИФА за времетра-
енето на първенството 
(„свободни от данъци кака-
види”, които буквално пре-
връщат контролираните и 
следени от ФИФА райони в 
зони извън държавните за-
кони и обичайното данъч-
но облагане), както и всич-
ки маршрути до и от ста-
дионите, бяха принудител-
но прочистени от всички, 
продаващи неразрешени от 
ФИФА продукти, и от хора-
та, самонастанили се в ла-
гери по пътищата към ле-
тището, които едва свърз-
ват двата края. Практичес-
ки, именно хората, които уж 
трябваше да спечелят нещо 
от продажбите по време на 
Световното първенство, 
за да оцелеят, останаха на 
сухо при „процеждането”.

ФИФА, като единствен 
собственик на марката 
„Световно първенство” и 
производните продукти от 
нея, е пуснала глутница от 
стотина адвокати по ця-
лата страна, които душат 
за неразрешено продаване 
на такива продукти и тър-
говия с марката. Стоките 
се конфискуват и продава-
чите се арестуват въпре-
ки факта, че повечето хора 
в Южна Африка и изобщо на 
континента купуват сто-
ките си на черно, тъй като 
малцина могат да изръсят 
400 ранда за „официални” 
фланелки и друга екипиров-
ка. Устата на журналисти-
те също беше запушена с 
член, заплашващ отнемане 
на акредитацията, ако се 
навреди на репутацията на 
ФИФА, което явно нарушава 
свободата на печата.

Голямата ирония е, че фут-
болът наистина беше едно 
време играта на работниче-
ската класа. Билетът за ма-
човете на стадионите бяха 
евтини и достъпни за хора-
та, които предпочитаха да 
забравят за 90 минути без-
радостното всекидневие 

под ботуша на началство-
то и държавата. Днес про-
фесионалният футбол и Све-
товното първенство носят 
главозамайващи печалби на 
една малка клика от светов-
ния и местен елит (с мили-
арди, похарчени ненужно и 
във време на световна ка-
питалистическа криза), коя-
то смъква от зрителите 
хиляди рандове, лири, евро 
и пр. всеки сезон, за да гле-
дат отвратително скъпо 
платени футболисти, кои-
то плонжират артистич-
но над фризираните терени 
при най-лекото побутване и 
мрънкат, чрез своите аген-
ти-паразити, че огромните 
заплати им били заслужени 
или дори малки. Игра, която 
в много отношения е запази-
ла своята естетика, е изгу-
била своята работническа 
душа и е сведена до просто 
поредния набор от суровини 
за експлоатация.

Бакунин беше казал, че „хо-
рата ходят на църква по съ-
щите причини, поради кои-
то ходят и на кръчма: да се 
омаят, да забравят мизери-
ята, да си представят за ня-
колко минути, че са свобод-
ни и щастливи”. Вероятно, 
на фона на цялото сляпо раз-
вяване на националистиче-
ските знамена и духане във 
вувузелите, можем да при-
бавим и спорта в това урав-
нение и че може да изглежда 
по-лесно да забравиш, от-
колкото активно да участ-
ваш в борбата с несправед-
ливостта и неравенство-
то. Има мнозина обаче, кои-
то участват, а работниче-
ската класа, бедните и тех-
ните организации, не са тол-
кова податливи на илюзии-
те, колкото му се ще на пра-
вителството. От колибите 
до вратите на стадионите 
до масовите протести, де-
монстрации и национални-
те стачки – разрешени или 
не – въпреки провокациите, 
освиркванията и „непатрио-
тичните” етикети, въпреки 
общите забрани на свобода-
та на словото, нашите гла-
сове ясно се извисяват, за 
да изобличат ужасното не-
равенство, характеризира-
що нашето общество и све-
товните игри, които се иг-
раят с цената на живота на 
онези, върху които империи-
те се издигат, и от които 
накрая ще бъдат сринати.

Долу Световното първен-
ство!

Панзи (долу – бел. прев.) 

репресиите на държавата и 
разделящия национализъм!

Памбили (напред – бел. 

прев.) в борбата на народа 
срещу експлоатацията и пе-
чалбарството! •

Тази декларация е издадена 
от Анархокомунистическия 

фронт Забалаза
http://www.zabalaza.net
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В СПОРА СЕ РАЖДА ИСТИНАТА

Дискусията за програмата на ФАБ
През месец юни се състоя 
дискусия върху Програма-
та на Интернационалното 
братство на Бакунин. Дис-
кусията е част от пореди-
ца срещи върху програмни 
текстове на анархистиче-
ски организации. Целта е да 
се постигне съгласие и да се 
облекчи работата по съста-
вянето на революционна, съ-
временна и разбираема про-
грама на ФАБ. Модератор 
на срещата беше Златко. 
Дискусията се движеше по 
предложените от него въ-
проси:
• Защо да се занимаваме с 

„теории”?
• За какво служи една про-

грама
• Какво е специалното на 

програмата на Бакунин
• Структура на Програма-

та
• Цел
• Път
• Принципи
• Изясняване на понятия-

та
• Революцията
• Ролята на Братството в 

революционния процес
• Тактика
• Изисквания към филосо-

фията на революционера
• Изисквания към практи-

ката на революционера
• Лични качества на рево-

люционера

Един от основните акценти 
беше въпросът за революци-
ята. Доколкото „всяка власт 

няма друга цел, освен да се 

увековечи” (Бакунин), ролята 
на революционната органи-
зация е, „когато се случи бун-

тът, тя да поеме организи-

рането на обществото в ръ-

цете си – не да прави рево-

люция, а да насочва действи-

ята на народа” (Константи-
нов). Според Бакунин и Кон-
стантинов вътре в обще-
ството има тенденции за 
създаване на безвластниче-
ски структури. Анархисти-
ческата „организация помага 

за засилването на тези тен-

денции” (Константинов). Ба-
кунин „прави анализ на све-

товния революционен опит, 

на революционното твор-

чество на масите” (Кон-
стантинов). Той разглежда 
революцията като фактор в 
световен мащаб. Неговите 
програма и устав на Интер-
националното братство 
са писани в наднационални 
рамки, „но тогава светът е 

бил Европа” (Константинов). 
Ето защо сред дискутира-
щите беше поставен въпро-
сът „висока цел ли е в Бълга-

рия да се говори за световни 

мащаби, макар да няма дру-

га алтернатива” (Златко). В 
отговор Константинов от-
беляза, че „революцията не е 

еднократен и едновременен 

акт и може да трае десети-

летия, революциите оста-

вят следи”.
Беше засегнат пробле-

мът за свободата, както и 
въпросът за атеизма на Ба-
кунин, защото според Кон-
стантинов „няма по-краен 

атеист в световната фи-

лософия от Бакунин”. Спо-
ред Бакунин революционе-
рът „трябва да бъде атеист 

и да иска заедно с нас за все-

ки човек тук и сега, на земя-

та, всичко, което религии-

те са пренесли и приписали 

на небето и на техните бо-

гове: истината, свободата, 

справедливостта, щастие-

то, великодушието, добри-

ната. Той трябва да признае, 

че моралът, независимо от 

всяка теология и божестве-

на метафизика, няма друг из-

точник освен колективното 

съзнание на хората”.

Друг акцент беше въпро-
сът за семейството. Спо-
ред Константинов „семей-

ството е една от основите 

на днешното общество, на-

ред с държавата, църквата 

и капитала. Бракът е попът 

и кметът”, а „отглеждането 

на децата не е непременно 

проблем на семейството”.
Разбира се „теза на цяла-

та среща” (Златко) беше не-
обходимостта от програ-

ма: „За да стане възможен 

един такъв съюз, тези, кои-

то го образуват, трябва да 

имат убеждения и цели, кои-

то съвпадат, иначе те ни-

кога няма да постигнат съ-

гласие” (Бакунин в писмо). 
Според Златко „ние, като 

правим организация, тряб-

ва да си дадем много добре 

сметка какви хора ни тряб-

ват”. Макар и в различен кон-
текст, Бакунин отдава ог-
ромно значение на лично-
стните качества. В насто-
ящата ситуация според Кон-
стантинов това трябва да 
се схваща като „стремеж 

към постигане на нужните 

качества”. Това е важно, тъй 
като „при определена обста-

новка и назрялост, и един чо-

век може да свърши работа”.
На разгорещените деба-

ти за необходимостта и ес-
теството на един програ-
мен текст се откроиха ня-
колко гледни точки:

Златко: „Ролята на про-

грамата е да се разберем”.
Константинов: „Целта 

на разискването е да се за-

познаем по-добре с пробле-

ма (програма) и да го видим 

от различни страни. И на 

тази база вече, когато прис-

тъпим към формулиране на 

наша програма и устав, да 

имаме предвид целия преди-

шен опит с всичките диску-

сии, новости и прочие”.
Константинов: „Формули-

ровката на революционния 

организиран анархизъм е на-

правена един път”.
Иво: „ Това не означава, че 

не може да се допълва и раз-

ширява, и коригира, ако е не-

обходимо”.
Константинов: „Трябва 

добре да я познаваме, за да 

можем да я разширяваме, ко-

ригираме, изменяме и допъл-

ваме”.
Иво: „Защото едно от ос-

новните неща, които на-

времето ме привлякоха към 

анархизма, е точно това, че 

няма една застинала програ-

ма с точни казуси, а казваме 

това и това, но ако то не 

действа на практика, би се 

променило…”
Константинов: „Разбира 

се, но трябва във всички об-

стоятелства, според мен, 

да имаме и устава, и про-

грамата. Те може да са за 10 

или за 50 години, могат да 

са за 5 години, но трябва да 

ги имаме, за да знаем на как-

во стъпваме като организа-

ция и на каква база приема-

ме членове, на каква база из-

вършваме план за работата 

ни, краткосрочен или по-дъл-

госрочен. В света, който по-

знавам и доколкото го позна-
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НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Поуката на продължаващото мълчание
През тази година ямболска-
та организация на Феде-
рацията на анархистите 
в България откри памет-
на плоча на избитите на 26 
март 1923 година в Ямбол 
анархисти. По някакви при-
чини организаторите и до-
макините сметнаха за въз-
можно да дадат думата и на 
мен – да припомня събитие-
то. За мен беше чест!

Откриването на един па-
метник не предполага дъл-
ги речи, разбира се, а онова, 
което трябва да се припом-
ни наистина, го казвам сега.

* * *

Като решава, че на избо-
рите за ХХ обикновено На-
родно събрание (на 22 ап-
рил 1923), ще трябва да се 
печели вече пълна изборна 
победа, Александър Стам-
болийски се заема да обезо-
ръжи веднаж-завинаги бъл-
гарина. Историческите на-
меци, че може би военните 
го били подучили да прибере 
оръжието на народа, може и 
да са верни, аз това не знам, 
но знам, че анархистите на-
часа се вдигат на лют про-
тест!

