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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин

цена 0,50 лв

sm.a-bg.net

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

Пенсионерите и 
пазарът на труда

Защо продължават да ни тре-
тират като стока на пазара на 
труда – и сами се натискаме?

Украйна: избори и 
нищо добро

Украинците много трудно ще се 
отърсят от оковите на търпе-
нието и пасивността.

Картини от една 
„изложба”

Бива ли баш днешните властни-
ци да ни сервират „истината” за 
болшевишкия режим?

Ятакът на митьо-
ганевата чета

Вълчо Банев умира вдън душата 
си обезверен и отвратен от илю-
зорните обети на болшевизма.

Могат ли САЩ да 
не воюват

Президентът просто трябва да 
се прояви с нещо героично, свър-
зано с гърмящи железа.

Русия е държава, в която:
• книгите струват по-скъпо от водката
• от училищната програма е извадена 

астрономията, но е въведено 
БОГОСЛОВИЕТО

• за кражба на торба картофи осъждат 
на 5 години затвор, а за рушвет от един 
милион рубли – на 4 години условно

• критика на Църквата и осмиване на 
„светините“ ще ти струва 2 години 
лишаване от свобода, докато участието 
в нацистки парад те прави медийна 
звезда

• далите обет за бедност монаси живеят 
по-охолно от работническата класа.

повече от 60% от гражданите 
искат от „вертикалната власт“ 
да бъде още по-силна, твърда 

и сурова.

ТЕМА НА БРОЯ

СВОБОДА 
ИЛИ 

РОССИЯ
НА СТРАНИЦА 6-7

А Б О Н А М Е Н Т  2 0 1 3

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

Абонаментът  
за вестник  „Свободна мисъл” 

завършва  на 15 декември. 
Можете да се абонирате във 

всички пощенски клонове в 
страната.

КАТАЛОЖЕН НОМЕР 649
1 година: 6,00 лв
6 месеца:  3,00 лв
3 месеца: 1,50 лв

СВОБОДНА
МИСЪЛ

ПОПИПВАНЕ ДО НАРОДА

Атомен 
или ядрен?
Словоблудството в парламен-
та по повод на предстоящия 
референдум достигна рекор-
дите на абсурда. По начало, 
от анархистка гледна точка, 
политическото заиграване с 
гласоподавателите предста-
влява боричкане на червеи в 
торна купчина – гнусно и не-
интересно. Понеже обаче са 
засегнати два важни въпро-
са – провеждане на референ-
дум и ядрената енергетика – 
не бива да мълчим.

Първо – вместо референ-
дум трябва да изискваме, 
а дори да налагаме с преки 
действия, нова система за 
вземане на обществено зна-
чими решения, в това число 
и решения относно начините 
за покриване на енергийните 
нужди. Както и привеждане на 
тези нужди в съгласие с разу-
ма, с градивното.

Второ – за да може насе-
лението разумно да решава 
научно-технически и най-ве-
че индустриални задачи, то 
трябва да има капацитет от 
знания, за да разгледа цялата 
тема, алтернативните въз-
можности, както и всички ре-
зерви на ядрените техноло-
гии да получат такова инже-
нерно изпълнение, при което 

да не представляват по-голя-
ма опасност от традицион-
ните електроцентрали.

За референдума вече се за-
делят пари. Затова се пита-
ме: щом ще плащаме този ре-
ферендум, каква ни е ползата 
от него?

Никаква.
Референдумът сам по себе 

си, макар да представлява 
елемент на пряката демо-
крация, използван в система-
та на представителната, се 
превръща в лъжа. Използват 
го като коз в политически-
те борби на управляващите 
и кандидатите за управление. 
Той дава легитимност на ин-
ституциите да вършат с по-
вече самочувствие каквото 
са си наумили. Реално народ-
ната воля по някакъв конкре-
тен въпрос може да се изрази 
единствено чрез поредица ре-
ферендуми, които уточняват 
не само мнението на населе-
нието, но и неговите предпо-
читания за това как поставе-
ният въпрос да се реши, от 
кого и в чий интерес. Докато 
предлаганият от властници-
те формат на допитването 
не е нищо друго освен „малки 
избори”, при които народът 
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НАПРЕД, НАРОДЕ ИЗРОДЕНИ

Поощряване на богатите
Половин милион българи на 
възраст от 15 до 29 години, 
което е кажи-речи почти цяла-
та младеж в нечистата и нес-
вята република, нито рабо-
тят, нито учат, освен това, 
според официалните говори-
тели, „тежат на бюджета” с 
милиарди. За това „изгубено 
поколение” показно кършат 
ръце медии, театрално ску-
бят косите си „обществени-
те дейци”, лицемерно загриже-
ни клатят глава държавници-

те. Медиите, дейците и бюро-
кратите нямат смелостта, 
а по-скоро интереса да при-
знаят една лъжа и една исти-
на. Лъжата е, че „изгубените” 
младежи тежат на хазната. 
Напротив, те пълнят заведе-
ния и дискотеки, консумират 
и с това осигуряват основния 
приход в чиновническата хра-
нилка, наречена „национален 
бюджет”, приход от ДДС и ак-
цизи. Истината пък е, че това 
поколение е плод на изградена-

та у нас „пазарно-демократич-
на” система. Именно тя ги е 
научила с делата си, зле маски-
рани с красиви думи, че с чес-
тен труд не се забогатява, че 
е добре да се консумира без-
огледно, че парите не мири-
шат, че за да „успееш в живо-
та”, трябва да стъпиш на гър-
ба на ближния, когато гърбове-
те на родителите изнемоще-
ят. Това са днешните „ценнос-
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АПОКАЛИПСИС – КОГА?
ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

Само през 2007 г. безработ-
ните са нараснали с 14 мили-
она. В нов доклад за същата 
2012 г. на същата МОТ обаче 
се прогнозира, че безработ-
ните ще достигнат 202 ми-
лиона или с 6 милиона повече, 
отколкото са били през 2011 
година. По неофициални данни 
на независими изследовате-
ли, броят на безработните в 
света вече надхвърля 800 ми-
лиона души!

Според въпросния доклад, 
икономическият ръст изо-
става от този на безработ-
ните и е абсолютно неверо-
ятно през следващите две го-
дини да се създадат нови 80 
милиона работни места, кол-
кото ще бъдат новопристиг-
налите на „пазара на труда”! 
МОТ счита, че тази тенден-
ция е особено „смущаваща” за 
Европа, където от 2010 г. на-
сам безработните са се уве-
личили с 2/3! В „мъртва точ-
ка” е оживяването на трудо-
вия пазар в Япония и в САЩ. 
В новите икономики на БРИК 
(Бразилия, Русия, Индия и Ки-
тай) също се забелязва стаг-
нация в предлагането на нови 
работни места. МОТ обясня-
ва масовото им намаляване с 
кризата, започнала през 2008-
2009 г. През този период те 
са се съкратили с 20 милиона 
и се прогнозира допълнител-
но намаляване на работните 
места с още толкова милиони 
до края на 2012 г. Ще приведем 
отново данни за „Цитаделата 
на световния капитализъм” – 
САЩ. През 2010 г. социалното 
положение на американски-
те безработни е сравнимо с 
това от 1930 (годината на 
най-тежката икономическа 
криза в историята). Един от 
всеки 8 американци живее с 
купони за храна. Дългосрочна-
та безработица обхваща 40% 
от изгубилите работата си. 
За първи път след Втората 
световна война, за едно десе-
тилетие – 2000-2009 г. – ра-
ботните места в САЩ нама-
ляват с близо 1%, докато от 
1940 г. досега с всяко десети-
летие те нарастват с меж-
ду 20% и 40%. Този факт не се 
нуждае от коментар.

Ускореното разгръщане на 
РР, вследствие конкуренция-
та с разбудилите се гиганти 
от БРИК (Бразилия, Индия, Ру-
сия, Китай), най-вероятно ще 
продължи тази тенденция – 
тоест закриването на все 
повече работни места през 
следващите десетилетия в 
условията на избухващите 
„демографски бомби”.

В САЩ според официална-
та статистика безработ-
ните, както и в Европейския 
съюз, са около 10%, а по нео-
фициални данни или с използ-
ване на официалната методо-
логия от 1980 година – двой-
но повече. „Първенството е 
спечелено” от Испания, къде-

то според данни на Национал-
ния статистически инсти-
тут през първото тримесе-
чие на годината безработни-
те са се увеличили с 365 900 
души и са достигнали цифра-
та 5 639 500 или 24,44% от 
активното ґ население. Със 
153 400 е нараснал броят на 
испанските домакинства, в 
които всички работоспособ-
ни членове са без работа; сега 
те са 1 728 400. Броят на ра-
ботещите е 17 433 200 или 
59,94% от активното населе-
ние (23 072 800 души).

Както посочихме, фено-
менът не е присъщ само на 
страните от „Първия свят”. 
Според изследване на Държав-
ното статистическо упра-
вление на Китай през 2011 г. 
в селското стопанство са ра-
ботили 253 милиона души. Те 
са се увеличили с 4,5 % в срав-
нение с 2010 г., а вътрешната 
миграция към градовете през 
последното десетилетие е 
159 милиона души. От тях 
над 1/3 са ниско платени (по 
средните китайски норми от 
320 долара годишно). По-голя-
мата част изобщо не позна-
ват социалните осигуровки.

За отбелязване е огромни-
ят дял на безработните в по-
вечето страни на Африка, къ-
дето те варират между 70% 
и 95% от активното населе-
ние! Според МОТ днес всеки 
трети жител на планетата 
в активна възраст (над 1,1 
милиард души) търси работа 
или е безработен и живее под 
чертата на бедността, то-
ест с по-малко от два долара 
на ден! (Черта, поставена от 
МОТ.) Нейният председател 
Хуан Сомавия счита, че про-
цесът ще продължи, въпреки 
всички усилия на правител-
ствата да преодолеят без-
работицата. Специалистите 
са изчислили, че ако работни-
те места в света се увелича-
ват с 2%, което е в сферата 
на мечтите, безработните 
ще продължат да нарастват 
с по 4 милиона души ежегодно. 
В доклада се казва, че главна-
та вина за увеличението на 
безработицата и за икономи-
ческата несигурност е в по-
литиката на „затягане на ко-
ланите”, на атаката срещу за-
платите и социалните права 
на трудещите се, в рязкото 
намаляване на покупателна-
та способност на „нисшите” 
слоеве от населението и че 
приближава моментът, кога-
то „капанът на налаганите 
от властта строги иконо-
мии може да щракне. … Уве-
личават се рисковете от со-
циални сътресения в Евро-
па, Близкия изток и арабския 
свят, Черна Африка и др. ... Со-
циалната стабилност може 
да бъде достигната само ако 
през следващите десет годи-
ни се създадат 600 милиона 
работни места”(!).

„Щастливците” сред без-
работните все още успяват 

да намерят временна, макар 
и несигурна работа без соци-
ални осигуровки. В САЩ, през 
първата година на „рецесия-
та”, са съкратени 8 400 000 
работници, от които над два 
милиона няма да могат да си 
намерят работа, а в Англия 
броят на съкратените редов-
ни работни места е 650 хи-
ляди, докато този на „прека-
риите” се е увеличил само с 
80 000!

Прекариатът намира своя-
та „ниша” и преживява в „сива-
та икономика”, чийто дял от 
„националната” е както след-
ва: 25% в Гърция, по 20% в Ис-
пания, Италия и Португалия, 
10% в Германия. Тя расте в ре-
цесията и това позволява на 
безработните да намерят 
„на черно” средства за живот 
около прословутия „праг на 
бедността”.

На фона на тази карти-
на, социалната поляризация в 
света приема невиждани раз-
мери. На единия полюс расте 
броят на милиардерите и на 
милионерите (с чиито богат-
ства, печалби, приходи, „на-
чин на живот”, разкош, раз-
точителства и лукс до извра-
теност ще се занимаем от-
делно, като тук отбелязвам 
само, че някои бутилки вина 
от специални изби или оста-
рели с над стотина години 
стигат до умопомрачителна-
та цена от половин милион 
долара, а в Англия, богаташи-
те обичали да им се сервират 
блюда, посипани със златни 
стърготини от по 25 000 
лири стерлинги порцията!), 
в същото време правител-
ствата подпомагат „изпадна-
лите в затруднение банкери” 
за сметка на съкращаващата 
се като шагрен „средна кла-
са” и на получаващите запла-
ти под медианата, а на другия 
полюс се увеличават мизерия-
та в „развитите” и глада – в 
бедните страни. „Опасните 
класи”, които са като бомба 
със закъснител в търбуха на 
капитала, преливат вече от 
предградията и на най-бога-
тите страни, приближавай-
ки се към критичната маса на 
експлозията и верижните ре-
акции.

Според времетраенето 
на безработицата жертви-
те ґ могат да се причислят 
към различни „опасни класи”. 
Колкото и условен да е този 
критерий, тези, които се на-
дяват, че ще намерят макар и 
временна работа, все още са 
части от пролетариата или 
прекариата. „Безнадеждно и 
безвъзвратно” безработни-
те принадлежат към следва-
щата категория на „опасни-
те класи”.

Лумпенпролетариатът

Този слой от населението не 
е елементарен обект за из-
следване. Анализаторите 
трябва да вземат под вни-

мание количествените и ка-
чествените промени, които 
е претърпял от Рим до днес. 
(Тази „класа” е единствената, 
която е оцеляла досега през 
цялата древна и нова соци-
ална история на човечество-
то.) Под лумпени, в капита-
листическото общество се 
разбират декласираните сло-
еве, състоящи се от изхвър-
лените от производството, 
трайно безработните, хора 
без определено занятие и по-
стоянна месторабота, няма-
щи никаква или почти никак-
ва собственост, живеещи в 
хроническа нищета, препи-
таващи се от случайна ра-
бота, мизерстващи бедняци, 
проститутки, просяци, скит-
ници, принудени да живеят 
на границите на престъпния 
свят, чиято житейска цел е… 
оцеляването.

Към това определение 
марксистите добавят с пре-
зрение: хора без „социални ко-
рени”, които не принадлежат 
към никоя от съществуващи-
те класи, нямат „нравствен 
кодекс”, нито собствена по-
литическа позиция и органи-
зация, готови да се подчинят 
на всеки притежаващ реална-
та власт в дадения момент 
или „да нарушат законите и 
обществения ред” и пр.

Важно е да отбележим, че 
в сегашния стадий от разви-
тието на капитализма се из-
вършва повсеместна и пого-
ловна ”лумпенизация на об-
ществото”. Оттук-ната-
тък, социалният облик на гра-
довете ще се определя все 
повече от лумпените. Ликви-
дацията на работните мес-
та, поради автоматизаци-
ята на всички трудови про-
цеси, изпраща огромни маси 
млади хора сред декласирани-
те. Те стават все по-много-
бройни, докато нуждата от 
работна ръка намалява. Това 
се придружава от невъзмож-
ност да си намерят работни 
места, от загуба на трудови-
те навици и от деквалифика-
ция. Повечето от тях не мо-
гат да разчитат на работа, 
прилично заплащане на труда 
им, нито на висше образова-
ние в перспектива, защото 
са ненужни на капитала.

В условията на днешна-
та системна и социална кри-
за, породена от РР и от гло-
бализацията, процентът на 
тези слоеве от световно-
то население ще се увели-
чава бурно, тяхната психо-
логия ще се разпространява 
сред останалата част от 
„нисшите класи”, а „успелите” 
едва ли ще могат да се огра-
дят от техния наплив с елек-
тронни „китайски стени” и 
наемни стрелци-убийци. Тази 
непроизвеждаща, но потре-
бяваща „класа” ще търси спа-
сение в криминални и всевъз-
можни „асоциални” форми на 
съществуване, в стихийни 
бунтове, създавайки все по-

големи главоболия на част-
ните и държавни охранители 
на днешния „обществен ред”, 
който я е породил. В САЩ по-
лицията и другите репресив-
ни органи нямат други сред-
ства срещу „лумпените”, ос-
вен най-брутално „голо” наси-
лие. Системният държавен 
терор е насочен вече и сре-
щу белите „престъпници” – 
нещо, което доскоро беше ре-
зервирано само за цветното 
и най-бедно население в най-
богатата страна на света.

