
СРЕЩА С ИЛИЯ ТРОЯНОВ 

И НЕГОВИЯ ФИЛМ 

Оазиси на свободата – Анархистични обзори 

10.12. от 17 часа в доходно здание, РУСЕ 

Накъде върви Европа, доколко се нуждае от обновление и 

какви са пътищата на нейното обновление. Това е въпрос, 

който в момента много писатели, икономисти, юристи и 

европеисти си задават.  

Писателят Илия Троянов в търсене на оазиси на свободата в 

Европа. Открива ги в анархистичната история и настояще, в 

литературата и в интернет.  

Роденият в България писател Илия Троянов посещава проекти на 
самоуправление: малкото испанско селце Мариналеда, където 

часовниците отброяват друго време, а гражданите от десетилетия се 
съпротивяват на капитализма. Или остров Икария, където няма 

часовници, а хората живеят и остаряват в безвремие. 
 

 

 
Илия Троянов, писател с многобройни награди 

За анархистите съществува трета възможност, алтернатива на 

капитализма и на комунизма. За тях идеята за свободата е над всичко 
и е в основата на всичко.  

 
"За мен анархизмът от една страна е школа за критично мислене, а от 

друга страна за действие на съпротивата. Тези два момента са много 
важни, защото взаимно се обуславят и мотивират." Илия Троянов, 

„събирачът на светове“, писателят, за който „спасение дебне 
отвсякъде“, чрез филма си „Оазиси на свободата“ се отправя в търсене 

на анархистични начини на живот. 
 

 
Обиграният литератор и историк посещава места на паметта на 

анархизма, среща се с мислители и активисти на движението. "Ако се 
вгледаме в големите исторически вододели на 20. Век, навсякъде ще 

забележим, че анархистите са първите, които забелязват, че 

общественото и политическо развитие е тръгнало в грешна посока." 
Така се случва в Русия през 1918 г., когато забелязват възникването 

на нова бюрокрация и опасната концентрация на властта. 



 
 

 

 

Подстъпи към свободата  
Хижата на Бакунин – средище на свободомислещи 

 
Дилар Дирк, курдска активистка и докторантка към Кембриджския университет, в хижата на 
Бакунин.  

Разказът на Троянов ни води към хижата на Бакунин в Тюрингия в Германия, 

средище на анархо-синдикалното движение. Хижата е наречена на името на 
Михаил Бакунин, руски революционер, анархист и опонент и противник на Карл 
Маркс.  

Хижата е била построена през 20-те години на миналия век и първоначално е 
била средище на свободомислещите от Ваймарската република. В началото на 
30-те години анархистичното движение е забранено от националсоциалистите. 

По време на управлението на ГДР хижата е била присвоена от 
социалистическата партия, намирала се е в забранената гранична зона, а 
историята й е била премълчавана. Едва след промените и обединението на 

Германия мястото е преоткрито и реставрирано от едно туристическо сдружение. 
 
Също и в родината на Троянов, в Ямбол са били брутално разрушавани местата 

на подривна антикомунистическа дейност. Във филма авторът посещава Ямбол и 
намиращата се в близост граница на Европейския съюз. 

 