Така в Ямбол – градът, 
който е бил един от тога-
вашните им особено важни 
центрове и в който през 
януари същата година дори 

се е провел петият редовен 
конгрес на ФАКБ, – мощната 
местна централа без много 
приказки изкарва многоброй-
ните си членове (и още по-
многобройните си привър-
женици – повечето ученици!) 
на мирен митинг против за-
поведта на земеделското 
правителство. Мястото 
е тукашният площад „Ко-
бург”, а денят – 26 март – и 
тая дата остава като спо-
мен за едно от най-кошмар-
ните събития на онези го-
дини. Митингът на анархи-
стите – посредством про-
стичка и зловеща провока-
ция – е окървавен първо на 
самия площад, а после цяла 
България изтръпва от оно-
ва, което е станало в Ямбол 
и в казармите на Четвърта 
конна (жандармерийска май 
– не ги разбирам много-мно-
го тия подробности!) дружи-
на. Защото на военните из-
общо не им е стигало да раз-
пръснат митинга! Не, през 
целия този 26 март, през 
нощта на 26-ти срещу 27-
ми и чак до края на следва-
щия ден продължава разпра-
вата – прекалено методич-
на, прочее, за да приемем, че 
не е била отдалеч намисле-
на. Впрочем, за ямболци, 26 
март е останал в спомени-
те с названието „войната”!

Естествено е шумът, 
който се е вдигнал след оная 

касапница, да е голям: налага 
се лично министърът на въ-
трешните работи и народ-
ното здраве Христо Стоя-
нов да пристигне в Ямбол (и 
да излъже най-вулгарно, че е 
решен да предприеме нещо 
си), а после сам Александър 
Стамболийски се явява при 
софийските анархисти и 
също твърди, че виновни-
те щели да бъдат наказа-
ни. Обаче най-решителен се 
оказва съчинителят на но-
вия правопис – министърът 
на народното просвещение 
Стоян Омарчевски: той чис-
то и просто светкавично 
подписва министерска за-
повед, с която се затварят 
бунтовните горни класо-
ве на ямболската гимназия. 
Учениците се разпръскват 
да си доизкарат последната 
година по други градове, хем 
момчетата на една страна, 
девойките – на друга.

И както всички настоя-
ват за разследване – така 
и всички обещават разслед-
ване. Чуват се даже приказ-
ки за някакви си наказания, 
разбира се, сурови: все пак 
са избити абсолютно невин-
ни хора, а сред тях и съвсем 
млади, почти деца. Е добре! 
Никакви наказания не е има-
ло никога след това, през 
всичките тези години, кои-
то ни делят от това кръ-
вопролитие! (Ако не броим, 

разбира се, едно или две ко-
мандирски премествания 
по други гарнизони в стра-
ната, ама то на такива „на-
казания” се нагледахме и в 
наше време.)

Какво следва? Следва, че 
на 22 април (сиреч точно ме-
сец след трагедията в Ям-
бол) Александър Стамболий-
ски си ги спечелва изборите. 
И „спечелва” е твърде меко 
казано, защото в открито-
то на 21 май двайсто обик-
новено Народно събрание зе-
меделската парламентар-
на група наброява двеста и 
дванайсет души. На това 
му викат хората бляскава 
изборна победа.

И именно тогава, искам 
да кажа веднага след избо-
рите и малко преди да се 
открие краткотрайната и 
единствена сесия на това 
злощастно Народно събра-
ние, дето му е съдено да про-
съществува само пет месе-
ца, Стамболийски дава едно 
знаменателно интервю, къ-
дето за комунистите чест-
но заявява, че „вие ще види-
те, че нема нито да се ше-
гуваме, нито да се церемо-
ним с тех”, а за анархисти-
те размишлява по-подробно 
ето как: „Мене ми се ще да 
намерим едно кътче, един 
вид като концентрационен 
лагер за анархистите в 
България, гдето да ги събе-

рем всички и да ги оставим 
да се устроят така, както 
сами желаят. По всека веро-
ятност и с този въпрос ще 
се занимае Министерския 
съвет, а след това и камара-
та.”

И понеже знам, че какви-
то сме станали кибритлии, 
непременно някой ще иска да 
провери, бързам да го улесня: 
това нещо е казано, записа-
но и отпечатано за вечни 
времена в „Земледелско зна-
ме”, година 19, брой 90, под 
заглавието „Стамболийски 
за изборите”.

На 9 юни същата година 
в България става първият 
стремителен политически 
завой и на мястото на Алек-
сандър Стамболийски лесно 
сяда Александър Цанков. Тоя 
професор е на два пъти ми-
нистър-председател, но не 
се е чуло да е намерил време 
да разбере какво е ставало 
в Ямбол и кой крив, кой прав 
(ако махнем това, че бидей-
ки и министър на народното 
просвещение, лично се анга-
жира с възстановяването 
на разпилените горни класо-
ве).

На 4 януари 1926 година 
го сменя Андрей Ляпчев – 
онзи, с неговото „со крот-
це, со благо”; той е трижди 
премиер, също без нито вед-
наж да обели зъб за ямбол-
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Дискусията за програмата
вам, в анархокомунистиче-

ската организация няма раз-

лични видове анархокомуни-

зъм или различни видове про-

грами и устави. Ако напра-

вим идейна организация, ка-

квато смятам, че трябва да 

се направи, с програма и ус-

тав, това трябва да бъдат 

хора, които да приемат тая 

програма и тоя устав. Хора, 

които са приели една програ-

ма, имат една обща цел, една 

обща стратегия, обща так-

тика, приели са общи мето-

ди и средства на борба и за-

едно с това са приели общи 

условия, на които трябва да 

отговарят членовете на ор-

ганизацията, които общи ус-

ловия служат като крите-

рии за приемането на нови 

членове или отстраняване 

на тия, които или не са си 

преценили способностите, 

силите и желанията, или са 

провокатори”.
Златко: „Това, което ми 

беше целта днес, е да поста-

вим по принцип въпроса въоб-

ще дали има нужда от така-

ва програма и защо има нуж-

да от нея, и дали има смисъл”.
Константинов: „В заклю-

чение, от това, което до-

сега говорихме, има ли хора, 

които смятат, че организа-

цията може да функционира 

без такива основни докумен-

ти? Има ли хора, които смя-

тат, че няма нужда от про-

грама и устав?”
Явор: „Аз схващам програ-

мата като израз на съгласи-

ето, а не на идеологическа 

чистота и абсолютизиране. 

Програмата показва, че има 

една група хора, които по-

между си имат съгласие”.

Златко: „Моята теза е, че 

без такова съгласие една ор-

ганизация не може да функ-

ционира въобще. Не да функ-

ционира зле – тя няма да е 

никаква организация. Какво 

значи „ние сме организация”, 

като не знаем защо сме се 

събрали?”
Константинов: „Трябва да 

кажем, че целта, която пре-

следваме, всъщност пред-

ставлява съдържанието на 

революцията. Трансформа-

цията на днешното обще-

ство в анархокомунистиче-

ско по същество е револю-

ция. А другото – с оръжие 

или без оръжие – то можем 

също да кажем какво мислим, 

базирайки се на практика-

та. Че тия, които са създа-

ли това общество и го под-

държат с всички средства, 

няма да се откажат нито 

от капиталите си, нито от 

властта си, нито от приви-

легиите си и следователно 

най-вероятно е революция-

та да не бъде мирна и тиха. 

Тия неща трябва да ги кажем 

според мене в една програ-

ма. Това не значи, че днес ще 

започнем боя с тях. Днес об-

ществото не е готово да 

извърши революция. Нашата 

задача е да го подготвим за 

това. С пропаганда, с агита-

ция, с акции от най-различно 

естество”.
В заключение модерато-

рът на интересната среща 
Златко отбеляза, че „идеята 

е да продължим с такива сре-

щи в бъдеще. Мисля, че прио-

ритет номер едно за момен-

та е точно изработването 

на програма максимум, от-

там и на програма минимум, 

и на стратегия”, „без това 

да значи, че трябва да игно-

рираме и другите проблеми” 
(Константинов). •

Явор
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Днес обществото 

не е готово да из-

върши революция. 

Нашата задача е 

да го подготвим 

за това. С пропа-

ганда, с агитация, 

с акции...

ския 26 март. Сменен е на 
29 юни 1931 от Александър 
Малинов, който пък на свой 
ред е сменен на 12 октом-
ври същата година от Нико-
ла Мушанов. Никола Муша-
нов и той кара три манда-
та и нищо чудно и още да е 
откарал, ако не настъпил 19 
май 1934 година, сиреч дру-
га една двусмислена дата 
в отечествената ни исто-
рия, когато най-изпеченият 
и изпитан български превра-
таджия Кимон Георгиев каз-
ва: „Дотук!” – и ги забранява 
всичките.

След него се явява за мал-
ко някой си Пенчо Златев 
(който мислел с шпорите 
си): този управлява Бълга-
рия от 22 януари 1935 до 21 
април същата година и сда-
ва министър-председател-
ския пост на Андрей Тошев. 
Андрей Тошев пък устисква 
само до 23 ноември съща-
та (1935) година и след него 
вече идва Георги Кьосеива-
нов. Той е министър-предсе-
дател цели четири пъти, а 
после, на 16 февруари 1940, 
с тая работа се захваща Бо-
гдан Филов. Богдан Филов 
и той изкарва два манда-
та, после от 14 септември 
1943 до 1 април 1944 преми-
ерствува Добри Божилов, а 
от този 1 април идва Баг-

рянов с всичките му лъжов-
ни приказки за мир и любов с 
ония от шумкарите, които 
му се предадат. После и Кон-
стантин Муравиев си опит-
ва късмета за няколко дни 
(от 2 до 9.9.1944) и – по си-
лата на ония кретенски сме-
шки на историята! – е сва-
лен пак от Кимон Георгиев, 
както вече е ставало.

Ако някой от читатели-
те е внимавал в тая българ-
ска правителствена библия, 
то трябва да е пресметнал, 
че от въпросния 26 март 
1923 година до 9 септем-
ври 1944, тоест за двайсет 
и една години и шест месе-
ца, страната е имала двай-
сет и две правителства. 
На три или четири пъти 
през тия две десетилетия 
тук се е променяла коренно 
цялата политика от ляво 
на дясно и от дясно на ляво, 
но – пак казвам! – никой ни-
кога и нито веднаж не е и 
помислял да подири смет-
ка на конкретните убийци 
на ямболските анархисти, 
анархокомунисти и случай-
ни жертви от „войната”! 
Нещо като „било, каквото 
било!”.

Тъй е и при двата кабине-
та на Кимон Георгиев от 9 
септември 1944 до 31 март 
1946 и от 31 март 1946 до 
23 ноември същата годи-
на; тъй е и когато си идва 

съветският гражданин Ди-
митров, Георгий Михайло-
вич, та ни става министър-
председател; тъй е при Ва-
сил Коларов и при Вълко Чер-
венков (като и троицата са 
командарили България тоже 
по два пъти); тъй е при Ан-
тон Югов, след когото вече 
идва и самият Тодор Живков, 
бивш „Янко” и бъдещ Тато.