Охранените и благовъзпи-
тани английски еснафи нари-
чат презрително и издева-
телски принадлежащите към 
този слой на опасните кла-
си „чави”. По правило те про-
изхождат от „низините”, от 
„подземията” и от предгра-
дията с имигранти, приижда-
щи на острова от колониите 
на бившата империя. За при-
надлежащите към „висшите 
и средни слоеве” на общест-
вената пирамида, чавите са 
„идиоти”, „отрепки”, „мутри”, 
„говеда”, „плъхове” и т. н. Ако 
„имат късмет”, те работят 
в сферата на услугите сре-
щу най-мизерно заплащане, 
но обикновено не си намират 
работа и влачат жалко съ-
ществувание за сметка на 
мизерните и унизителни „со-
циални помощи” от държав-
ния или общински бюджет. 
„Висшите” и „средните” се га-
врят с тях, като твърдят, 
че с това се „поощрявала вро-
дената им леност”.

„Чавите” живеели в много-
етажните панели на бедни-
те райони. Били с лош вкус 
и дъх на устата, необразо-
вани или завършили в учебни 
заведения с „нулев рейтинг”, 
некултурни, с антисоциал-
но поведение, превърнали се 
в символ на непоносима вул-
гарност и на войнстващо 
невежество. Устройвали си 
срещи и пиели долнокачест-
вена бира в закусвалните за 
бързо хранене, разхождали се 
„безцелно” из супермаркети-
те и търговските центро-
ве, обличали се просташки в 
не „маркови” одежди, обувки и 
шапки, обичали бойни кучета, 
снабдявали моторите си със 
свръхмощни сирени и т. н. Из-
общо, заключават някои те-
хни „изследователи”, работ-
ническата класа се маргина-
лизира и губи своя престиж.

В Китай, в Индия и в дру-
ги развиващи се страни, 
властниците също си зада-
ват тревожния въпрос “Как-
во да се прави?” със стоти-
ците милиони селяни, оста-
нали без земя или със занаят-
чиите - без работа, поради 
индустриализацията и меха-
низацията на тези сфери на 
труда. Те са наясно вече, че с 
декрети на властта и с мо-
рализаторски проповеди не 
ще могат да контролират 
ръста им. •

(следва)
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се съгласява чиновниците да 
вземат решенията вместо 
него.

Въпросът със самата яд-
рена енергетика на пръв по-
глед е толкова сложен, че би 
трябвало да го решават спе-
циалисти. Да, така е. Уловка-
та е, че специалистите от 
една страна са малцинство, 
от друга – свързано с привиле-
гированите, ако не и част от 
тях. Съответно всяко тяхно 
решение ще взима предвид 
преди всичко интересите на 
това малцинство. Ядрената 
енергетика обаче засяга ця-
лото общество, следовател-
но решението трябва да бъде 
колективно, компетентно, 
въоръжено със знания и раз-
биране. Откъде обаче да има 
разбиране сред хората, след 
като самото ниво на образо-
ванието предизвиква депре-
сия?

Затова обществената 
дискусия за ядрената енерге-
тика не се води разумно. Из-
тъкват се емоционални, ма-
кар и отчасти основател-
ни причини за безпокойство, 
както и чисто икономически 
доводи. Сочат за пример Гер-
мания, която се отказала от 
своите АЕЦ. Икономическите 
доводи биха имали тежест, 

ако сегашната икономическа 
система притежаваше първо-
основната характеристика 
„социална справедливост”. Тя 
не я притежава. Друг тип де-
формация на потребностите 
диктува навремето т. нар. 
„социалистическа планова”, а 
в действителност командно-
административна, тотали-
тарна икономика – тя изпъл-
нява показатели, не човешки 
нужди. Задоволяване и преза-
доволяване съществува тога-
ва единствено за избраното 
малцинство партократи. Е, 
капитализмът у нас също за-
доволява и презадоволява по-
требностите на избрано мал-
цинство – предимно бившите 
партократи, хората с пари и 
преки връзки с властващите 
политици и овластените чи-
новници. За обикновения граж-
данин с доходи около и под 
средните нима има значение? 
Пак е на сиромашки хал. За-
това икономическият поглед 
върху ядрената енергетика 
не може да се смята за разу-
мен. По отношение на Герма-
ния също не бива да изпуска-
ме, че немската икономика и 
бит се захранват с ток от 
Франция, която продължава 
да използва своите петдесе-
тина АЕЦ; че немската иконо-
мика и битови нужди се задо-
воляват и с достъпния ґ все 

още природен газ от Русия, 
петрол от Африка, каменни 
въглища от Украйна. Герман-
ските вносители на енергоно-
сители могат да си го позво-
лят. Впрочем, прахосничест-
вото на ресурси само ще уве-
личава натиска върху източ-
ника на тези ресурси – собст-
вената ни планета, по-точно 
благоприятната за обитава-
не от човека среда. Природа-
та без нас ще оцелее. Ние – в 
урбанизираните си гета-буни-
ща, надали.

Няма технологична идея, 
която изначално да е вредна 
или изначално полезна. Вред-
на или полезна я правят начи-
ните за изпълнение, както и 
системата, която я ползва. 
Система, насочена към печал-
ба, ще реализира технически 
схеми, които нехаят за вред-
ните странични ефекти. Ин-
женерните начини за изпълне-
ние на един проект обаче ви-
наги са повече от един. Обще-
ството, за да прецени съдба-
та на цяла една технологич-
на идея, трябва да се (само)
образова, да разгледа всички 
възможности и да избере при-
емливата, а ако все пак липс-
ва такава, да потърси други 
идеи. Трябва да се има пред-
вид и че далеч не всички ал-
тернативи са по-чисти от 
атомната енергия – напри-

мер производството на „чис-
тите” слънчеви панели е еко-
логично доста мърляв процес.

Не можем да разчитаме 
държавата да организира или 
даже просто да не препят-
ства подобна обществена 
дискусия. След като успеш-
но задушава с администри-
ране и контрол върху финан-
сирането науката, властта 
не би действала по-различно 
по отношение на популяри-
зирането на научните зна-
ния. Показателен пример тук 
е незавидната участ на ас-
трономическата обсервато-
рия Рожен. Астрономията 
хич не е отвлечена от насъщ-
ните проблеми наука, нейни-
те наблюдения на физически-
те процеси водят до нат-
рупване на знания, въз осно-
ва на които инженерите раз-
работват нови технологии, 
пряко засягащи живота ни. 
Масовото научно-техниче-
ско просвещение пък отстъп-
ва място на масови поклоне-
ния пред чудотворни икони – 
с благословия пак на държава-
та.

Токът продължава да пос-
къпва. Заради високите так-
си на електропреносните 
фирми, заради поначало скъ-
пия хардуер за получаване на 
„зелена” енергия. Държавният 
енергиен регулатор шикалка-

ви: ние не се намесваме в па-
зарните процеси. Защо то-
гава ви има? Щом пазарът е 
толкова свещен, за какво е 
нужна регулаторна институ-
ция? Ами за да служи, както и 
цялата държава, като лобист 
на онези, които прибират пе-
чалбите от производство-
то и разпространението на 
електроенергията. Тя прес-
тава да бъде „зелена”: скъпи-
ят ток принуждава производ-
ства и домакинства да пес-
тят от всички онези мерки, 
които реално са или просто 
минават за защита на окол-
ната среда. Пречиствател-
ните уредби на предприятия-
та понижават мощностите 
си и генерираният без замър-
сяване ток увеличава замър-
сяването.

Важно е да разберем, че 
властническият обществен 
модел и пазарната икономика 
не са в състояние да се спра-
вят с предизвикателствата 
на днешния и близкия утре-
шен ден. Нито със задачите 
по постигане на справедли-
ви, трайни и сигурни социал-
ни решения, нито с научно-
техническите въпроси, кои-
то в нашата епоха изискват 
максимално широко съгласие 
и висока компетентност от 
всеки човек. •

Васил Арапов

ПОПИПВАНЕ ДО НАРОДА

Атомен или ядрен?
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ти”, оттук е и обликът на мла-
дото поколение.

Държавата, изпълнител-
ка на волята на бизнеса – до-
мораслия и чуждия – поощря-
ва асоциалния манталитет 
по множество начини. Според 
данни на КНСБ – бива ги в пра-
венето на диагнози, но са пъл-
на скръб с предложенията си 
за терапия – днес издръжката 
на живота е 563 лв. на член от 
четиричленно домакинство. 
Лихвата по депозити не успя-
ва да покрие инфлацията. 213 
лева е линията на бедност. 
23% от домакинствата жи-
веят под прага на бедността. 
С общ доход на едно лице от 
домакинството под 290 лева 
са около 50% от домакинства-
та в страната (това прави 
1,66 млн. души). През декември 
2011 година те са били 43%. 

Според НАП и НОИ обаче 
„средната класа” в България 
са 1,2 милиона души с доходи 
между 500 и 2500 лева месеч-
но, което в долната си гра-
ница е просто гавра – даже 
под издръжката на КНСБ. Под 
10% от населението прите-
жава депозити над 20 000 
лв. – така твърдят от БНБ 
и добавят, че „влоговете на-
растват и са достигнали ре-
кордна стойност”. Точно така. 
Влоговете на богатите. Кри-
за ли?

Тук е уместно да дадем за 
кратко думата на привърже-
ниците на плоския данък. Ме-
дийни апологети на неравен-
ството казват, че „врагове-
те на ниската равна ставка 
агитират за някаква общест-
вена справедливост, като за-
черкват и икономическата ло-
гика, и фактите. Не бива да се 
посяга на плоския данък. Тряб-
ва да се ограничат разходи-
те за бюрокрацията, субсиди-
ите за губещи предприятия, а 
част от регулативните функ-
ции на администрацията да 
се прехвърлят на частния сек-
тор и съсловни организации. 
Вместо премахване на пло-
ския данък трябва да се нама-
ли осигурителната тежест, 
като ставката да бъде израв-
нена с тази на подоходния да-
нък, за да се елиминира въз-
можността за арбитраж на 
данъчните задължения. Необ-
ходимо е насърчаване на пре-
дприемаческия дух, а не сред-
новековно противопоставяне 
на бедни и богати.”

Икономическата логика на 
капитализма е деформирана 
логика. Тя замества човеш-
ките потребности с плате-
жоспособност, каквато при-
тежават малцина в буржоаз-
ното общество. „Среднове-
ковното противопоставяне 
на бедни и богати” не се нуж-
дае от разпалване, то и така 
си пламти и изгаря с горчиви-

на всеки, който не може да си 
позволи нормално хранене, ма-
кар че най-големите му хар-
чове отиват тъкмо за храна, 
условия за почивка, достойно 
жилище, образование, а особе-
но – скъпо лечение при сериоз-
на болест. Бедният не може и 
да се защити от насилие, от 
произвола на работодателя, 
от съдебна разправа. Колко-
то до фактите, ето ги: насър-
ченият предприемачески дух 
отгледа „изгубено поколение”, 
за което същите медии леят 
крокодилски сълзи и сополи. 
Облагането на спестявания-
та е съпроводено с необлага-
не на приходите от борсови 
спекулации и печалбите от ха-
зарта. Кой търгува акции на 
борсата? Кой може да пръска 
и печели пари в казино? Надали 
е сиромахът. Значи, богати-
ят, без значение откъде и как 
е натрупано богатството 
му, отново е „насърчен” да се 
шири с нетрудови доходи. За 
бедните, да им е сладко – боб 
с червеи, внесен от лидерска-
та бизнес-върхушка на парти-
ята на Меглена Кунева.

„Държавата изгубила око-
ло 300 милиона лева само през 
2011 г. от различните данъч-
ни преференции, заложени в за-
конодателството” – вдигат 
аларма медиите. И какво от 
това? Лъвският пай от тези 
средства пак ще се излапа от 
същата държава. Не е нужно 

да се лъжем, че парите на дър-
жавата ще облекчат живота 
на нейните поданици. Факт за 
доказателство: обичайното 
поевтиняване на хранителни-
те продукти през летния пе-
риод не настъпи, напротив – 
поскъпнаха, при все обявено-
то „замразяване” на цените. 
Взетото от високите цени 
ДДС обаче е напълнило гуша-
та на лакомата държава с ня-
колко пъти по 300 милиона 
лева. Като поощрява богати-
те с плоския данък, държава-
та не забравя и себе си, защо-
то единствено той, според 
икономистите, бележи ръст 
на приходите независимо от 
кризата.

Безочието в поощряване-
то на богатите и наказване-
то на бедните не спира. По-
следното заиграване с дъх на 
„екология” е обещаната пре-
мия от 5000 лева плюс разни 
други бонуси за закупен елек-
тромобил. Не преправен за 
електрозадвижване стар ав-
томобил от сръчните ръце на 
някой работяга, а чисто ново 
возило. Държавата стана дис-
трибутор що ли? Цената на 
електромобилите е минимум 
60 000 лева (без ДДС) – смет-
нете колко месечни издръжки 
са това.

Нима този проект не е гри-
жа за околната среда? – ще 
възкликнат някои държаво-
филно настроени природо-

защитници. – Може ли да из-
дребняваме с бакалски смет-
ки? Ето, министрите одобря-
ват план за развитие на про-
изводството на електромо-
били у нас. Ще има и нови ра-
ботни места! И сглобените в 
България екоколи ще струват 
само 10 хиляди евро!

Да бе, само толкова. Ще ли 
стане масова такава кола при 
доходи като сегашните? Нека 
стане, но достатъчно ток за 
зареждане – откъде? Пак от 
изгаряне на мазут и въглища 
ли? Та в градовете да стане 
по-чисто, но извън тях – по-
мръсно? Самото производ-
ство също иска енергия, из-
хвърля отпадъци, колко еко-
логично е изработването на 
акумулатори? Съхранението 
на изхабените? Сумарният 
ефект на замърсяване няма 
ли да превиши екологичност-
та на електрокарите? Калпа-
вата електропреносна мре-
жа, избухващите трансфор-
матори, енергийните монопо-
листи – какво правим с всич-
ко това? Екология за замазва-
не на очите. Под нея – същата 
лакомия.

За „новите работни мес-
та” по-добре да не отваряме 
дума, след като на старите, 
от съвсем доходоносни произ-
водства, каквито са оръжей-
ните заводи в Сопот, не им 
дават навреме заплатите. •

Васил Арапов

НАПРЕД, НАРОДЕ ИЗРОДЕНИ

Поощряване на богатите
» » » продължава от страница 1
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Европа на банките
ПУКА ЛИ НИ КОЙ Е НА ВЪРХА НА ПИРАМИДАТА?

Финансовата криза дава удо-
бен повод за реализация на 
отдавнашния проект за бан-
кова централизация. Цен-
трализацията на банките 
под контрола на Европейска-
та банка обаче в никакъв слу-
чай не представлява мярка 
за „дисциплиниране” на пре-
ялите местни банки. Това е 
просто система за разпреде-
ление на печалбите „както е 
редно”: на големите риби по-
вече, на малките – по-малко, а 
за гражданите остават само 
сметки и задължения. Оре-
дяващата, макар и по-бавно 
отколкото в Америка, евро-
пейска „средна класа” е между 
чука на апетитите на финан-
совите акули и наковалнята 
на гастарбайтерите, които 
също искат да консумират 
„като бели хора”.

Авторите на банковата 
централизация обещават фи-

нансова стабилност, само че 
взетите досега мерки в тази 
насока не водят до стабил-
ност, а напротив.

Четири години след като 
правителствата и надпра-
вителствените евроинсти-
туции започнаха да „ни из-
мъкват от кризата” резул-
татът е плачевен – фалит 
на Гърция, невиждана безра-
ботица и обедняване в една 
издигнала се след 1970-те го-
дини Испания, засилване на 
сепаратизма в Каталония и 
Квебек – без това да обещава 
подобрение, единствено раз-
пиляване на социалната енер-
гия и вратички за безнаказа-
но измъкване на овластени-
те грабители, провал на „ир-
ландското чудо”, което уж за 
всяко инвестирано евро връ-
щаше 40 печалба, Италия със 
своята промишленост (успя-
ла да купи дори американския 
автомобилен гигант Крайс-
лер) и трудови ресурси също 
е на прага на пропастта, Ве-
ликобритания намалява соци-
алните разходи, като наказ-
ва безработните за грешна-
та политика на националния 
си бизнес.

