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148 години от 
Парижката Комуна
Апелът към избирателите от 
1871 г. звучи все по-актуално и 
днес

Предизборно
Защо бившият германски 
заместник посланик в България 
я нарича „най-тъжната страна в 
света”

Богатите
Все по-многобройни стават 
ударниците в съревнованието 
за все по-пълното задоволяване 
на потребностите от милиарди

Критика на 
историческия 
разум
Защо проблемът за собстве-
ността е толкова „сложен”?

Анархия 21
Вижданията на белоруските 
другари по задачите на нашето 
движение днес и утре и начините 
за тяхното решаване
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ПОГЛЕД НАПРЕД

Анархизмът в 21 век
ОТКЪС ОТ БРОШУРА, ПОСВЕТЕНА НА 100-ГОДИШНИНАТА
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Техническият прогрес

Днешните технологии поз-
воляват да се сведе до ми-
нимум човешкият труд и съ-
щевременно да се повиши 
значително ефективността 
на производствения процес, 
като се обезпечи пълно изо-
билие при минимални човеш-
ки усилия. Това ще освободи 
огромно количество време 
за всеки, което може да бъде 
използвано и за участие в об-
ществените процеси. В рам-

ките на капиталистическа-
та система подобно разви-
тие е невъзможно, защото – 
частна или държавна соб-
ственост – машините носят 
дивиденти само на собстве-
ниците си. Затова и поради 
ред други причини, развитие-
то на анархията следва да се 
свърже с комунистическата 
икономическа система. По-
надолу, с примера на същест-
вуващи вече технологии ще 
покажем как може да функцио-
нира тази система и как ка-
питализмът пречи на пълно-
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ИСТОРИЯ

Анархистическата 
практика в революционна 
ситуация

Вън от теоретическите раз-
ногласия между анархистите 
по въпроса докъде и докога мо-

гат да се прилагат терорис-
тичните методи на борба, 
всички членове на анархисти-
ческите организации в една 
или друга степен са привър-
женици на политическия те-
рор срещу тираничния режим. 
Нито една от групите не се 
съмнява в необходимостта 
от терористична дейност и 
различията им са само по не-
значителни пунктове в тео-
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ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ

Завръщането 
на златната 
орда

Зарежете всичко. Тръгвайте по 
пътищата!

Андре Бретон

Беше събота, на Канбиер 
[главна улица в Марсилия – 
бел. прев.]. Бяхме там, изгубе-
ни в средата на многобройни-
те шествия, с техните фал-
шиви плакати и ритуали. Тога-
ва чухме шум в далечината и 
слязохме до Старото приста-
нище. Площадът беше завла-
дян от Жълти жилетки. Пред 

Рю дьо ла Република, а също и 
на кея до кметството, стоя-
ха редици жандарми. Имаше 
дори бронирани части. Сме-
сихме се с тълпата, не позна-
вахме никого, но аз почувст-
вах там, за първи път в тази 
страна, като повей на вятъ-
ра, нещо, с което не бях свик-
нал – народният гняв, който 
със сигурност идваше отда-
лече. Няколко месеца по-рано 
в Армения почувствах съща-
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148 ГОДИНИ ОТ ПАРИЖКАТА КОМУНА

Апел към избирателите
Граждани, Гражданки,

Имайте предвид, че мъжете, които ще ви служат 

най-добре, са тези, които ще изберете между вас, жи-

веещи вашия живот, страдащи от същите злини.

Не се доверявайте на амбициозните, нито на парве-

нютата; и едните, и другите държат само на собст-

вените си интереси и винаги се считат за необходи-

ми.

Не се доверявайте също на ораторите, които не 

смеят да предприемат действия; те ще пожертват 

всичко за една красива реч, за ораторски ефект или за 

блага дума.

Също така избягвайте онези, които са облагоде-

телствани от богатството, защото твърде рядко 

този, който притежава богатство е предразположен 

да гледа на работника като на брат.

Най-накрая, търсете хора с искрени убеждения, хора 

от народа, решителни, активни, с чувство за спра-

ведливост и призната честност.

Отдайте предпочитанията си към тези, които не 

се домогват до гласовете ви; истински заслужилите 

са скромни и избирателите трябва да изберат свои-

те мъже, а не тези, които им се натрапват.

Граждани,

Убедени сме, че ако вземете под внимание тези за-

бележки, най-накрая ще имате истинско народно пред-

ставителство, ще откриете мандатьори, които ни-

кога не ще считат себе си за ваши господари. •

Комуналния съвет, март 1871 г.

то разгръщане на потенциа-
ла на новите технологии.

3D-принтери във всеки дом

Дори само пълното разви-
тие и разкриване на потен-
циала на 3D-принтерите е в 
състояние да унищожи днеш-
ната пазарна система с па-
рите и покупко-продажби-
те. 3D-принтерът може да 
се нарече с право комунисти-
ческа технология, позволява-
ща да се удовлетворят всич-
ки потребности на всеки чо-
век. 3D-печатът в производ-
ствената сфера е това, кое-
то е интернет в сферата на 
комуникацията и информа-
цията или Интернет на не-
щата за разпределението и 
снабдяването.

Още днес, както ще видим 
с няколко примера, възмож-
ностите на 3D-принтерите 
изглеждат безгранични. За-
напред те ще се усъвършен-
стват още повече и в разви-
тите страни ще влязат във 
всеки дом, обикновен пред-
мет на бита, какъвто е ком-
пютърът днес.

В капиталистическото 
общество пълното разгръ-
щане на капацитета на тази 
технология е невъзможно 

поради аналогични причини 
като за интернет – прави-
телствата се стремят да 
го контролират и се борят 
със свободното разпростра-
нение на информацията. За-
коните за „авторското пра-
во” преследват и наказват 
като „пиратски” разпрос-
транението на нелицензира-
ни 3D-програми, чертежи и 
печат на забранени предме-
ти. Със забраните те целят 
съхранението на пазара с по-
купко-продажбите. Тези мер-
ки затрудняват свободното 
развитие и разпростране-
ние на 3D-печата.

В създаването на програ-
ми за 3D-принтерите в една 
комунистическа икономи-
ка ще участват масово как-
то любители и ентусиасти, 
така и професионалисти, 
а потребители ще бъдат 
всички. Повсеместното раз-
пространение на 3D-принте-
ри и свободната циркулация 
на информацията ще прео-
бразят изцяло общество-
то – във всеки дом ще има 
както компютри, така и 3D-
принтери. Това ще позволява 
да се създават всякакви про-
дукти с помощта на свобод-
но сваляне от интернет и 
ползване на всякакви програ-
ми/чертежи за 3D-производ-
ство от всеки и от всички.

Струва си да се посочи, че 
3D-принтерите на близко-
то бъдеще могат да проме-
нят изцяло обществено-ико-
номическата система. Днес 
те произвеждат от храна и 
оръжие до мостове, жилищни 
домове и нови 3D-принтери. 
Много от тях вече са напълно 
достъпни за хората със „сре-
ден” доход, а производството 
им се развива и удивлява всяка 
година с невероятни възмож-
ности. Още преди революци-
ята това ще унищожи цели 
сектори на капиталистиче-
ската икономика и ще създаде 
допълнителни предпоставки 
за комунистическата.

Бъдещето се приближава с 
мълниеносна скорост

В Китай за три часа с 3D-
принтери са „напечатали” дву-
етажна вила с електроинста-
лацията, водопровода, баня-
та, тоалетната и мебелите. 
Без строителен боклук и аб-
солютно безвредно за околна-
та среда – с материали, съ-
брани от промишлени отпа-
дъци. Вилата има солидна то-
плоизолация – през лятото в 
нея не е горещо и зимата не е 
студена. Тя е водоустойчива, 
огнеупорна и даже защитена 
от земетресения. Стойност-
та ґ е по-ниска от строени-

те по „класическия” начин. В 
Китай планират в близко бъ-
деще масов „печат” на таки-
ва къщи.

В Токио работниците в 
международното летище са 
заменени с роботи, 5 робо-
та ще метат и мият подове-
те на етажите, още три ро-
бота ще служат за носачи, а 
останалите работници ще 
бъдат оборудвани с екзоске-
лети, което ще им позволи да 
вдигат тежки товари, без да 
вредят на здравето си и без 
прекомерни усилия.

Подобни новини могат да 
се прочетат или чуят все по-
често. Роботи, екзоскелети, 
андроиди, роботизирани про-
тези, управляеми с мисълта… 
Това не е реквизит от фан-
тастичен филм, а е самата 
настъпваща реалност. Вече 
съществува богата гама бой-
ни роботи, роботи за сфера-
та на обслужването, за физи-
чески труд, самообучаващи се 
роботи, способни да правят 
самостоятелни изследвания 
и да изобретяват лекарства. 
Подобно ниво науката е дос-
тигнала и в други сфери – ле-
тящи дронове, ховърбайкове 
(нещо като летящи килимче-
та), невидими плащове, чипо-
ве, които контролират мо-
зъчната дейност… Разработ-
ват се или вече са разработе-

ни множество други фантас-
тични технологии.

За да осъзнаем, колко много 
тези технологии са промени-
ли живота ни, е достатъчно 
да сравним тези от тях, без 
които той е немислим днес, с 
тяхното битие до неотдав-
на. Преди две-три десетиле-
тия преносимите компютри 
бяха относителна рядкост и 
твърде примитивни в срав-
нение със сегашните, които 
са почти във всеки дом. Без 
тях не би могло да работи ни 
едно предприятие и учрежде-
ние. Размерите на паметта 
им са такива, че и най-смели-
те предположения на фантас-
тите от 80-те и 90-те годи-
ни на ХХ век изглеждат смеш-
но. Интернет обезпечава дос-
тъп до 99% от произведени-
ята на световната култура: 
живопис, литература, музика, 
кино и т. н.; осигурява опера-
тивен достъп до новостите 
от огромен брой източници 
на информация; освен това е 
основно средство за комуни-
кация, на път да елиминира по-
щата, телефонните връзки 
и много други. Той предоста-
вя немислими в близкото ми-
нало възможности в сферата 
на разпространение на инфор-
мацията, за провеждането на 
гласувания и референдуми и 

ПОГЛЕД НАПРЕД

Анархизмът в 21 век
» » » продължава от страница 1

» » » продължава на страница 3

та емоция, когато народът 
блокира цялата страна, за да 
принуди властниците да си 
вървят. Това беше същата 
сила, изразяваща се автоном-
но, без цялата политическа 
лайнарщина.

Скоро група Жълти жилет-
ки тръгна към Канбиер. Това 
не беше демонстрация, ня-
маше никакъв лозунг, с две 
думи – никакъв ред. Всред 
тази тълпа един брадат мъж 
извика: Да вървим! Без пар-
тии, без синдикати, нито ли-
дери! Ние сме Народът! Извед-
нъж почувствах величието на 
тези прости думи. Това, кое-
то беше красиво, беше толко-
ва просто: да бъдеш там, да 
оставиш изтърканите фра-
зи, факти, стария ред, за да 
бъдеш част от тълпата, не-
познат сред непознати. Качи-
хме се по Канбиер, разкъсахме 
тънкия кортеж на CGT [синди-
катът на компартията – бел. 
прев.] с нейния камион с висо-
коговорители, лаещи същите 
парчета от хиляда години, и с 
неговата охрана, държаща да 
предпази стадото от „зараза-
та”. Беше ясно, че са свършили 
курса – те и старите им ма-
ниери; времето им беше из-
текло и това беше адски ху-
баво. Цялата казионна левица, 

която толкова дълго време бе 
управлявала съвместно мизе-
рията, буквално се разпада-
ше пред очите ни. Задминах-
ме тази синдикална вехто-
рия. Ордата в жълто надава-
ше диви викове, бяхме отвъд 
говоримия език, „ау ау”, няма-
ше повече нужда от лозунги, 
просто „ау ау” – този боен вик, 
този животински вой. След 
това, на свой ред задминахме 
левичарите и пост-левичари-
те, трескаво групирани около 
своите знамена и листовки, 
които също изглеждаха ужа-
сени от избухването на този 
нов гняв и от тези обноски, 
които не спазваха обичайния 
протокол. Всъщност, те из-
глеждаха особено възмутени 
от това, че жълтата орда не 
се интересуваше, да, просто 
не се интересуваше от тях, 
сякаш никога не са съществу-
вали, те и техните невнятни 
параклиси и славословия, дреб-
ни буржоа, които толкова дъл-
го бленуваха за бедните, за 
пролетариите и които сега 
бърчеха носове пред този „не-
чист” народ, пред този неми-
лостив език („Макрон копе-
ле!”), пред тази тълпа, която 
отнасяше всичко със себе си и 
си играеше с всички стари на-
вици. Това беше революционна 
ситуация, когато изведнъж се 
появиха нови начини, а увере-

ността започна да се разкла-
ща, когато хуморът стана 
опасен и буржоазията – отля-
во и отдясно – започна да тре-
пери. По-нагоре по булеварда 
видях да слизат други жълти 
жилетки. Бяха стари, някои 
куцаха, други изглеждаха из-
мъчени, носеха големи чанти, 
влачеха куфари; бяха накипри-
ли старо куче в жълта жилет-
ка, която висеше до земята. 
Човек имаше впечатление-
то, че са тръгнали на кръсто-
носен поход, че целият народ 
е тръгнал нанякъде, може би 
към някакъв въображаем Еру-
салим, предшестван от ста-
рци с пророчески бради, скуп-
чени просяци и изтощени ку-
чета. Цял един наранен народ, 
издрапал от низините, нахлу-
ваше в градовете, нови ван-
дали, многобройни, скрити 
зад кръстовищата на кръго-
вото движение, ще лагеруват 
на нашите площади, преди да 
продължат своя поход, след 
като всичко са опустошили. 
Бях завладян от тази гледка 
и си казах, че може би няма да 
се спрат повече. Вече нямаше 
да спрем. Лидерите можеха да 
говорят красиво, но ние вече 
не ги слушахме. Беше непопра-
вимо, един народ се бе вдиг-
нал и тръгнал.