След Тодор Живков е 
Станко Тодоров, дето жена 
му беше нещо голяма диси-
дентка и радетелка за чо-
вешки правдини на русен-
ци, след Станко Тодоров – 
Гриша Филипов с изящния 
му акцент, подир Гриша 
Филипов – Георги Атана-
сов (тоже и той свободо-
любец и луда глава, бунтов-
ник, страшна работа, раз-
бираш ли) и ето че по този 
начин стигаме до времето, 
когато ни връхлетя тяхна-
та демокрация. Тогава ста-
на една. Заизреждаха ни се! 
Андрей Луканов с кошмар-
ната зима, Димитър Попов, 
който се провикна от теле-
визора „За Бога, братя, не ку-
пувайте!”, Филип Димитров, 
Любен Беров, Жан Виденов, 
Иван Костов, самият Симе-
он Сакскобургготски, който 
понечи да глътне, тоест да 
„реституира” половин Бълга-
рия, че много я обичаше, по-
сле съветският гражданин 
Сергей Дмитриевич Стани-

шев, а от август 2009 годи-
на – Бойко Борисов. Между-
временно си имахме и двама 
служебни началника: Ренета 
Инджова и Стефан Софиян-
ски.

От 26 март 1923 година 
до днес са ни са се изредили 
47 правителства – все про-
гресивни, от народни, по-на-
родни – и всичките са идва-
ли със заканата да накажат 
предшествениците си за зо-
лумите и престъпленията, 
които са вършили по време 
на управлението си.

Лично аз не съм чувал да е 
ставало дума за ямболските 
събития нито по време на 
онова, което наричаме „На-
роден съд”, нито по-късно, 
когато в началото на пет-
десетте години нашумяват 
процесите, които са раз-
глеждали вини и невинност 
точно за политическите 
убийства от точно също-
то време – 20-те години!

А за трагедията от 26 
март 1923 година убийци-
те – командири и подчине-
ни – са били известни. С име-
ната и чиновете им!

И в това мрачно мълчание 
ямболският 26 март 1923 
година постепенно се е пре-
връщал в един нищо неозна-
чаващ мит, в който вече 
нищо не е нито сигурно, 
нито ясно. Тук му е мястото 
да се каже, че днес дори не е 

известно колко са, за Бога, 
избитите тогава! Млади-
те хора от ФАБ са изписа-
ли върху паметната пло-
ча 36 имена (сред които е и 
името на 14-годишния уче-
ник Спиро), но всъщност ци-
фрите се движат трагично 
в своеволните граници от 
„десетина”, през „двайсет”, 
до „десетки” и изглежда, че 
така става винаги, когато в 
нещо са замесени военните.

Не е зле да се знае, че спо-
ред някои сведения същите 
тия военни изрично забра-
няват каквато и да било ау-
топсия нито на избитите 
на самия площад, нито след 
това на жертвите в казар-
мите, откъдето, предпола-
гам, тръгва и цялата онази 
мистика с цифрите.

* * *

Затова там, пред паметни-
ка казах на събраните млади 
хора с черно-червените зна-
мена, че, да, възмездието 
не е застигнало палачите, 
но че ако паметта за жерт-
вите е още жива – това е 
също справедливост! Ямбол 
дължеше много на тази па-
мет.

И дано не подминаваме 
този паметник, без да го за-
белязваме – този урок вече 
сме го минавали. •

Христо Карастоянов

ОТ ДИСКУСИЯТА ПО ПРОГРАМАТА: ДЕБАТ С ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

Бакунин не е остарял
Авторът на едно от изказ-
ванията на дискусията гово-
ри за остарялостта и неак-
туалността на текстове-
те от първоначалната фаза 
на идейното течение (разби-
рай анархизма) през ХIХ век, 
особено тези на Бакунин!

Мога да кажа само, че из-
вестни открития се пра-
вят само веднаж. Втория 
път те са плагиатство или 
“регистриране на дървения 
велосипед в Улан Батор”. Ев-
клидовата геометрия е съз-
дадена преди 2300 години, 
а диференциалното и инте-
грално смятане е открито 
от Нютон и Лайбниц преди 
повече от 300 години. Така 
стои и въпросът с форму-
лировката на Михаил Баку-
нин за революционния, со-
циален и организиран – на 
основата на една програма 
и кореспондиращите ґ ста-
тути – анархизъм.

Анархистическите “прин-
ципи”, програмни цели, стра-
тегия, тактика, организа-
ция, както и методите и 
средствата за реализира-
нето им “не падат от небе-
то”, нито се “градят на ба-
зата на функционирането 
на една организация”, то-
ест „са съобразени с нея”, 
както смятат други учас-
тници в дискусията.

Те са резултат от едно 
сериозно и задълбочено про-

учване, анализ и извличане 
на поуки от историческата 
практика на масовите со-
циални борби и на револю-
циите на предшественици-
те ни, както и на собстве-
ния опит от подготовката 
и участието в социалните 
конфликти на своето време 
– ако изследователят, раз-
бира се, го има и притежава 
необходимия за целта инте-
лектуален капацитет. Ако 
последният обаче липсва, 
тогава се прибягва до колек-
тивния метод на работа, 
който се опитваме да при-
ложим. В резултат би тряб-
вало да се получи спиралата 
на взаимодействие между 
революционните практика 
и теория, които се обогатя-
ват взаимно и се развиват 
и еволюират. Едва тогава 
могат да се правят откри-
тия, корекции и допълнения 
в теорията на социалната 
революция, един от елемен-
тите на която е нейната 
програма. Точно такъв е слу-
чаят с “остарелия и демоди-
ран” Бакунин.

Едва ли има друг револю-
ционер, който е прозрял по-
далече в бъдещето, който 
да е написал толкова мно-
го и разнообразни програми 
и устави (дори за БЦРК от 
времето на Каравелов и Бо-
тев) и да е създал организа-

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

По у ка та на про дъл жа ва що то мъл ча ние
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ции, с които – пряко или кос-
вено – е взел участие във 
всички революции, бунтове, 
въстания и неуспешни ре-
волюционни опити на своя 
век. Само че, за да можем да 
се ползваме от богатото 
наследство, което ни е ос-
тавил, трябва да го четем 
внимателно и което е по-ва-
жно – да разбираме и анали-
зираме прочетеното.

На изтъкнатите крити-
ки към „утопичния период” 
мога да отговоря, че утопи-
ите идеализират, но обикно-
вено не надхвърлят реално-
стите, които заобикалят 
техните автори. Известно 
е, че Платон е идеализирал 
държавата на фараоните. 
Ако утопистите прескочат 
тесния хоризонт на своето 
време и последвалите съ-
бития потвърдят, макар и 
частично, съдържащите се 
в книгите им новаторски 
идеи, последните могат да 
се окажат от изключителна 
полза за пишещите програ-
ми или за прилагащите ги на 
практика.

В “Града на Слънцето” Кам-
панела ни описва едно “иде-
ално общество”, в което, 
както и в “Републиката” на 

Платон, за съжаление, има 
роби. В такъв “град” или “ре-
публика” едва ли “всички са 
щастливи и ходят под ръ-
чичка с розови ризки на цве-
тенца”, както твърди горес-
поменатият автор. Все пак 
прави чест на Кампанела, 
който е прекарал 28 години 
в тюрмата, че не се е от-
казал от скромните си и не-
приемливи за господарите и 
църковната инквизиция меч-
ти. Така че и когато гово-
рим или пишем за утопиите, 
също е необходимо да сме ги 
прочели и разбрали.

По-горе посочих какъв е 
бил “работният метод” на 
Бакунин и е смешно да бръ-
щолевим за “императив-
ност” и да го “декомпозира-
ме”, “индикираме” и превръ-
щаме в “метричен показа-
тел”.

Между другото, когато 
говорим за “метода” му, си 
струва да напомним анали-
за на Марксовата програма 
и пророческата прогноза за 
приложението ґ. Наред с ре-
волюционната си дейност, 
Бакунин се е занимавал се-
риозно с усвояването на ес-
тествените науки от свое-
то време, философията, ис-
торията и политическата 
икономия, наченките на со-

циологията и дори матема-
тиката. Тогава е изказал и 
мисълта, че социологията е 
още в пелени и че ще се пре-
върне в действителна нау-
ка, едва когато в нея навле-
зе математиката.

Да се говори, че програ-
мите на Малатеста или на 
CNT са “препоръчителни”, оз-
начава да не кажем нищо, за-
щото и италианецът, и ис-
панските анархисти, кои-
то не “са правили връзката 
между социалната необхо-
димост и пътищата към по-
стигане на желаното обще-
ство”, са препоръчвали на ра-
ботниците да реализират 
своите програми с оръжие 
в ръка, като са ги водили в 
боя под дъжда от куршуми и 
шрапнели.

Така стигаме до друг ци-
тат: ”единствените, пра-
вещи връзка между реал-
ността, нуждата и оттам 
нататък – към принципи-
те на борба и т. н.” са Бук-
чин и Кропоткин. Наистина 
е трудно да се избере по-не-
удачен пример. Вместо да 
се занимае с действителна-
та история на американския 
анархизъм, Букчин търси в 
класовото общество няка-
къв митичен “общочовеш-
ки интерес”, като основа на 

борбата за премахването 
на класите и говори против 

“съживяването на мито-

ве от рода на пролетарско-

то въстание и въоръжената 

конфронтация с национална-

та държава, снабдена с един 

мощен ядрен арсенал”.

Вместо да търси общи 
интереси на наемния труд и 
капитала (защото “общочо-
вешкият интерес” днес оз-
начава консенсус и в край-
на сметка класов колабо-
рационизъм и капитулация 
пред въоръжената до зъби 
свръхдържава), покойният 
Мъри Букчин трябваше при-
живе да обърне поглед към 
историята на американска-
та работническа класа, дала 
на света 1-ви май и Чикаг-
ските мъченици, Сако и Ван-
цети и 500-хилядния анар-
хистически синдикат IWW, 
срещу който американски-
те капиталисти, освен съд, 
полиция и “национална гвар-
дия”, употребиха след Пър-
вата световна война орга-
низираните и платени от 
тях частни банди от наем-
ни убийци, в сравнение с кои-
то българските “мутри” са 
като дечица от църковен 
хор. Съпротивата на аме-
риканското “контраобще-
ство” през 60-те и 70-те 

години на ХХ век, в която 
съпротива главна роля изи-
граха наши активисти от 
рода на Чомски, спря война-
та във Виетнам. За по-мла-
дите другари само ще кажа, 
че през 1975 година не бях 
допуснат на американска 
територия на основание на 
закон, който не разрешава 
на чужденци, изповядващи 
радикални идеи, да влизат 
в САЩ. В черния списък на 
тези идеи анархистите за-
емат почетното първо мяс-
то. Така че, както обичат 
да казват “публичните лич-
ности”, в днешната “борба с 
ислямския тероризъм” няма 
нищо ново!

Вместо отчаяние и бяг-
ство в света на “общочо-
вешките” фантасмагории, 
борбата на “низшите кла-
си” срещу американския ми-
литаризъм и империализъм 
трябва да се разглежда в 
глобални мащаби и в перс-
пективата на настъпваща-
та, макар и бавно, но неумо-
лимо финална криза на све-
товния капитализъм и на не-
говите национални и между-
народни институции.