Всички хубави приказки 
за права и свободи в идеята 
за „обединена млада Европа” 
отиват по дяволите. •

Николай Теллалов

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ РЕАЛИЗЪМ

Пред плаката на гарата

Видяхме се рано сутринта на 
Централна гара. Стояхме сред 
мизерията – оръфани селяни 
бързаха за работа в града; за-
тлъстели, но бледи лелки им 
продаваха лоени закуски; так-
сиджии с телосложение и из-
лъчване на полицаи си търсеха 
кого да оскубят на десеторни 
цени. Развалената уредба за 
уведомяване пищеше на пре-
секулки и бавно, но последова-
телно унищожаваше нервите 
на недоспалите хора. Избяга-
хме.

Говорихме си наблизо. Бях 
потиснат. „Това, което не дос-
тига, е солидарност – казах. – 
Хората се чувстват сами. 
Дори когато имат общи про-
блеми, нямат вяра в общност-
та си, не са научени да ги ре-

шават заедно. Ако искаме 
нещо да се промени, трябва да 
развиваме всяка наченка на со-
лидарна самоорганизация и да 
я пазим от израждане”. После 
се разделихме.

На излизане мярнах плакат, 
лепнат на стъклото под Ча-
совника. „Качествен общест-
вен транспорт”, „Достойни 
работни места”, но най-мно-
го ми хареса „Обществени-
ят транспорт в обществени 
ръце!”. Около него бяха нареде-
ни все познати думи, от кои-
то ми е писнало и на мен, и 
на много от хората наоколо – 
умора, безработица, неравен-
ство, несигурност. Повечето, 
звучаха изтъркано, но загриже-
но. След споделеното минути 
по-рано, нямаше как да не ми 
трепне нещо в душата.

Между познатите думи 
обаче шаваха и други. Хората, 
на които скапаната уредба 
пили ежедневно мозъците, не 
използват думички като „не-
олиберализъм”, „социален дъм-
пинг” и „нарушаване на конвен-
ции”. А „СПИН”-ът, изпляскан с 
чиновнически захлас в среда-
та на плаката, уби окончател-
но тръпката. Нямаше нужда 
да посещавам посочените по-
долу сайтове, за да схвана кар-
тинката.

Има хора, които получа-
ват заплати, за убиват соли-
дарността. Не са войници, не 
са полицаи, нито бандити. Те 

хора работят в „профсъюзни” 
централи, в държавни „служ-
би”, в офиси на „неправител-
ствени” организации. Те са 
„представители” – на работе-
щите, на безработните, на бе-
дните, на данъкоплатците, на 
обезправените и т. н.... „Пред-
ставителите” обясняват на 
хората какво искат, водят ги 
по „протести” и „преговарят” с 
властта от тяхно име.

Всяко озъбване, всеки опит 
за съпротива на обикновени-
те хора трябва да бъде „пред-
ставен”. Ако някой човек се 
вълнува повече от проблеми-
те си, отколкото от „изисква-
нията на закона”, бива смач-
кан. За останалите се обявя-
ват „седмици за действие” и 
се провеждат подобни кампа-
нии. Колкото и да са нескопо-
сани, колкото и да миришат 
на свине в костюми, хората се 
ловят на тях – по-лесно е да „се 
зъбиш” на държавата според 
нейните правила…

Попитаха ме как свърш-
ва историята. Не е свършила. 
Всяка сутрин мръсотията из-
пълва гарата, пищенето уби-
ва още малко от мозъка на 
работещите там. От малки 
сме научени да чакаме края на 
приказката – доброто вина-
ги побеждава. Но истинските 
истории не свършват, дока-
то ние самите не им сложим 
край. •

Златко

НАЦИОНАЛНА НЕСИГУРНОСТ

Пенсионери и пазар на труда
Държавата е най-голямата 
корпорация. Тя събира под за-
плаха от наказание маса пари 
с претенциите, че ще ги уп-
равлява „в интерес на обще-
ството”. Идеята за пенси-
онно осигуряване възниква в 
древен Рим, предназначена е 
да мотивира верността на 
легионерите към държавата. 
Със същата цел Бисмарк въ-
вежда възнаграждение за от-
служилите чиновници. Аме-
риканците получават тази 
придобивка от Рузвелт. Всич-
ки тези благини са една улов-
ка. Работещият през целия си 
трудов живот заделя сред-
ства, които предоставя за 
стопанисване на държавни и 
частни фондове, но пенсион-
ната възраст е така изчисле-
на, че спестеното да се връ-
ща към спестовника колкото 
може по-кратко време – ста-
тистически, разбира се. Ня-
кой ще доживее дълбоки ста-
рини, но повечето ще изка-
рат няколко години и следва 
биологичният край. А фондът 
прибира неизразходваното.

Така е в идеалния случай, 
когато фондовете все пак се 
управляват без сътресения. 
В повечето случаи обаче те 
просто се източват – от ча-
стниците, а най-често – от 
държавата. У нас „някой”, не-
известен извършител, както 
казват ченгетата, опосква 
пенсионните фондове по вре-

мето на Живков. „Демокра-
тичните” правителства пък 
запушват с тези пари всякак-
ви бюджетни и дългови дупки 
на чиновничеството от двай-
сет години насам. Бъркането 
във фондовете става даже в 
нарушение на собствените за-
кони на държавата и пример за 
това е скорошното заобикаля-
не на забраненото от Консти-
туционния съд прехвърляне на 
средства от осигурителни-
те фондове към бюджета на 
здравното министерство. Га-
рантираната осигуреност на 
старини или по болест се оказ-
ва не чак толкова гарантира-
на. За капак – произволна по 
размер пенсия, без никаква за-
висимост от създадените от 
конкретния човек блага, дока-
то е работел и се е надявал, 
че с лоялността си е заслужил 
обещаната държавна грижа.

Това е кражба. Неотдавна 
един български министър су-
рово отсече, че с кражбите 
трябва да се борим чрез кон-
трол. Остава загадъчно как 
именно крадецът ще контро-
лира собствената си алчност. 
Очевидно е, че не се справя. 
Пенсионните фондове са праз-
ни като цигански тъпан.

Оттук следва станалата 
вече обичайни ситуация – пен-
сиите се изплащат от вноски 
на още работещите. Анали-
тици от Института за пазар-
на икономика (ИПИ) казват, че 

днес една четвърт от бълга-
рите издържат всички оста-
нали с данъците и осигуровки-
те си (средно всеки гражданин 
ще дължи в бюджет 2013 г. по 
4320 лева, от които 1000 са 
предназначени за пенсии), а де-
мографската ситуация ще на-
прави това съотношение още 
по-трагично и то не само у 
нас, а по целия т. нар. цивили-
зован свят, въпреки повишава-
нето на пенсионната възраст 
в Европа и Америка. В тази 
връзка препоръките на иконо-
мистите от ИПИ за премах-
ване на минималната работна 
заплата и минималните оси-
гурителни прагове изглеждат 
като хрумвания на малоумни-
ци. Специално осигурителни-
те прагове били „администра-
тивна тежест за бизнеса”. 
В същия тон подпяват и екс-
пертите от Международния 
валутен фонд: „Минималните 
доходи по браншове могат да 
бъдат пречка за наемането на 
млади и по-нискоквалифицира-
ни работници в селските ра-
йони, тъй като техният ръст 
означава реално увеличение на 
разходите за работодатели-
те”. Щом работодателите на-
пират съвсем законно да пла-
щат по-малки заплати, значи 
че се отказват да осигуряват 
издръжката на пенсионерите, 
прехвърлят топката към дър-
жавата, която на свой ред пра-
ви всичко възможно да разши-

ри „пазара на труда”. Намаля-
ва се времето на майчинство-
то – отгледали-неотгледали 
бебето, жените да се връщат 
на работа. Целодневни детски 
градини, училищни занимални 
след часовете – възможност 
за работодателя да увелича-
ва работното време, което и 
така вече надхвърля едновре-
мешните 8 часа. Официално 
увеличаване на работния ден 
предстои в някогашната „со-
циална държава” Франция.

Дотук надали прочетено-
то е нещо ново за читателя, 
но нека осмислим положение-
то. То е порочно. Най-порочно 
е да се взимат данъци и осигу-
ровки в името на влошаване-
то на живота, а не на негово-
то подобряване – пенсионна-
та възраст се увеличава, пен-
сиите в реално изражение на-
маляват, здравеопазването 
става все по-некачествено, а 
качественото – все по-недос-
тъпно. Порочно е заделените 
от работещите средства за 
старините да изчезват в не-
битието. Порочно е млади-
те да се трепят за възраст-
ното поколение, след като за 
собствен живот едва им сти-
га. Порочно е самото иззема-
не на средства, както и бачка-
нето за работодател, за да-
ваните от него трохи, вмес-
то за задоволяване на лични-
те потребности, а още по-по-
рочно и нелогично е ангажира-

не с труд, който може да бъде 
извършен от машини. 

Първите автоматични 
стругове се появяват още 
през ХІХ век. Масовото про-
изводство на взаимозаменя-
еми части, от които се сгло-
бяват готови изделия, е на 
двеста години. Промишлени-
те роботи и напълно авто-
матизираните заводи, висо-
коточните и продуктивни 
технологични процеси, които 
ремонтират и настройват 
самите себе си, съществу-
ват от десетилетия, от поч-
ти цяла пенсионна възраст. И 
защо тогава продължаваме 
да блъскаме от мрак до мрак? 
Защо продължават да ни тре-
тират като стока на пазара 
на труда – а и ние сами се на-
тискаме? Защо живеем в ос-
къдица?

Отговорът е прост. Защо-
то само така – в оскъдица и 
бачкане за жълти стотинки – 
осигуряваме привилегиите на 
шепата паразити, които ни 
държат в страх и зависимост 
да не изгубим проклетото си 
работно място, да не попиле-
ем месеци и годинки трудов 
стаж, да не затънем в още 
по-безпросветна мизерия, при 
все че пак затъваме. А това, 
че междувременно губим вся-
какво чувство за собствено 
достойнство – кой ли обръща 
внимание на тия неща? •

Хасан Девринджи
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МИЖИ, КЕ ТЕ РЕАБИЛИТИРАМЕ

Картини от една „изложба“
На партерния етаж в сградата 
на Държавния архив на Москов-
ска №5 (бившия филиал на ин-
квизиционно-екзекутивното 
ведомство на ДС) е открита 
подвижна изложба „България 
1944-1989 – Забранена исти-
на”, която има претенциите 
„да документира престъпле-
нията на комунистическата 
система спрямо собствения ґ 
народ, със специфичните бъл-
гарски компоненти на сталин-
ския репресивен апарат.” „Про-
ектът” е финансиран от исти-
нолюбиви германски институ-
ции като Фондация „Аденауер” 
и др., а изпълнението е на един 
български политик, музеен ра-
ботник и препаратор на пти-
ци и художничка от български 
произход на свободна практи-
ка в бившата ГДР от 1974 г. (!), 
специализирала се в изработ-
ването на проекти по „оформ-
ление на околната среда” (?!?).

Този пътуващ цирк, кой-
то започва обиколката си из 
страната след 5 ноември, е 
поредната фалшификация на 
„забранената истина”, изло-
жена в 18 раздела със снимки, 
диаграми, нечетливи докумен-
ти и вестникарски изрезки от 
времето на „случилото се” от 
1944 г. до 1989 г. Макар че за 
незнаещите годините и съби-
тията са изложени от „проти-
воположни гледни точки” – на 
сталинистката ДС и на „без-
партийните фашисти”, – две-

те се допълват и взаимно спо-
магат „да се тури пепелта на 
забравата” и преутвърди лъ-
жата, с чиято помощ новите 
поколения са поставени като 
Буридановото магаре между 
конфронтацията (или „конвер-
генцията”?) на привърженици-
те на двете позиции – „преди 
Девети септември” или „пре-
ди Десети ноември”, – около 
които се разиграва „идейната 
борба” (или трагикомедия) на 
отечествените „елити” през 
последните 23 години. Траге-
дията е за оплетеното в тези 
кълчища електорално овче 
стадо, а комедията е за воде-
щите го политически овчари и 
полицейски песове.

„Изложбата” започва с раз-
дел, оневиняващ и дори геро-
изиращ фашизоидните поли-
тически и военнопрестъпни-
ци на царския режим, с което 
се съдейства и за реабилита-
цията на престъпленията на 
диктатурата на БКП с нейни-
те соц. наследници. И защо не? 
След като бяха реабилитира-
ни Александър Цанков и Богдан 
Филов с техните шпицкоман-
ди и жандармеристи, защо от 
това да не се възползват жив-
ковци, мирчоспасовци и други 
палачи, които умряха в легла-
та си и бяха изпратени с поче-
сти до „сетното им жилище”.

След 10 ноември „червени-
ят елит” не последва „царския” 
и то е една от сериозните 

причини за нескончаемия „ми-
рен преход”, чиято жертва от-
ново е героичният, трудолю-
бив и… шибан „брашнен чувал”… 
Още по-печално е, че неговата 
шибана „младеж” не разбра и не 
пожела да разбере тази и още 
няколко елементарни истини 
и вместо да се бори за себе си 
и за бъдещето си, реши да се 
спасява поединично в бягство 
на Запад, където сега мие чи-
нии, проституира или се пре-
питава с апашлък на дребно 
и ще продължи да го прави до 
второто пришествие…

Може би всеки раздел на „из-
ложбата” заслужава анализ, но 
тук ще обърнем внимание на 
следните два момента:

1) На желанието на автори-
те по известния патриотар-
ски маниер да преувеличат 
и да героизират борбите на 
малцината смелчаци, станали 
жертва на предателства и на 
провокации, и репресиите на 
мнозина, с които диктатура-
та успя да сплаши милиони и 
да ги превърне във вернопода-
ници на нищожества от рода 
на правешкото и на „обкръже-
нието” и наследството му.

2) На опита да се фалшифи-
цира наложената от Москва, 
чрез посланика ґ генерал от 
КГБ Шарапов, промяна на 10 
ноември 1989 г., като се пред-
стави като „революционен” 
резултат от натиска на ди-
сидентите-„неформали”, при-

нудил режима да отстъпи и 
довел до „тържеството на па-
зарната демокрация”.

Цялата тази манипулация 
се насърчава и покровител-
ства и от днешните властни-
ци, които обещават да напра-
вят „Музей на жертвите на 
комунизма” и се приветства 
и посреща с благодарност от 
оцелелите бивши концлагерис-
ти, политзатворници и донос-
ници на диктаторския режим.

При това положение не ни 
остава друго, освен да дадем 
думата на единствения, ис-
тински национален герой – 
Мунчо от „Под игото”, написал 
във в. „Жълт Труд” от 24 ок-
томври 2012 г., бр. 43, стр. 12, 
„Из делниците на един луд”:

„…Президентът Плевнели-
ев, който оня ден предложи 
внука на Борис Велчев (дълго-
годишен член на политбюро на 
ЦК на БКП) за конституционен 
съдия, вика: „Скоро в България 
ще има музей на жертвите на 
комунизма”. Много интерес-
но ще се получи. Например при 
Николай Младенов – син на ща-
тен служител на Първо главно 
(ДС), внук на активни борци, а 
самият той комсомолски се-
кретар на Първа английска. И 
сега правителството, в кое-
то участва, прави музей на 
жертвите на баща му и дядо 
му. (Да не говорим за вътреш-
ния ЦЦ, щатен служител на 
VII у-ние на ДС и потомствено 

ченге, за Симеон Дянков – сти-
пендиант на Фондация Людми-
ла Живкова във Виенския уни-
верситет, за „мултака” Вежди 
Рашидов, за доносника Божи-
дар Димитров, за генерал Аню 
Ангелов, завършил военната 
академия в Москва, за Нона Ка-
раджова - дъщеря на завеждащ 
отдел в ЦК на БКП и т. н., и т. 
н., и т. н.) Също толкова инте-
ресно ще е и при Лиляна Пав-
лова (министърка в правител-
ството на ББ), внучка на Геор-
ги Павлов, партизанин и член 
на ЦК на БКП. А не трябва ли 
и премиерът, преподавател в 
школата в Симеоново, също да 
е в музея? Щото, първо, в Симе-
оново се подготвяха палачите 
на жертвите и, освен това, 
както и да ни заглавичква с 
прадядо си, той по баща си е 
второ поколение милиционер. 
Пък и президентът, ако вярно 
е бил окръжен шеф на комсо-
мола, би трябвало също да по-
търси скромно местенце в му-
зея… Щото тоталитарната 
машина не се състоеше само 
от Тодор Живков и ДС. В нея 
влизаха партията, младежки-
те организации, творческите 
съюзи, професионалните съ-
юзи, парламентът, медиите и 
т. н., и т. н.