Aу ау! •
Един сред многото

ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ

Завръщането на 
златната орда
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СТАТИСТИКА

БОГАТИТЕ
Списание Форбс започва да изготвя класация на най-богатите хора в света през 1987 г. Ето как се 
е променяло състоянието им през последните 30 години:

 Брой милиардери  Общо състояние
 1987  140  295 млрд. долара
 1988  191  338 млрд. долара
 1989  198  435 млрд. долара
 1990  268  542 млрд. долара
 1991  273  582 млрд. долара
 1992  288  602 млрд. долара
 1993  310  565 млрд. долара
 1994  349  762 млрд. долара
 1995  365  892 млрд. долара
 1996  447  1,1 трлн. долара
 1997  486  1,2 трлн. долара
 1998  454  1,1 трлн. долара
 1999  465  819 млрд. долара 
 2000  470  898 млрд. долара
 2001  538  1,8 трлн. долара
 2002  497  1,5 трлн. долара
 2003  476  1,4 трлн. долара
 2004  587  1,9 трлн. долара
 2005  691  2,2 трлн. долара
 2006  793  2,6 трлн. долара
 2007  946  3,5 трлн. долара
 2008  1125  4,4 трлн. долара
 2009  793  2,4 трлн. долара
 2010  1011  3,6 трлн. долара
 2011  1210  4,5 трлн. долара
 2012  1226  4,6 трлн. долара
 2013  1426  5,4 трлн. долара
 2014  1645  6,4 трлн. долара
 2015  1826  7,1 трлн. долара
 2016  1810  6,5 трлн. долара

 2017  2043
 7,7 трлн. долара
Най-богат човек: Бил Гейтс – 
86 млрд. долара

 2018  2208  9,1 трлн. долара

 2019  2153
 8,7 трлн. долара
Най-богат човек: Джеф Безос – 
131 млрд. долара

 За три десетилетия броят им се е увеличил 15 пъти, а богатствата – 33 пъти, за да достиг-
нат 100 пъти БВП на „република” БГ! •

ПРОБЛЯСЪЦИ

ПРЕДИЗБОРНО
България, като най-бедна членка на ЕС, е най-тъжното 

място за живеене на света! Мафиотската престъп-

ност се е сраснала с политиката, а правовата държава 

бе удушена в зародиш. Всеоплитащата мрежа на леги-

оните от доносници на ДС и префасониралата се в плу-

тократична котерия, свръхвсевластна някога комунис-

тическа номенклатура, както и нейните твърде алчни 

наследници от дечица и внученца, все така продължават 

да функционират безупречно, разменят си постове и ус-

луги и си пазят взаимно гърба. Това несъмнено е корпора-

тивен капитализъм, но капитализъм само за „свои”, то-

ест, някаква идиотизирана „BG-перверзия”, нагло нари-

чана „демократична държава”…

Агентурният кръг „Монтерей” съвсем находчиво ин-

сталира посредством Кобургготски Бойко Борисов за 

„главен секретар” на МВР, а в последствие и като вожд 

на ГЕРБ и премиер, който навремето е бил „студент” в 

„университета” на ДС, партиец, отказал да се „депар-

тизира” след подмяната на 10.11.1989 г. и доста близък 

до бандюгите от силовата групировка СИК. Така цялата 

Държавна машина представлява един мощен генератор 

за всевъзможни престъпления, което пък е в угода на ма-

фиотското задкулисие. Тъй че България наистина неис-

тово се нуждае от някакъв супергерой, като онзи леген-

дарен Спайдърмен, който безкористно и необратимо да 

я изтръгне из отровната смрад на мафиотско-олигар-

хичното блато. •

Клаус Шрамайер, бивш заместник-посланик на Германия в София, 
в интервю пред „Дойче Веле” в Бон на 1 април 2011 г.

пр. Ако преди 20 или 30 години 
някой би казал, че днес всеки 
ще има в джоба си миниатю-
рен компютър със стотици 
функции на телефон, грамо-
фон, диктофон, компютър, с 
чиято помощ може да се вли-
за в интернет и да се получи 
достъп до 99% от световна-
та информация, да се свързва-
ме и общуваме с хора от всяка 
точка на планетата и т. н, … 
биха го взели за побъркан меч-
тател.

Днес е трудно да си пред-
ставим живота без компю-
тър, без мобилен телефон и 
без интернет. Тяхното разви-
тие през последните 20 годи-
ни може да ни даде приблизи-
телна идея за това какви ще 
бъдат промените след още 
20 години, колко по-фантас-
тични ще станат днешните 
и неизбежните нови техноло-
гии: роботи, 3D-принтери, ро-
бопротези, дронове и андро-
иди, екзоскелети, разработ-
ваните ховърбайкове и неви-
дими плащове… Всичко това 
ще предизвика невероятни 
изменения в живота на всеки 
от нас. Но основният въпрос 
е: как новите технологии 
ще променят обществото? 
Какво ще дойде на смяна на 
съвременната политическа, 

икономическа и социална сис-
тема?

Роботизация на 
производството и сферата 
на услугите

Да се построи икономика-
та изцяло върху 3D-принтери 
е невъзможно. Някой трябва 
да приготовлява суровините, 
а сигурно ще останат и дру-
ги сфери на услуги и производ-
ства. Масовите серии също 
няма да изчезнат напълно. В 
тези области обаче днес е на 
ход роботизацията: роботи 
заместват не само физиче-
ския, но в значителна степен 
и умствения човешки труд, 
както в производството, 
така и в сферата на услугите. 
В капиталистическото обще-
ство това вещае социален 
взрив, какъвто по-рано не е 
имало. Милиарди безработни 
ще се окажат ненужни за па-
зара на труда. Капитализмът 
ще навлезе в неразрешимо 
противоречие сам със себе 
си – новите технологии поз-
воляват да се произвежда 
огромно количество стоки, 
които няма на кого да бъдат 
продадени – покупателната 
способност на милиардите 
безработни ще клони към 
нула1. Заговориха за гаранти-
ран нетрудов доход за всеки 

безработен и за други подоб-
ни социални програми и ре-
форми, но когато безработ-
ните станат милиарди, ка-
питализмът става безсмис-
лен дори и за собствениците: 
техните роботи произвеж-
дат, но за да бъдат изкупени 
стоките им, трябва се да раз-
дават и пари. Като се плаща 
на купувачите, не може да се 
спечели и стотинка.

Алтернативата в капи-
талистическата система е 
изтреблението на по-голя-
ма част от населението на 
планетата, която ще ста-
не ненужна за така нарече-
ния „елит”. С помощта на 
програми за контрол на раж-
даемостта, долнокачестве-
на храна и други постепенни 
мерки или жестоко, посред-
ством геноцид, по модела 
на Сталин или Хитлер2. Но и 
това би било временно „реше-
ние”, защото концентрация-
та и централизацията на ка-
питалите във все по-малък 
брой ръце ще произвеждат 
все нови и нови „излишни”… 
до края на човешкия род.

Тази смъртоносна тенден-
ция има само една реална ал-
тернатива – създаването 
на комунистическа икономи-
ка при развита информацион-
на анархия. Тя ще предостави 
произведените блага на цяло-

то човечество, а не на нама-
ляващия брой най-едри корпо-
рации, заплашващи да се пре-
върнат в един-единствен гло-
бален капиталист-чудовище. 
Автоматизираната иконо-
мика не трябва да се оставя 
в ръцете на частния капитал 
или на държавния апарат3. Те 
трябва да бъдат унищоже-
ни, а производството и раз-
пределението на благата – 
поставени под обществен 
контрол. Световната иконо-
мика е способна да осигури из-
обилие и да удовлетвори ос-
новните човешки потребно-
сти на всички и на всеки още 
днес. Трябва „само” да се пре-
одолее настоящата социали-
кономическа и политическа 
система, чийто резултат е 
абсолютното неравенство 
между различните региони, 
страни и социални класи. То-
гава автоматизацията и ро-
ботизацията на производ-
ството и услугите ще създа-
дат такова изобилие на бла-
га, което ще позволи на цяло-
то човечество да живее спо-
ред нуждите си. При това це-
лият физически и значителна 
част от умствения труд ще 
бъдат извършвани от робо-
тите с тяхната фантастич-
на производителност на бла-
га. Целият въпрос се свежда 
до това, кой ще контролира4 

тези блага – корпорациите и 
държавите5 или цялото чове-
чество? •

(следва)

БЕЛЕЖКИ:

1 Точният момент, в който описаната 

криза стане очевидна, трудно може да бъде 

прогнозиран, защото зависи от много фак-

тори. Още повече, че властниците се стра-

хуват от него и правят всичко възможно, за 

да го отложат максимално. Човешките обще-

ства обаче се развиват според неписани зако-

ни, срещу които законите, налагани с полиция, 

армия и съд, не могат да сторят много.
2 Разликите между двата модела са пре-

димно идеологически, или по-точно нацизмът 

е нисшата фаза в развитието на болшевизма: 

първият е неосъществен преход (поради ре-

зултатите от Втората световна война) от 

частния към държавния капитализъм в “една 

отделно взета страна”.
3 Тенденцията е към преобразуване на 

транснационалните корпорации в глобална им-

перия, така че разликата скоро ще бъде чисто 

формална. Бариера пред тази тенденция оба-

че е неравномерното (изпреварващо или изо-

ставащо) развитие на страните, регионите 

и континентите.
4 Дали контролът ще се извършва под 

форма на „собственост”, „преразпределение” 

или „изравняване”, не е от голямо значение. 

От значение е кой го упражнява – едно “избра-

но” малцинство или цялото общество от рав-

нопоставени индивиди.
5 Напомняме, че държавата е апаратът, 

образуван от различните бюрократични и во-

енно-полицейски институции на властта

ПОГЛЕД НАПРЕД

Анархизмът в 21 век
» » » продължава от страница 2
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8 МАРТ: Ден за борба, солидарност и обединение
Още в древността жените 
са водили борба за равнопо-
ставеност в обществото, 
но дискриминация, потисни-
чество и насилие, основани 
на полов признак продължа-
ват да съществуват по цял 
свят.

На 8 март отбелязваме 
вековната история на орга-
низираните борби за иконо-
мическа и политическа еман-
ципация на жените по света. 
През периода на управление 
на БКП в България датата се 
изпразва от борбено съдър-
жание, заради което го въз-
приемаме като „празник” на 
майката, жената и колежка-
та, на които поднасяме цве-
тя. Международният ден на 
жените обаче има дълга и въл-
нуваща история. Корените 
му са в женските движения 
за равни права и за борба про-
тив войната и насилието от 
началото на 20 век.

Международният ден на 
жените дълго време няма 
фиксирана дата. Твърди се, 
че легендарното първо ма-
сово шествие на работещи 
жени се е състояло именно 
на 8 март (1857), когато ра-
ботничките от шивашки и 
текстилни предприятия в Ню 
Йорк излизат на протест сре-
щу лошите условия на труд и 
ниското заплащане. Жените 
са атакувани и разпръснати 

от полицията. Две години по-
късно, текстилните работ-
нички създават своя първи ра-
ботнически синдикат. През 
1908 г. в Ню Йорк се провежда 
шествие на жените с искания 
за по-кратък работен ден, по-
добро заплащане и право на 
гласуване.

Официално Ден на жените 
е отбелязан за първи път на 
23 февруари 1909 г. в САЩ по 
инициатива на Американска-
та социалистическа партия.

На 27 август 1910 г. в Ко-
пенхаген се провежда първа-
та международна конферен-
ция на жените, организирана 
от социалистическия интер-
национал. По предложение 
на германската социалист-

ка Клара Цеткин се приема 
всяка година в една от пър-
вите недели на пролетта да 
се празнува денят на работ-
ничките и на международна-
та им солидарност. Целта е 
да се мобилизират широките 
женски трудови маси за бор-
ба за равноправие с мъжете 
във всички обществени сфе-
ри на живота.

Първият Международен 
ден на жените се обявява на 
18 март 1911 г., на 40-годиш-
нината от Парижката кому-
на, с искания за политически 
и икономически права на же-
ните.

През 1911 г. Международни-
ят ден на жените се отбеляз-
ва в Австрия, Дания, Германия 

и Швейцария, а през 1913 г. – 
във Франция и в Русия.

Датата 25 март 1911 г. 
става печално известна в Ню 
Йорк заради пожар във фабри-
ка за дрехи, при който заги-
ват 146 работници. Повече-
то от жертвите са итали-
ански и еврейски имигранти – 
123 от тях са жени. Хората 
умират от изгаряне, задуша-
ване или скачане от прозорци-
те на фабриката в опит да се 
спасят от пламъците. В тези 
дни е било практика шефове-
те да заключват вратите 
към стълбищата и изходите, 
за да се ограничи напускането 
на работното място!

Демонстрациите на жени-
те в Русия се смятат за пър-

вия етап на Руската рево-
люция от 1917 г. На 8 март 
1917 г. работничките от 
Петроград (Санкт Петер-
бург) излизат на демонстра-
ция срещу глада, войната и 
царизма. В демонстрацията 
се включват и много мъже-
металурзи. Два дни по-късно 
цар Николай II нарежда на ге-
нералите си да стрелят, ако 
е необходимо, за да прекра-
тят бунта на жените. Царят 
е принуден да абдикира и вре-
менното правителство дава 
на жените право на глас.

Събитията в Русия дават 
на Международния ден на же-
ните неговата официална 
дата.

През 1922 г., с помощта на 
Клара Цеткин, Ленин прави 
от Международният ден на 
жените комунистически праз-
ник. Китайските комунисти 
също започват да го празну-
ват.

През 1915 г. е първото пуб-
лично честване на 8 март в 
България. След 1944 г., в го-
дините на социалистическия 
(болшевишки) режим, фоку-
сът на 8 март е изместен – 
от ден за борба той бива пре-
върнат в ден за празнуване на 
„постиженията на майките и 
колежките”. Партията налага 
тенденцията, че с еманципа-
цията на работничките, „жен-
ският въпрос” е решен. •

ТЕМА НА БРОЯ: АНАРХИСТКИТЕ

Анархистките в САЩ в навечерието на ХХ век
Ема Голдман

Родена в Русия през 1869 г., из-
раства в САЩ, за да се превър-
не в една от най-ярките фигу-
ри във феминисткото движе-
ние. Радикализиращ момент 
в политическата ґ дейност е 
обесването на анархистите 
след демонстрациите за ос-
емчасов работен ден в Чика-
го през 1886 г., дали начало на 
Деня на труда, 1 май.

През годините се бори за 
правата на жените, в това чис-
ло репродуктивните ни права. 
По време на Първата светов-
на война протестира срещу за-
дължителната военна служба 
на мъжете и излежава затвор-
ническа присъда за протести-
те си. Прекарва остатъка от 
живота си в изгнание.