Букчин няма никаква ре-
волюционна програма, а не-
обходимостта от реализа-

ОТ ДИСКУСИЯТА ПО ПРОГРАМАТА: ДЕБАТ С ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

Константинов:  Бакунин не е остарял
или защо не бива да патентоваме дървения велосипед през ХХI век

ФРЕНСКИТЕ КОПОИ ОПИПВАТ ПОЧВАТА НА ЕВРОПАРАНОЯТА

Френската традиция на саботажа
Областта Лимузен в Цен-
трална Франция се отли-
чава със своята слаба насе-
леност. Скалистият район 
е пословично труден за зе-
меделие, а друга стопанска 
дейност почти няма, с из-
ключение на малко летен ту-
ризъм. Повечето от мест-
ните хора с мъка изкарват 
хляба си с животновъдство 
или се редят година след го-
дина на опашка за скромни-
те френски помощи за без-
работни, възлизащи на око-
ло 350 евро месечно.

Тази планинска област, 
разположена почти в гео-
метричния център на Фран-
ция, е традиционно свързана 
със селския комунизъм още 
от времето на Френската 
революция. До днес много 
градчета и села тук имат 
комунистически кметове, 
преизбирани в продължение 
на десетилетия. Най-голямо-
то населено място в област 
Лимузен – Лимож – е приятен 
град, известен с производ-
ството на порцелан. Бил е 
управляван от социалисти 
повече от век. Когато на-
цистите нахлули във Фран-
ция по време на Втората 
световна война, планините 
и горите на Лимузен така 
гъмжали от комунистиче-
ската френска съпротива, 
че нашествениците от Вер-

махта нарекли района Мал-
ката Русия. Местните хора 
с гордост напомнят на по-
сетителите, че тукашните 
гори били едно от малкото 
места по време на Вишиска 
Франция, които никога не 
паднали изцяло под немска 
окупация по време на война-
та. Благодарение на своите 
въоръжени планински отря-
ди, наричани „маки”, които 
се сражавали упорито сре-
щу нашествениците. Лиму-
зен и околността, истори-
чески пренебрегвани от ос-
таналата Франция, добиха 
известност напоследък за-
ради събитията в едно мал-
ко и отдалечено планинско 
селце с население от сто-
тина души, на име Тарнак. 
Това населено място предиз-
вика разгорещен национален 
дебат относно използване-
то на термина „тероризъм” 
от страна на управлението 
на Саркози, както и за разли-
ката между „терор” и бога-
тата френска традиция на 
саботаж. През 2004 група 
от двайсетина парижки ску-
отъри (squatter – човек, кой-
то се самонастанява в нео-
битавана общинска или дру-
га собственост с цел да не 
плаща за жилище или като 
израз на обществени и по-
литически възгледи, или и 
двете – б. пр.) и студенти с 

радикални убеждения започ-
ват да проучват селата из 
Франция в търсене на мяс-
то, където да се преселят и 
да основат колектив. Тарнак 
е само един от многото въз-
можни варианти и е предпо-
четен не поради някакви лич-
ни връзки с района, а заради 
богатото си комунистиче-
ско минало и благосклонния 
кмет комунист. Групичката 
се установява там и създа-
ва база, от която членове-
те ґ да могат да пътуват 
до Париж и да се връщат. Ку-
пуват една изоставена фер-
ма, засаждат земята и за-
почват да отглеждат жи-
вотни. Освен това се зах-
ващат да управляват на ко-
оперативни начала две от 
малкото предприятия в се-
лото – полуработеща кръч-
ма и смесен магазин.

През 2008 изтъкнати-
ят френски криминалист 
Ален Боер попада в Amazon.
com на книга със заглавие-
то L’insurrection qui vient (Ид-

ващият бунт). Книгата е из-
дадена от френското изда-
телство La Fabrique и е на-
писана от анонимен колек-
тив, нарекъл себе си Невиди-
мия комитет. Усетил нещо 
общо между тази група и ев-
ропейските от 70-те и 80-
те като „бандата” Baader-
Meinhof (официално нарича-

на Фракция Червена армия), 
Боер веднага купува 40 ек-
земпляра от книгата и ги 
разпределя между детекти-
ви из цяла Франция, които 
са инструктирани от въ-
трешния министър Мишел 
Алио-Мари да следят за ак-
тивизиране на крайно леви и 
анархо-автономистки клет-
ки в Европа. Терминът край-
но леви възниква във Вай-
марска Германия през 20-те 
години на ХХ век, за да обо-
значи радикали, които са не-
съгласни и с болшевизма, и 
с либералната демокрация. 
Терминът придобива нова 
актуалност, за да назове ни-
хилистичното бунтарско 
течение, което не формули-
ра никакви искания и цели, и 
което възниква след антиг-
лобализационното движе-
ние в първите години на ХХI 
век. Саркози и Алио-Мари са 
сериозно разтревожени от 
емигрантските и студент-
ските безредици, които за-
ливат Франция през 2005. Те 
са свидетели и на яростни-
те улични битки между гру-
пи младежи и силите на реда 
в Гърция през 2008. Френски-
те органи за вътрешна си-
гурност подозират група-
та от Тарнак в авторство 
на подстрекателската кни-
га Идващият бунт и започ-
ват да ги следят. Нетради-

ционният начин на живот на 
групата от Тарнак веднага 
поражда съмнения: това са 
младежи, които преди са жи-
вели като скуотъри и анар-
хисти, но са напуснали град-
ската суматоха на Париж, 
за да се преместят в затън-
тено планинско селце, което 
някога е било сцена на пар-
тизански войни. Това, че ня-
кои от групата в Тарнак не 
ползват мобилни телефони, 
увеличава подозренията на 
полицията и бива по-късно 
обяснено от френските вла-
сти като опит да се избегне 
всякакво проследяване.

В края на октомври и на-
чалото на ноември през 
2008 железа с форма на под-
кова са използвани в саботи-
рането на електропроводи-
те на високоскоростни вла-
кови линии в Лимузен и при-
чиняват спиране на железо-
пътния транспорт в района 
и сериозни смущения в раз-
писанието. Саботажът има 
за цел единствено да спре 
влаковете и не би могъл да 
предизвика злополука или де-
райлиране. Скоро след този 
случай, на 11 ноември, сто-
тици маскирани служители 
на органите за сигурност 
извършват десант в потъ-
налия в сън Тарнак и аресту-
ват деветима от комунари-
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ФРЕНСКИТЕ КОПОИ ОПИПВАТ ПОЧВАТА НА ЕВРОПАРАНОЯТА

Френската традиция на саботажа
те, срещу които Министер-
ството на вътрешните ра-
боти повдига обвинения за 
„злодейски заговор с цел ор-
ганизиране на терористич-
ни актове”. Това е многозна-
чително и единствено по 
рода си обвинение във Фран-
ция – държава с дълга и впе-
чатляваща история в поле-
то на саботажа, но с почти 
никакво понятие от вътре-
шен тероризъм. В дните 
след арестите, в Тарнак на-
хлуват журналисти, които 
правят сензационни репор-
тажи за идиличното селце, 
наричайки го „гнездо на те-
рористи”. Попитани за Ид-

ващият бунт, комунистите 
от Тарнак заявяват, че са за-
познати с книгата, но отри-
чат авторство и има защо. 
Идващият бунт изрично пре-
поръчва прекъсването на ин-
фраструктурните връзки в 
държавата като крачка към 
революцията. След затихва-
нето на първоначалния ме-
диен шум общественото 
мнение във Франция рязко се 
завърта в полза на девети-
мата от Тарнак. Хората въз-
приемат групата като изку-
пителна жертва на прави-
телството на Саркози, кое-
то е обезумяло, вцепенено 
от страх пред терористи-

те и настроено расистки 
срещу емигрантите мюсюл-
мани. Изведнъж на девети-
мата започват да гледат 
като на обикновени младе-
жи, преместили се от Париж 
в старомодния Тарнак, за да 
потърсят, по внимателния 
израз на техните родители 
и съседи, “различен живот”. 
Деветимата от Тарнак бър-
зо се превръщат в любимци 
на френските интелектуал-
ци левичари от ерата след 
1968.

Жулиен Купа, един от по-
харизматичните и ефект-
ни заподозрени от девети-
мата, има опит като редак-
тор на популярно постситу-
ационистко философско спи-
сание, наречено Tiqqun (изли-
зало от 1999 до 2001), чий-
то стил носи поразителна 
прилика с Идващият бунт и 
други текстове на Невиди-
мия комитет. Деветимата 
от Тарнак получават под-
крепа от известни интелек-
туалци като Славой Жижек, 
Ален Бадиу и Алберто Тоска-
но, които призовават те да 
бъдат освободени и да не 
бъдат наричани терори-
сти. Италианският философ 
Джорджо Агамбен публикува 
от тяхно име статия във 
френския вестник Libération. 
Не е без значение и фактът, 
че мнозина от деветимата 

от Тарнак произхождат от 
добри, заможни семейства и 
са следвали философия, кое-
то ги прави да изглеждат в 
очите на медиите по-скоро 
като ново, секси ситуацио-
нистко движение, отколко-
то като яростни пролета-
рии, установили се на село. 
В крайна сметка деветима-
та от Тарнак са осъдени на 
шест месеца лишаване от 
свобода и са освободени под 
гаранция до процеса, който 
предстои. Те трябва да се 
явяват в полицията всяка 
седмица, за да е сигурно, че 
няма да се укрият за делото. 
Като „заговорничещи зло-
деи” на деветимата е заб-
ранено да общуват помеж-
ду си.

В ранните часове на 27 
ноември 2009 френските 
антитерористични части 
отново нахлуват в Тарнак, 
за да арестуват нов запо-
дозрян по случая – трийсет и 
няколко годишен мъж на име 
Кристоф, за когото полици-
ята смята, че е приближен 
на деветимата. Вбесени от 
този арест, деветимата 
от Тарнак предприемат от-
ветна атака и адресират яз-
вително писмо до съдиите, 
публикувано във вестник Le 

Monde на 3 декември под за-
главието „Защо повече няма 
да се съобразяваме с мярка-

та за неотклонение, наложе-
на ни от съда”. В писмото си 
деветимата обясняват, че 
ще престанат да се подпис-
ват в полицейското упра-
вление и че вече са наруши-
ли заповедта да не общуват 
помежду си. В писмото се 
казва: „Считаме, че е добре 
да се виждаме отново… вече 
го направихме, за да напи-
шем този текст”. Човек би 
очаквал такъв откровен ша-
мар по бузата на властта 
да предизвика нов удар вър-
ху групата от Тарнак. Но не. 
Прокуратурата, съзнавай-
ки недостатъчните доказа-
телства по делото и липса-
та на обществена подкре-
па, отстъпва и отменя мяр-
ката за неотклонение. Все 
пак, за да запази известно 
достойнство, прокуратура-
та потвърждава забраната 
да контактуват – нещо, кое-
то те вече са извършили.