Абе, искам да кажа, че точ-
но на тези хора не им отива да 
правят точно тоя музей.” •

Георги Константинов  
и д-р Тони Филипов

АКО ИЗБОРИТЕ ПРОМЕНЯХА НЕЩО...

Избори и нищо добро за Украйна
Нищо добро за обикновените 
украинци не носи редовният 
тур на преразпределение на 
политическата власт в тази 
географски европейска стра-
на – най-голямата по тери-
тория, с най-скъпа за гражда-
ните си държавна машина, с 
едно от последните места 
по доходи на континента.

Все пак украинците гласу-
ваха (близо 55% избирател-
на активност), осъзнавайки 
безполезността на това уп-
ражнение и мрачно шегувай-
ки се, че отиват да гласуват 
„за злочинну владу” (за прес-
тъпната власт). В черномор-
ските градове те дописваха 
в бюлетините графа „гласу-
вам против всички”. В Одеса 
в участъка се появи гласопо-
давател, облечен като Дарт 
Вейдър. Пак там 50-годишен 
мъж след излизане от тъмна-
та стаичка демонстративно 
изяде бюлетините си. В мно-
жество секции активността 
продължила да нараства мис-
териозно и след приключва-
не на гласуването. Наблюда-
телите от Русия похвалиха 
изборите, докато предста-
вителите от ЕС и Канада из-
казаха критики. В столица-
та Киев върху бюлетините 
се появи на ръка изписано име 
„Ярослав Мазурок”, като ос-
таналите кандидати бяха за-
драскани.

Гражданинът Мазурок за-
служава няколко реда пове-
че. Преди четири месеца се-
гашният президент Януко-
вич обявява план за съкра-
щение на служителите на 
МВР, като в същото време 
правителството му разда-
ва лицензи за частна охра-
нителна дейност, в процес 
на приемане е закон за раз-
ширяване на пълномощията 
на охранителите. Частни-
те мутри обаче не чакат, 
започват да прилагат „пъл-
номощията си” авансово – 
да рекетират населението 
също като държавните по-
лицаи. В киевския хипермар-
кет „Каравана” охранители-
те въвеждат обичая да на-
бедяват купувачите в краж-
би, след което със заплахи и 
побои им вземат „глоби”. На 
25 септември млад мъж ку-
пува хляб и мляко, но е зало-
вен да изнася неплатено за-
рядно устройство за моби-
лен телефон. Охранители-
те го вкарват в служебната 
си стая, в която той отива 
без съпротива, там спокой-
но връща дали отмъкната-
та, дали подхвърлената му 
стока и понечва да си тръг-
не, след като е показал, че 
няма пари. Не му позволяват 
да излезе – веднъж, дваж. Мъ-
жът, по-късно идентифици-
ран като Ярослав Мазурок, 

в отговор на все по-грубото 
държане на мутрите, изваж-
да от кобур на кръста боен 
пистолет и незабавно стре-
ля от упор във всеки един от 
охранителите. Поглежда към 
записващата видеокамера и 
си тръгва, без да ґ посегне. 
Държавната полиция засе-
кретява разследването. „Ка-
раванският стрелец” още не 
е заловен. В изборния ден гла-
соподавателите го вписват 
като свой представител.

Извън тези куриози и дра-
ми обаче официалните побе-
дители в надпреварата за 
властнически привилегии са 
пет партии. Изборната сис-
тема е конструирана като 
смесена с мажоритарни еле-
менти по такъв начин, че да 
дава предимство на управля-
ващите.

Затова не е изненада, че 
Партията на регионите, уп-
равляваща и сега, печели с не-
голяма преднина печели. Под-
държана е предимно в юго-
източната част на страна-
та, но в западноукраинската 
Лвовска област търпи съкру-
шително поражение. В наши-
те медии често я наричат 
„проруска”, но реално тя е 
преди всичко курвенска пар-
тия – ляга пред спонсорите 
си и лобира за това, което 
те ґ поръчат. Израснала от 
бандитските среди на про-

мишления район около град 
Донецк, нейните функцио-
нери продължават да прили-
чат и да се държат като ма-
фиоти.

Обединената опозиция 
„Батькившчина” (Отечест-
во) е следващата по брой гла-
сове, подкрепена е най-вече в 
средна Украйна. Неин лидер е 
бившият министър-предсе-
дател Юлия Тимошенко, на-
стояща затворничка за зло-
употреби. Солидна част от 
населението мрази тази пар-
тия заради стореното, дока-
то е била на власт, но въпре-
ки това по цялата страна 
минава изборната бариера.

Челните две в списъка по-
литически формации претен-
дират да са партии на едрия 
бизнес, доколкото може да 
има такъв в опосканата Ук-
райна. На практика техният 
интерес е защита на награ-
беното, измъкване от отго-
ворност за деянията им, кои-
то бяха прикрити с изкупи-
телната жертва Тимошен-
ко, както и прехвърляне вина-
та на предишните управля-
ващи. Съвсем като у нас.

УДАР (Украински демо-
кратичен алианс за рефор-
ми) е третата печеливша 
партия. Нейният водач е Ви-
талий Кличко, в миналото 
боксьор тежка категория с 
шампионски титли, опреде-

лено харизматично лице и 
впечатляващи юмруци. Пар-
тията събира протестния 
вот на избирателите в мно-
го райони, средният и дре-
бен бизнес също възлагат на 
нея надежди, но като цяло тя 
е черна кутия от неизвест-
ни. Нищо определено не може 
да се каже за нейната плат-
форма и програма, освен че 
е лидерска, популистка, при-
лича на българските картели 
за осребряване на служебни 
привилегии ГЕРБ и НДСВ.

Комунистическата пар-
тия на Украйна живее в ми-
налото, облъчва с музикална 
пропаганда народа, на дело 
се подмазва на олигарсите. 
Сталинисти, съветски нос-
талгици и заблудени млади 
хора. Дистрибутори на лан-
шен сняг. Те също се облаж-
ват от протестния вот на 
гражданите, от гласуване-
то напук.

Партията ”Свобода” на 
украинските националисти, 
концентрирана предимно 
в Западна Украйна (райони, 
анексирани от СССР при по-
дялбата на Полша през 1939 
г.), но с немалка подкрепа в 
Киев и областта, докато в 
миньорския Донбас и целия 
югоизток, с изключение на 
Днепропетровск, не е прес-
кочила бариерата от 5%. 
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Много близък аналог на бъл-
гарската „Атака”, вероятно 
ще се държи като нея – ще 
прави парламентарни скан-
дали и улични безобразия, но 
с консумирането на спечеле-
ното парче власт ще омек-
не и ще пренасочи интереса 
си от „чистите национални 
идеали” към покровителст-
вания от държавата бизнес. 
При все това стремителни-
ят възход на националисти-
те, техните изяви и рито-
рика, преминаваща граница-
та на фашизма, тревожи хо-
рата. За съжаление, въвлича 
и анархически и анархосинди-
калистки организации в без-
плодни улични схватки в ущ-
ърб на просветната, соци-
алната и предреволюционна 
дейност.

Допълнителен щрих към 
картината е участието в 
изборите в Одеса на парти-
ята „Съюз на анархистите 
на Украйна” (САУ). Това недо-
разумение, събрало под 1% 
от гласовете, се състои от 
привърженици на „пазарен 
анархизъм”, обслужва амби-
циите на местен предприе-
мач, който обещал на гласо-
подавателите възнагражде-
ние, ако пуснат бюлетини-
те на САУ. Може много да си 
блъскаме главите защо дреб-

ните мутри в черноморския 
град са решили да се наре-
кат „анархисти”, очевидно 
са усетили с предприемаче-
ския си нюх, че тази „търгов-
ска марка” ще привлече мра-
зещите властта хора. Изма-
мата обаче не минава, даже 
неизкушеният в идеологиче-
ските тънкости гражданин 
усеща, че има нещо сбърка-
но в свеждането на анархи-
ческата идея до липса на дър-
жава, но наличие на „свобода 
за частната инициатива” и 
частна собственост, воде-
щи до неравенство, а като 
следствие – кастриране на 
свободата на личността.

И така, какво биха мог-
ли да очакват от сегашни-
те политически сили украи-
нците, чиито средни запла-
ти стоят на 56-то място в 
света (Русия в същата класа-
ция заема 37-мо, САЩ – чет-
върто)?

Нищо, освен ново обедня-
ване, повече произвол, вече 
не само от „легитимните” 
власти, но и от частните 
мутренски армии на бизнеса. 
Вероятно – и дано – все по-
вече украинци ще започнат 
да действат като „Караван-
ския стрелец”, гласувайки му 
съвсем реално, а не бюлетин-
но доверие.

От друга страна Украй-
на беше част от съветска-

та империя, масовото съзна-
ние там, също както в Русия 
и другаде в Източна Европа, 
е осакатено от киселината 
на болшевизма, доотровено 
с местен национализъм, как-
то и подложено на формати-
ране в неолибералния дух на 
несолидарността с ближния. 
Затова, въпреки народната 
памет за Махновското дви-
жение, въпреки наличието на 
единствената, сравнително 
масова анархическа органи-
зация в страната (уви, и тя 
страдаща от някои неизжи-
вени съветски клишета), ка-
квато е РКАС, надали е умес-
тно да храним надежди, че 
украинците ще се отърсят 
от оковите на търпение-
то и пасивността. Ще про-
дължат, както руснаците и 
българите, да се свиват и 
да оцеляват. Докато нужно-
то действие е да стиснат 
властта за гушата, не само 
стражевите ґ кучета, но и 
дейците, които държат ка-
ишката им. •

Материалът е подготвен 
със съдействието на 

регистрираните в Единый 
форум анархистов другари: 

Анатолий Дубовик, Дмитрий 
Донецкий, Jumper и други.

източник: http://anarhia.org/
forum/viewtopic.php?f=85&t=26560

обобщение: Шаркан

Издръжката на 
президента Янукович 
ежедневно струва на 
бюджета 1 360 000 
гривни (125 хиляди 
евро) – повече за своите 
президенти харчат само 
САЩ и Русия.

В същото време 
обикновеният украинец 
на средна заплата 
разполага с малко над 
90 гривни на ден (8,50 
евро). 70 от тях отиват 
за храна и режийни 
като ток, вода, парно, 
газ, общински жилищен 
наем.
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Избори и нищо добро за Украйна
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ТЕМА НА БРОЯ: СВОБОДА ИЛИ РУСИЯ

Великото руско пропадане

Днешното състояние и бъде-
щето на Русия могат да се 
изразят с една дума: упадък. 
Управниците ґ разпродават 
природните ресурси, грижей-
ки се единствено за сигурнос-
тта на собствените си при-
вилегии. Трайно пада интелек-
туалното ниво на население-
то, понеже изградената там 
от отломките на болшевиз-
ма система има нужда преди 
всичко от контрол над съз-
нанието на масите. В това 

отношение самодържавната 
олигархия е улеснена от 70-
те години тоталитарен ре-
жим, оформил обществения 
мироглед в шизофренични ка-
лъпи. Статутът на „велика 
сила” се поддържа единствено 
от ядрения ґ арсенал. Полити-
ческата опозиция не формули-
ра алтернативи, а гледа да се 
настани в машината за упра-
вление на народа си.

„Вертикалната власт” на 
питомника на КГБ Владимир 

Путин доста успешно налага 
на поданиците си определена 
„ценностна система”. На ико-
номическо ниво това е т. нар. 
„култура” на консуматора, дух 
на конкуренция между хората 
за материални блага, активно 
разрушаване на импулсите за 
солидарност, присъщи на чо-
века поради биологичния му 
произход от стадни животни, 
за които взаимопомощта е 
условие за оцеляване. Явление-
то е познато като „атомиза-
ция на обществото”, от него 
е поразен и Западния свят. В 
условията на Русия към този 
мирогледен недъг се добавят 
и утежняващи болестта фак-
тори. Масивното облъчване с 
патриотизъм в отровни ко-
личества съдържа влудява-
ща смес от светски „свети-
ни”, каквито са митовете за 
„великата отечествена вой-
на”, белогвардейския адмирал 
Колчак, „гениалния мениджър” 
Сталин, „великомъченика” цар 
Николай II и кървавия некадър-
ник маршал Жуков. Героизира-
но е всичко имперско от ру-
ската и съветска история, 
представено е в положител-
на светлина, а негативните 
страни не само се премълча-
ват, но и попадат под удари-
те на закона като „извраще-
ние и клевета”. Допълнител-
но, върху умовете на руснаци-
те, по следата от белезите 
от танковите вериги на бол-

шевишката идеология, теж-
ко стъпва пропагандата на 
Руската православна църква, 
подкрепена от всички държав-
ни институции.

Така законодателите ожес-
точават наказателния ко-
декс с членове за „оскърбление 
чувствата на вярващите”. Те 
все по-лесно се оскърбяват, 
все повече приличат на ислям-
ските фанатици, готови да 
убиват хора, чиито сънарод-
ници са публикували карикату-
ра или заснели филм с крити-
ка или присмех на вярата им. 
Затворът за пънкарките от 
„Пуси райът” е просто един 
от по-шумните симптоми на 
засилващото се мракобесие. 
Съвсем сериозно е предложе-
на наказателна отговорност 
за отказ от православното 
вероизповедание – каквато е 
практиката на талибаните 
и „обичаите” в Саудитска ара-
бия. През септември в град 
Ростов по искане на „благочес-
тиви миряни” е спряна поста-
новката на мюзикъла „Исус 
Христос суперзвезда” – Спаси-
телят не бил представен по 
канона. В московски универси-
тет, който подготвя ядрени 
физици, е открита катедра 
по теология – ръководство-
то искало да се хареса на дър-
жавата. Нахлуването на рели-
гиозното промиване на мозъ-
ци в училищата е факт вече 
няколко години – вероучение-

то там е задължителен пред-
мет. Бива ли да се чудим, че 
интелектуалният упадък на 
руското общество започва 
да прилича на усилваща се ми-
крофония? В това отношение 
и България не изостава: теле-
визиите като значимо съби-
тие представят поклонение-
то пред „чудотворно копие на 
чудотворна икона”; по програ-
ма за регионално развитие на 
селските райони се ремонти-
рат църкви в населени места, 
където липсва поща, здравен 
пункт, канализация, проходи-
мо шосе и междуселищен об-
ществен транспорт. Съще-
ството Плевнелиев, натъкме-
но да изпълнява ролята „дър-
жавен глава”, в прав текст ни 
казва, че „имаме нужда от на-
шата църква, която да ни по-
казва пътя напред” и без кап-
ка свян обявява офицера от 
Държавна сигурност, изпълня-
ващ длъжността „патриарх”, 
за „духовен стълб на нацията”.

Затова не е изненада, че и 
опозицията на сегашната са-
модържавна руска власт се за-
нимава с фактическо укрепва-
не на системата (пак като в 
България). Увреденото съзна-
ние не е способно да надскочи 
своите рамки. През последни-
те дни на октомври извънпар-
ламентарните политически и 
обществени организации про-
веждат избори за Координа-
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ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Кризата на движението в Русия
„Задачата на анархическото 
движение, не само в страните 
от бившия СССР, но и по све-
та, се състои в това да ини-
циира сред народа съпротива 
срещу господстващата сис-
тема – и то съпротива по кон-
кретни и жизненоважни неуре-
дици. Съпротивата трябва да 
води хората към самооргани-
зиране, от което да израства 
реално самоуправление по мес-
та – без посредничеството 
на държавни и съглашателски 
институции. Само така анар-
хизмът в Русия, а и другаде, ще 
получи шанс да се възроди”.

Така смята теоретикът 
Вадим Дамие, чийто автори-
тет – не без основание – пада 
в анархическите среди, при 
все че немалка част от негови-
те оценки и анализи са напълно 
справедливи и заслужават най-
задълбочено внимание.