В Русия става свидетел на 
Октомврийската революция, 

но бързо се разочарова от ав-
торитаризма на болшевики-
те и новосформираната Съ-
ветска държава. Протестира 
срещу жестоките репресии 
от страна на Ленин спрямо 
анархистите, регистрира се 
като анархист, депортирана 
е от Съветския съюз и се озо-
вава във война едновременно с 
СССР и САЩ.

След избухването на граж-
данската война в Испания Гол-
дман заминава там, за да под-
крепи Революцията.

Дайте ни доброволно как-
вото ни принадлежи, а ако не 
ни го дадете ще си го вземем 
със сила.

Най-непростимият грях в 
обществото е независимо-
то мислене.

Ако изборите променяха 
нещо, щяха да ги забранят.

Маргарет Сангър

Съвременничка на Ема Гол-
дман от град Ню Йорк, Сан-

гър също е редовен обект на 
репресии заради политиче-
ската и социалната си дей-
ност за трудови и репродук-
тивни права на жените.

Тя въвежда в употреба по-
нятието „контрол на ражда-
емостта от страна на жени-
те”, нелегална идея в начало-
то на 20 век. Започва да из-
дава литература в областта 
на сексуалното образование, 
заради което е преследва-
на от закона и напуска САЩ 
през 1915 г. Когато обвине-
нието отпада, отваря кли-
ника за контрацепция в Брук-
лин, но получава затворниче-

ска присъда за нарушаване на 
обществения ред.

Впоследствие Сангър ос-
новава няколко организации 
и се бори за легализиране на 
контрацепцията.

Жената е абсолютен гос-
подар на своето тяло.

Волтерин дю Клер

Родена през 1866 г., Волтерин 
дю Клер е сред първите анар-
хистки писателки в САЩ. И 
тя като Ема Голдман се запал-
ва по анархизма след потуша-
ването на работническите 
бунтове в Чикаго през 1886 г.

Яростно критикува об-
ществения ред, правител-
ството, капитализма, заста-
ва срещу брака, държавата, 
редовната армия и обществе-
ния и религиозен контрол над 
женската сексуалност и нала-
гането на стандарти за жен-
ска красота.

Луси Парсънс

Родена в Тексас през 1853 г., 
Луси остава в историята 
като първата цветнокожа ак-
тивистка срещу държавата и 
капитала. Участва в различни 
движения, като критикува ра-
сизма, сегрегацията, Граждан-
ската война и ерата на Джим 
Кроу.

Убедена е, че правителство-
то трябва да бъде разрушено, 
а капитализмът – унищожен 
на всяка цена. Бори се за расо-
ва, икономическа и полова спра-
ведливост. Омъжва се за Ал-
бърт Парсънс, с когото участ-
ва в организирането на проте-
ста в Чикаго през 1886 г., ос-
танал в историята като Афе-
рата от Хеймаркет.

Албърт е сред екзекутира-
ните в тези събития анархи-
сти, а Луси продължава да се 
бори за свобода и да пише за 
анархизма до смъртта си. •

-- Дайте ни 
доброволно 
каквото ни 
принадлежи, 
а ако не ни го 
дадете ще си го 
вземем със сила. 
-- Ако изборите 
променяха нещо, 
щяха да ги 
забранят.
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Анархистки на барикадите
Луиз Мишел

Френска анархореволюцио-
нерка и учителка, родена през 
1830 г., Луиз Мишел брани Па-
рижката комуна в редиците 
на Националната гвардия и 
работи като медицинска сес-
тра по време на германската 
окупация.

Убедена привърженичка 
на революционното насилие 
като политически инстру-
мент, по-убедителен и ефек-
тивен от бавния и постепе-
нен реформизъм на либерали-
те.

Арестувана и съдена за 
действията си, Мишел отказ-
ва юридическа защита, сама 
се представлява пред съда 
и е осъдена на депортация и 
изгнание. Извън Франция изу-
чава анархизма и пише анар-
хистка литература.

Завръща се във Франция 
след амнистията на членове-
те на Комуната.

Продължава да се бори за 
правата на личността и през 
1883 г. отново е арестувана 
и след пореден опит да се за-
щити сама е осъдена на шест 
години затвор.

Продължава революцион-
ната си борба във и извън за-
творите до края на дните си 
през 1905 г.

Мария Никифорова (Маруся)

Тя е родена през 1885 г. в г. 
Александровск (Украйна) в се-
мейство на военни. 16-годиш-
на напуска семейството си и 
започва да работи. Първона-
чално е писар в кантора, след 
това започва да мие бутил-
ки в завод за производство 
на водка и ликьори. В свобод-
ното си време чете револю-
ционна литература и се оф-
ормя идейно като анархист. 
В завода се присъединява към 

местната анархистическа 
група. Приема концепцията за 
революционния терор и заед-
но с други анархисти участва 
в множество нападения и екс-
проприации.

През 1907 г. полицията я 
арестува в Херсон. Съдът я 
осъжда на смърт, но впослед-
ствие присъдата е заменена 
с доживотен затвор. Първо-
начално лежи в Петропавлов-
ската крепост в Петербург, 
а после е изпратена на зато-
чение в Сибир. През 1910 г. ус-
пява да избяга оттам и оти-
ва в Съединените щати. Там 
се включва активно в работ-
ническото движение и става 
един от най дейните активи-
сти на „Съюза на руските ра-
ботници в САЩ и Канада”.

В началото на 1913 г. за-
минава за Испания, където се 
свързва с местните анархи-
сти. В Мадрид отново участ-
ва във въоръжени нападения 
над банкови клонове, мага-
зини и домове на богаташи. 
При едно от тези нападения 
е ранена. Другарите и я изпра-
щат да се лекува във Фран-
ция. В Париж се запознава с го-
лемия теоретик на анархизма 
Петър Кропоткин и извест-
но време работи в ателието 
на световноизвестния скулп-
тор Огюст Роден. Сключва 
брак с полския анархист Ви-
толд Бжостек.

По време на Първата све-
товна война Мария Никифо-
рова завършва школа за офи-
цери и е изпратена да се сра-
жава срещу турските войски 
на Балканите. През февруари 
1917 г., след като научава за 
промените в Русия, дезерти-
ра от френската армия и за-
минава за Петербург, къде-
то активно се включва в ми-
тингите, организирани от ра-
ботниците и кронщатските 
моряци против временното 
правителство на Керенски. 
Впоследствие заминава за 
родния си Александровск, къ-
дето през август 1917 г. анар-
хистите завземат града и 
заедно с болшевиките създа-
ват „Съвет на работническо-
селските депутати” . Маруся 
се включва в създадената от 
безвластниците „Черна гвар-
дия”, която успява да ликвиди-
ра съпротивата на царските 
офицери и започва да налага 
контрибуции над богатите 
граждани. Активно подпомага 
с пари и оръжие новосформи-
ращата се въстаническа ар-
мия на Нестор Махно в Гуляй 
поле. През същата година ръ-
ководената от Маруся Никиф-
орова „Черна гвардия” започва 
обиколка в градовете Екате-
ринослав, Одеса, Херсон, Нико-
лаев, Мелитопол и др. Във все-
ки град организира митинги и 
демонстрации, на които пред-
ставя на хората идеите на 
анархизма. Числеността на 
водената от нея „Черна гвар-
дия” достига 500 души. 

В началото на 1918 г. гвар-
дията, заедно с червеноар-
мейски отряди, води тежки 

сражения с германски и авс-
троунгарски военни части. 
Принудена да отстъпи, зами-
нава за Крим и посещава гра-
довете Севастопол, Ялта и 
Феодосия, където е посрещ-
ната от местното население 
с неописуема радост. През ап-
рил 1918 г. пристига в Мели-
топол, където я очаква непри-
ятна изненада. Доскорошни-
те ґ съюзници болшевиките я 
арестуват, като я обвиняват 
в грабежи и убийства. Със за-
стъпничеството на Махно и 
главнокомандващия червено-
армейските части в този ра-
йон Антонов-Овсеенко обаче 
скоро е освободена. Заминава 
за Гуляй поле, където активно 
се включва в пропагандната 
дейност на махновската въс-
таническа армия. Като сани-
тар се грижи за болните и ра-
нените махновци.

През юни 1919 г. Маруся съ-
бира група от 60 души, с кои-
то замисля да извърши теро-
ристични актове и нападения 
над белогвардейски военни 
части на Деникин и Колчак. В 
град Таганрог успява да взриви 
бомба в щаба на генерал Дени-
кин. На 29 юли Маруся и съпру-
гът ґ Витолд са арестувани 
от белогвардейците в Севас-
топол и са осъдени на смърт. 
На 3 септември 1919 г. двама-
та са обесени в двора на се-
вастополския затвор. Послед-
ните думи на Маруся Никифо-
рова преди да увисне на въже-
то са: „Да живее анархията!”

Фани Каплан

На 30 август 1918 г. в Мос-
ква проехтяват три изстре-
ла, които можеха да проме-
нят съдбата на Русия и на со-
циализма „в най-общия смисъл 
на думата”, а може би и на чо-
вечеството. Стрелецът е 
жена – Фани Каплан, а ниша-
нът е Ленин, който излиза от 
митинг в оръжейната фабри-
ка на Михелсон в едно от сто-
личните предградия, където е 
произнесъл реч за „диктату-
рата на буржоазията и дик-
татурата на пролетариата”.

На три крачки от Ленин, 
Фани стреля три пъти в него. 
Куршумите попадат във вра-
та на вожда, но не го засягат 
смъртоносно. Макар че на-
стъпва суматоха около вди-
гането на падналия на земя-
та Ленин и откарването му с 
кола в Кремъл, Фани Каплан не 

се укрива в тълпата. Тя иска 
да обясни смисъла на своя 
жест. ЧК я арестува и от-
вежда на Лубянка. В разпита 
ґ участват най-висшите на-
чалства на инквизиционно-ек-
зекутивното ведомство на 
диктатурата – прокурорът 
и „народен комисар” Курски и 
заместникът на Дзержински 
Петерс.

В архивите е останал про-
токолът от този разпит. 
Фани заявява:

Стрелях срещу Ленин поне-
же мисля, че той е предател 
на революцията и че неговата 
личност ще унищожи вярата 
в социализма за десетилетия. 
Що се отнася до последно-
то, не искам да го обяснявам. 
Арестуваха ме през 1906 г. 
като анархист и считам себе 
си за социалист, но сега не 
принадлежа на нито една от 
партиите…

Фани Каплан отказва да по-
дпише следствения протокол, 
защото иска да се коригира, 
че сега не е анархист, макар 
да е била в тюрмата в про-
дължение на 11 години като 
такава между 16 и 27 годиш-
ната си възраст, от където 
е освободена заедно с други-
те политически затворници 
и посрещната тържествено 
от народа през март 1917 г. 
Както се вижда от показани-
ята ґ, тя проявява изключи-
телна твърдост и увереност 
в себе си, прилагайки стрикт-
но инструкциите за нелегал-
на работа: да говори възмож-
но най-малко, да не разкрива 
детайли за себе си и най-вече 
за другарите си. Съзнавайки 
жестоката истерия на марк-
систко-ленинската партия, 
тя елиминира всяко отъжде-
ствяване с каквато и да е иде-
ологическа тенденция, с из-
ключение на привързаността 
си към социализма като цяло.

Без да се колебае, когато не 
мълчи или отказва да говори, 
тя изразява лаконично основ-
ните моменти в своя живот. 
Не споменава нищо за друга-
рите си, за членуването в гру-
пи или организации и не при-
знава нищо положително във 
вожда на болшевиките и не-
говата партия, без да се ко-
лебае, че думите ґ ще предиз-
викат бясна омраза у копоите 
на ЧК – безспорни доказател-
ства за силата на нейния дух 
и идеи. Чекистите разпит-
ват четирима нейни другари 
съзатворници, напразно ис-
кат да изтръгнат „свидетел-
ства”, които да я компроме-
тират. Една от тях, Радзило-
вская завършва показанията 
си така: По време на нашите 
срещи имах впечатлението, 
че Фани е пламенен борец сре-
щу царизма и абсолютно урав-
новесен човек.

Всичко това става в една 
свръхнапрегната междуна-
родна и вътрешна обстанов-
ка, когато други революционе-
ри екзекутират в същия ден 
шефа на ЧК в Петроград Мой-
сей Урицки. Болшевишката 

пропаганда свързва двата те-
рористически акта, опитвай-
ки се да докаже, че съществу-
ва заговор в който е замесен 
и „международният империа-
лизъм”.

Четири дни по-късно в-к 
„Известия” на ВЦИК от 4 сеп-
тември 1918 г. съобщава: Вче-
ра, по заповед на ЧК е разстре-
ляна Фани Каплан – лицето, 
което стреля срещу другаря 
Ленин.

В архивите липсва запове-
дта за екзекуцията на Фани. 
Гробът не е известен, нито 
къде е нейният труп. Пред-
полага се, че е разстреляна в 
Кремъл, а трупът ґ е изгорен.

Със своя кураж и достойн-
ство Фани Каплан заслужа-
ва признателността на все-
ки привърженик на Социална-
та революция, който отхвър-
ля всяко общество, построе-
но върху експлоатацията, на-
силието и клеветата срещу 
анархистите.

ЖЕНИТЕ В ИСПАНСКАТА 
РЕВОЛЮЦИЯ

В зората на 20 век анархи-
стите в Испания – мъже и 
жени – формулират свое виж-
дане за хоризонтално обще-
ство, в което жените и мъ-
жете участват наравно. Въ-
преки това, в навечерието 
на Гражданската война в Ис-
пания повечето жени далеч 
не са „готови” да участват 
наравно с мъжете в борбата 
за осъществяване на този 
идеал. Организираното анар-
хосиндикалистко движение 
(CNT) се ориентира към бор-
бите на работното място, а 
болшинството жени в Испа-
ния не работят във фабрики-
те. Повечето изкарват пари 
(предимно в текстилната ин-
дустрия) надомно на ишлеме 
и не са синдикализирани. Же-
ните, които извършват пла-
тен труд и имат семейства, 
продължават да носят и двой-
ната отговорност на дома-
кини и майки. Потиснатият 
статут на жените в Испания 
ги прави подчинени на мъже-
те дори в контекста на рево-
люционното анархистическо 
движение.