Робеспиер, моралният съ-
дник на Френската револю-
ция, изкова термина теро-
ризъм. Странно е, че първи-
ят човек, използвал този 
термин, е френски револю-
ционер. Странно е също, че 
дума, извикваща във въоб-
ражението образи на опаса-
ни с бомби фундаментали-
сти и поклонници на Аллах, 
е използвана за първи път 
от държавата по адрес на 

нейните собствени граж-
дани. Робеспиер чувствал, 
че французите се нуждаят 
от Terrorisme, за да укрепят 
крехката революция сре-
щу контрареволюционери-
те и аристократите – реал-
ни или въображаеми, – които 
той съзирал навсякъде. Ро-
беспиер бил безскрупулният 
праволинеен идеолог на свое-
то време – той не се поколе-
бал да обезглави другарите 
си, за да запази духа и чисто-
тата на революцията. След 
като Френската буржоаз-
на революция премахнала 
всички свои реални врагове, 
тя се захванала с вътреш-
на чистка, за да премахне 
петната чрез свободното 
използване на гилотината. 
Може би тъкмо поради това 
безогледно прилагане на ос-
ъждащ морализъм французи-
те са развили такава силна 
привързаност към греховни-
те буржоазни удоволствия 
като червено вино, бифтек 
тартар и копринени чар-
шафи. В същото време оба-
че французите таят дълбо-
ка ненавист към полицията 
и властта. Те обожават да 
гледат как престъпници на-
рушават закона и успяват 
да избягат. •

(следва)
Аарън Лейк Смит

публикувано в сп. Vice

ОТ ДИСКУСИЯТА ПО ПРОГРАМАТА: ДЕБАТ С ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
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цията на анархокомунисти-
ческото общество той мо-
тивира с един-единствен – 
при това, далеч не най-ва-
жен фактор – екологическия, 
който е частен случай на 
биологическия. Кропоткин 
се опитва да “прави връзка 
между заложените инстинк-
ти у организмите и необхо-
димостта им от стремеж 
към обединение и свобода”. 
Но опитът е неуспешен, да 
не кажа несъстоятелен, за-
щото “организмите” имат и 
много други инстинкти – на-
пример да се изяждат едни 
други – и с тях не можем 
нито да мотивираме соци-
алните борби, нито да обяс-
ним историческата еволю-
ция на обществата. Защо-
то инстинктите са отно-
сително константен фак-
тор в рамките на 6000-го-
дишната политическа исто-
рия на променящите се чо-
вешки цивилизации (какви-
то бележитият английски 
историк Арнолд Тойнби е на-
броил 26 (двадесет и шест) 
и следователно не могат да 
бъдат причина за динамич-
ната им смяна! Не зная дали 
тази концепция за взаимопо-
мощта е довела Кропоткин 
до апелите му за участие в 
Първата световна война на 
страната на Антантата, 

но срамният за един рево-
люционер и анархист факт е 
налице! В тази позорна пози-
ция се крие една от основни-
те причини за крушението 
на движението, от което не 
се е съвзело до днес, но това 
е друга тема – за войната 
и революцията, която, ако 
има желаещи, мога да вклю-
ча в плана на нашата идейна 
лектория, а сега ще се върна 
пак към засегнатия философ-
ски въпрос за факторите на 
еволюцията и революции-
те в капиталистическото 
в частност и на класовите 
общества изобщо.

Вместо философския мо-
низъм в обяснението на ис-
торическия процес, “класи-
ческият” анархизъм е за един 
комплексен многофакторен 
анализ, който би ни позволил 
едно много по-дълбоко раз-
биране на реалността, по-
голяма точност в прогнози-
рането и в изпреварващото 
поставяне на задачи, в изра-
ботването на позиции и на 
тактика на революционна-
та организация в хода на ди-
намично изменящите се си-
туации. Иначе рискуваме да 
сбъркаме не само със сроко-
вете, но и с пътя, а както 
е известно – сгрешилият 
пътя, никога няма да стигне 
там, за където е тръгнал.

Ще илюстрирам мисълта 
си с пример за работата на 

метеорологичните стан-
ции – такава, каквато ми 
стана известна преди пове-
че от четири десетилетия. 
За да бъде що-годе заслужа-
ващ доверие бюлетинът и 
прогнозите им, метеороло-
зите създават комплексен 
екип от специалисти, една 
от задачите на които е из-
работването на матема-
тически модели на клима-
тичните промени. Това те 
постигат чрез система от 
около 400 линейни уравне-
ния, отговаряща на 400-те 
фактора (“неизвестни про-
менливи” в определени гра-
ници), които влияят на “вре-
мето”, и избор на целеви 

функции за температурата, 
облачността, валежите и 
т. н. Решението на такава 
класическа задача на линей-
ното програмиране изисква-
ше преди 40 години 30-днев-
ната работа на един ком-
пютър от второ поколение, 
което правеше прогноза-
та за времето през утреш-
ния ден безпредметна. Как 
се справяха “моделиерите” 
с проблема? Елементарно – 
започваха да изрязват “по-
маловажните” фактори, по-
ради което прогнозите им 
не се отличаваха с особена 
точност. Днес решението 
е по-задоволително, защо-
то вече разполагат с ком-
пютри с огромна оператив-

на памет и извършващи ми-
лиарди операции за секунда.

За съжаление, ние все още 
сме на светлинни години да-
леч от използването на по-
добни мощни методи и сред-
ства и същевременно се от-
казваме от създаденото 
теоретично наследство от 
нашите мислители, на кои-
то гледаме като на мумии, 
без да имаме с какво да го 
заменим. Това не е най-ма-
ловажната причина, поради 
която ФАБ се оказва негод-
на не само да използва все-
ки форум за конфронтация с 
“научните” лакеи на днешна-
та система и да влияе върху 
аудиторията му, но изпит-
ва затруднение да изработи 
своя ясна анархистическа 
позиция дори за много по-
елементарни “събития” (от 
рода на “гей-парада” или “бор-
бата с неонацистките изро-
ди”), които отнемат цялата 
ґ енергия, парализират сили-
ците ґ и я водят към “затих-
ване на функциите”.

Що се отнася до брошура-
та на регионалния съюз на 
ФАФ в Рона-Алпи “Един про-
ект за социалната револю-
ция”, която преведох и чие-
то второ издание платих, 
мога да кажа само, че това, 
както е посочено и в подза-
главието ґ, е само една “Аз-
бука на анархизма”, която не 
съдържа нищо ново в срав-

нение с “остарелите и неак-
туални класически тексто-
ве”, освен това, че ги е вло-
шила! Когато я четат, пре-
поръчвам на другарите да 
обърнат внимание на моя ла-
коничен предговор и на “Де-
кларацията на анархисти-
ческите принципи, цели и 
средства”, която писах за 
Конгреса на ФАБ, проведен 
на 29, 30 и 31 май 1993 г. Тя 
е построена изключително 
на основата на “класически-
те текстове” и най-вече на 
“особено остарелите и не-
актуални” на Бакунин. За съ-
жаление, “преработилите ги 
и подобрили” по-късно друга-
ри са се постарали доста да 
ги осакатят, което може да 
се установи от всеки, кой-
то пожелае да сравни ори-
гинала с творческите напъ-
ни на неизвестния ми колек-
тив или индивид, натоварен 
със същата задача от един 
следващ конгрес на ФАБ. На-
дявам се, че стореното не е 
предумишлено, а е резултат 
само на обикновено теоре-
тическо невежество и ле-
ност на мисълта.

След казаното отново 
апелирам към тези, които 
имат вкус към такава рабо-
та: да продължим, но преди 
да говорим, нека мислим, а 
след като сме говорили и да 
действаме! •

Георги Константинов
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ПРОБЛЕМИТЕ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НЕАНАРХИСТИТЕ

Опразненото образование
Дали имаме наистина нужда 
от образование? Тази мисъл 
може би не е лишена от сми-
съл. Не се нуждаем от кой 
знае какво и какво ни доста-
вя то? По-добър статут в 
обществото, по-лесно нами-
ране на добра работа или из-
граждане на здрав индивид?

Крайно се съмнявам дали 
трябва да учиш, за да ра-
ботиш нещо, което изис-
ква натискането на някол-
ко копчета. Самите медии 
обременяват още повече – 
те както доставят знания, 
така и пречупват знанията 
през призмата на техните 
продуктови послания.

Не е лъжа, че няколко ме-
дии създадоха имиджа на 
днешните ни звезди – били 
те певци, или управници. 
Само заради фамилията ти 
понякога ще ти намерят 
място и ще ти кажат: „Спо-
койно, с времето ще се на-
учиш”. Тогава за какво ни е 
да ходим на място, което 
травмира от самото дет-
ство? Дали учението тряб-
ва да съществува в сегаш-
ния му вид, с неговия власт-
нически и тоталитарен под-
ход към „подрастващото по-
коление” – силно ме съмнява. 
Факт е, че училището е най-
големият стресиращ обект 
за едно дете, откъсването 

от уютната среда и заста-
вянето да върши и научава 
неща, които не го засягат, 
от самото му съзнателно 
възприемане като личност. 
Едновременно с това дете-
то трябва да бъде вкарано 
подчинено в едно учрежде-
ние със съмнително минало 
и още по съмнителни мето-
ди.

Социализацията и приоб-
щаването на индивида към 
групата наистина трябва 
да се извърши, но не да бъде 
управлявано и така – поред-
ният номер в дневника с име 
и фамилия, но куха личност.

Ролята на учителя тряб-
ва да бъда по-малко крити-
куваща, повече обучаваща 
и по възможност намалена 
до минимум. Самият учител 
възприема детето като по-
редния номер, с който той 
трябва да се занимава, на-
ред с всички останали про-
блеми, които има.

Цялата система трябва 
да бъде по-малко централи-
зирана, по-разкрепостена и 
да бъдат премахнати огра-
ниченията на старото ми-
слене – децата са деца и лес-
но могат да бъдат манипу-
лирани. Самото общуване и 
самият процес в семейство-
то отдавна го няма и никой 
не може да попречи на от-

чуждаването на родителя 
от детето. Ролята на няко-
гашната баба днес е замене-
на от поредната компютър-
на игра или поредния полуфа-
брикат.

Би могло да бъдат наме-
рени жени (дали детегледач-
ки, или т. нар. „au pairs”), кои-
то да помагат вътре в се-
мействата, да се грижат за 
отглеждането на децата и 
така да се премахне ролята 
на бабата или се отделят 
грижите от родителите.

Нито учителите полагат 
грижи да обучават, нито 
учениците си правят тру-
да да разбират. Не е лъжа, 
че в някои университети, 
вместо да бъдат обучавани 
студентите, самите препо-
даватели предимно се зани-
мават с търсене на “проек-
ти” за припечелване. Вярно 
е и другото, че някогашни-
те научно-изследователски 
екипи, работещи за външни 
фирми, вече не съществу-
ват, но не могат вечно да се 
извиняват с това.

Отдавна битува мнение-
то, че като завършиш, няма 
да работиш каквото си за-
вършил, а каквото има.

Едно образование би тряб-
вало да дава равен шанс за 
развитие, но не като ед-
накво прекърши творчест-

вото. Самите родители за-
ставят децата си да се за-
нимават с дейности, които 
не са им присъщи, и продъл-
жават на по-късен етап да 
си приписват както техни-
те загуби, така и техните 
победи.