Парадоксалното е, че броят 
самоопределящи се като анар-
хисти хора е нараснал в Русия 
в сравнение с края на 1990-те. 
Количественият ръст обаче 
не съвпада с качественото съ-
държание, а даже бележи стъп-
ка назад, твърди Дамие, ако 
под „качество” разбираме сте-
пента на убеденост, идейна 
грамотност и яснота в раз-
бирането на целите, както и 
самоосъзнаването на движе-
нието като обществена сила. 
Битовият фон се отразява в 

анархистките среди по същия 
начин, както капката вода от-
разява околностите. На този 
фон хората не общуват по 
площади, а в молове, където 
обсъждат не как да се промени 
животът в условията на лич-
ностната свобода (идеалът 
на анархизма), а какви стоки да 
купят, кое е модно, кое е прес-
тижно, как да припечелят, за 
да могат да купуват повече и 
повече.

Това са характеристиките 
на едно декласирано, лумпен-
ско общество, в което класо-
вото самосъзнание е развод-
нено, егоистичният индиви-
дуализъм е взел връх над гру-
повата солидарност, а по-
върхностната субкултурщи-
на е заменила съчетаващия 
се в общност личен мироглед 
(външното рекламно клише е 
изместило самостоятелното 
критично мислене). В такава 
среда анархизмът катастро-
фира, лишава се от социална-
та си база и увисва във възду-
ха.

Анархизмът в своя разцвет 
е движение на трудещите се 
маси, отстояващи всекиднев-
ните си права и интереси, но 
с оглед на общата перспекти-
ва в съгласие с една ценност-
на система, алтернативна 
на буржоазната. Анархизмът 
води стотици хиляди в тех-
ния стремеж да премахнат съ-

ществуващата цивилизация 
с нейните несправедливости, 
като изградят на нейно мяс-
то нещо напълно различно, с 
потенциал за развитие към 
все по-пълна свобода на всеки 
човек, без противоречието 
„индивид-общество”, неизбеж-
но при всеки друг строй, ос-
нован върху неравенството и 
властта. 

„Докато анархизмът е ра-
дикален начин за изразяване на 
тези човешки надежди и бля-
нове, той е силен. С атомиза-
цията на обществото обаче, 
когато лумпенизацията пора-
зи цялата социална пирамида, 
базата изчезва („от войската 
останаха единствено генера-
лите”). Днес анархизмът все 
повече прилича на сбор от ин-
телигентски кръжоци, на по-
риви на отделни хора с опреде-
лен тип темперамент, но най-
обезкуражаващ е фактът, че 
желанието за действие често 
се превръща в дирене на отго-
вор на въпроса „а защо трябва 
да правим това?”. Както е пи-
сал Мъри Букчин, анархизмът 
се свлича до движение на от-
делни недоволни представи-
тели на т. нар. „средна кла-
са”, изкуствено обединение на 
хора със съпоставими като 
сума, но не и като произход, 
доходи. Тъкмо понеже средна-
та класа не е същинска социал-
на класа, анархизмът се оказ-

ва „без войници”. Деконцентра-
цията на индустриалните ра-
ботници, контролът върху ра-
ботническото движение от 
страна на легалните, полуофи-
циозни профсъюзи буквално из-
тръгва почвата изпод нозете 
ни. Съседът е враг, защото не 
си плаща сметките за парно, 
колегата е конкурент – ако го 
уволнят, заплатата на оста-
ващите ще се увеличи – от-
ровната идеология на неоли-
берализма подкопава мобили-
зационния потенциал на анар-
хистката идея. Анархизмът 
се изражда в архипелаг от су-
бкултурни кръгове.

Историята ни дава един 
урок, който тепърва иска усво-
яване, преповтаряне и възраж-
дане: само онази идейна систе-
ма, която претендира за то-
тално преобразяване, може да 
увлече хората да действат за 
нейното реализиране. Групата 
„Приятели на Дурути” навре-
мето се изказва още по-кате-
горично: социалната револю-
ция следва да бъде тотална, 
всеобхватна.

Анархизмът е силен, дока-
то претендира да бъде то-
тален – безкомпромисно и ра-
дикално отричане на стария 
обществен модел и мироглед, 
построяване на нов модел 
и нова ценностна система. 
Щом този замах изчезва, пре-
тенциите намаляват, образу-

ва се система от субкултури. 
Капитализмът обаче не прес-
тава да се стреми към тотал-
ност, затова побеждава, поне 
на този етап. По същия начин 
той надвива феодализма, с не-
говите изолирани островче-
та „свой собствен живот” въ-
тре в тях. Капитализмът уед-
наквява света, като от само-
то начало си поставя такава 
задача. Вътре в него се прова-
ля и либералната идея поради 
ниското самочувствие на ней-
ните привърженици като ре-
форматори, а не преобразува-
тели на системата. Точно по 
тази причина успешно предиз-
викателство на капитализма 
става друг вид тотална идео-
логия – ислямизмът. Всеки фун-
даментализъм е тотален, за-
воевателен, безкомпромисен. 
Все неща, които липсват днес 
на анархизма, както в Русия, 
така и в западните страни.

Руското анархично движе-
ние по-конкретно е пример за 
тази губеща позиция с реди-
ца свои черти. Първата може 
да се нарече „купонджийство”, 
групиране в приятелски кръ-
гове. В тези кръгове се слуша 
и зачита мнението изключи-
телно на „своите”, тоест но-
сителят на мнението е по-ва-
жен от самото мнение. Сниз-
ходителност към хора от гру-
пата, непримиримост към „на-
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Великото руско пропадане
ционен съвет на обединената 
опозиция. На разбираем за бъл-
гарския читател език: недо-
волните от управляващите 
спретват руско СДС – с на-
пълно предсказуеми последи-
ци. Така както СДС у нас раз-
пиля обществената енергия 
и сведе промяната до обла-
годетелстване на тарикати 
и някогашни едри собствени-
ци, като опрости и грабежа 
на обуржоазената партийна 
номенклатура, споразумя се 
кадрите от Държавна сигур-
ност да не им пречи на бизне-
са, по същия начин и руската 
„обединена опозиция” ще пре-
насочи стихията на социално-
то напрежение в познатите 
отдушници на партийните 
боричкания. Боричкания не за 
социални преобразования, а за 
подялба на властта.

Обединението на опозиция-
та на всичко отгоре е и про-
тивоестествено – от „нови-
те леви”, уж скъсали с маркси-
зма, през класическите социа-
листи и болшевики, либерали и 
дребнобуржоазни демократи, 
та чак до крайно десни право-
славни фашисти и монархис-
ти. Какво общо може да има 
помежду им, освен стремежа 
да се настанят в кабинетите 
на сегашните управляващи? 
Дейността и пропагандата 
им води единствено до раз-
цепване на народните сили, до 
още повече объркване в умо-
вете на хората, до още по-
дълбока слепота относно ко-
рена на проблемите на всеки-
дневието и за най-логичните 
изходи от тях. Вместо движе-
ние напред, КС ускорява вър-
тенето в омагьосания кръг на 
реформизма, като го „разноо-
бразява” с вътрешни въртоп-

чета, например безкрайните 
улични схватки между „фаши-
сти” и „антифашисти”, не-
различими от побоищата на 
футболните агитки.

Порочното на КС е и лип-
сата на ясни негови пълномо-
щия – избират се хора, които 
да говорят и действат от 
името на противниците на 
режима така, както намерят 
те самите за добре, вместо 
да изразяват волята на недо-
волните граждани. За капак, 
малко преди гласуването, в 
резултат на вътрешни раздо-
ри в уж обединяващата се ру-
ска опозиция, излиза на свет-
ло информация, че списъкът 
на членовете на КС е уговорен 
предварително. След това ре-
зултатите от изборите по-
твърждават този факт поч-
ти изцяло, с изключение на 
две-три имена. В прав текст: 
опозицията вече се държи по 
подобие на олигархичната 
власт, с която декларира, че 
ще се бори.

Върху тези неща обръщат 
внимание московските анар-
хисти и публикуват заявле-
ние с критика на идеята за за-
местването на социалната 
борба с политически игри. За 
съжаление, въпреки острата 
форма на заявлението, по съ-
държание то излезе колебли-
во и плахо, защото основен 
акцент постави върху откри-
тостта на личните данни 

на избирателите, последва-
но от дълги разсъждения вър-
ху предимствата на пряката 
демокрация пред представи-
телната. Революционният 
заряд сякаш е изтръгнат от 
съставителите на заявление-
то. Уви.

Така баламосването на на-
селението продължава и в Ру-
сия, както у нас. При това – по 
много линии. От политически-
те шмекерии и подхранване-
то на илюзиите, че само дър-
жавата е тази, която може 
да се погрижи за хората (само 
трябва да изберат „правилни-
те” политици), а пазарната 
икономика ще напълни хладил-
ниците на всеки (само да не 

спират да „работят повече”), 
до изпитаното от векове 
обезболяване с непресъхваща-
та лъжа, че страдащите бог 
ще ги възнагради, стига да бъ-
дат послушни и търпеливи.

Докато руският (и българ-
ският) народ чака възнаграж-
дение и благодат от Небе-
сата, от „честните полити-
ци” и „бизнесмените с морал”, 
животът на всеки един чо-
век минава. Политиците, биз-
несмените и поповете през 
това време се самовъзна-
граждават щедро – за сметка 
на чакащите чудеса от Коор-
динационни съвети и пръска-
щи хепатит икони. •

Христо Николов
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НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Ятакът на митьо-ганевата чета
Митьо Ганев Орманов от 
село Светлина и Вълчо Ба-
нев Вълчев от село Спахи-
ево, землищата на които са 
в северозападния край на Ха-
сковски окръг, са почти ак-
рани (връстници) – единият 
е роден през 1900 г., а други-
ят през 1901 г., познавали са 
се още от деца, а и юноше-
ските (аргатски) години на 
бъдещия страховит за чор-
баджиите-изедници войвода 
са преминали почти изцяло 
в Драгойно-Хухленския район 
и възвишението Мечковец, 
където заедно са пасли сел-
ските овце и говеда. Идей-
но-емоционалната отлика 
между тях двамата е само 
тази, че Митьо Ганев загива 
с вярата си в светлото бъ-
деще – анархокомунизмът, 
в чийто катехизис го посве-
щава през 1921 година в за-
твора харизматичният ха-
сковски анархист Жеко Герги-
нов, а Вълчо Банев умира през 
1976 година вдън душата си 
обезверен и отвратен от 
илюзорните обети на бол-
шевизма… Впрочем още от 
осемнадесетгодишен Вълчо 
Банев Вълчев става ятак на 
известни български анархи-
сти. Останал кръгъл сирак 
на седемгодишна възраст, 
отгледан от дядо си, закър-
мен с разказите му за народ-
ния хайдутин Ангел войвода, 
младежът дава мило и драго 

за онези люде, които се опъл-
чват срещу чорбаджиите-ко-
жодери и тиранията на вез-
десъщата мащеха-Държава. 
И съвсем естествено в род-
ната му къща – една само-
ръчно изградена еднокатна, 
каменна постройка в под-
ножието на източно-родоп-
ския връх Айда (Мечковец) са 
намирали убежище – особе-
но през „ексаджийския” пери-
од от дейността си – 1919-
1921 г. – именити български 
анархисти като Васил Ико-
номов, Георги Шейтанов, Ге-
орги Жечев, Жеко Гергинов, 
Делчо Василев, Наню Делчев, 
Иван Кундето… Там често се 
укриват между 1921 и 1925 
г. и неговият приятел от де-
тинство – четническият 
войвода Митьо Ганев с поб-
ратимите си Тодор Иванов 
и Иван Игнатов, а впослед-
ствие и други митьо-ганев-
ски четници, възприели съв-
сем съзнателно анархизма 
като своя идейна кауза. Всич-
ки четници, които не емигри-
рат в Съветския съюз, Гърция 
и Сръбско-хърватско-словен-
ското кралство и остават 
с Митьо Ганев в България, а 
именно Гено Делчев, Иван Иг-
натов, Димо Кафеджиев, Пе-
тър Филипов, Йордан Жеков, 
Кузо Латев, Велю Христозов, 
Латун Грозев възприемат 
под влиянието на Митьо Га-
нев анархизма като своя жиз-

нена орис. В ранното утро на 
23 юни 1925 г. горецитира-
ните деветима анархисти 
за кой ли пореден път се от-
правят към къщата на своя 
ятак Вълчо Банев Вълчев, при-
тулена в гористите пазви на 
връх Айда (Мечковец), с наме-
рение там да се нахранят и 
отморят, но поради донос-
ничеството пред властите 
на някакъв сусамски чобанин 
четата е обградена към 8 и 
половина часа сутринта от 
двехилядна войска, кавале-
рия и полиция и то в съвсем 
обезлесената местност Ши-
рокото дере, северно от с. 
Сусам, Хасковски окръг. Де-
ветимата анархисти поч-
ти цял ден удържат напора 
на хилядите въоръжени до 
зъби солдати, като убиват 
десетки и раняват около 300 
нападатели! Едва когато во-
енната паплач докарва и ар-
тилерия от Хасковските ка-
зарми четниците са избити. 
Главата на Митьо Ганев и 
главите на осемте четни-
ци-анархисти са отрязани и 
набучени на щикове и поне-
сени победоносно-тържест-
вено към град Хасково като 
ценни военни трофеи. Съ-
проводено от военна музи-
ка, зловещото шествие, на-
товарено на камионетки от 
Хасковския гарнизон, влиза 
триумфално в града. Такава 
кръвожадна позорна гледка 

Хасково не помни от време-
то преди 150 години, кога-
то над селището властвал 
садистичният Емин ага Бал-
талъ – Хаскьойският цар! 
Загиването на Митьо Ганев 
и четниците му преустано-
вява за почти десетина годи-
ни яташката дейност на Въл-
чо Банев Вълчев. След воен-
ния преврат на 19 май 1934 
г. обаче в неговата къща по-
ловин година се укрива един 
от най-харизматичните бъл-
гарски анархисти, пламен-
ният анархистки трибун 
Йордан Сотиров, който от 
10 март 1922 г. живее кон-
спиративно в град Хасково, 
именувайки се Манол Васев, 
както се наричал някакъв си 
починал в Беломорска Тракия 
българин по време на Балкан-
ската война. Именно този 
самозван Манол Васев, който 
бил основният подбудител 
и организатор на периоди-
ческите, епични, тютюно-
работнически стачки в гра-
да, заедно с болшевика Асен 
Митев, който пък, като за-
веждащ деловодството в Ха-
сковската гимназия „Петко 
Каравелов”, подклаждал стач-
ките на гимназистите, око-
ло половин година заедно се 
укриват в къщата на Вълчо 
Банев Вълчев, докато утих-
нат донейде зулумите на 
превратаджиите от военно-
фашисткия кръг „Звено”. Пос-

ледвал нов осемгодишен пе-
риод на привидно затишие в 
яташките функции на „Спахи-
евската баба Тонка Обрете-
нова”, ако прибегнем до туй 
донейде може би не твърде 
сполучливо сравнение, и ето 
че през годините 1943-1944 
яташката, себеотрицател-
на мисия на Вълчо Банев Въл-
чев отново се възобновя-
ва с пълни обороти. За тази 
цел обаче през месец март 
1943 г. заедно с четиринаде-
сетгодишният му син Баню 
изкопават под дюшеметата 
на родната си къща две дос-
та пространни скривалища, 
където в началото на месец 
април същата година се при-
ютили пишман- командирът 
на саморазформиралата се 
чета „Ангел войвода” Иван 
Араклиев – окръжен секре-
тар на Хасковския Окръжен 
комитет на РМС, дезерти-
ралият войник от пионерно-
химическата рота в Кърджа-
лийската гарнизонна казарма 
Тенчо Хубенов и Араклиевият 
приятел от детските годи-
ни Спас Дерибеев – членове 
на Хасковския окръжен коми-
тет на РМС, с които болше-
викът Иван Араклиев блену-
вал на всяка цена да форми-
ра партизански отряд, за да 
потули някак си случилото 
се съкрушително фиаско със 
злополучната чета, довело 
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трапниците”. На „своите” се 
прощава дори потъпкване на 
основните принципи на анар-
хизма, купонджийските прия-
телски кръгове се превръщат 
в затворени секти.