За да участват активно 
в революционната борба, же-
ните трябва да се „подгот-
вят”, като обърнат специ-
ално внимание на специфич-
ните аспекти в живота им, 
които характеризират под-
чиненото им положение в об-
ществото. С тази цел, през 
май 1936 г. група анархист-
ки основават Мухерес либрес 
(Свободните жени) – първата 
автономна пролетарска фе-
министка организация в Ис-
пания. Целта им е да сложат 
край на „тройното робство 
на жените: на невежество-
то, капитала и мъжете”. Ня-
кои от основателките на ор-
ганизацията принадлежат на 
професионалните или полуп-
рофесионалните класи, но чле-

» » » продължава на страница 6
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Женската революция в Рожава

Съвременните проявления на 
революционния феминизъм 
често се свързват с проце-
сите в Кюрдското освободи-
телно движение, започнали в 
началото на този век.

Цялостната промяна в по-
литическата линия на Кюрд-
ската работническа партия 
(ПКК), започнала още през 90-
те години – отхвърляне на 
марксизма-ленинизма и тес-
ногръдия национализъм и прег-
ръщане на идеите за либерта-
рен демократичен конфедера-
лизъм – съвсем естествено 
довежда и до издигане ролята 
на жената в обществото, с 
акцент върху женското осво-
бождение.

Започнал като нараства-
не на броя на жените в отря-

дите на ПКК и кюрдските по-
литически организации в Тур-
ция и Турски Кюрдистан, този 
процес на женско еманципира-
не достига кулминационната 
си точка с началото на рево-
люцията в Рожава (Сирийски 
Кюрдистан) през 2012 г., пър-
воначално насочена срещу ре-
жима на Асад и управление-
то на партията БААС, а след 
това укрепва още повече в 
епохалната битка срещу Ис-
лямска държава, най-вече по 
време на обсадата на Кобане 
през 2014 г.

Женските отряди за 
защита (YPJ)

Именно тогава в разгара на 
битката с най-мракобесния 

ислямски фанатизъм, наред 
с Отрядите за народна защи-
та, се утвърждават и Жен-
ските отряди за защита 
(YPJ).

Създадени години преди 
това, Женските отряди за 
защита изиграват доста ва-
жна роля в битките срещу 
жестоките ислямистки фа-
натици и също така пости-
гат изключителни хумани-
тарни успехи, най-вече в спа-
сяването на стотици йезид-
ски семейства и освобожда-
ването на жени-робини от 
Ислямска държава.

Женските отряди за за-
щита не са просто прида-
тък на доброволните Отря-
ди за народна защита (YPG), 
а пълноправно женско опълче-
ние, което ясно заявява своя-
та роля в кюрдското, сирий-
ското, турското и близко-
източното общество като 
цяло, скъсва с консерватив-
ната ислямска традиция и 
се изправя срещу най-мрако-
бесното ґ проявление в ли-
цето на ислямистките орди 
на самопровъзгласилия се ха-
лифат.

Женското освобождение в 
кюрдското общество (а след 
това и сред другите етноси 
в Сирия и Турция) обаче не е 
просто военно опълчение. То 
е закономерна част от поли-
тическите и социални про-
цеси в кюрдското освободи-
телно движение и се изразя-

ва с нарастване на женското 
участие на всички общест-
вени нива – от кварталните 
асамблеи до административ-
ните съвети, изградили из-
цяло женски институции на 
самоуправление във все още 
автономните райони на Си-
рийски Кюрдистан. На науч-
но ниво женската еманципа-
ция завладява и свободните 
академии там, като довеж-
да дори до създаването на 
нова специалност за изучава-
не – джинеология – от джин – 
жена на кюрдски език.

Съпротивата в Турция

Подобни процеси протичат 
и сред кюрдите в Турция по 
време на мирния процес и из-
граждането на автономни 
институции там през 2014 
и 2015 година, но са жесто-
ко смазани от апарата на Ер-
доган по време на брутални-
те репресии срещу кюрдите 
в частност и в Турция като 
цяло през 2016 г. след т. нар. 
опит за преврат.

Въпреки това, с цената на 
много страдания и жертви, 
тези процеси продължават 
до днес. Пример за това е 
един от ръководителите на 
про-кюрдската Демократич-
на партия на народите (HDP), 
етническата туркиня Фиген 
Юксегда (понастоящем в за-
твора) или кюрдската депу-
татка Лейла Гювен, чиято 

гладна стачка продължава 
вече повече от 100 дни.

Днес, заплашена от унищо-
жение от силите на турска-
та диктатура, кюрдската 
автономия в Сирия вероят-
но ще зададе други парадигми 
и ще постави нови въпроси 
пред освободителното дви-
жение на кюрдите като цяло 
и това на жените от този 
регион на света в частност.

Едно обаче е ясно – запо-
чналото освобождение на 
близкоизточната жена не 
може да бъде спряно толко-
ва лесно. Особено, когато из-
борът не е много голям и се 
свежда до факта дали ще се 
съпротивляваш, дали ще за-
гинеш, дали ще гниеш в за-
твора, или ще бъдеш домаш-
на сексуална робиня.

И ако подобно освобожде-
ние може да се случи и да има 
сериозни успехи в регион на 
света, където жената тра-
диционно е потискана от хи-
лядолетия и превръщана в ро-
биня от „новите халифи” в на-
стоящето, то това поставя 
редица въпроси пред западния 
феминизъм, постигнал много 
през 19 и 20 век, но притежа-
ващ много повече възможнос-
ти за изява в момента в срав-
нение с тези на жените от 
Близкия изток, изправящи се 
не само срещу консерватиз-
ма и патриархата, но и сре-
щу най-жестоките религиоз-
ни и държавни репресии! •

нуващите жени (около 20 000 
през 1937 г.) са предимно от 
работническата класа. Мухе-
рес либрес се стремят да пре-
одолеят бариерите на неве-
жеството и липсата на опит, 
които ограничават женското 
участие в борбата за по-до-
бро общество, както и да се 
изправят срещу мъжката до-
минация в самото анархисти-
ческо движение.

По думите на една от 
участничките:

В борбата за свобода, мъ-
жете революционери се из-
правят само срещу външния 
свят, който противоречи на 
стремежите им за свобода, 
равенство и социална спра-
ведливост. Жените револю-
ционерки трябва да се борят 
на две нива. Първо да се бо-
рим за външната си свобода. 
В тази борба мъжете са те-
хни съюзници в същите идеали 
в идентична кауза. Ала жени-
те трябва да се борят и за въ-
трешното си освобождение, 
което при мъжете е даденост 
от векове. И в тази борба же-
ните са сами.

Официално организацията 
не отделя на никой от трите 
фактора (невежество, капи-
тализъм, патриархат) воде-

що внимание, но повечето им 
дейности са насочени към об-
разование с цел преодоляване 
на невежеството и към спра-
вяне с икономическата екс-
плоатация. В преглед на пуб-
ликациите си по „женския въ-
прос” във в. Солидаридад об-
рера (Работническа солидар-
ност) от 1935, Лусия Санчес 
Саорнил, съоснователка на 
Мухерес либрес пояснява:

Определено вярвам, че ре-
шението на проблемите на 
жените, произтичащи от 
пола, може да се намери един-
ствено в решението на иконо-
мическия проблем. В революци-
ята. Нищо повече. Всичко дру-
го може само да даде продъл-
жение на старото заробване 
под ново име.

Непосредствени пред-
шественички на Мухерес ли-
брес се появяват през 1934, 
когато малка група анархист-
ки в Мадрид и Барселона, не-
зависимо едни от други, забе-
лязват тревожно малкия брой 
жени сред активните членове 
на CNT. 

Те отбелязват:
…жените идваха на срещи 

по един път – може дори да се 
присъединят, – на неделен из-
лет или среща на дискусион-
на група, но само веднъж, след 
което изчезваха… Дори в сек-

тори, където имаше много 
работнички, например в тек-
стилния, рядко жени взимаха 
думата на срещи на синдика-
та. Започнахме да се трево-
жим, че губим толкова много 
жени, затова решихме да на-
правим женска група по тези 
проблеми… През 1935 г. из-
пратихме призив към всички 
жени в безвластническото 
движение,… но се насочвахме 
главно върху по-младите дру-
гарки. Нарекохме се Женска 
културна група (Grupo cultural 
femenino, CNT).

Първоначално тази група 
на жените съществува общо 

взето под шапката на CNT, 
подготвяйки жените за ак-
тивно участие в организи-
раното анархистическо дви-
жение. Скоро жените в Мад-
рид и Барселона се свързват 
и стигат до заключението, 
че сложният процес на подго-
товка изисква повече авто-
номност, ако искат да дос-
тигнат до жените, до които 
искат да достигнат, по на-
чина, по който искат. Тогава 
основават Мухерес либрес.

Анархистите като цяло 
се противопоставят на от-
делната борба и на отделна-
та организация на жените, 

насочена към пряко дейст-
вие за постигане на равен-
ство. Когато през октомври 
1938 г. Мухерес либрес искат 
да бъдат признати като ав-
тономен клон в анархисти-
ческото движение, равнос-
тоен на идеологическата 
организация FAI или младеж-
ката FIJL, заявлението им е 
отхвърлено, на основание че 
специфично женска органи-
зация ще внесе елемент на 
разединение и неравенство 
в безвластническото дви-
жение и ще има отрицател-
ни последствия за интереси-
те на работническата кла-
са. Реакцията озадачава же-
ните, които гледат на себе 
си като аналог на младежка-
та организация (FIJL) и не раз-
бират защо се прави разлика 
между двете автономни ор-
ганизации. Отказът означа-
ва, че Мухерес либрес няма 
да бъдат допуснати като 
делегати на организацията 
на предстоящия национален 
конгрес, въпреки че някои от 
тях отиват като делегати 
от CNT.

Отхвърлянето им по-
твърждава нуждата от ав-
тономна организация за дъл-
госрочна борба с именно 
тези проблеми вътре в анар-
хисткото движение. •
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Анархистките в България
Докато 8 март е белязан от 
борбите на либералните фе-
министки и социалистките 
за граждански и трудови пра-
ва на жените, както и от кон-
фликтите между тези две 
течения относно „първоиз-
точника” на потисничест-
во над жените (патриархат 
или капитализъм), в България 
анархистките участват в 
организираната революцион-
на борба за постигане на своя 
идеал за освобождение на по-
тиснатите маси.

Най-добре запазени исто-
рически документи същест-
вуват за периода на селско-
работническите борби срещу 
правителството на Демокра-
тическия сговор и особено от 
Килифаревското народно въс-
тание.

Мариола Сиракова

Мариола Сиракова е родена 
на 14 август 1904 г. в с. Ки-
лифарево в семейство на чи-
новник. Баща ґ е запасен капи-
тан и околийски началник във 
Велико Търново и директор 
на Популярната банка в село-
то. След преврата на 9 юни 
1923 г. е председател на воен-
ната тричленната комисия в 
с. Килифарево.

Началното си образование 
Мариола завършва в родното 
си село. През 1919 г. записва IV 
гимназиален клас в Търновска-
та девическа гимназия. В сво-
бодното си време участва в 
театралната трупа „Орфей” 
в Килифарево. Още от тога-
ва започва да се увлича по без-
властническите идеи и попа-
да под влиянието на анархи-
сти.

Една вечер посещава руски-
те гробища в Търново, къде-
то излезлият вече в нелегал-
ност анархист, поет и пуб-
лицист Георги Шейтанов из-
нася сказка пред ученици. Си-
ракова е дълбоко запленена 
от чара и обаятелността на 
Шейтанов и между тях плам-
ва любовна връзка, която ос-
тава и до смъртта им. Увле-
чена по идеите на анархизма, 
тя занемарява училището и 
е принудена да презапише VII 
клас, което предизвиква огро-
мен скандал в семейството ґ. 
Това обаче не я спира и двама-
та с приятеля си от детинс-
тво Стефан Парасков (Стан-

чо) заминават за Русе, където 
се включват в дейността на 
Русенската комуна – малко об-
щество от анархисти, обра-
ботващи няколко декара земя 
и опитващи се да живеят спо-
ред принципите на самоорга-
низацията и самоуправление-
то. За да я откъснат от влия-
нието на безвластническите 
идеи, родителите ґ я запис-
ват да завърши образование-
то си в Плевен.

На 9 юни 1923 г. е обявен 
военен преврат в България. 
На места в страната избух-
ват вълнения против него. В 
родното ґ Килифарево е обя-
вено народно въстание, кое-
то властта смазва с нечува-
на жестокост. По това време 
в Плевен Мариола Сиракова 
продължава да поддържа връз-
ки с анархисти. В нейната 
квартира се укриват издир-
ваният от властта легенда-
рен безвластник Васил Попов 
(Героя) и неговият приятел 
Вълко Шанков. Властта, коя-
то от известно време я подо-
зира за тази дейност, я арес-
тува и Мариола е жестоко ин-
квизирана и изнасилена в пле-
венското полицейското упра-
вление. Тъй като до последно 
не признава нищо, а и разслед-
ващите не могат да намерят 
доказателства, е освободена. 
През юни 1924 г., след като 
завършва VII клас, се приби-
ра в Килифарево. В родното 
си село Сиракова се свързва с 
действащата в района неле-
гална анархокомунистическа 
Килифаревска чета, в която 
вече са влезли близките ґ при-
ятели от детинство Стефан 
Парасков, братя Бълхови, На-
дежда Попова и др. Тук е и лю-
бимият ґ Георги Шейтанов. 
Започва активно да ги подпо-
мага, като им носи храна, ле-
карства и дрехи. Укрива и ле-
кува ранени четници. Заподо-
зряна от властта, Мариола е 
отново арестувана, но скоро 
след това е освободена. Този 
арест я принуждава да мине в 
нелегалност и да се присъеди-
ни към четата.