Изоставеното от държа-
вата – а и обществото – 
образование превърна уче-
ника и студента в „пушеч-
но месо”, което някъде се 
бие за едното голо „браво!”, 
в поредния депресивно оглу-
пял хлапак, който си мисли, 
че всичко започва от него 
и свършва след него. Сами-

ят авторитет на учителя 
вече е до такава степен из-
дънен, че няма накъде. Сис-
тематично потъпкваното 
му самочувствие доведе до 
фарса, в който се е превър-
нал. От него зависи какво 
ще е идното поколение, но 
никой не го е грижа какво ще 
бъде утре. Държавата вече 
изглежда неспособна да за-
щити системата, която я 
крепи, и е на път да се пречу-
пи под тежестта на собст-
веното си нехайство и да се 
самоунищожи – въпрос само 
на време. •

Малори

ГРУБО В МОЗЪКА

Не само сектите промиват мозъци
Тази статия е колкото ана-
лиз на текуща ситуация и 
поведение на групи от хора 
в обществото, толкова и 
предупреждение, целящо да 
предпази читателя от па-
губното влияние на опреде-
лени “социални групи” върху 
живота и мислите му.

Досега бяхме свикнали да 
приемаме сектите като на-
божни организации, целящи 
приобщаването на голяма 
маса от хора като последо-
ватели с цел лична облага с 
власт и пари на самите ор-
ганизатори на групата.

Сектите си служеха с пох-
вати, наречени най-общо 
„промиване на мозъка”, за да 
привлекат хора от различ-
ни прослойки в редиците си. 
Кои са обаче онези, които 
най-добре познават психика-
та и начините за манипула-
ция върху мисленето на чо-
века? Разбира се, това са са-
мите психолози. В началото 
на развитието на психоло-
гията се е смятало, че пси-
хологът, освен терапевт, е 
и нещо като духовен и мора-
лен наставник на пациента. 
Както и много други сфери, 
психологията също търпи 
моралния упадък на обще-
ството като цяло и самите 
„просветени” в занаята от 
духовни учители се превръ-
щат в организатори на сво-
еобразни секти с основната 

цел извличане на парични об-
лаги.

Може би това, че психо-
логията така и не успява да 
избяга от сферата на езо-
теричното (за което голям 
принос има и един от патри-
арсите в психоанализата – 
самият Карл Юнг), я поставя 
встрани от живота на сред-
ностатистическия граж-
данин и на практика психо-
лозите, които бълват уни-
верситетите, са принудени 
или да работят други профе-
сии, или да прибягват до не-
моралния начин за припечел-
ване – чрез създаването на 
групи, слабо отличаващи са 
по методите си на работа 
от старите добре познати 
секти.

Неорайхианци, психодра-
ма, дори ако щете биз-
нес ориентираното невро-
лингвистично програмира-
не (НЛП) – всички те имат 
потресаващо сходни мето-
ди на „просвещаване” в свои-
те така наречени уъркшопо-
ве (събиране на група за из-
вършване на т. нар. групова 
терапия). Не веднъж основа-
телите на тези школи (визи-
рам Бернаскони на Неорай-
хианската школа) са попада-
ли под ударите на закона, но 
финансовата сила на тези 
групи явно им е позволила да 
достигнат нивото на неуяз-
вимост пред закона (всъщ-

ност още една прилика с ре-
лигиозните секти).

Фондация “Валдо Берна-
скони”, основател на Неорай-
хианската школа, на която 
бивш шеф беше небезиз-
вестната Мадлен Алгафа-
ри, а понастоящем е ръково-
дена от Светла Банкова, е 
основана именно от въпрос-
ния Валдо Бернаскони, кой-
то беше съден “за участие 
в престъпна организация, 
сексуално насилие, тежка из-
мама срещу националната 
здравна система и незакон-
но упражняване на професия-
та лекар и психотерапевт”1. 
Ето какво разказва една от 
пациентките:

„На закуска ни караха да 
правим гимнастика с викове, 
казваха ни, че снема напреже-
нието. След това се заемах-
ме с „домашно стопанство”, 
т. е. чистехме клиниката. 
Следобед бяха терапиите с 

масажи, които трябваше да 
си правим взаимно. Имаше и 
театротерапия, при която 
нерядко трябваше да игра-
ем с прилепнали и секси дре-
хи. Веднъж трябваше да изи-
граем спектакъл, предста-
вящ Древен Рим. Бяхме об-
лечени само с чаршафи и от 
някои момичета беше поис-
кано да се разголят. Не липс-
ваха и ревюта със секси об-
лекло, на което Бернаскони 
и театротерапевтът Исак 
Джордж искаха от момиче-
тата да се състезават по 
сексапилност, а след това 
избираха победителката. 
През уикендите идваше шо-
пинг терапията. Завежда-
ха ни в магазини и ни караха 
да си купуваме с наши пари 
дрехите, които искаха те – 
обикновено миниполи или 
разголени дрешки”.

Наскоро говорих с едно 
момче, което посещава пси-
ходрама. Накратко обобщи: 
„Започвате група от N на 
брой души. След първите N 
сбирки някои от хората се 
оттеглят и остава една 
стабилна група, която про-
дължава и от която – цити-
рам – „не е препоръчително” 
да се отказваш до края на 
сбирките” (ако край въобще 
има). „Не е препоръчително” 
едва ли визира, че със сила 
ще те накарат да останеш 
в групата, но помислете 

какво има в главата на един 
човек, който се е убедил в 
това твърдение.

Лично аз посетих група-
та на неорайхианците. Гово-
рихме си с едно от момиче-
тата общи приказки за „обу-
чението” и т. н. В един мо-
мент стана въпрос за уърк-
шоповете, които се провеж-
дат. Директно я попитах 
какво се прави там. Първи-
ят отговор беше нещо от 
сорта на „не може да се обяс-
ни, трябва да се изпита”. 
При последващото ми нас-
тояване за отговор и пред-
вид това, че ми предстоеше 
среща с шефката на органи-
зацията (Светла Банкова), 
отговорът беше „не питай, 
така или иначе тук няма да 
ти кажат, докато не дой-
деш с нас”! Коментарът, 
разбира се, е излишен.

Съветът, който дадох и 
на момчето от психодра-
мата, е, ако наистина иска-
те да се захванете с нещо 
смислено, изучете психоло-
гията от самото ґ начало 
и във всичките ґ аспекти. 
Неговият отговор беше на-
пълно очакван. „А-а-а, да, бе, 
така ми е много по лесно”. •

Кореспондент на СМ

БЕЛЕЖКИ
1 Италия съди психо доктор, ле-

кувал и българи, http://www.24chasa.

bg/Article.asp?ArticleId=242922
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Ефективността на гражданското общество в България

За сметка на това, нали-
чието на формата на три-
странно сътрудничество 
предполага търсенето на 
компромис, който е по-из-
годен за работодателите 
и държавата, отколкото за 
самите трудещи се. Като 
прибавим към това и поли-
тическото влияние вътре 
в синдикатите, картината 
става още по-усложнена и в 
ущърб на гражданското об-
щество. Това ги превръща в 
казионни.

В конкретната си прак-
тика на организиране на 
стачни действия родните 
синдикати също имат мно-
жество пробойни. Основна-
та от тях е свързана с лип-
сата на солидарност. Син-
дикатите егоистично за-
щитават интересите само 
на собствените си членове, 
като не оказват никакво съ-
действие на самоорганизи-
ращите се недоволни труде-
щи се, които се борят за пра-
вата си, но не се числят към 
никоя структура. Другата 
голяма пробойна са липсата 
на стачки за солидарност 
дори между самите струк-
тури на даден синдикат. 
През 2007 г., когато учите-
лите стачкуваха, структу-
рите на синдикатите в БАН 
и ВУЗ-овете не подкрепиха 

действията им, а дори някои 
от тях се разграничаваха, 
защото „заплатите на учи-
телите щели да станат кол-
кото на професорите”. Сега, 
през 2010 г., когато БАН и 
ВУЗ-овете са пред трудна 
ситуация, едва ли структу-
рите на средното образова-
ние ще ги подкрепят именно 
поради липсата на солидар-
ност, независимо, че става 
въпрос за проблеми в обра-
зованието. Липса на стачки 
за солидарност има и в дру-
ги сфери, така например, ко-
гато стачкуват работни-
ците от една мина, на дру-
ги места не се предприемат 
никакви действия, макар да 
съществуват същите про-

блеми. Причините за тази 
липса на организираност, со-
лидарност и координация в 
действията можем да тър-
сим единствено в мудните 
и неефективни структури 
на действащите в момента 
синдикати.

Единственото отноше-
ние на медиите към граж-
данското общество е до-
колко се дава гласност на 
гражданските инициати-
ви, действия и протести. 
По този показател медии-
те си вършат работата, 
като предоставят инфор-
мация за почти всяко граж-
данско недоволство. В да-
ването на оценка и в конте-
кста на отразяването съ-

ществува обаче двояко от-
ношение. Едни протести се 
омаловажават, медиите за-
стават тенденциозно сре-
щу тях, а други се превъзна-
сят, дава им се допълнител-
на обществена значимост, 
каквато в действителност 
не притежават.

Най-ярък пример за ома-
ловажаване и дискредити-
ране в последните години 
беше националната учител-
ска стачка. Журналисти си 
позволяваха да дават оцен-
ки, че исканията на стачку-
ващите са нереални. По су-
трешните блокове и диску-
сионни предавания се кане-
ха тенденциозно поставени 
лица – социолози, икономи-

сти, политолози, – които за-
щитаваха икономически не-
обоснованата теза, че ако 
се вдигнат заплатите на 
учителите, това ще дове-
де до „инфлационна вълна”, 
подобна на тази от зима-
та на 1997 г. Друг пример за 
омаловажаване е референду-
мът, проведен в общините, 
през които беше предвиден 
да минава проектът Бургас-
Александруполис. Независи-
мо, че където бе проведен 
референдумът, проектът 
бе отхвърлен категорично, 
това не пречеше на медии-
те да показват управлява-
щите политици, които пов-
таряха колко бил важен про-
ектът и как независимо от 
резултатите, ще бъде нало-
жена политическа воля, тъй 
като проектът бил изклю-
чително важен за страната 
ни.

Обратният случай също е 
налице. На редица не толко-
ва важни, дори изключител-
но маловажни събития и дис-
кусии, се дава широка глас-
ност, като например дали 
да има деца в къщата на Биг 
Брадър, за съдбата на куче-
то Пепа, за силата на гово-
рителите, окачени на мина-
ретата, за паметника на 
турския незнаен войн в час-
тен двор в някакво разград-
ско село и други подобни. 
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Всеки политически строй, 
всяка власт има своите от-
личителни характеристики. 
Ако трябва да опиша с две 
думи съветския комунизъм, 
захлупил България в продъл-
жение на 45 години, те ще 
бъдат лъжа и лицемерие. Не 
толкова насилие и жесто-
кост, привични за всяка то-
талитарна власт, а именно 
лъжата и лицемерието бяха 
чумата на онзи строй, от 
чиито метастази не можем 
да се отървем и до днес.

Една от фундаментал-
ните, глобални лъжи на съ-
ветския комунизъм беше, че 
властта е в ръцете на ра-
ботническата класа, т. нар. 
„диктатура на пролетари-
ата” – преходът към безкла-
совия „реален комунизъм”, ко-
гато трудът се освобожда-
ва от оковите на капитала 
и заема доминираща позиция 
в обществото.