Втората е липса на ясна 
цел, липса на общо разбиране 
за смисъла на движението. От-
тук и активност заради сама-
та активност, протести за-
ради протеста, насилие зара-
ди самото насилие. Докато на-
силието, отново урок от ис-
торията, има своето точно 
място, то е средство, но не и 
задължителен начин на дейст-
вие. Също както и отказът от 
насилие в ситуации, когато 
няма друг път към нужната со-
циална промяна. Анархизмът 
не е сбор от действия на еди-
наци и малки групи със собст-
вени тълкувания на термини-
те. Анархизмът е колективна 
воля на свободни и самостоя-
телни индивиди. Като такава 
воля първият въпрос при взе-
мане на решение за една или 
друга акция е „Защо? Какво ни 
дава тази стъпка като перс-
пектива?” – и ако действие-
то води към целта, ако не от-
клонява силите встрани, зна-
чи така трябва да се постъп-
ва, не другояче. При това на-
селението трябва да разбира 
смисъла на действието, да го 

почувства като нещо, което 
само е искало да направи, но 
не е смеело или не го е виждало 
като изход.

Третият недостатък на ру-
ския анархизъм днес е мъгляви-
те идеи и ценности, а оттук – 
търпимост към носители на 
фактически чужди идеи. След-
ствие на второто са и по-
стоянно възникващите „общи 
фронтове”, „общи акции” с ре-
ално вражески политически 
групировки, каквито са напри-
мер националистите или раде-
телите за „честни избори”.

Ясно е, че национализмът 
остава силен сред масите, че 
за мнозина той е деликатен, 
често личен проблем. Анар-
хистките агитатори рабо-
тят с живи хора, белязани 
от предразсъдъци и определе-
ни навици. Това в никакъв слу-
чай не е повод за компромис с 
предразсъдъците. Ние сме за 
хората, но против техните 
заблуди, да не говорим пък да 
допуснем тези заблуди да ви-
реят сред нас самите. Тъкмо 
това обаче се случва в „прия-
телските кръгове” – тогава 
как да се борим с реакционни-
те идеи навън?

Сред големите проблеми на 
анархизма в Русия стои и ми-
тът за единното движение. 
Скандално се възприемат кри-
тиките на разпокъсаността, 
която е налице, но която се 

отрича. Дръзналият да загово-
ри за практическата липса на 
единство, предлагайки модел 
за сплотяване върху класиче-
ските принципи на анархизма, 
бива заклеймяван като разкол-
ник или като авторитарист, 
който иска неговото виждане 
да доминира.

Истината обаче е следна-
та: ние продължаваме да смя-
таме, че анархисткото дви-
жение е просто съвкупност 
от хора, които наричат себе 
си анархисти. Това е абона-
мент за предизвестено по-
ражение още преди битката. 
Ако не скъсаме с представа-
та, че анархист е всеки, който 
се нарича така, нищо няма да 
постигнем. Анархичността 
се доказва с дела, а тези дела – 
според съответствието им с 
принципите.

Най-отчайващото обаче е, 
че днешните руски анархисти 
са далеч от реалните соци-
ални проблеми. Те се хвърлят 
върху очевидните, без да про-
учат значимостта им, корени-
те им. Действа се кампаний-
но. Рутинната работа, общу-
ването без прекъсване с онези 
среди, които искаме да увле-
чем в борбата – тя отсъства. 
Излизаме на митинги – но как-
во правим между митингите? 
Оцеляваме, борим се за насъщ-
ния… и гледаме да не си съз-
даваме лични неприятности 

там, където живеем и където 
работим. Социалната пасив-
ност в непосредствената ни 
среда на съществуване води 
до упадък на анархизма като 
идея за въздействие върху ма-
совото съзнание, а упадъкът 
повлича още по-пасивна соци-
ална позиция, която от време 
на време измиваме с шествие, 
митинг, демонстрация. Нима 
това е достатъчно? Надали.

Добре, какво тогава да се 
прави?

Очевидното. След като об-
ществото е подложено на со-
циално разпадане, задачата 
е да го възстановим на осно-
ва на самоуправлението и са-
моорганизацията, за което 
красивите анархически лозун-
ги обаче хич не са достатъч-
ни, ако публиката не разбира 
смисъла им. Значи, преди всич-
ко следва да обясним какво оз-
начава „анархия” – че не е хаос, 
какво значи „самоуправление” – 
че нямаме предвид официални-
те институции на местната 
власт. Не е нужно да захапва-
ме думите, нека захапем кон-
кретните проблеми, засяга-
щи всеки човек в дома му, на 
работата му, в учебното за-
ведение, навсякъде другаде. 
Проблемите нека породят об-
ществена съпротива и опити 
за решаването им без хленче-
не за помощ към държавни ин-
ституции и лоялни към държа-

вата неправителствени ор-
ганизации, без позоваване на 
писаните закони, да вървят 
по дяволите тези норматив-
ни граждански права! За да се 
възстанови обществото, хо-
рата трябва да общуват и 
да обсъждат решения, да се 
стремят към съгласие, да съз-
дават собствени, независими 
от нищо друго, освен от тях-
ната воля структури. Свобо-
да се постига само при упраж-
няването на свободата.”

Към това обобщено мнение 
на Дамие може да се добави 
единствено, че инструмент 
за изпълнението на формули-
раната задача може да бъде 
само една революционна орга-
низация на анархистите със 
свои ядра по местоживеене 
и месторабота, с постоянна 
координация по въпросите на 
тактиката, единство в раз-
бирането на стратегически-
те цели и идейните принципи, 
нейерархична структура, ко-
лективен начин за вземане на 
важните решения и не на по-
следно място – групи за ана-
лиз на състоянието на света, 
за да се докаже буквално с ма-
тематическа точност прова-
ла на днешната система, как-
то и перспективността на 
безвластието като начин за 
оцеляване на човешката циви-
лизация. •

Христо Николов

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Кризата на движението в Русия
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„Майските дни“ в Барселона
С три камиона, командвани 
от генералния комисар на „об-
ществения ред” Салас Родри-
гец, полицията атакува Теле-
фонната централа на Барсе-
лона, заемаща ключова пози-
ция над площад „Каталония” – 
най-посещаваното място на 
града. Салас носи мандат 
от Артемио Айгуаде – шеф 
на МВР или „Съветник по въ-
трешната сигурност” и член 
на партията на автономи-
стите на Компанис, който 
го упълномощава да окупира 
Централата. Според Пейрац 
мандатът е издаден, без да 
се консултират другите чле-
нове на временното прави-
телство; четиримата чле-
нове на CNT твърдят, че не 
са били уведомени за проек-
та. Изненадани от атакува-
щите, работниците, които 
контролират Централата, 
не могат да попречат на по-
лицаите да окупират пър-
вия етаж, но това е тяхно-
то единствено предимство. 
Новината, както може да се 
очаква, се разпространява 
светкавично и за два часа 
Комитетът за отбрана на 
CNT-FAI влиза в действие. Хо-
рата се събират в големите 
предградия, въоръжават се 
и строят барикади в случай, 
че инцидентът не остане из-

олиран. Валерио Мас, регио-
нален секретар на CNT, вли-
за в контакт с премиера (Та-
раделас) и министъра на въ-
трешните работи (Айгуаде) 
и получава уверението им, 
че те не са в течение за ин-
цидента, макар да е доказа-
но, че именно Айгуаде е издал 
заповедта. В преговорите 
правителството обещава 
да изтегли полицията. През 
тази нощ няма стрелби, но 
на сутринта, когато поли-
цията окупира и Съдебната 
палата, става ясно, че съби-
тията през нощта не са из-
олиран инцидент, а начало на 
общ опит на правителство-
то да окупира стратегиче-
ските точки в града и след 
като си осигури въоръжения 
контрол, да приключи окон-
чателната ликвидация на 
Революцията. Работниците 
на CNT-FAI обаче демонстри-
рат същия кураж и инициа-
тива, както срещу военния 
пуч през юли 1936 г. Заедно с 
POUM, те се съпротивляват 
ефикасно срещу координира-
ната атака на Обединена-
та социалистическа партия 
на Каталония (PSUC, контро-
лирана от сталинистите) и 
„съветниците и експерти-
те” на Москва.

Причината за атаката 
срещу Телефонната центра-
ла на Барселона според Салас 

е, че работниците на CNT, 
които я контролират, „прих-
ващали” телефонни разгово-
ри между министрите в Бар-
селона и Валенсия. Същото 
оправдание е лансирано от 
Хуан Коморера (министър на 
труда и генерален секретар 
на PSUC) на митинг в Бар-
селона: „Министърът на въ-
трешните работи реши да 
сложи край на една ненормал-
на ситуация в Телефонната 
централа. Тя, доколкото зная, 
не е собственост на CNT. Тя 
е толкова на CNT, колкото и 
на UGT, защото работещи-
те в нея са или в CNT, или в 
UGT. Следователно, тя не е 
собственост на никого и ще 
принадлежи на общество-

то, когато републиканско-
то правителство я национа-
лизира. Тук обаче имаше се-
риозни сътресения, на кои-
то трябва да сложим край. 
В действителност вътреш-
ният контрол в Телефонна-
та централа не служеше на 
обществото, а на Конфеде-
рацията и нито президен-
тът Азаня, нито президен-
тът Компанис или който и 
да било не можеше да говори, 
без да бъде подслушван от 
недискретни уши. Естест-
вено, това трябваше да при-
ключи и това стана на този 
ден, както можеше да бъде 
месец след него или месец 
преди това. Съобразно даде-
ната заповед, нашият другар 
Салас Родригец отиде в Теле-
фонната централа, за да я 
окупира и така се стигна до 
обичайния отговор: обща мо-
билизация и строеж на бари-
кади. Ако министърът на въ-
трешните работи бе извър-
шил нещо, което не е негово 
задължение, не трябваше ли 
четиримата министри (съ-
ветници) на CNT да искат 
обяснения и дори да си пода-
дат оставките? Те обаче не 
пожелаха да следват нормал-
ната процедура и отговори-
ха с чудесна мобилизация на 
своите бойни групи, които 
окупираха всички стратеги-
чески точки на града.”

Предлагаме на читате-
ля цялото това трудносми-
лаемо словесно упражнение, 
не само за да потвърдим фа-
ктите от един просталин-
ски източник, т. е., че поли-
цейската атака провокира 
битката в Барселона (чрез 
друга фалшива декларация 
Алварец дел Вайо прави алю-
зии, че POUM е инспирирала 
вдигането на работниците), 
но и затова, че тя разкрива 
цялата позорна роля на ис-
панската компартия:

а) Коморера премълчава, 
че Азаня не е могъл да теле-
фонира на Компанис, защото 
телефоните не са достъпни 
за тях, а твърди, че разгово-
рът им е бил подслушван.

б) Всъщност членовете 
на CNT имат огромно мно-
зинство в Централата. Ор-
ганът на британската ком-
партия „Дейли Уъркър”, кой-
то не може да бъде обви-
нен, че преувеличава силите 
на анархистите, пише на 11 
май 1937 г.: „Салас изпрати 
въоръжената републиканска 
полиция, за да обезоръжи ра-
ботниците, които в по-голя-
мата си част бяха членове на 
CNT.”

Никога не е ставало дума 
за собственост – централа-
та е колективизирана и се 
намира под контрола на CNT 
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полицейската 
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разкрива 
цялата 
позорна 
роля на 
испанската 
компартия

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Ятакът на митьо-ганевата чета
до нелепата гибел на Иван 
Райков, Тодорка Паунова, Кън-
чо Иванов, Петър Мирчев и 
Дяко Йорданов - все изявени 
ремсисти. Араклиев се изле-
жава безметежно в скривали-
щата на Вълко Банев, хранен 
и поен от ятака, жена му До-
бра и синът му Баньо, дотол-
кова преизобилно щото над-
дава трийсет кила и нещо. 
Тенчо Хубенов не изтрайва 
и два дена във Вълко-Банева-
та къща и пришпорван от 
неудържимите си копнения 
по някаква своя изгора се ху-
ква презглава към с. Клокот-
ница, но там бива предаден 
от роднините си – аресту-
ван, съден от военен съд и 
разстрелян на 7 октомври 
1943 г. в Кърджали. Подир ме-
сец Спас Дерибеев офейква в 
Стара Загора, търсейки про-
текциите на чичо си – Ста-
ро-Загорски областен поли-
цейски началник, предавайки 
му коленопреклонно парти-
занския си револвер, с който 
така и не произвежда нито 
един изстрел. Междувремен-
но през месец май 1944 г. най-
сетне Хасковски партизан-
ски отряд, наименуван кой 
знае защо с името на българ-
ския учен-биохимик Асен Зла-
таров, криво-ляво бил скалъ-
пен, включващ десетина чо-
века от преминали в нелегал-

ност дейци на БРП (к) и РМС, 
и това била единствената 
партизанска формация в Бъл-
гария, която де факто и де 
юре не извършва нито една 
въоръжена партизанска ак-
ция, ако не се брои екскурзи-
ята до родното село Свет-
лина на Митьо Ганев, прове-
дена вечерта на 5 септем-
ври 1944 г., когато и глухите 
чули, че СССР обявил война на 
Царство България. През цяло-
то останало време хасков-
ските айлякчии шумкари се 
възползвали най-пълноценно 
от безплатните „хотелиер-
ски” услуги на вълко-баневи-
те убежища, както и от ба-
дева ядиво-пиячката, осигу-
рявана най-редовно от изряд-
ния, сговорчив ятак. Впро-
чем истинско чудо е, че Въл-
чо Банев Вълчев до 9.9.1944 г. 
не е разкрит от полицейски-
те власти за неимоверната 
си яташка дейност. Затуй 
пък подир прословутото „де-
ветосептемврийско народ-
но, въоръжено въстание” от 
1944 г. и особено вследствие 
„историческите решения” на 
Петия конгрес на БКП (18-25 
декември 1948 г.) едва не го 
натикват в затвора поради 
това, че отказва да свиде-
телства срещу местните 
български анархисти: най-ве-
че Манол Васев, Ангел Въл-
чанов, Панайот Манахилов, 
Делчо Василев, Васил Генов, 

Петър Докузов. Макар че от 
1921 г. до 9.9.1944 г. той е 
ятак и на анархокомунисти 
и на болшевики, не го удос-
тояват със званието „Акти-
вен борец против фашизма 
и капитализма” (АБПФК), а 
и Вълчо Банев Вълчев никога 
не е претендирал за такова 
„отличие”, заветен мерак на 
толкоз много властолюбиви, 
службогонски и меркантилни 
мекерета.

Перспективата пак да по-
падне в кауша подтиква Ма-
нол Васев за втори път през 
октомври 1945 г. да подири 
убежище при Вълчо Банев, 
който по онова време без-
резервно се ползва с довери-
ето на болшевишките вла-
сти – нали официално силни-
те на деня го считат за ятак 
на партизанския отряд „Асен 
Златаров” с безспорни заслу-
ги пред „народната власт”. 
Три месеца Васев престоя-
ва в къщата на спахиевеца 
в подножието на връх Айда 
(Мечковец). Всъщност това 
са единствените, най-без-
метежни месеци от живота 
му, преди да се завърне в Ха-
сково на 20 януари 1946 го-
дина, лансирайки за пред вла-
стите мотивировката, че 
отглеждал овце с чобани-ка-
ракачани в Стара планина, 
като с него трябвало да дой-
де и Вълчо Банев, който по-
ради заболяване се отказал. 

От Държавна сигурност мо-
ментално изтърчали до бив-
шия и настоящ ятак, но той 
дословно потвърдил казано-
то от анархиста. 

Малко преди да издъхне 
от раково заболяване през 
1976 г. старият ятак успява 
да промълви на сина си Баню: 
„Ако все пак има задгробен 
живот и там ми кажат, че 
моето място е отредено 
в Рая, ще попитам тамош-
ните разпоредници къде са 
турени Митьо Ганев и Ма-
нол Васев и ако са тикна-
ти в Пъклото, ще поискам и 
мене тамка, до тях да сло-
жат!”