След атентата в църквата 
„Света Неделя” в София и пос-
ледвалите го кървави април-
ски събития от 1925 г. чета-
та решава да се саморазту-
ри. Шейтанов и Сиракова за-
минават за Ямбол, като иде-
ята им е оттам да преминат 
в Турция. Пристигайки в Нова 
Загора, се укрива в къщата на 
Мина Василева. Там Мариола 
Сиракова си разменя дрехите 
с нейната дъщеря Марийка Ен-
чева. Марийка ґ дава и лична-
та си ученическа карта. На 26 
май Шейтанов и Сиракова са 
арестувани край селата Ко-
ньово и Младово. Откарани са 
обратно в Нова Загора. Тук са-
моличността им е разкрита. 
Мина и Марийка също са за-
държани от полицията. Чети-
римата, заедно с още други 
арестувани, са качени на кон-
воиран товарен влак с цел да 
бъдат изпратени в София. На 
28 май влакът спира на гара 

Белово, арестантите са сва-
лени и закарани в местност-
та „Гайтановец”. Тук полиция-
та и военните ги предават на 
четници на ВМРО, ръководени 
от Йонко Вапцаров (баща на 
поета Никола Вапцаров), кои-
то безжалостно ги ликвиди-
рат и заравят.

Чак през 1948 г., когато 
идва „Народната власт”, масо-
вият гроб е отворен. При из-
вършената съдебно-медицин-
ска експертиза е установено, 
че задържаните са били убива-
ни с тъп предмет (най-веро-
ятно чук), с които са им били 
смазвани черепите. Новите 
управляващи, които са били 
добре запознати с анархис-
тическото минало на Мари-
ола Сиракова, не позволяват 
костите ґ да бъдат пренесе-
ни и погребани в Килифарево. 
Препогребват я в общата ко-
стница на избити антифаши-
сти в Нова Загора.

Надежда Попова (Надя)

Надежда Попова е родена през 
1906 г. в с. Килифарево. Баща 
ґ е учител в селото и загива 
по време на Балканската вой-
на през 1912 г. Завършва гим-
назия в Търново и започва ра-
бота като шивачка.

Под влияние на брат си Ге-
орги С. Попов и нейни прия-
тели от детинство –  без-
властниците братя Бълхови, 
Стефан Парасков и др. – ста-
ва убедена анархистка. За оф-
ормянето на мирогледа ґ го-
лямо влияние ґ оказват ней-
ната братовчедка Мариола 

Сиракова и Георги Шейтанов, 
който е голям приятел на 
брат ґ.

В отговор на военния пре-
врат от 9 юни 1923 г. в род-
ното ґ Килифарево е обявено 
въоръжено въстание, чийто 
ръководител е Георги С. По-
пов. Надежда се присъединява 
към въстаниците и става са-
нитарка, като подпомага бо-
лните и ранените. След раз-
грома на въстанието Попова 
и майка ґ са задържани в поли-
цията. Подложени са на нечу-
ван тормоз, за да кажат къде 
се укрива брат ґ. Тъй като 
властта не получава никаква 
информация, двете са освобо-
дени и се завръщат в село.

След създаването на Ки-
лифаревската чета Надежда 
Попова става активен неин 
помагач. В четата, освен 
брат ґ, е и нейният годеник 
Димитър Бълхов. На 16 април 
1925 г., след като отново е 
заплашена от арест, бремен-
ната вече Надежда е принуде-
на да премине в нелегалност 
до началото на май, когато 
четниците решават, че по-
ради невъзможност да дейст-
ват трябва да се разпръснат.

Бълхов и Попова извест-
но време се укриват при ята-
ци в Габровския балкан. За да 
запази детето от лошите 
нелегални условия в края на 
юни 1925 г., Надя се предава 
на властите. Русенският во-
енно-полеви съд я осъжда на 4 
години, които тя излежава в 
Пловдивския затвор. Там раж-
да детето си.

Излежава само 3 години и 
при обявената амнистия, а 
и вече болна от туберкуло-
за, е освободена и се завръ-
ща в Килифарево. През съща-
та 1929 г. заминава за Юго-
славия.

Там се среща с годеника си 
Димитър Бълхов, който стра-
да от същата болест. Двама-
та решават и заминават за 
Тулуза (Франция), където да се 
опитат да се излекуват. През 
1931 г. Бълхов умира. Надежда 
е принудена да даде детето 
си за осиновяване от френ-
ско семейство и се завръща 
в България, където умира на 
23 септември 1932 г. в Кили-

фарево, самотна и забравена 
от всички.

Пенка Стафунска

Пенка Стафунска е родена 
през 1908 г. в троянското 
село Борима в бедно селско 
семейство. Още в ранна въз-
раст остава дълбоко отвра-
тена от социалната неспра-
ведливост, разделение и нера-
венство в обществото.

Въпреки че е слабо грамот-
на, тя започва да се интересу-
ва от идеите на анархизма и 
тъй като чете трудно, пред-
почита да слуша разговорите 
и диспутите по тези теми, 
които водят нейни приятели 
безвластници. В средата на 
20-те години решава да пре-
мине към активна съпротива. 
Първоначално е ятак и пома-
гач, а в последствие, минава в 
нелегалност и се включва в че-
тата на легендарните анархи-
сти Васил Попов (Героя) и Тин-
ко Симов.

На 17 август четниците 
Васил Попов (Героя), Михо Ди-
митров, Пенка Стафунска и 
Димитър Рачев посещават 
къщата на своя ятак Захари 
Раев в село Орешак. Те не зна-
ят, че техният домакин вече 
ги е предал и след тях са из-
пратени полицейски части. Не 
знаят също, че в яденето кое-
то им дава, е поставил отро-
ва. Къщата е обградена от по-
лицейски кордон. Въпреки, че 
са вече под въздействието 
на отровата, четниците за-
почват престрелка и правят 
опит да се измъкнат. Хвърле-
ни са ръчни гранати, от кои-
то загиват Пенка Стафунска 
и Михо Димитров. Героя и Ра-
чев успяват да пробият обръ-
ча и да се измъкнат. Рачев е 
ранен и под въздействието на 
отровата издъхва по-късно. 
Героя е единственият, който 
оцелява, и негови помагачи ов-
чари му помагат да се избави 
от действието на отровата.

Полицаите отрязват глави-
те на Пенка Стафунска и Михо 
Димитров и ги набиват на ко-
лове на площада пред полицей-
ското управление в Ловеч. Жи-
телите на града са принужда-
вани насила да минават и да ги 
гледат.

За Пенка Стафунска по-къс-
но Тинко Симов ще напише: 
Угасна един живот в зората на 
своето утро, когато първите 
лъчи руменееха и гальовно мил-
ваха буйни къдрави коси.

Мина и Марийка Василеви. Ятачки на Четата на Шейтанов, убити на 

гара Белово.

» » » продължава на страница 8



март 2019, брой 38

Рада Дуковска

Рада Дуковска е родена през 
1907 г. в с. Борима (Троянско) 
в селско семейство. Завърш-
ва IV отделение в училището 
в родното си село и се включ-
ва работата на семейство си. 
След априлските събития през 
1925 г. брат ґ Иван Дуковски 
(член на БЗНС) е принуден да 
излезе нелегален и се присъе-
динява към троянската чета 
на Георги Попов. Рада започва 
активно да подпомага чета-
та, като им носи храна, дрехи, 
вестници и пр.

Истинското увлечение към 
идеите на анархизма започва в 
началото на 1926 г., когато се 
запознава с превърналия се по-
късно в легенда за плевенско-
ловешко-троянския край анар-
хист Тинко Симов. Между два-
мата пламва и голяма любов, 
която продължава чак до смър-
тта на Симов. За оформянето 
на анархистическия мироглед 
на Рада Дуковска съществе-
на роля изиграва и друг леген-
дарен безвластник – Васил По-
пов (Героя). Рада със захлас слу-
ша разговорите между двама-
та, които по това време са 
издирвани от властта и се ук-
риват в къщата на родители-
те ґ.

След обира на Троянската 
поща през юни 1926 г., извър-
шен от четата на Героя и Тин-
ко Симов, властите предпри-
емат масови арести на ята-
ците и помагачите. Около 40 
души от троянските села са 
избити без съд и присъда. За 
да не попадне в ръцете на по-
лицията, Дуковска е принуде-
на да премине в нелегалност 
и се присъединява към чета-
та. В нея остава до есента на 
1926 г., когато заедно с Тинко 
Симов, Героя и други премина-
ва в Югославия. През 1927 г. 
Ловешкият съд осъжда задоч-
но Рада на 15 години затвор за 
нелегална дейност.

Животът ґ в емиграция е 
изключително труден. Пър-
воначално лежи в затворите 
в Ниш и Скопие, след което е 
прехвърлена в емигрантски 
лагер. Работи като готвачка 
в град Орловак, след това – в 
Нови Сад в цех за коприна, а в 
последствие и в бомбонена 
фабрика. Условията на труд са 
крайно мизерни и затова Рада 
решава да се завърне нелегал-
но в България. Заловена е от 
полицията и е предадена на Ру-
мънския съд, който постановя-
ва нейното екстрадиране в Че-

хословакия през 1929 г. В Прага 
е принудена отново да работи 
тежка и изключително зле пла-
тена работа. Първоначално е 
миячка в гостилница, впослед-
ствие работи в книговезни-
ца, млекарница, а накрая е при-
нудена и да слугува на замож-
но чешко семейство. След обя-
вената амнистия през 1932 г. 
Рада Дуковска се завръща в 
България и отива в родното си 
село, където започва да се за-
нимава с домакинство и рабо-
та по нивите и оборите. Чес-
то е привиквана от властите 
в селото „за справка” с цел да 
се откаже от анархистиче-
ските си възгледи.

През зимата на 1933 г. Ду-
ковска е извикана в полицей-
ското управление в Троян, къ-
дето и съобщават, че Тинко 
Симов се е завърнал нелегал-
но в България. Силно зарадвана 
от новината, Рада прави опит 
да се свърже с него. Успява и 
отново преминава в нелегал-
ност. След преврата на 19 май 
1934 г. Тинко Симов сформира 
нова група, в която, освен Рада 
Дуковска, влизат още Минко 
Станев (Карата) и Георги Кере-
мидчиев.

През следващата 1935 г. 
групата разпространява неле-
гално позиви. На 25 юли група-
та прави опит да обере каса-
та на мината край село Плач-
ковци. В завързалата се прес-
трелка Минко Станев е убит, 
а Георги Керемидчиев е арес-
туван. Рада Дуковска и Тинко 
Симов успяват да се укрият 
в къщата на своя ятак Кънчо 
Босолата в село Ломец. След 
предателство в къщата прис-
тигат агенти на „Държавна 
сигурност”. В завързалото се 
сражение раненият Тинко Си-
мов успява да се измъкне и да 
се добере до родното си село 
Българене, където е убит. 
Ятакът Кънчо Босолата заги-
ва в престрелката, а Рада Ду-
ковска е арестувана и откара-
на в Плевен, където съдът я 
осъжда на 5 години затвор.

Освободена е от затво-
ра през 1938 г. и се завръща в 
родното си село. Принудена е 
три пъти на ден да ходи и да се 
разписва в кметството като 
„неблагонадежден елемент”. Тя 
обаче продължава твърдо да 
отстоява анархистическите 
си позиции и дори променя име-
то си на Рада Тинко Симова.

В периода 1942-44 г. в райо-
на на село Борима се появяват 
партизани. Рада Дуковска за-
почва активно да подпомага и 
тях, като им носи храна и дре-
хи. След донесение отново е 
задържана в полицията в Тро-
ян, но тъй като не могат да 
докажат нищо, са принудени 
да я освободят.

След 9 септември 1944 г. 
„Народната власт”, която до-
бре познава безвластнически-
те идеи на Рада Дуковска, с не-
охота ґ дава званието „борец 
срещу фашизма и капитали-
зма”. Умира в крайна нищета в 
родното си село, забравена от 
всички.

Йонка Корделска (Палето)

Йонка Корделска е родена през 
1906 г. в с. Изворче (Ловешко) в 
заможно семейство. Йонка учи 
в гимназията в Ловеч, където 
попада в компанията на бедни 
ученици, които сериозно се ув-
личат по идеите на анархизма. 
Там се запознава с братята Не-
тови, Михо Димитров и пре-
върналия се в последствие в 
легенда и страшилище за вла-
стите – Дочо Узунов. На сбир-
ките им често присъстват и 
други легендарни анархисти 
от този край като Вълко Шан-
ков, Тинко Симов и Васил Попов 
(Героя). Изключително буйна-
та и темпераментна по харак-
тер Корделска става убедена 
анархистка. Скоро след запоз-
нанството си с тях Йонка е 
силно привлечена към единия 
от братята Нетови – Нано – и 
между тях избухва бурна и пла-
менна любов.

В началото на лятото на 
1925 г. Нано Нетов е заподо-
зрян, че укрива оръжие и е при-
нуден заедно с Тинко Симов 
и Михо Димитров да преми-
не в нелегалност. Сформират 
чета, към тях впоследствие 
се присъединява и Героя. През 
септември същата година по-
лицията задържа Йонка Кордел-
ска по подозрения, че подпома-
га нелегалните. След побой и 
жесток тормоз тя признава, 
че има среща с Нано в гората 
край родното ґ село. На угово-
рената среща в полунощ Йонка 
Корделска е придружена от не-
колцина стражари. Дали пора-
ди това, че успява да му подаде 
сигнал и един от полицаите е 
принуден да стреля преждевре-
менно, или по друга причина, но 
опитният нелегален Нано Не-
тов успява да се измъкне не-
вредим.

След този провал полици-
ята е принудена да освободи 
Йонка. Тази история предиз-
виква оживени спорове меж-
ду четниците и Нано Нетов е 
принуден да напусне. Той обаче 
не се отказва от борбата и за-
едно с братовчеда на Кордел-
ска – Ганчо Моев – сформира 
нова чета. В нея се включват 
Петър Колев (Чолака) и още ня-
колко души, а след време там 
идва и Дочо Узунов. В началото 
на юни 1926 г., за да не попад-
не отново в ръцете на поли-
цията, Йонка Корделска също 
излиза в нелегалност и отива 
при тях.

На 20 юни 1926 г., вече заб-
равили раздорите, двете чети 
на Героя, Тинко Симов и Нано 
Нетов организират нападе-

ние над Троянската поща. На 
20 юли е организирано ново 
нападение. Целта този път е 
пощенската кола пътуваща 
към Плевен. Организирани са 
и нападения над кметове, бир-
ници и стражари от околни-
те села. Безсилна да се спра-
ви с тях, властта започва се-
риозни репресии срещу ятаци-
те и помагачите на четите. 
Бащата, майката и брата на 
Йонка Корделска са арестува-
ни и жестоко пребити в поли-
цията. Стражарите подпал-
ват къщата им и ги завличат 
до горящата сграда, където 
ги разстрелват. През октом-
ври същата година е аресту-
ван и братовчед ґ Ганчо Моев. 
Пред съда в Ловеч той прави 
пълни признания. На базата на 
неговите сведения Йонка Кор-
делска е осъдена задочно на 
смърт. След разгрома на яташ-
ката мрежа в района за четни-
ците не остава нищо друго, ос-
вен да емигрират в Югославия.