Подхващам темата, по-
неже си имам и повод, и при-
чина. Поводът е поредната 
първомайска демонстрация 
на клептократите, бивши 
комунисти, сега предста-
вящи се за реформирани со-
циалисти и преки наследни-
ци на гащниците, наложили 
съветската „диктатура на 
пролетариата” в България. С 
традиционното за партия-
та си лицемерие, отгледани-
ят в дантелените пелени на 

Политбюро Станишев и ре-
зидентът на руската енер-
гийна мафия Румен Овчаров 
демонстрираха „умилител-
на загриженост” за съдби-
ните и тегобите на трудо-
вите хора по време на кри-
за. Омерзение е най-близко 
до онова, което изпитах, 
гледайки репортажите по 
телeвизията.

Причината е историята 
на покойния ми дядо, който 
изкара трудовия си стаж 
в печално (не)известните 
мини „Бухово”. В Бухово ко-
мунистическата власт об-
рече на сигурна смърт хиля-
ди синове на уж така скъпа-

та на сърцата им „работни-
ческа класа”, която трябва-
ше да добива уран за съвет-
ските бомби и атомни цен-
трали. Дейността на ДСО 
„Редки метали”, под чиято 
шапка се развива уранодо-
бивът в България, е строго 
секретна. Такава си остана 
до закриването на друже-
ството в зората на демо-
крацията. В самото начало 
разработването на находи-
щата е поверено на катор-
жници, докарани от Сибир, 
по-късно се включват и бъл-
гари, „неблагонадеждни”, мо-
билизирани в редовете на 
трудови войски.

Ето какво си спомня една 
от жертвите, Христо Кън-
чев, в статията си „Аз бях в 
Българския Чернобил”:

„За обслужване на мина 
Бухово имаше щаб в с. Яна. 
През 1952, когато попаднах 
там, в мината влизаха ру-
дниците „Бухово”, „Борче”, 
„Сеславци”, „Девети септем-
ври” и филиали в Стара пла-
нина, в Родопите над Наре-
чен и др. Всеки рудник има-
ше разклонени галерии, кои-
то образуваха гигантска па-
яжина с площ от хиляди ква-
дратни километри, в които 
кипеше денонощен труд. 
Една огромна подземна про-
мишленост.

В урановите рудници се 
работеше на три смени. 
Често войниците миньори 
попадаха на богати жили или 
гърнета с находища уран 
концентрат. Рудата се то-
вареше на ръка и камиони, 
покрити с брезент и непод-
лежащи на проверка, я кара-
ха към пристанищата. От-
там – с кораби към СССР. 
След като бе построен мос-
тът при Русе, се използваха 
и двата пътя. Много влако-
ви композиции тръгнаха на-
татък. Нали СССР трябва-
ше да прави хиляди атомни 
бомби.

Службата в Трудови вой-
ски беше 3 години. Предос-
татъчно време за смърто-

носното заразяване. Сигур-
но днес съм единственият 
жив свидетел на робския 
труд. Ние нямахме защит-
ни облекла. В рудника има-
ше само войници, офицери, 
много руски минни инженери 
и „технически” лица от КГБ, 
чието единствено занима-
ние беше да ни следят. Ци-
вилните миньори са дошли 
много по-късно. Рудник „Се-
славци” обхващаше огромен 
район с ширина от 2 до 8 км 
и дължина до 40 км. Всяка га-
лерия имаше номер и два из-
хода – единият до лагера, а 
вторият, наричан БИС, бе 
далеч с километри. Живеех-
ме във военен лагер в бараки. 
Там имаше и тухлени сгра-
ди за администрацията, ре-
монтни бази, стругарски ра-
ботилници, матричари, ав-
томонтьори. Спомагател-
ните работници бяха 800 
души, а войниците миньори 
– повече от 1500. Работе-
ше се зверски, по стаханов-
ски и работата не спираше 
дори за секунда. Работехме 
на три смени, непрекъсна-
то. На забоя четири комп-
ресорни пистолета буреха 
(пробиваха) дупки в скала-
та. Вдигаше се невероятен 
шум, видимост почти няма-
ше, гъст слой прах покрива-
ше всичко. Тогава нямаше 
мокро пробиване. Вдишваш 

МИНАЛО?

Урановата Голгота на работническата класа
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ТЕОРИЯ

Ефективността на гражданското общество в България

Преувеличава се и мащабът 
на някои граждански проя-
ви – така можем да видим 
отразяване на „национален 
протест” против дупките 
по пътищата от 30 души; 
„бургазлии не искат стро-
еж на нова болница”, защо-
то трима граждани съдили 
общината; 20 активисти

на ВМРО дават фактура на 
турското посолство „от 

името на милиони” за обез-
щетяване имотите на бе-
жанците от Тракия и т. н.

Причините за подобни 
отразявания в двете край-
ности са две. Едната са по-
литическите поръчки по ме-
диите, които целят дискре-
дитирането, омаловажава-
нето на проблеми, засягащи 
огромна част от общество-
то, както и отвличане на 
вниманието чрез втълпява-
нето на редица „важни про-
блеми” като горепосочени-
те. Другата причина е из-
ключително ниското ниво 
на българската журналисти-
ка, която е некомпетентна 
по огромна част от днеш-
ните проблеми. Така напри-
мер се стига до парадоксал-
ни случаи на очарователни 
бивши манекенки със сред-
но образование по фризьор-
ство да отразяват пробле-
мите на свиневъдите при 

усвояването на еврофондо-
вете.

Националните изследва-
ния за бюджета на времето

дават база от данни, с коя-
то може да се изчисли колко 
е гражданската активност 
на населението и по колко 
време отделя то за това. 

Данните са категорични. 
1,5% от българското насе-
ление се занимава с общест-
вена доброволна работа, а 
едва 0,4% от него с пряка 
гражданска активност.

Тези 0,4% граждански ак-
тивни отделят средно по 
около 2 часа на ден за рабо-

та в граждански организа-
ции, посещение на социал-
но-политически сбирки или 
друг вид дейност, свързана 
с участие.

Интересно е да се напра-
ви сравнение между зае-
тостта на българите и на 
хората от другите стра-
ни. За целта нека приложим 
следната таблица, актуали-
зирана към настоящия мо-
мент:

Страна Годишен 

отпуск + 

празнични 

дни

Работна 

седмица 

в часове

България 30 40
Великобритания 33 38,8
Германия 40 36,4
Гърция 31 40
Испания 39,5 40
Италия 45 40
Русия 33 40
САЩ 23 40
Финландия 45,5 40
Франция 35 36
Швейцария 33,1 40,5
Япония 31 40

От нея се вижда, че повече-
то страни, които имат по-
вече свободно време пора-
ди по-малката работна сед-
мица, повечето празнични 
дни и отпуски, са известни 
с по-високата си граждан-
ска активност. И се вижда, 
че единствената страна, 

където времето за работа 
надвишава значително ос-
таналите, САЩ, е със значи-
телно по-ниска активност 
на гражданското общество. 
Именно затова САЩ е дава-
на като пример за апатична 
и консуматорска страна.

Единствената страна, 
която е близка по тези пока-
затели на бюджета на вре-
мето до България, но е из-
вестна с бурната си граж-
данска активност, е Гърция, 
но там причините можем да 
търсим предимно в истори-
ческото и социалното раз-
витие на южните ни съседи.

На база всичко казано до-
тук може да се потвърди 
тезата, че в България граж-

данското общество е в 

своя ембрионален зародиш 

и е крайно неефективно.

Оттук нататък не пред-
стои осъзнаването на този 
факт, защото на дневен ред 
предстоят много по-важни 
въпроси като това дали бъл-
гарският народ ще може да 
опази малкото права, които 
му остават, или ще позво-
ли на властниците да про-
дължат да го манипулират? 
Отговорът на всичко това 
се крие във времето, но съ-
дейки по настоящия анализ, 
бъдещето на гражданското 
общество в България хич не 
е розово. •

Ал. Пешунски
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само прах. Работехме, опре-
ни ребро до ребро, пистоле-
тът тресе цялото тяло, а 
всеки допълнително тресе 
съседа си. Отзад, на два-три 
метра зад пробивчиците, 
стоят с резервни пистоле-
ти други четирима, готови, 
ако се счупи бургия или ком-
пресор, в същата секунда да 
започнат работа. След като 
дупките са готови, слага се 
експлозив и след взрива вед-
нага започва товарене. Бър-
зо, по-бързо. Неописуема бър-
зина. Зверска, жестока рабо-
та, навсякъде прах и само 
прах. Ако някоя вагонетка 
скъса маркуч, тича дежурни-
ят шлосер и трябва ведна-
га да съедини двете парче-
та. Вагонетките летят не-
прекъснато и изкарват ру-
дата. Ако бяхме обикновени 
миньори, неминуемо щяхме 
да хванем силикозна болест. 
Но прахта е примесена с ра-
диоактивни частици, които 
влизат в дробовете и облъч-
ват до края на дните.

Така е до средата на 50-
те, когато е създадено „Ред-
ки метали”, тогава в мината 
постъпват и такива като 
дядо – момчета, търсещи 
прехрана за семействата 
си. Работят на равна нога с 
каторжниците, само дето 
им се заплаща. Защитно об-

лекло – никакво, обикновени 
дочени дрехи. На всичкото 
отгоре им ги давали да се пе-
рат у дома! Какво по-ясно до-
казателство, че работници-
те не са имали представа за 
огромния риск, на който под-
лагат себе си и семейства-
та си. Пенсионираха ги на 50 
години, живееха рядко пове-
че от 4-5 години след това. 
Дядо доживя до достолеп-
ната за професията си въз-
раст от 67 години, благо-
дарение на жилавия си ген и 
спорта, който не изостави 
до последните си дни. И все 
пак левкемията го покоси. 
Излишно е да споменавам, 
че никой никога не е пое от-
говорност и не се поинте-
ресува за съдбата на тези 
уранови заточеници. Никой 
не отпусна и една стотин-
ка допълнително за лечение-
то на тези хора, макар с це-
ната на здравето и живота 
си да бяха добили суровина 
за милиарди долари.

Всъщност не! Суровина-
та бяха те – човеците, пъл-
зящи из галериите, а уранът 
беше вторичен продукт. В 
„страната на работническа-
та класа” работниците бяха 
просто суровина, първично 
средство за добиване на яд-
рена мощ.

Лъжци и лицемери, ние 
помним! •

Николай Павлов

НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ПО СВЕТА

Анархизмът в Йордания
След повече от 50 години 
комунистически активизъм 
в Йордания, там се появиха 
и анархисти. Повечето от 
тях са творци, които рабо-
тят в сферата на музиката, 
киното и графичния дизайн, 
един наш другар завършва 
магистърска степен в дж-
ендър изследванията. Някои 
от нас са йорданци, други са 
палестинци, живеещи като 
бежанци тук.

Повечето от нас идват 
от марксистки кръгове, 
така че теорията има го-
лямо значение за нас. Двама 
другари най-накрая успяха да 
намерят арабска книга, коя-
то говори за анархизъм – 
всъщност намерихме още 
три книги, използващи раз-
лични арабски думи за „анар-
хизъм”:

1. „Фаудауия”, която бук-
вално означава „освободен, 
изпразнен”

2. „Ла солтауия”, която 
буквално означава антиав-
торитаризъм

3. „Тахарория”, която бук-
вално означава либертари-
анство

4. „Анаркия”, която буквал-
но означава анархизъм

Намерихме също египет-
ски и ливански анархистки 
сайтове, които бяха изклю-
чително полезни.