Митьо-ганевият ятак 
имаше двама сина – Баню и 
Йордан – пет години по-ма-
лък от брат си. Колкото дон-
кихотовски, фанатичен иде-
алист беше Баню, тоест, 
беше се метнал изцяло на 
баща си, толкова мерканти-
лен кариерист бе Йордан. До 
ден днешен големият брат 
живее в подножието на връх 
Айда (Мечковец) в една ми-
жава, неугледна постройка, 
която не е електрифицира-
на и е без питейна вода, ала 
туй не пречи на успешните 
му пчеларски и градинарски 
занятия. Баню Вълчев Банев 
си остана и до дълбока ста-
рост един автентичен, про-
летаризиран, донкихотовски 
мечтател и идеалист, за раз-

лика от по-малкия – Йордан 
Вълчев Банев, бивш полко-
вник от ДС – външно, задгра-
нично разузнаване, ширещ се 
кой знае как и защо абсолют-
но сам в частния си имот – 
истински аристократичен 
сарай с басейн, тенис корто-
ве и други безбройни, тузар-
ски екстри, дето се вика на 
един хвърлей място под сиро-
машкото обиталище на своя 
батю край село Спахиево. Ни-
кой не му е крив на Баню, че 
когато в периода на мафи-
озното преразпределение на 
държавната, общинска и ко-
оперативна собственост и 
при него довтасаха неколци-
на партийните апапи с нота-
риално-заверени списъци, съ-
държащи имената, егенета-
та и адресите на заслужили-
те товарищи, които тряб-
ваше – меко казано – да бъ-
дат материално стимулира-
ни с оглед свръхускореното 
развитие на новото, пост-
комунистическо, вече капи-
талистическо общество в 
България и деловито му връ-
чиха два кожени куфара, на-
тъпкани с неденоминирани 
каймета – около два милиона 
лева, – бившият партизан-
ски ятак безкомпромисно ги 
сиктирдоса, псувайки с пор-
нографска недвусмисленост 
родителките им. •

(със съкращения)
Марин Караиванов
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„Майските дни“ в Барселона
и UGT. Сталинските ярост-
ни радетели за справедли-
вост много добре знаят, че 
това положение е санкцио-
нирано чрез Декрета за ко-
лективизацията от октом-
ври 1936 г., което между 
другото означава, че прави-
телството има свой пред-
ставител в контролния ор-
ган на Съвета на предприя-
тието.

в) От CNT искат оставки-
те на Салас и Айгуаде, кое-
то им е отказано: ”непре-
клонността на партиите 
и най-вече опортюнистиче-
ското поведение на Компа-
нис, който се противопос-
тавяше твърдо на такава 
санкция, предизвикаха гене-
ралната стачка и последва-
лите боеве”, казва Пиерац в 
своя II том от историята 
на CNT.

Четейки цитата на Ко-
морера, не можем да отми-
нем и един друг факт: абсо-
лютно реакционното пове-
дение на една „пролетарска” 
партия, която се оплаква от 
бдителността на револю-
ционните работници, които 
упражняват пряк контрол 
върху разговорите между 
политиците. Нещата, раз-
бира се, биха били съвърше-
но различни, ако недискрет-

ните уши бяха на агентите 
на ГПУ!

Има още няколко конфузии 
относно това, което прово-
кира Майските дни. Зад ба-
рикадите, срещу CNT-FAI и 
POUM има членове на PSUC, 
контролирана от стали-
нистите и екстремистко-
то сепаратистко движе-
ние „Каталанска държава”. В 
един манифест на Национал-
ния Комитет на CNT за Май-
ските дни в Барцелона се из-
лагат доказателства, че ръ-
ководителите на сепарати-
стите са конспирирали с фа-
шистите на Мусолини във 
Франция за „извоюване неза-
висимостта на Каталония”: 
„Буржоазните сепаратисти 
не могат да се примирят с 
фашисткия пуч, който пре-

дизвика победата на про-
летариата, заплашваща да 
експроприира всичките им 
богатства. Търсейки друго 
решение, те влязоха в пре-
говори с Италия, за да про-
вокират вътрешни безреди-
ци и да създадат претекст 
за една чуждестранна ин-
тервенция, която да улесни 
признаването на Каталония 
като независима държава, 
разбивайки антифашисткия 
фронт. Всички, които жела-
ят възстановяване на ста-
туквото отпреди 18 юли, 
са съгласни с тези проекти”. 
(Суши, стр. 44)

В този манифест се съ-
държат два други интересни 
детайла относно Коморера 
и Айгуаде: „Трябва да напом-
ним, че Айгуаде, който е ми-

нистър на вътрешните рабо-
ти, е член на сепаратистко 
движение „Каталанска дър-
жава” и че също е подозиран, 
че е участвал в конспираци-
ята. Шефът на каталански-
те сталинисти Хуан Коморе-
ра също е бил в Париж. Меж-
ду другото, там той се е сре-
щал със секретаря на „Ката-
ланската държава” Вентура 
Гасол и някой си Кастаньер. 
Кой е той? Казват, че бил „аг-
ент на каталонското прави-
телство”. Откриваме, че е 
в контакт с друг някой Вин-
тро, секретар на Октавио 
Салто – журналист на служ-
ба при испанските фашисти, 
който поддържа тесни връз-
ки с членове на „Каталанска-
та държава” и по-специално с 
Денкас и Казановас. Първият 

отива при Кастаньер, който 
на свой ред се среща с вто-
рия.” (Тези два пасажа са пре-
махнати от цензурата на ис-
панското правителство при 
първата публикация на Мани-
феста в Solidaridad Obrera на 
13 юни 1937 г., но са изцяло 
публикувани в английското 
издание на брошурата на Ау-
гостин Суши.)

Ако оставим настрана 
намеците за Коморера, Ма-
нифестът не се занимава с 
ролята на сталинистите в 
провокирането на боевете. 
Пейрац пише, че „поради при-
чини от политически харак-
тер Националният комитет 
на CNT решава да премълчи 
ръководната роля на стали-
новата тайна полиция през 
Майските дни, тоест истин-
ските мотиви за тази прово-
кация” (Пейрац, II, 219).

Той предлага обяснение-
то, че Националният коми-
тет може би не е разполагал 
с неопровержими доказател-
ства или е било невъзможно 
да се добере до тях. (Как ще 
е възможно, след като не са 
арестували Овсеенко, Бер-
зин или някой друг от „отго-
ворните” сталинови агенти 
в Испания, които можеха да 
доставят незабавно търсе-
ните „неопровержими дока-
зателства” – б. прев.)! •

(следва)
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поради причини от политически 
характер Националният 
комитет на CNT решава да 
премълчи ръководната роля на 
сталиновата тайна полиция

КОЛОНА НА БИВОЛА

Българската организирана престъпност
У И К И Л И Й К С  З А  Б Ъ Л Г А Р С К А Т А  Д Ъ Р Ж А В Н А  М А Ф И Я

ВАИ имат и широки бизнес 
интереси в туризма, финан-
совия сектор, развлекател-
ната индустрия и различни 
производства. Те контроли-
рат застрахователната ком-
пания ЮПИТЕР, както и СЛЪН-
ЧЕВ БРЯГ, един от най-голе-
мите български черноморски 
курорти, северно от Бургас. 
Групировката също притежа-
ва няколко местни футболни 
отбора и агенцията за мане-
кени ЕКСГРАУНД МОДЪЛИНГ 
ЕЙДЖЪНСИ, която е контро-
лирана от ВАИ чрез съпруга-
та на Георги Илиев МАРИЯ 
ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА (българска 
гражданка, родена на 25 май 
1973 г., известна още и като 
МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ПЕНЕЛОВА).

C. (C) ИНТЕРГРУП (бивша 
СИК) КРАСИМИР АНДРЕЕВ 
МАРИНОВ (български гражда-
нин, роден на 6 май 1964 г., с 
прякор „ГОЛЕМИЯ МАРГИН”), 
настоящ президент на групи-
ровката и също бивш борец, 
основава СИК (по-късно ИН-
ТЕРГРУП) с МЛАДЕН МИХА-
ЛЕВ (български гражданин, ро-
ден на 13 октомври 1964 г., с 
прякор „МАДЖО”), също бивш 
борец, и с РУМЕН ГОЦОВ НИ-
КОЛОВ (български гражданин, 
роден на 26 май 1962 г., с пря-
кор „ПАШАТА”). Николов е свър-
зан и със СЪЮЗА НА БИВШИ-

ТЕ КОМАНДОСИ (вижте по-до-
лу). Смята се, че тарторът 
на всички операции на групи-
ровката е ВЕНЦИСЛАВ ДИ-
МИТРОВ СТЕФАНОВ (българ-
ски гражданин, роден на 28 
ноември 1949 г.). През април 
2004 г. синът му, ДИМИТЪР 
ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ 
(български гражданин, роден 
на 15 септември, 1980 г.) е 
отвлечен и не е намерен и до-
сега. Незаконните действия 
на Интергруп включват нар-
котици (главно хероин), фи-
нансови измами (чрез връзки 
с компанията за финансови 
гаранции АМИГОС), кражби на 
коли, трафик на крадени авто-
мобили, контрабанда, изнуд-
ване, рекет и проституция.

Наркоинтересите на групи-
ровката се управляват глав-
но чрез връзките ґ с ИВАН ТО-
ДОРОВ (вижте АМИГОС), кой-
то се счита за един от най-го-
лемите наркотрафиканти на 
Балканите. КИРИЛ СОТИРОВ 
КИРОВ (български гражданин, 
роден на 10 декември 1953 г., 
с прякор „ЯПОНЕЦА”) е извес-
тен цигански барон, свързан 
с ИНТЕРГРУП и с ИВАН ТОДО-
РОВ (виж АМИГОС). Киров, кой-
то се занимава и с трафик на 
хора и нелегални емигранти, 
едва оживя след втори опит 
за убийство през април 2005 
г. Законните бизнес интереси 
на групировката варират от 

спортни клубове (СЛАВИЯ) до 
банки (ПЪРВА ИЗТОЧНА МЕЖ-
ДУНАРОДНА БАНКА) и от за-
страховки, нефт, търговия с 
метали, строителство и не-
движими имоти (СОФИЙСКИ 
ИМОТИ) до агенция за манеке-
ни (ВИЗАЖ). Венцислав е ме-
ниджър на футболен клуб Сла-
вия в София. ГЕОРГИ ЛИАЛЕВ 
е също в управителния съвет 
на Славия. Бащата на Лиалев, 
Траян Лиалев е декан на юри-
дическия факултет към Юго-
западния университет в Бла-
гоевград. Чрез Лиалев Румен 
Николов и Младен Михалев са 
получили дипломи за юристи. 
Георги Лиалев е и бизнес парт-
ньор на РУМЕН ГАЙТАНСКИ 
(български гражданин с прякор 
„ВЪЛКА”), чиято фирма WOLF 
96 също е свързана с Интер-
груп. Фирмата за манекени 
ВИЗАЖ е основана през 1994 г. 
от ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛ-
КАНДЖИЕВА (българска граж-
данка, родена на 20 февруари 
1975 г.). Смята се за близка на 
Красимир Маринов. Застрахо-
вателната компания на групи-
ровката, БУЛ ИНС, е най-голе-
мият застраховател в Бълга-
рия. Секторът, в който закон-
ните и незаконните действия 
на групировката се сливат, са 
кражбите и застраховането 
на коли. Автомобили със спе-
циални стикери на БУЛ ИНС са 
защитени от кражби, а тези, 

които не са застраховани от 
БУЛ ИНС, се считат за сво-
бодни да бъдат откраднати. 
ИНТЕРГРУП контролира също 
така и ЮНИЪН ИНШУРЪНС.

D. (C) МУЛТИГРУП (МГ) Ос-
нователят на МГ и неин пре-
зидент, ИЛИЯ ПАВЛОВ (бълга-
рин по произход, натурализи-
ран американски гражданин, 
роден на 6-ти август, 1960 г.) 
е застрелян в София на 7 
март 2003 г. Тогава Павлов 
започва да пренасочва най-го-
лямата групировка на органи-
зираната престъпност, МГ, 
към легален бизнес, състоящ 
се от стотици дъщерни ком-
пании с интереси в природни 
ресурси и минно дело, тури-
зъм, финанси, различни произ-
водства и хранителни проду-
кти. През 2001 г. Павлов и не-
говата заместничка БОЯНА 
ГЕОРГИЕВА ПОПОВА (българ-
ска гражданка, родена на 17 
октомври 1960 г.) основават 
МГ АСЕТ КЪМПАНИ (МГ АМ) 
и установяват легална, меж-
дународно приета структу-
ра на управление. Компанията 
майка на МГ АМ, МГ ВЕНЧЪРС 
(регистрирана и с бизнес ад-
рес в Делауер) е притежавана 
поравно от Павлов и Попова. 
След убийството на Павлов, 
Попова става изпълнителен 
директор на групировката, 
а делът от 50% на Павлов е 
прехвърлен на вдовицата му 

ДАРИНА ПАВЛОВА (българка 
по произход, натурализирана 
американска гражданка, ро-
дена на 17 октомври 1960 г.) 
и на децата им чрез тръста 
Павлови. Бащата на Павлов 
ПАВЕЛ НАЙДЕНОВ (български 
гражданин, роден на 16 юни 
1936 г.) участва много актив-
но в управлението на МГ. Но 
след смъртта на сина му и 
последвалите разправии с По-
пова и Павлова, Найденов по-
дава оставка от всички пост-
ове в МГ и създава собствен 
холдинг КРЕПОСТ 2002. През 
2004 г. Попова обявява, че МГ 
ще започне разпродажба на го-
ляма част от авоарите си за 
да може да се фокусира глав-
но върху инвестиционни про-
екти и туризъм. Има и све-
дения, че Попова е предпоче-
ла да пренасочи усилията на 
групировката от Балканите 
към дейности в САЩ. Дока-
то бизнесът на МГ на Балка-
ните е доста западащ, една 
от компаниите ґ с най-силно 
присъствие си остава БАЛ-
КАНТУРИСТ, най-голямата ту-
ристическа фирма в България, 
обслужваща главно туристи 
от Западна Европа. ДИМИ-
ТЪР ХРИСТОВ ИВАНОВ (бъл-
гарски гражданин, роден на 
17 април 1951 г.) е президент 
на първия филиал на МГ (МУЛ-
ТИАРТ) от началото на 90-
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ПЕТИЯТ ТРЕТИ РИМ

Могат ли САЩ да не воюват?
Веднага уточнение: става 
дума не за Съединените щати 
като население, а за управни-
ците на тази страна. За ми-
лионите безработни и пред-
ставители на разоряваща-
та се „средна класа”, дори за 
градските банди и полумафи-
отските американски проф-
съюзи воденето на войни по 
целия свят, в отдалечени на 
хиляди километри земи, кои-
то обикновеният американец 
трудно открива на картата, 
е нещо безсмислено и вред-
но. За президентските адми-
нистрации и техните корпо-
ративни спонсори обаче не-
щата стоят еднозначно: не, 
властниците на САЩ не мо-
гат да си позволят да живе-
ят без война. Затова въвли-
чат и поданиците си в кърва-
ви авантюри – хем с кукичка-
та на патриотичните локу-
ми, хем с пряка материална 
изгода: службата в армията е 
все някакъв поминък за същи-
те безработни.

Няма никакво значение кой 
президент застава начело на 
управленската държавна ма-
шина. В началото на истори-
ята на САЩ дори да е имало 
сериозно различие в позици-
ите на президентите, днес 
предизборните платформи 
на претендентите за жител-
ство в Белия дом си приличат 
в съдържанието, трудно раз-

граничаваме и опаковките. 
Всичко се свежда накрая до 
външния вид на президента: 
доколко е нахакан, доколко из-
глежда добре на телевизион-
ния екран, доколко успява чис-
то емоционално да се хареса 
на домакините в хода на пуб-
личните дебати, неслучайно 
форматирани като развлека-
телна програма.

Америка винаги е воювала. 
Започва с война за „независи-
мост” – резултатът е запаз-
ване на робския труд на чер-
нокожите в плантациите на 
Юга; анексира Тексас и Кали-
форния от останките на Ис-
панската империя, отново за 
да запази робството; води 
гражданска война, за да на-
пълни фабриките и заводите 
с наемни работници, бивши 
роби, но не слага край на расо-
вата дискриминация; анекси-
ра Хавайските острови, за да 
покаже, че може; включва се 
в световните войни, за да си 
подсигури ръст на собстве-
ната икономика, да не изпус-
не челното място в подялба-
та на плячката; намесва се в 
колониални войни и регионал-
ни разпри отново със същата 
цел – да облажи своите банки 
и корпорации. Американското 
правителство е принудено да 
воюва и днес. Веднъж поради 
външни причини – икономика-
та на САЩ е в упадък, финан-

сите са в безредие и криза, 
от което губят външни паза-
ри и достъп до нужни ресур-
си. Единствено самолетоно-
сачите гарантират стабил-
ността на валутата, на тър-
говията, на имуществото на 
американските корпорации в 
чужбина. Доларът продължа-
ва да бъде търсен, защото 
го подпират пушки и ракети. 
Външните пазари се удържат 
не по пазарните правила, а с 
подводници и специални опе-
рации.