Заедно с Нано Нетов, са въ-
дворени в емигрантския лагер 
в Пожаревац, където освен 
тях има и комунисти и земе-
делци, избягали от режима на 
правителството на Алексан-
дър Цанков. Между тях и анар-
хистите често избухват се-
риозни спорове, които много 
често прерастват в сблъсъ-
ци. С буйния си характер Йонка 
Корделска по нищо не отстъп-
ва на мъжете и много често 
се оказва в центъра на споро-
вете. Тогавашната буржоазна 
преса пише за няколко случая на 
сбиване в емигрантските цен-
трове, предизвикани от Нано 
и Йонка.

Поради недостига на сред-
ства Корделска е принудена 
да започне работа в тютюнев 
склад. В началото на 1927 г., 
вследствие на лошия живот, 
заболява тежко и на 3 март 
1927 г. умира. След смъртта ґ 
Нано Нетов прави опит да се 
завърне нелегално в България, 
но на границата загива в прес-
трелка с войници.

Петра Лисичкова (Рада)

Петра Лисичкова е родена през 
1924 г. в Дупница. Още като 
ученичка започва да се увли-
ча по анархистическите идеи. 
През 1944 г. излиза в нелегал-
ност и се присъединява към 
намиращия се в района на Кюс-
тендил партизански отряд 
„Коста Петров”. В него получа-
ва и нелегалното си име Рада.

На 25 юни 1944 г. след преда-
телство отрядът е разкрит 
от жандармерията и обграден 

в района на кюстендилското 
село Еремия. В завързалото се 
сражение Лисичкова е убита. 
След 9 септември 1944 г. „На-
родната власт” всячески се 
опитва да преиначи и изопачи 
политическите убеждения на 
Петра. В своите спомени оба-
че Трендафил Марулевски (анар-
хист и партизанин в дупниш-
кия отряд) и д-р Любен Янку-
лов (анархист и партизанин в 
Благоевградско) категорично 
твърдят, че тя до последно е 
отстоявала безвластнически 
идеи.

Рахила Ангелова и Иванка 
Симеонова

Рахила Ангелова е родена през 
1892 г. в с. Църква (днешният 
квартал Даскалово на Перник).

Иванка Симеонова е родена 
през 1900 г. в Кнежа. В периода 
1924–април 1925 г. участват 
в софийската анархистиче-
ска група на Георги Шейтанов, 
която е за създаване на еди-
нен фронт между анархисти, 
земеделци и комунисти за бор-
ба срещу режима на правител-
ството на Александър Цанков. 
Подпомагат с пари и оръжие 
сливенската анархокомунис-
тическа чета „Народен юмрук”.

След атентата в църквата 
„Света Неделя” са арестувани, 
зверски инквизирани и закара-
ни в казармите на Първи пехо-
тен полк, където без съд и при-
съда са убити.

След 9 септември 1944 г. 
болшевиките си ги „припис-
ват” като свои герои и ги вкар-
ват в издаваните от тях албу-
ми на загинали антифашисти. 
Болницата в Перник е кръсте-
на на името на Рахила Ангело-
ва, даже в двора ґ има неин па-
метник.

След 9-ти септември

Анархистките, заедно с дру-
ги неудобни за режима дейци 
на революционните движения 
в България преди 1944 г. като 
троцкистките, се озовават 
наравно с мъжете в затвори-
те на новата комунистическа 
власт. Съхранени са няколко 
истории за живота в гонения, 
репресии и издевателства от 
това време.

Цветана Джерманова

Родена през 1928 г. село Леско-
вец, Пернишко, Джерманова 
е преминала през два ембле-
матични лагера при управле-
нието на БКП: първият е жен-
ският лагер „Босна”, организи-
ран през втората половина 
на 40-те години в едноимен-
ното тутраканско село. Вто-
рият е женската част на лаге-
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Анархистките в България
ра „Белене”, създаден в начало-
то на 50-те години на остров 
„Щуреца”/”Щурчето” в съсед-
ство до остров Персин, къде-
то е мъжкият лагер. Книгата 
ґ „Спомени от лагерите” е ис-
торически документ, който за 
съжаление остава непознат на 
широката публика.

9 септември 1944 г. завар-
ва Цветана Джерманова едва 
16-годишна. Тогава тя е уче-
ничка в Перник. Мнозина от хо-
рата в родния ґ край са повли-
яни от левите идеи. Баща ґ е 
русофил, но в същото време не 
одобрява българските комуни-
сти. За тях от него е запомни-
ла думите: Вие, комунистите, 
имате акъл само когато сте в 
опозиция, вземете ли властта, 
си сменяте акъла, като че ли си 
сменяте шапката и я хвърля-
те. Самата Джерманова е по-
канена да се включи в Работ-
ническия младежки съюз (РМС) 
и приема. Не след дълго обаче е 
разочарована, след като от ок-
ръжния комитет на БКП в Пер-
ник искат насила тя да органи-
зира създаването на ремсова 
организация в родното ґ село. 
Партията слага начело човек, 
на когото никой в селото няма 
доверие и е свързан с предиш-
ната власт. Той обаче слуша 

компартията, бързо е избран 
за кмет на селото – пост, на 
който остава до пенсия. По ду-
мите на Джерманова „близо 30 
години той определяше съд-
бата на младежите”. Групата 
от младежи от нейното поко-
ление са прокудени от кмета-
”комунист” като „врагове на 
народа”.

Отказът им да учредят 
ремсова организация в Леско-
вец се разчува в Перник. Инте-
рес към тях проявяват младе-
жи от Федерацията на анар-
хистите. През 1946 г., кога-
то е последен клас в гимнази-
ята, 18-годишната Джермано-
ва влиза в техните среди. За-
познава се с младеж, за когото 
малко по-късно се омъжва. След 
като през 1947 г. комунисти-
ческият режим се разправя с 
политическата опозиция и лик-
видира опозиционните поли-
тически партии, идва ред и на 
Федерацията на анархистите. 
В края на 1948 г. управлението 
на БКП нанася удар срещу ор-
ганизацията. Цветана Джер-
манова е арестувана. Изкарва 
два месеца в килиите на ДС в 
Перник. Оттам по етапен път 
с още една млада жена са отка-
рани в лагера „Ножарево”, откъ-
дето веднага са разпределени 
за женския лагер „Босна”, Тутра-
канско.

Ето как тя описва лагера:
Село Босна, където беше 

женският лагер, се оказа малко 
добруджанско селце, около три-
десет ниски къщурки, покри-
ти със слама. Дворът на лаге-
ра беше около 20 декара, огра-
ден от всички страни с телена 
ограда. … На стотина метра 
зад общежитието в нивите 
бяха свинарникът и птицефер-
мата. Между тези постройки 
оставаше каре, където всяка 
сутрин се строявахме за про-
верка и разстановка за рабо-
та. В това каре прекарах три 
години.

Джерманова дава изключи-
телно точно описание не само 
на лагера „Босна”, но и на режи-
ма в него, а така също на адми-
нистрацията и охраната му. 
Много важни подробности са 
прилаганите наказания и съз-
даването на „черна рота” в ла-
гера през 1950 г., както и же-
ните, които са отделени в нея. 
Едни от най-ценните факти в 
мемоарите ґ са жените, кои-
то са въдворени в лагера по 
политически причини – анар-
хистки, земеделки, комунист-
ки, определени към фракцията 
на троцкистите, жени от Пи-
ринския край, представители 
на интелигенцията като опер-
ни или кабаретни певици, ле-
карки, студентки и др.

Една от троцкистките в 
Босна е Лиляна Пиринчева, коя-
то остава в спомените на 
другарките си с прякора „Мама 
Бобра”. В лагера анархистки-
те Мария Доганова и Цвета-
на Джерманова са сред някол-
кото по-млади момичета, с 
които се сприятелява. Когато 
пристига колет, Лиляна раз-
пределя пратката. Дори без 
повод, твърде често тя сяда-
ла, а другите се сгушвали око-
ло нея. Така им излязъл пряко-
рът „Мама Бобра с малките бо-
бърчета”.

В „Белене” на остров „Щуре-
ца”

През декември 1951 г. група 
от над 30 жени, въдворени по 
политически причини, са прех-
върлени от лагера „Босна” в 
лагера „Белене”. Женската му 
част е разположена на остров 
„Щуреца” и е разделена от мъж-
ката на остров „Персин”. Как-
то за лагера „Босна”, така и за 
„Белене”, Джерманова описва 
режима, охраната, ръководи-
телите на женската част, ра-
ботата. Една от задачите им 
е да отглеждат свине, които 
да не надвишават 40 килогра-
ма и да нямат сланина, защо-
то са изнасяни за Англия. Там 
прекарва общо 4 месеца, след 
което е освободена. Приятел-
ството между една немалка 

част от въдворените жени ос-
тава цял живот. На свобода 
жените се откриват из цяла-
та страна и дружбата между 
най-верните от тях продължа-
ва през дългите десетилетия 
на режима на БКП, а и след па-
дането му.

Приятелство докрай
Именно на тях, на жените, с 

които дели залък и нарове в ла-
герите, Джерманова посвеща-
ва спомените си:

Посвещавам ги на моите 
другари и приятели, с които 
прекарах три години и полови-
на в лагерите „Босна” и „Щур-
чето”. Пиша днес, когато пър-
воначалната еуфория от про-
мяната е забравена, успоко-
ени са страстите. Без капка 
мъст в душата ми и с огромно 
желание това, което ние пре-
живяхме, да не се повтори ни-
кога. Считам, че съм длъжна 
да разкажа за болшевишката 
система, която дойде в име-
то на „свободата, братство-
то и равенството”, но, вземай-
ки властта, забрави за тези 
идеали. Нещо повече – и тази 
власт продължи да преследва, 
наказва, дори да убива малко ос-
таналите верни на тази идея 
млади хора. •
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рията и детайлите при избо-
ра на обекта.

Убедени привърженици на 
агитацията и пропагандата 
сред пролетариата, много 
анархистически групи се зани-
мават изключително с терор 
и не хабят сили за други при-
йоми на антиправителстве-
ната и антикапиталистиче-
ската борба, които не дават 
моментални резултати. По 
думите на един бивш екстре-
мист, „почти нямаше анар-
хист, който, встъпил в редо-
вете на движението, да не 
се превърна в стопроцентов 
боец, готов във всяка минута 
да извърши един или друг те-
рористичен акт. Революцион-
ната ситуация, особено през 
1905-1906 г., създаде атмос-
фера на всеобща боеготов-
ност”. С една дума, анархи-
стите са ярки представите-
ли на терориста от нов тип, 
не само в избора на своята 
мишена, но и в провеждането 
на терористичните акции.

Даже най-умерените анар-
хосиндикалисти, невярващи, 
че с политически терор мо-
гат да освободят народа от 
гнета на капитала, поддър-
жат всеки терористичен 
акт, вписващ се в тактика-
та на повсеместен икономи-
чески терор. След началото 
на първата руска революция 
анархистите предприемат 
терористични акции, които 

революционерите от XIX век 
дори не могат да си предста-
вят.

Както и членовете на дру-
гите революционни органи-
зации, анархистите използ-
ват всяка възможност да си 
разчистят сметките с по-
лицейските агенти в своите 
редове, отмъщават на лица-
та, помогнали на властта да 
арестува революционери или 
дали показания против тях в 
съда. Анархистите стрелят 
и хвърлят бомби срещу по-
лицаите, провеждащи обис-
ки или арести. В тези случаи 
те често предпочитат да за-
пазят последния куршум за 
себе си, отколкото да се пре-
дадат. Убиват и при опити-
те да освободят арестувани 
другари, понякога с невероят-
но рисковани планове. В един 
такъв случай група анархисти 
нахлуват в църквата, където 
арестуваните присъствали 
на великденската служба, ос-
вобождават всички и изби-
ват охраната. Анархистите 
нападат и печатници и за-
ставят печатарите да от-
печатат позивите и прокла-
мациите им. Докато отдел-
ни анархисти или групи пра-
вят сложни планове за убий-
ства на генерал-губернатори 
и други видни държавни дей-
ци, включително членове на 
императорското семейство, 
повечето анархисти, както и 
много есери и някои социалде-
мократи, винаги търсят удо-

бен случай да си отмъстят на 
местните военни власти, на 
началниците на Охранката и 
жандармските управления, на 
гражданските и затворниче-
ските чиновници, както и на 
свещеници и равини, крити-
куващи ги в своите пропове-
ди. Анархистите насочват 
своите индивидуални и групо-
ви удари против държавните 
чиновници, особено от висши-
те рангове като слуги на са-
модържавието, достойни за 
куршума.

Конфликтът между власт-
та и революционерите е тол-
кова дълбок и взаимната нена-
вист – така силна, че, както 
си спомня един революционер, 
някои анархисти не понасят 
дори вида на офицер от поли-
цията, минаващ по улицата. 
Не е удивително, че най-чес-
ти жертви на нападенията са 
караулите, които се набиват 
в очите на всеки, търсещ на-
чин да излее гнева си.

След взрива на революцион-
на активност през 1905 г. 
много полицейски постове 
стават жертви на анархис-
тическите изстрели посред 
бял ден. На 24 април 1905 г. на-
пример няколко одески анар-
хисти се събират пред град-
ската Дума, за да атакуват 
и окажат съпротива на поли-
цията, която е трябвало да ги 
арестува. Много полицаи, спа-
сили се от куршумите на те-
рористите, са насилствено 
разоръжени от тях. Власти-

те разбират на каква опас-
ност се подлага полицията в 
центровете на активност 
на екстремистите в Одеса 
и Екатеринослав, а също и в 
периферията на империята 
и взимат оригинално реше-
ние – да използват армията в 
защита на полицията. Поняко-
га един полицай на пост пред 
банка, поща или общинска уп-
рава се е охранявал от трима 
войници. Войскови части охра-
нявали и полицейските учас-
тъци.