Засега сме около 20. Вяр-
вам, че има повече анархи-

сти в страната, но е труд-
но да се свържем с тях!

В последно време сме 
част от едно по-голямо 
движение, наречено социал-
на левица, която се състои 
от марксисти, феминисти 
и други. Макар че движение-
то има над 1000 члена, ние, 
анархистите имаме мно-
го силно влияние върху него. 
Правим срещите си в един 
антиглобалистки офис в 
Йордания.

Четейки, започнахме да 
търсим някаква форма на 
анархия в нашата собстве-
на история и култура. След 
като прочетохме една кни-
га наречена „Суфи теми”, на-
писана от един иракски пи-
сател (Хади ал Алауи), от-
крихме, че суфизмът е изця-

ло анархизъм. Дори намерих-
ме сайт в интернет, който 
говори за суфи-анархизма – 
сега повечето от нас се оп-
ределят като суфи-анархи-
сти. Намерихме и движения 
на суфи-анархисти от 8-16 
век. Така след като прочето-
хме каквото успяхме да на-
мерим от Бакунин, Прудон 
и Кропоткин, след като се 
запознахме с анархистката 
история на Испания, Украй-
на, Париж и Мексико и изу-
чихме суфизма, имаме вече 
свое виждане за анархизма.

Чували сме за други гру-
пи в Египет, Мароко, Ливан и 

Палестина, но никога не сме 
се срещали с тях.

Миналата седмица, много 
важен човек с колонка в най-
популярния вестник в стра-
ната писа за нас, анархисти-
те, след като видял нашето 
знаме за първи път на про-
тест.

Всички политически дви-
жения и партии в Йордания 
имат проблеми с набиране-
то на нови хора, защото хо-
рата са твърде уплашени.

Тук все още има опасност 
да те изключат от универ-
ситета заради политиче-
ска дейност. Имаме изклю-
чително трудни за разбира-
не и тълкуване закони сре-
щу политическите активи-
сти като „нарушаване на об-
ществената хармония”, „на-
падане на по-високопоста-
вен”, „дълъг език”(!!!), „копира-
не без разрешение”(!), „нера-
зрешени събирания”.

Human Rights Watch съоб-
щава за мъчения и отвлича-
ния, а наказанието за орга-
низиране на незаконна група 
е 3 години затвор.

Така че анархизмът в Йор-
дания има още дълъг път да 
извърви, но се очаква да се 
развие в идните години. •

От вашите братя/сестри 
и другари, 

анархистите от Йордания
Хамза, 

йордански анархист

усвояването на еврофондо- Данните са категорични. 
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1. Христо Тютюнов, Павел Баня 60 лв
2. Георги Константинов, София 100 лв
3. Станчо Кърпаров, с. Бъта 10 лв
4. Никола Александров, с. Мандра 20 лв
5. Александър Наков, Перник 10 лв
6. Читател, София 20 лв
7. Кръстю Николов, Пловдив 10 лв
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БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):
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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 !

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2010 СВОБОДНА  МИСЪЛС АААА А МММММИИИСМИСМИССЪССЪСЪСС АААА АА МММММММИИИСМИСМИСССЪССЪСЪСС АА А МММММММИСМИСИСИСИСЪСЪ

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  з а  в р ъ з к а  с  Ф А Б

    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  СИМОЛИНИ-94

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 “

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ

Федерацията на анархистите в България предлага следни-
те 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. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 3 лв
11. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 5 лв
12. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 3 лв
13. Национализъм и култура – Рудолф Рокер 2 лв
14. Национализъм и култура – Рудолф Рокер том II 5 лв
15. Избрани страници за и от него – Михаил Бакунин 2 лв
16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 5 лв
17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 4 лв
18. Ставайте, робове – Г. Константинов 5 лв
19. Досие на обект №1218 – Александър Наков 2 лв
20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 6 лв
21. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х5 лв
22. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 5 лв
23. Един проект за социална революция – ФАФ 2 лв
24. Спомени – Стоян Цолов 5 лв
25. Статии – Георги Божилов 10 лв
26. Христо Ботев – Евгений Волков 5 лв
27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв
28. Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов 7 лв
29. Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов 7 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.

Екипът поднася „малки 
новини” и представя света 
през очите на хората, 
които обичат свободата 
си и уважават нуждите на 
останалите. В предаването 
участват активисти 
от различни социално 
ориентирани организации 
на български младежи – 
студенти, анархисти, 
еколози, но тези, на които 
разчитаме, за да бъдем 
интересни и уникални, са 
слушателите. Всеки може 
да се свърже с екипа на 
предаването чрез скайп 
или чрез форума, а ние се 
стараем да не оставим 
неизразена позиция по време 
на живото предаване.
Предаването се излъчва 
всеки четвъртък от 20:00 
часа по тестовото радио 
на безвластниците. Когато 
няма живо предаване, на 
този адрес се въртят 
автоматични записи. 
Цялото съдържание 
на предаването излиза 
предварително на сайта, а 
ден-два след излъчването 
можете да чуете записа от 
него. •

era.a-bg.netera.a-bg.net
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•  На 1 юли 1876 г. Берн, Швей-
цария умира руският револю-
ционер и теорeтик на анар-
хизма Михаил Бакунин.

•  На 4 юли 1807 г. е роден из-
вестният италиански рево-
люционер Джузепе Гарибал-
ди.

•  На 5 юли 1905 г. умира френ-
ският анархист и теоретик, 
видният географ Елизе Ре-
клю.

•  На 6 юли 1934 г. в Париж уми-
ра анархистът революцио-
нер, “ба щицата” Нестор 
Махно.

•  На 6 юли 1837 г. е роден Васил 
Левски в Карлово.

•  На 7 юли 1986 г. в Полски 
Тръмбеш умира анархистът 
Васил Тодоров – Народа, поли-
тически емигрант във Фран-
ция, прекарал дълги години 
във фашистките и болше-
вишки затвори и лагери.

•  На 8 юли 1546 г. умира на кла-
дата реформаторът Жорж 
Вишар.

•  На 11 юли 1903 г. се състои 
конгресът на Петрова нива 
и е взето решение за избух-
ването на Преображенското 
въстание.

•  На 12 юли 1828 г. е роден ру-
ският революционер, фило-
соф, писател и литературен 
критик Николай Гаврилович 
Чернишевски.

• На 13 юли 1789 г. Шарлота 
Корде убива Марат.

• На 14 юли 1793 г. е превзета 
и разрушена Бастилията в 
Париж.

• На 15 юли 1922 г. в София уми-
ра легендарният анархист 
Петър Ангелов Мазнев - Дас-
кала.

• На 17 юли 1892 г. умира ита-
лианският безвластник Кар-
лос Кафиеро.

• На 18 юли 1936 г. испански-
те фашисти начело с гене-
рал Франко организират ме-
теж срещу Испанската репу-
блика.

• На 19 юли 1936 г. започва Ис-
панската гражданска война.

• На 20 юли 1936 г. при превзе-
мането на казармата в Та-
разанас е убит анархистът 
Франсиско Асказо.

• На 26 юли 1887 г. междуна-
родният език Есперанто е 
представен публично.

• На 27 юли 1990 г. в гр. Байон, 
Франция умира Диню Петров 
Динев, последният редактор 
на в. “Работническа мисъл”.

• На 30 юли 1950 г. умира анар-
хистът Асен Илиев Христов 
прекарал дълги години в бол-
шевишките концлагери.

• На 31 юли 1906 г. избухва въс-
тание на Кронщадските мо-
ряци.
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• На 17 юли 1892 г. умира ита-
лианският безвластник Кар-
лос Кафиеро.

• На 18 юли 1936 г. испански-
те фашисти начело с гене-
рал Франко организират ме-
теж срещу Испанската репу-
блика.

• На 19 юли 1936 г. започва Ис-
панската гражданска война.

• На 20 юли 1936 г. при превзе-
мането на казармата в Та-
разанас е убит анархистът 
Франсиско Асказо.

• На 26 юли 1887 г. междуна-
родният език Есперанто е 
представен публично.

• На 27 юли 1990 г. в гр. Байон, 
Франция умира Диню Петров 
Динев, последният редактор 
на в. “Работническа мисъл”.

• На 30 юли 1950 г. умира анар-
хистът Асен Илиев Христов 
прекарал дълги години в бол-
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• На 31 юли 1906 г. избухва въс-
тание на Кронщадските мо-
ряци.

ПОЛИТИЧЕСКА ВИКТОРИНА

Големият „избор“
Доскоро по Канал 1 върве-
ше политическо шоу с пом-
позното име „Големият из-
бор”. В него млади кандидат-
политици излагаха тези по 
актуални социални, иконо-
мически и културни теми, 
като оценяването им беше 
предоставяно на зрителска-
та аудитория, посредством 
SMS-и. Както се и предпола-
гаше, имаше изложения на 
теми с очаквано левичарска 
ориентация, така и такива 
с националистичен уклон. В 
последните си издания мла-
дите кандидат-политици 
трябваше да отговарят на 
действащи политици.

Това, което ми напра-
ви впечатление, е, че нито 
един от младежите не беше 
заявил предпочитания към 
определена партия или идео-
логия. Може би, за да не сбър-
кат и след това да нямат 
никаква перспектива за ка-
риерно развитие. Ако вед-
нъж си казал, че си симпати-
зант на БСП, а след това ре-
алният контакт с полити-
ците не се развие според оч-
акванията, шансовете ти 
да станеш ляв политик ще 

са близки до нулевите. Зато-
ва и най-сигурната позиция 
е да покажеш интелигент-
ността си, пък ако от някоя 
централа те харесат, ще 
те потърсят. Добре, така 
да е. Но защо тогава преда-
ването се нарича „Големият 
избор”? Нека се преименува 
на „Елате ме вижте”. Елате 
ме вижте, и аз мога да лъжа 
като вас, и аз искам да усе-
тя сладостта на властта, 
усещането да контролираш 

масите, да бъдеш над неща-
та, в орбитата на полити-
ческата реалност, където 
всичко е така розово и спра-
ведливо. Само още малко да 
орежем още някой държавен 
разход и да освободим част-
ния бизнес от поредния да-
нък (а защо му е изобщо да 
плаща данъци?) и ще се доб-
лижим до свещените крави 
на съвременните политици, 
ще попием живителния дух 
на неолиберализма. Ако ни 
разпознаят като свои, те 
ще ни се обадят, ще напра-
вят „големия” си избор, като 
попълнят редиците си с нов 
кадър.

Изглежда, че младите 
хора не правят рационален 
избор на политика въз осно-
ва на лични вкусове и наблю-
дения, а очакват политика-
та (т. е. политиците) да ги 
избере въз основа на нейни-
те лични вкусове и наблю-
дения. Липсата на свобода 
на избор е признак на робско 
подчинение и робско мисле-
не. Конформизмът като че 
ли е единствената полити-
ческа идеология у нас. •
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