На второ място, Америка 
не може да си позволи да спре 
да воюва поради характера на 
избраните – и до голяма сте-
пен отгледани от нея сама-
та! – нейни сегашни проти-
вници, най-вече ислямистите. 
Но и за „воините на Аллах” би 
било прекомерен лукс да побе-
дят врага си, защото какво 
биха предложили като реше-
ние на ужасяващите социал-
ни проблеми в своите обще-
ства? Системата на шари-
ата ли? Утвърдена през 7 до 
12 век? Дори тя да е работи-
ла тогава като някакъв на-
чин за постигане на социална 
справедливост, то днес, нека 
само и поради в пъти нарас-
налото население, да не гово-
рим за напредналата техника 
и състояние на природните 
ресурси, ислямското право 
не може да предложи никакви 

адекватни решения за преодо-
ляване на бедността – дори 
напротив.

От своя страна, властни-
ците на САЩ и техният ин-
струмент за легитимна си-
лова намеса НАТО, също не 
копнеят веднъж завинаги да 
смажат „международния те-
роризъм”. Това би лишило от 
основание за съществуване 
огромните армии и военна 
промишленост, които реали-
зират невероятни печалби, 
а и осигуряват работни мес-
та за милиони американци и 
поле за изява на частни фир-
ми в същата област. Воен-
нопромишленият комплекс е 
гръбнакът на американската 
икономика, докато повечето 
неща за бита вече се внасят 
от Китай и Индия. Без война 
всичко се срива. САЩ все по-
вече заприличват на Сталин-
ския СССР, милитаризиран до 
немай-къде и рухнал поради 
невъзможността да води ма-
щабна война с конкурентите 
си за световно господство.

Това са вътрешните причи-
ни американските управници 
да продължават да дрънчат с 
оръжие и да го използват.

Има и още една, чисто пси-
хологическа причина. Амери-
канските президенти, съглас-
но натрапвания медиен иде-
ал за „истински американец”, 
имат нуждата да се проя-

вят с нещо героично, свърза-
но с гърмящи железа. Обикно-
вено то е да „защитят демо-
кратичните ценности”. След 
като не успяват да се спра-
вят с проблемите на бед-
ността в страната си, след 
като затворите в Америка 
се препълват и то почти из-
ключително с хора от соци-
алните низини, необходимо е 
да се блесне с ярък подвиг „на-
вън”. Но колко струват тези 
„ценности”? Сред развитите 
страни от Запада САЩ е най-
религиозната страна, следо-
вателно „ценностите” ґ об-
общено са консервативни, 
близки до „ценностите” на съ-
щите ислямисти. Догматич-
ното отношение към нрав-
ствените въпроси дава свое-
то отражение и върху всички 
останали сфери на живота, а 
оттам и американската де-
мокрация от уж средство за 
гарантиране на свободата на 
гражданите се е превърнало в 
осакатяваща личната свобо-
да паяжина от спънки човек 
наистина да действа свобод-
но. Другояче и не би могло да 
бъде, защото липсата на ре-
ални възможности в условия-
та на социално неравенство 
прави свободата куха опаков-
ка, а игрите на демокрация – 
подигравка със здравия раз-
ум. •

Шаркан

КОЛОНА НА БИВОЛА

Българската организирана престъпност
У И К И Л И Й К С  З А  Б Ъ Л Г А Р С К А Т А  Д Ъ Р Ж А В Н А  М А Ф И Я

те години, преди за стане ви-
цепрезидент на МГ, подчинен 
на Павлов. След като напуска 
МГ, Иванов е директор на ЕВ-
РОПА ХОЛДИНГС. Друг бивш 
служител на МГ, САШО ГЕОР-
ГИЕВ ДОНЧЕВ (български граж-
данин, роден на 7 септември 
1953 г.) е изпълнителен ди-
ректор на ОВЕРГАЗ. Овергаз 
е създаден през 1992 г. като 
съвместно предприятие меж-
ду МГ и руската държавна 
компания ГАЗПРОМ. Компани-
ята бързо се превръща в най-
големия вносител и достав-
чик на природен газ в Бълга-
рия. Компанията е свързана с 
ВАИ ХОЛДИНГС чрез ЮПИТЕР 
ИНШУРЪНС, където Овергаз 
има 53% дял. Дейностите на 
Юпитер включват застрахо-
ване срещу финансов риск, за-
страховане на товари и на га-
зопроводи. ЮРИ ВЯХИРЕВ, син 
на бившия директор на Газ-
пром, РЕМ ВЯХИРЕВ, е близък 
съдружник на Дончев и парт-
ньор в Овергаз.

E. СЪЮЗ НА БИВШИТЕ КО-
МАНДОСИ (още познат като 
СПАРТАК). АЛЕКСЕЙ ИЛИЕВ 
ПЕТРОВ (български гражда-
нин, роден на 23 април 1962 
г.) е бивш офицер в елитна-
та специална част за борба 
срещу тероризма. Той и гру-
пировката му от бивши во-

енни командоси (известни и 
като „барети”) се занимават 
много активно със застрахо-
вателна дейност чрез ЛЕВ-
СКИ СПАРТАК ИНШУРЪНС 
(известна преди това като 
„АПОЛО & БАЛКАН” и „СПАР-
ТАК”). Петров притежава и 
най-голямата таксиметро-
ва фирма в София, ТАКСИ С-
ЕКСПРЕС, с повече от 3500 
коли. Смята се, че участие-
то на Петров в Такси С-Екс-
прес, Левски Спартак и дру-
ги компании с името Спар-
так се прикрива като изра-
елска инвестиция. Петров е 
тясно свързан с бившия изра-
елски посланик в София Дей-
вид Коен. Друг член на групи-
ровката ЗЛАТОМИР ИВАНОВ 
(български гражданин с пря-
кор „БАРЕТАТА”) е директор 
на АПОЛО & БАЛКАН, а в мо-
мента е директор на АРКУС 
СЕКЮРИТИ. Иванов ръководи 
контрабандните дейности 
на групировката, както и из-
нудването и рекета. Смята 
се, че групировката има най-
голям дял в бизнеса за ескорт 

и интимни услуги в София, 
които са всъщност прикри-
тие на проституция и тра-
фик на жени с цел сексуална 
експлоатация.

F. (C) НОВЕ ХОЛДИНГС. ВА-
СИЛ КРУМОВ БОЖКОВ (бъл-
гарски гражданин, роден на 
29 юли 1956 г. с прякор „ЧЕ-
РЕПА”) основава първата си 
компания през 1990 г., пре-
ди да разшири настоящата 
си бизнес империя НОВЕ ХОЛ-
ДИНГС, състояща се от 30 
фирми и множество филиали. 
Законните бизнес интереси 
на НОВЕ включват залагания 
(бинго зали, казина и популяр-
ната лотария ЕВРОФУТБОЛ) 
и безмитни магазини. Бож-
ков притежава и футболен 
клуб ЦСКА в София и агенци-
ята за манекени ДЖЕЙ МО-
ДЪЛС. Смята се, че той кон-
тролира и РИСК ИНДЖИНИ-
ЪРИНГ, който преди това 
е част от империята на 
МГ. Множеството медийни 
връзки на Божков включват 
ТОШО ТОШЕВ (главен редак-
тор и управляващ директор 

на най-тиражния ежеднев-
ник ТРУД), КЕВОРК КЕВОРКЯН 
(известен телевизионен во-
дещ в държавната телевизия 
БНТ) и РАДОСВЕТ РАДЕВ (соб-
ственик на ДАРИК РАДИО). 
През 2002 г. НОВЕ продава 
мажоритарния дял от Евро-
футбол на гръцкия милиардер 
СОКРАТИС КОКАЛИС, което 
намалява дела на холдинга на 
49%. Божков благодари пуб-
лично на известния бизнес-
мен СПАС РУСЕВ за помощта 
му да се сключи сделката. Ру-
сев е тясно свързан с НДСВ. 
Смята се, че като близък при-
ятел и личен съветник на 
премиера Симеон Сакскобур-
гготски, Русев е създател на 
икономическия екип на НДСВ, 
включително участието на 
Милен Велчев (министър на 
финансите) и Николай Васи-
лев (вицепремиер и министър 
на транспорта). Казината на 
НОВЕ включват ЛОНДОН КА-
ЗИНО в хотел Радисън в Со-
фия и РИЛА КАЗИНО в хотел 
Рила, също в София. Смята се, 
че Божков контролира хотел 

Рила чрез ИРЕНА МАРИНО-
ВА (директор и собственик 
на хотел Риел 99 и член на 
управителния борд на хоте-
ла) и чрез АНТОНИ НАУМОВ 
(директор на управата на хо-
тела). Маринова има и дялове 
в БУЛ ИНС (виж ИНТЕРГРУП), 
заедно с Божков (чрез НОВЕ). 
Наумов и Божков са съдруж-
ници в няколко фирми, вклю-
чително баскетболния от-
бор на ЦСКА. Божков използ-
ва влиянието си за да блоки-
ра трансфера на около 49% 
от хотел Рила, предмет на 
проточила се реституция, 
за която претендира българ-
ската еврейска общност. Не-
законните дейности на Бож-
ков включват пране на пари, 
приватизационни измами, 
заплахи, изнудване и рекет. 
Божков е свързан и с ИНТЕР-
ГРУП (чрез фирмата АЙДЖИ-
ЕМ, която той притежава в 
съдружие с МЛАДЕН МИХА-
ЛЕВ и чрез дела на НОВЕ в БУЛ 
ИНС) и с ИВАН ТОДОРОВ (виж 
ИНТЕРГРУП и АМИГОС). •

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

с а й т  н а  Ф А Б :     www.anarchy.bg
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

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

1. Читател 10 лв
2. Георги Константинов, София 100 лв
3. Стефан Попов, Пловдив 61 лв
4. Никола Александров, Мандра 15 лв
5. Александър Наков, Перник 10 лв
6. Симеон Дапчев, Беласица 15 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 01.11.1894 г. съдът в Па-

риж осъжда анархиста Пол 
Реклю (племенник на прочу-
тия безвластник, географ 
и педагог Елизе Реклю) на 
20 години затвор за рево-
люционна дейност.

• На 03.11.1853 г. в Мадрид 
умира испанският рефор-
матор Медизибал.

• На 05.11.1844 г. в гр. Лом е 
роден българският анар-
хист Петър Лозанов (Пер-
чо).

• На 08.11.1944 г. в гр. Радо-
мир се състои възстано-
вителна конференция на 
ФАКБ. 

• На 08.11.1889 г. в Гуляй Поле 
(Украйна) е роден леген-
дарният анархист Нестор 
Махно. 

• На 10.11.1945 г. във вест-
ник „Работническа мисъл” 
е публикувана „Платформа-
та на ФАКБ”. 

• На 11.11.1887 г. са обесе-
ни известните „Чикагски 
анархисти” – борци за 8 ча-
сов работен ден. 

• На 11.11.1974 г. в Париж уми-
ра един от идеолозите на 
българското безвластни-
ческо движение Иван Рачев 
Иванов. 

• На 17.11.1987 г. в София уми-
ра анархистът Трухчо Ни-
колов Трухчев, прекарал 
дълги години във фашист-
ките и болшевишки затво-
ри и концлагери. 

• На 17.11.1856 г. умира един 
от големите теорети-
ци на социализма Робърт 
Оуен. 

• На 20.11.1936 г. по време на 
Гражданската война в Испа-
ния, при отбраната на Мад-
рид подло е убит от бъл-
гарски болшевик известни-
ят анархист Буенавенту-
ра Дурути. 

• На 23.11.2004 г. в с. Хърсо-
во (Благоевградско) умира 
анархистът Любен Янку-
лов. 

• На 24.11.1870 г. в гр. Вил-
но (Русия) е роден видният 
анархист Александър Берк-
ман. 

• На 25.11.2004 г. в гр. Благо-
евград умира анархистът 
Атанас Мечкаров. 

• На 27.11.1901 г. в Одрин е 
обесен анархистът Слави 
Мерджанов. 

• На 28.11.1977 г. в гр. Търго-
вище умира анархистът 
Иван Стойчев. 

• На 30.11.1914 г. умира испан-
ският теоретик на без-
властието Анселмо Лорен-
цо. 

• На 30.11.1943 г. в нацисткия 
концлагер Бреендок (Бел-
гия) е убит анархистът То-
дор Ангелов (Божаната).

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв
2. Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев 3 лв
3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев 3 лв
4. История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев 3 лв
5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2х3 лв
6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв
7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв
8. Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал 3 лв
9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 3 лв

10. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 5 лв
11. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 7 лв
12. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 5 лв
13. Национализъм и култура – Рудолф Рокер 4 лв
14. Национализъм и култура – Рудолф Рокер том II 7 лв
15. Избрани страници за и от него – Михаил Бакунин 4 лв
16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 7 лв
17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв
18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв
19. Досие на обект №1218 – Александър Наков 4 лв
20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв
21. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х7 лв
22. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 7 лв
23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв
24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв
25. Статии – Георги Божилов 10 лв
26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 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
30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв
31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв
32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв
33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 2х7 лв

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

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

era.a-bg.net

ЕВОЛЮЦИЯ, 
РЕВОЛЮЦИЯ, 
АНАРХИЯ – 
предаване 
за свободен 
живот
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. •

Каталожен
номер
649

Драги читатели,
Абонаментът за вестник “Свободна 
мисъл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО ЧИСЛО 
НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ пощенски 
клонове 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 2012 
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КНИГИ, КОИТО СИ ЗАСЛУЖАВА ДА СЕ ПРОЧЕТАТ

Марс на Ким Стенли Робинсън

Не са много произведенията 
в жанра научна фантастика, 
които разглеждат системни-
те алтернативи на капита-
лизма и държавността. Пре-
обладаващата част от авто-
рите моделират в произведе-
нията си различни версии на 
йерархични общества. Твърде 
рядко художествената лите-
ратура с прогностичен заряд, 
каквато е научната фантас-
тика, дръзва да развие без-
властническата идея. Дори 
само заради това трилогия-
та за Марс на американския 
автор Ким Стенли Робинсън 
заслужава да бъде потърсена 
във виртуалната библиотека 
Читанка.

Романите „Червеният Марс”, 
„Зе леният Марс” и „Синият 
Марс” обаче притежават до-
стойнствата на добра лите-
ратура и сами по себе си. До-
бросъвестното изучаване и 
описание на друга планета, 
техническата грамотност 
на автора, развитието на 
персонажи и събития, просле-
дяването на сюжетните ли-
нии – всичко това ще доста-
ви удоволствие на читате-
ля – особено ако е в състоя-
ние да прочете оригинала на 
английски език, тъй като ра-
ботата на преводачите тър-
пи известна критика, личи си 
недостатъчното познание 
на идеологии, икономика, гео-
ложки науки и технологии.

Робинсън неприкрито сим-
патизира на безвластието, 
без да си позволява да иде-
ализира способността на хо-
рата да понасят и упражня-
ват личната си свобода, без 
да подценява възможности-
те на реакционните сили да 
въздействат върху човешки-
те предразсъдъци. Трилогия-
та прилича по задълбоченост 
на футурологично изследва-
не, научен труд, без да губи 
художествените си стойно-

сти, а убедителните описа-
ния карат читателя, за мал-
ко откъснал се от книгата, 
да се учуди, че през прозореца 
си не вижда ръждивите пясъ-
ци на Марс и неговото неопи-
суемо с две думи небе.

Робинсън проследява цяла 
историческа епоха в бъдеще-
то на човечеството, с де-
мографските проблеми, кли-
матичните промени, глобал-
ната диктатура на метана-
ционалните корпорации, на-
следили транснационалните. 
Разказва за борбата на коло-
нистите със земните адми-
нистратори, със суровата 
марсианска среда, със самите 
себе си. За преобразяването 
на цяла една планета, грамад-
на колкото всички земни кон-
тиненти. За многообразието 
на формите на свобода, само-
организиране и самоуправле-
ние – някои изненадващи, про-
тиворечиви, нееднозначни, 
съвсем живи дори във вирту-
алната реалност на текста, 
но и с корени в реалността, в 
която живеем в плът и кръв.

Посетете трите цвята 
на Марс, няма да съжалява-
те. •

Николай Теллалов