Анархистите често проя-
вяват безпримерна храброст 
и готовност да умрат за ре-
волюционното дело, особе-
но за успеха на масови сенза-
ционни атентати срещу дър-
жавни служители, защото, 
както пише анархокомунис-
тическият вестник „Бунтар”, 
индивидуалният терор не е в 
състояние да реши стоящи-
те пред анархистите зада-
чи. Типичен случай: на 27 май 
1906 г. двама анархисти се 
възползват от предостави-
лата им се възможност да си 
уредят сметките с местни-
те власти в Белосток, като 
нападат цял полицейски от-
ряд и убиват старшия. Анар-
хистите толкова често на-
падат казашките конни па-
трули, на които е наредено 
да поддържат реда в града, че 
казаците престават да изли-
зат по улиците от страх да 
не попаднат в засада. В някои 
случаи, за да отмъстят на оп-

ределен полицай, терористи-
те го подмамват с хитрост 
да излезе от относително 
безопасния полицейски учас-
тък. Дори в участъците оба-
че полицаите не се чувстват 
в безопасност, тъй като те-
рористите влизат и в добре 
охраняваните здания на Ох-
ранката или жандармерията 
и хвърлят вътре бомби и дру-
ги взривни устройства. С фа-
натично себеотрицание анар-
хистите ги вдигат във възду-
ха, заедно със себе си. Нисан 
Фарбер, един от най-актив-
ните членове на Белостокски-
те анархисти, участва в точ-
но такова нападение през ок-
томври 1904 г. Понякога анар-
хистите взривяват църкви и 
синагоги, където се събират 
представители на местните 
еврейски общини, но най-чес-
ти са терористичните на-
падения срещу военните, раз-
квартирувани в местата на 
най-активните терористи. 
Такъв център на анархисти-
ческото движение е Екате-
ринослав, откъдето в бурни-
те дни на октомври 1905 г. 
властта съобщава за чести 
инциденти, когато револю-
ционерите стрелят с револ-
вери и хвърлят бомби в редо-
вете на армейските отряди.

Опасност дебне войници-
те и офицерите буквално на 
всяка крачка. В града няма без-
опасни улици – бомби падат 
от балконите, взривни ус-
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тройства се поставят в ка-
зашките казарми.

Анархистите считат ка-
питалистическия строй за 
такъв враг, какъвто е и дър-
жавата. Затова извършват 
нападения срещу директори 
на фабрики, управители на за-
води, едри търговци, земевла-
делци, притежатели на лук-
созни магазини и други екс-
плоататори. Симптоматич-
но е, че наред с нападенията 
над представители на круп-
ния капитал, продължава не-
прекъснатият масов терор 
против буржоазията въобще. 
Не е възможно да се изброят 
всички терористични акто-
ве, извършени от анархисти 
против представителите на 
имотните класи, но е извест-
но, че техни жертви са особе-
но онези, които отказват да 
отстъпят пред исканията на 
стачкуващите и викат на по-
мощ полицията, налагат гло-
би и уволняват или просто 
са известни като врагове на 
трудещите се.

Анархистите често на-
сочват своите действия не 
само против собственици-
те и администраторите на 
индустриалните или други 
предприятия, но и срещу при-
надлежащите към класата 
на угнетителите по силата 
на своето служебно положе-
ние. Наред с индивидуалните 
нападения, те планират и из-

вършват масови терорис-
тични актове против буржо-
азията. През януари 1906 г. на 
своя конференция екстреми-
стите решават да организи-
рат сензационен атентат по 
време на Всеруския конгрес на 
собствениците от миннодо-
бивната промишленост. На 
много места приемат подоб-
ни резолюции. В Белосток на-
пример разработват план за 
поставяне на „адски машини” 
по домовете на главната ули-
ца на града, за да „полетят 
във въздуха всички едри бур-
жоа”. Не са редки случаите на 
нападения срещу представи-
тели на буржоазията, разпоз-
навани по скъпото им облек-
ло. Анархист от Екатеринос-
лав например, воден от класо-
вата си мъст, хвърля бомба в 
купето на първокласен вагон, 
пълен с преуспели на вид паса-
жери. Един от най-известни-
те случаи е от 17 декември 
1905 г. в Одеса, когато анар-
хисти взривяват луксозно-
то кафене на Либман. Заедно 
с характерния избор на ми-
шени, провежданият от тях 
тероризъм се отличавал и с 
мотивацията си. Анархисти-
те презират политическите 
партии с тяхното йерархиче-
ско функциониране и поста-
вят на първо място свободно-
то развитие на личността. 
Затова те, много по-често 
от привържениците на дру-
гите революционни направ-
ления, извършват актове по 

лична инициатива, спонтан-
но, при сгоден случай, без да 
се съветват и отчитат пред 
някакви „отговорни другари”. 
Това се потвърждава от мно-
го примери. В края на 1906 г. 
анархокомунистът Вениамин 
Фридман очаква в засада да 
премине началникът на тю-
рмата в Гродно (Белорусия), 
за да го ликвидира. Видял да се 
приближава един от старши 
надзирателите, ползващ се с 
лоша слава, Фридман незабав-
но решава, „че и този копой 
напълно е заслужил куршума” 
и стреля няколко пъти в него. 
Александър Колосов, член на 
анархистическата група в 
Тамбов, научава, че млада ре-
волюционерка е изнасилена в 
тюрмата от надзиратели-
те, незабавно хваща револве-
ра и се втурва да види смет-
ката на началника им.

За разлика от революцио-
нерите от XIX столетие с 
тяхната склонност към аб-
страктни размишления и те-
оретизиране, повечето анар-
хисти от началото на XX век 
произлизат от „низшите” 
класи, бедняци от еврейски-
те гета, говорещи зле руски, 
например Нисан Фарбер. [Ка-
къв ужас! – бел. прев.] Повече-
то по произход руски анархи-
сти, са от работническите 
среди, не особено образовани, 
прочели някоя и друга брошу-
ра, но не виждат в това пре-
пятствие за революционна-
та си дейност.

Някои актове, извършени 
от различни анархистически 
групи и отделни анархисти 
след 1905 г., могат да се раз-
глеждат като част от иконо-
мическата борба на пролета-
риата против капиталисти-
те. Фарбер например напада 
с нож и ранява тежко Авра-
ам Коган, директор на крупна 
текстилна фабрика, затова, 
че е наел стачкоизменници по 
време на стачка. Това става в 
еврейския Ден на изкупление-
то, Йом Кипур, на стълбите 
на синагогата. Такива актове 
не са единични случаи. Анар-
хосиндикалистите също чес-
то прибягват към кървави ин-
дивидуални актове, за да по-
могнат на масовото работ-
ническо движение, и участ-
ват активно в икономическия 
терор. Завземат фурни и ла-
вки, за да нахранят стачку-
ващите, или хвърлят бомби в 
трамваите и влаковете, кои-
то продължават да работят 
по време на стачки. Убиват 
директора на типография, 
отказал да изпълни искания-
та на стачкуващите работ-
ници. Одеското пристанище 
става арена на непрекъснат 
терор през 1906-1907 г., кога-
то анархосиндикалисти взри-
вяват няколко търговски па-
рахода и убиват двама капи-
тани, тормозили матросите.

Много анархисти, сред кои-
то и известният Николай Ро-
манов, се възхищават от Сер-
гей Нечаев за неговата при-

вързаност към революцион-
ното насилие и настоятел-
ните му препоръки да се съ-
трудничи с разбойниците – 
„тези единствени истински 
революционери в Русия” (като 
Стенка Разин и Емелян Пуга-
чов).

По препоръките на Баку-
нин анархистите приемат 
с отворени обятия в редо-
вете си декласирани млади 
хора и престъпници – жертви 
на престъпната система – и 
така подчертават огромния 
революционен потенциал на 
криминалните затворници, 
скитници, лумпен-пролетарии 
и подобни личности. Още през 
1903 г., за да превърнат бан-
дитите в борци за делото на 
революцията, членовете на 
анархистическата организа-
ция в Белосток – интернацио-
нална група „Борба” – започ-
ват да провеждат системна 
революционна агитация сред 
криминалните, някои от кои-
то наистина стават впослед-
ствие активни анархисти-ре-
волюционери. Много анархи-
сти се занимават с агитация 
и по време на пребиваването 
си в тюрмите. Взаимните 
симпатии между анархисти и 
бандити се оказват плодот-
ворни за делото на революци-
ята и привличането на нови 
членове в редиците на борци-
те с правителството. •

Откъс от книгата на Анна 
Гейфман „Революционният терор 

в Русия” (1894–1917 г.)

ИСТОРИЯ

Анархистическата практика в революционна ситуация
» » » продължава от страница 9

ТЕОРИЯ

Критика на историческия разум
» » » продължава от миналия брой

Власт и собственост

Проблемът на собственост-
та – казва Прудон – след този 
за съдбата на човечеството, 
е най-сложният, който може 
да бъде предложен на разума и 
последният, който ще бъде ре-
шен.

Усложняването се дължи в 
немалка степен на вековните 
усилия на законодатели, юрис-
ти, икономисти.

Едни считат собственост-
та за кражба, други за начален 
тласък в политическата ис-
тория на човечеството. 

За Томас Мор собстве-
ността е лично право, което 
е източникът на всички не-
правди – право, което тряб-
ва да бъде отменено! У Хегел 
тя означава трайно право на 
притежание, което индиви-
дът упражнява върху опреде-
лена част (парцел) от света. В 
този смисъл собствеността, 
чиято форма е функция от со-
циалния контекст и договори-
те между личностите, е едно 
от условията на свободата.

Карл Маркс, повтаряйки 
почти дума по дума Прудон, 
пише:

Да се даде една дефиниция 
на собствеността като ня-
какво независимо от обще-
ството отношение, отдел-

на категория или вечна и аб-
страктна идея, означава да 
бъдем обладани от една ме-
тафизическа или юридическа 
илюзия. Във всяка историческа 
епоха – продължава той – соб-
ствеността се развива раз-
лично и сред серия от специ-
фични социални отношения. 
Така дефинирането на буржо-
азната собственост не озна-
чава нищо друго, освен описа-
нието на всички социални от-
ношения, присъщи на буржоаз-
ния начин на производство.

Всичко това не е попречило 
на юриспруденцията, още от 
времената на Рим, да опреде-
ля собствеността като пра-
во над вещи: правото те да 
бъдат владени, употребявани, 
злоупотребявани, продавани 
или унаследявани.

Съвременните френски юр-
исти я дефинират като абсо-
лютно право да се разполага с 
вещта, но… при условията и в 
определените от законодате-
ля граници.

Авторите на подобни де-
финиции изтикват на преден 
план вещта и правото над нея, 
като избягват да разгледат 
отношението между власт и 
собственост, където, струва 
ми се, е разковничето. Вмес-
то да се обърнат към масови-
те, общовалидни и повтаря-
щи се исторически и социални 
факти, теоретиците на соб-

ствеността изясняват ней-
ния произход, същност и фор-
ми чрез инстинктите, песте-
ливостта, трудолюбието или 
разделението на труда.

Би било претенциозно да 
мислим, че можем да изчерпим 
проблема в няколко страници. 
Към него ще се връщаме в дру-
ги статии, осветлявайки раз-
лични негови страни, без да за-
бравяме никога, че окончател-
ното му разрешение ще дойде 
само с обезглавяването на по-
следната глава от историята 
и – заедно с нея – на главите 
на последните „свои” и чужди 
властници!

И така, нишка в лабиринта 
ще ни бъде българската и све-
товната история, чиято пре-
дишна фаза – на държавния ка-
питализъм – като че ли най ни 
приближава до разгадаване-
то на тази гатанка на сфинк-
са. Било чрез държавни превра-
ти, било чрез войни, понякога 
само една нощ е достатъчна, 
за да бъдат превърнати кон-
ституциите и нотариалните 
актове в – както казват – къс 
хартия, бившите собствени-
ци – в голтаци и лумпените – 
в патриции.

В световната история, 
включително българска-
та 13-вековна, се редуват над 
14 000 (четиринадесет хи-
ляди) войни и двойно повече 
„мирни договори и споразуме-

ния”. Чрез тях, явно или скри-
то, огромни късове земя, за-
едно с туземците, добитъка 
и пр., сменят непрекъснато 
своите собственици.

В тези най-едри линии от-
бягваме детайлите, придру-
жаващи всеки набег за опля-
чкосване на покъщнина и ста-
да, изколване на мъжете или 
откарване на жените в харе-
мите. В звънтенето на желя-
зото и мириса на кръвта нали-
тащите орди се превръщат, 
„със съответните изменения 
и допълнения”, в редовна ар-
мия, полиция, данъчна власт и 
т. н. В този смисъл Прудон се 
нуждае от корекция: Собстве-
ността е кражба, зад която 
стои „законната” сила на дър-
жавата.

Ако в „международните 
отношения” правото на соб-
ственост се създава чрез вой-
ните, то вътре, в границите 
на всяка държава, смяната на 
собствениците се извършва 
с война на класите, политиче-
ски преврати и следващите 
ги административни и законо-
дателни актове. Последното 
личи и в цитираната френска 
дефиниция, съобразно която, 
„свещеното” и „неприкоснове-
но” право може да бъде огра-
ничено и дори ликвидирано от 
държавата.

Политиката на реквизи-
ции, конфискации, одържавява-

ния или „национализации”, пос-
ледвани от приватизация на 
предприятия и цели браншове 
в индустрията, земеделието 
или банковото дело, илюстри-
ра и днес начина, по който 
това право може да бъде от-
нето или прехвърлено върху 
друга „юридическа личност”. 
Читателят може да намери 
още по-фрапиращи свидетел-
ства в началните години от 
новата отечествена исто-
рия, когато всички частни ка-
питали стават държавна соб-
ственост за един ден – 23 де-
кември 1947 г. В земеделието 
за подобна операция са нужни 
няколко години.

Очевидно държавната 
власт със своята въоръже-
на сила има пряко отношение 
към създаването на правото 
на собственост. Както спо-
менахме, един метеж, пре-
врат или революция, сменят 
за една нощ притежателите 
на богатствата. Политика-
та наистина се оказва концен-
трирана икономика, а изброе-
ните исторически актове ни 
позволяват да изкажем след-
ното твърдение:

Собствеността е мате-
риализиране на властта, ре-
ализация на политиката, или 
една от формите, в които се 
проявява властта. •

Г. К.
(следва)
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1. Неизвестен извършител 400 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
Тези книги и нови заглавия можете да купите в София от книжарница Нисим на бул. Васил Левски 59, Български книжици на 
ул. Аксаков 10 и в книжарницата на бул. Дондуков срещу Първа английска гимназия. Книгите могат да бъдат поръчани и изпратени от  
Тодор Иванов – телефон за заявки и доставки 0896 613 727.

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 (в два тома) – Рудолф Рокер 10 лв

14. Бакуниновата теория и практика на социалната революция – Г. Константинов 9 лв

15. Михаил Бакунин – избрани страници за и от него 4 лв

16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 7 лв

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 10 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 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

37. Един безвластник в лапите на властта – Константин Кантарев 10 лв

38. Статии – Александър Наков според възможностите

39. Социална революция или смърт – Георги Константинов 10 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

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 02.03.1921 г. кронщадските мат-

роси въстават срещу болшевиш-
ката власт.

• На 03.03.1756 г. е роден английски-
ят философ и предтеча на анархи-
зма Уилям Годуин.

• На 03.03.1924 г. в Хасковския за-
твор е убит от надзирателите 
анархистът Жеко Гергинов.

• На 05.03.1894 г. в Пловдив под ре-
дакцията на Димитър Господинов 
Бойкинов излиза първия пропаган-
диращ анархистки идеи вестник 
„Борба”.

• На 07.03.1921 г. Троцки нарежда да 
се нападне въстаналия Кронщад.

• На 09.03.1900 г. групата на „Геми-
джиите” започва прокопаването 
на канал за поставяне на взрив под 
банк „Отоман” в Цариград.

• На 10.03.1945 г. са арестувани всич-
ки делегати на конференцията на 
ФАКБ в софийския квартал Княже-
во, след което повечето от тях са 
въдворени в ТВО край Дупница.

• На 11.03.1981 г. в Хасково почива 
анархистът Делчо Василев Деми-
рев, преминал през фашистките и 
болшевишки концлагери.

• На 11.03.1999 г. в София почива 
анархистът Стоян Иванов Цолов, 
участник в Испанската гражданска 
война, политически затворник пре-
ди и след 9 септември.

• На 12.03.1958 г. в Сливенския за-
твор от ДС е отровен анархи-
стът Манол Васев (Йордан Бърла-
ков).

• На 15.03.1830 г. в град Сен Фойла 
Гране е роден анархистът и извес-
тен географ Елизе Реклю.

• На 17.03.1906 г. в град Цинцина-
ти, САЩ умира анархистът Йохан 
Мост, автор на книгата „Религиоз-
ната чума”.

• На 18.03.1871 г. е обявена Парижка-
та комуна.

• На 18.03.1947 г. в София почива Ми-
хаил Герджиков, анархист, ръково-
дител на Преображенското въс-
тание.

• На 19.03.1905 г. в Килифарево е ро-
дена анархистката Надежда Симе-
онова Попова, участник в Килифа-
ревското въстание и четата на 
„Братя Бълхови”.

• На 20.03.1925 г. край град Елена, в 
сражение с полицията загива анар-
хистът Димитър Петков Цонев.

• На 23.03.1954 г. край Павел Баня, в 
сражение с милицията и армията 
е убит анархистът Христо Дими-
тров Несторов.

• На 24.03.1902 г. в град Плевен е ро-
ден писателят анархист Борис 
Шивачев.

• На 25.03.1873 г. в град Мангуция е 
роден немският анархосиндика-
лист и теорeтик Рудолф Рокер.

• На 26.03.1923 г. Ямбол са избити от 
военните 23-ма анархисти, начело 
с Тодор Дързев.

• На 29.03.1927 г. в село Палатово е 
роден анархистът Асен Илиев Хри-
стов, жертва на болшевишкия те-
рор.

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 2019 СВОБОДНА  МИСЪЛ

НОВО ИЗДАНИЕ

Основи на 
безвластието от 
Георги Хаджиев

И з д а д е -
на за пръв 
път през 
1958 г. в 
Париж, ко-
гато ав-
т о р ъ т 
вече е еми-
грант, пре-
с л е д в а н 
от тота-

литарния болшевишки режим 
в България, книгата съдържа 
статии, публикувани в „Наш 
път” в периода 1955-1958 г., и 
дава представа за едно ново 
обществено устройство.

Ние имаме ясното съзна-
ние, че изложените идеи може 
да са били приложими тогава, 
но някои неща са се изменили 
за тези 60 години и това ще 
наложи да променим и възгле-
дите си за структурите на 
новото свободно общество. 
Тези виждания сигурно ще бъ-
дат полезни и на онези от чи-
тателите, които тепърва се 
запознават с теорията и ис-
торията на анархизма. •

СМ

ПОЕЗИЯ

Парламентарна 
демокрация

ЩОМ СВЪРШИ междучасието,

елитите си взимат топката

и я отнасят у дома.

Ние,

както винаги

щастливи, че малко сме потърчали,

че дори сме спечелили мача,

оставаме да се гледаме ухилени

и се заемаме да подравним вратите

да подравним терена, да освежим линиите,

които винаги ни оставят

в засада.

Алберто Гарсия-Тереса
Превод от испански Владимир Сабоурин
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ГЛАВА 3: ПОЗИТИВЕН НАЧИН 
НА ЖИВОТ

Какво може да обясни марги-
налният тип с малиновооцве-
тен перчем на ирокез на ра-
ботника, който не получава 
заплата и който е критичен 
към държавата? Какво може 
да направи страхливият сла-
бак срещу беззаконието и фа-
шистите? Какво може да на-
прави в полза на общество-
то партия, живееща от пода-
яния? Каква полза ще има от 
сериозен дългосрочен проект, 
ако той бъде наводнен с хора, 
които дори не са в състояние 
да дойдат на среща навреме? 
Какво ще допринесат за анар-
хизма тези, които единстве-
но слушат редовно хардкор-
пънк и посещават DIY-концер-
ти? Какво можем да постиг-
нем без сила, без да притежа-
ваме полезни умения, с повърх-
ностни познания за света? 
Отговорът е: нищо.

През последните двадесет 
години основното местооби-
тание на анархистите бяха 
контракултурни движения, 
предимно субкултури и проек-
ти, които се събираха около 
HC/Punk сцената. Става дума 
за пънкари, хардкор, скинхед и 
практики като антифа, sXe, 
FNB, ALF, феминизъм, подкре-
па на ЛГБТ и др. Еднократни 
действия по повод дати или 
някои събития, рисуване по 
стените, участие в легални-
те демонстрации и митинги 
на политически сили, чужди на 
анархизма. Всичко това стана 
визитна картичка на „анархи-
стите”.

Какъв е потенциалът на 
такова анархистическо дви-
жение? Отговорът на въпроса 
беше даден от самия живот. 
През последните 10 години в 
постсъветското простран-
ство настъпват социални 
експлозии, възникват мест-
ни народни движения. Такива 
са движенията на наематели-
те срещу замразяването на 
строителството, стачки на 
работници, бунтове на пен-
сионерите срещу премахване-
то на обезщетенията. „Нео”-
анархистите не успяват да 
направят нищо с тези движе-
ния. Освен това само неколци-
на се опитват да действат 
в тях. В по-голямата си част 
те просто не се интересу-
ват!

Какъв е проблемът? Пробле-
мът е в принципа на функцио-
нирането на анарходвижение-
то: „субкултура –> социални 
практики –> анарходейност”. 
Колкото и популярна да е тази 
или онази субкултура, тя няма 
да може да обхване по-голя-
мата част от обществото. 
Субкултурите имат ограни-
чен набор от теми за социал-
ния активизъм, а основните 
теми за анархизма – борба-

та на труда и протестните 
движения на жителите – не са 
включени в него. Събранията 
от много години не са в със-
тояние да покрият дейности-
те на други субкултури, освен 
изброените.

Как може да се гаранти-
ра, че анархизмът ще предиз-
виква интерес и съчувствие 
в обществото? Защо се нуж-
даем от социална революция, 
защо се нуждаем от триумфа 
на Свободата, Равенството 
и Братството, защо е цяло-
то това самоуправление, со-
циализацията на икономика-
та и културата без граници? 
За това да се създадат всич-
ки условия за всестранно раз-
витие и самореализация на 
Личността. По различни при-
чини много анархисти са заб-
равили тази основна идея. На-
шата мисъл е проста: всеки 
анархист трябва да се стре-
ми към образа на Човека, кой-
то ще възтържествува в 
анархистическо общество.

Цялостното развитие и 
самореализация е основната 
формула за анархистическия 
начин на живот. Секциите за 
бойни изкуства и други спор-
тове, научни сдружения, сдру-
жения за активен и творче-
ски отдих, с една дума, всяка 
активна младежка общност, 
в която се развива тялото, 
умът, творческите способ-
ности, изисква присъствие-
то на анархиста.

Какво включва един поло-
жителен начин на живот?

Личен протест

Свободата започва с бунта на 
личността срещу всичко, кое-
то е враждебно на свободата. 
Човек не трябва да допуска 
дори и най-малкото наруше-
ние на свободата и достойн-
ството. Такъв подход означа-
ва допълнителни трудности 
по пътя на живота, но това 
е единственият начин да се 
гарантира уважение към себе 
си. В допълнение, примерът на 
протестиращата личност – 
дори ако се провали – остава 
в съзнанието на другите, пре-
дизвиква съчувствието и ува-
жението на мнозина. Ако по 

волята на обстоятелствата 
не можем да отблъснем тези, 
които нарушават нашите 
права, то поне трябва да мра-
зим създалата се ситуация и 
да не търсим оправдания за 
своето бездействие.

Умственото развитие

Образованието на човек за-
вършва само със смъртта. 
Един образован творчески чо-
век трябва да има представа 
за всичко. Учете естествени-
те науки в популярна форма. 
Не е достатъчно да се знае 
много, важно е да умееш мно-
го. Не пропускайте възмож-
ността да придобиете полез-
ни навици, много от тях ще 
ви бъдат полезни в борбата.

Без познаване на социални-
те науки е невъзможно да се 
разберат социалните проце-
си в съвременния свят. Стру-
ва си да проучим основите на 
историята на съвременната 
епоха, на икономиката и соци-
ологията. Ако имате интерес 
към психологията, опитайте 
се да задълбочите познания-
та си и да ги развиете, проче-
тете литературата по тази 
дисциплина. Това ще ви помог-
не да разберете по-добре хо-
рата около вас и самите себе 
си.

Необходимо е да се изуча-
ват историята и литерату-
рата на революционните епо-
хи и движения, да се направят 
изводи от техните грешки и 
постижения, умело да се въз-
разява на привържениците на 
капитализма и противници-
те на анархията.

Творенията на Бакунин, 
Кропоткин, Волин трябва да 
станат ваши настолни книги. 
В същото време бъдете кри-

тични към всичко, което че-
тете. Запомнете: не всичко, 
което анархистите от мина-
лото са правили, е правилно. 
Ако те са влизали в съюзи със 
собствениците на предпри-
ятия, с капиталисти, с дър-
жавата или с политическите 
партии, те са сгрешили и са 
изменили на целите на осво-
бождението на потиснати-
те. Проучете грешките им, 
за да не ги повтаряте.

Изучавайте художествена-
та литература, фантастика-
та. Видните писатели от 19-
ти и 20-ти век произнасят 
смъртна присъда над капита-
листическата система. Те ще 
ви разкрият опаката страна 
на живота в капиталистиче-
ското общество, в което чо-
век не може да бъде свободен 
и щастлив.

Не забравяйте за киното. 
Не се ограничавайте само с 
филми за революцията (макар 
и полезни). Запомнете: голя-
мото европейско кино има съ-
щата функция като литера-
турата.

Здраве и сила

Анархистът трябва да се раз-
вива физически и да закалява 
силата на волята си.

Не е срамно да бъдем сла-
би, срамно е да не се стремим 
да се развиваме. Какво дава 
сила на тялото и волята? По-
голямо уважение към другите 
и повече тежест на думите. 
Тази сила увеличава възмож-
ностите за самоорганизация 
и шансовете за благоприятен 
изход в силовите сблъсъци.

Алкохолът, тютюнът и 
другите наркотици трябва да 
бъдат изключени. Няма нищо 
естествено и полезно в нали-
ването или убиването на бе-
лите дробове. Това не е свобо-
да, а вътрешно робство. Пом-
нете: когато сте били дете 
и сте играли в двора и в при-
родата, не сте се нуждаели 
от стимуланти, за да получи-
те удоволствие и радост от 
живота. Властта и болното 
общество, породено от нея, 
обаче внушават всевъзмож-
ни мерзости чрез „традиции” 
и толерантност към тези по-

роци. Освен това, алкохоли-
змът и наркоманията са сред 
основните фактори за дегра-
дацията на народа, от която 
властниците печелят.

Рационалното хранене 
също е добра основа за здраво 
тяло. То е сложна система за 
грамотно потребление на въ-
глехидрати, протеини, мазни-
ни, минерали и витамини.

Бойни умения

За да се защитаваме и да се 
борим за свободата, трябва 
да бъдем в състояние да полз-
ваме хладно и огнестрелно 
оръжия, да притежаваме уме-
ния за колективен бой. Без 
това анархистическото об-
щество ще остане утопия. 
2-3 тренировки по бойни из-
куства на седмица трябва да 
станат норма за положител-
ния човек.

Досега от пацифисти и ре-
формистки настроени анар-
хисти се чуват скептични ко-
ментари за личните оръжия. 
Това е ярко доказателство, че 
пацифизмът е интегриран в 

капиталистическата систе-
ма. През цялата история сво-
бодата е съществувала само 
там, където хората са мог-
ли да я защитят. Правото на 
оръжие и способността да го 
използваме винаги са били ат-
рибути на свободния човек – 
това е нещо, което се прие-
ма за даденост. Днес обаче 
се твърди, че за човек е опас-
но да има оръжие: казват, че с 
негова помощ ще се избиваме 
взаимно. Това е лъжа в служба 
на властниците.

Способността да се бора-
ви с оръжие, познаването на 
военната тактика и стра-
тегия и уменията за оцелява-
не са предпоставки за победа-
та. Периодичното обучение в 
стрелба, участието в такти-
чески тренировки, ориенти-
ране, „див” туризъм ще създа-
дат необходимата база. •

Анархисти от Белорусия
(следва)


