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	 Още	 в	 древността	 жените	 са	 водили	 борба	 за	
равнопоставеност	 в	 обществото,	 но	 дискриминация,	
потисничество	 и	 насилие,	 основани	 на	 полов	 признак	

продължават	да	съществуват	в	цял	свят.	

 На 8-ми март отбелязваме вековната история на 
организираните борби за икономическа и политическа 
еманципация на жените по света. През	 периода	 на	
управление	на	БКП	в	България	датата	се	изпразва	от	борбено	
съдържание,	 заради	 което	 го	 възприемаме	 като	 “празник”	
на	 майката,	 жената	 и	 колежката,	 на	 които	 поднасяме	
цветя.		Международният	ден	на	жените,	обаче,	има	дълга	и	
вълнуваща	история.	Корените му са в женските движения 
за равни права и за борба против войната и насилието от 

началото на 20 век. 

	 Международният	 ден	 на	 жените	 дълго	 време	 няма	
фиксирана	дата.	Твърди	се,	че	легендарното	първо	масово	
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шествие	 на	 работещи	 жени	 се	 е	 състояло	 именно	 на	 
8 март (1857),	когато	работничките	от	шивашки	и	текстилни	
предприятия	в	Ню	Йорк	излизат	на	протест	срещу	лошите	
условия	на	труд	и	ниското	заплащане.	Жените	са	атакувани	и	
разпръснати	от	полицията.	Две	години	по-късно,	текстилните	
работнички	 създават	 своя	 първи	 работнически	 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	Американската	
социалистическа	партия.	

	 На	27 август 1910 г.	в	Копенхаген	се	провежда	първата	
международна	 конференция	 на	 жените,	 организирана	 от	
социалистическия	 интернационал.	 По	 предложение	 на	
германската	 социалистка	 Клара	 Цеткин	 се	 приема	 всяка	
година	в	една	от	първите	недели	на	пролетта	да	се	празнува	
деня	на	работничките	и	на	международната	им	солидарност.	
Целта	е	да	се	мобилизират	широките	женски	трудови	маси	
за	борба	за	равноправие	с	мъжете	във	всички	обществени	
сфери	на	живота.	

	 Първият	Международен	ден	на	жените	се	обявява	на	
18 март 1911 г.,	на	40	годишнината	от	Парижката	комуна,	с	
искания	за	политически	и	икономически	права	на	жените.	

	 През	 1911 г.	 Международният	 ден	 на	 жените	 се	
отбелязва	в	Австрия,	Дания,	Германия	и	Швейцария,	а	през	
1913	г.	във	Франция	и	в	Русия.

	 Датата	 25 март 1911 г.	 става	 печално	 известна	 в	
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Ню	 Йорк	 заради	 пожар	 във	 фабрика	 за	 дрехи,	 при	 който	
загиват	146	работници.	Повечето	от	жертвите	са	италиански	
и	еврейски	имигранти	-	123	от	тях	са	жени.	Хората	умират	
от	 изгаряне,	 задушаване	 или	 скачане	 от	 прозорците	 на	
фабриката,	 в	 опит	да	 се	 спасят	 от	 пламъците.	В	 тези	дни	
е	 било	 практика	 шефовете	 да	 заключват	 вратите	 към	
стълбищата	и	изходите,	 за	да	 се	ограничи	напускането	на	
работното	място!

	 Демонстрациите	 на	 жените	 в	 Русия	 се	 смятат	 за	
първия	 етап	 на	 Руската	 революция	 от	 1917	 г.	 На	 8 март 
1917 г.	 работничките	 от	 Петроград	 (Санкт	 Петербург)	
излизат	на	демонстрация	срещу	глада,	войната	и	царизма.	В	
демонстрацията	се		включват	и	много	мъже-металурзи.	Два	
дни	по-късно	цар	Николай	 II	 нарежда	на	 генералите	си	да	
стрелят,	ако	е	необходимо,	за	да	прекратят	бунта	на	жените.	
Царят	е	принуден	да	абдикира	и	временното	правителство	
дава	на	жените	право	на	глас.
Събитията	в	Русия	дават	на	Международния	ден	на	жените	
неговата	официална	дата.	
	 През	1922 г.,	с	помощта	на	Клара	Цеткин,	Ленин	прави	
от	Международният	ден	на	жените	комунистически	празник.	
Китайските	комунисти	също	започват	да	го	празнуват..	

	 През	1915 г.	е	първото	публично	честване	на	8	март	
в	България.	След	1944	г.,	в	 годините	на	социалистическия	
(болшевишкия)	 режим,	 фокусът	 на	 	 8	 март	 е	 изместен	 -	
от	 ден	 за	 борба	 той	 бива	 превърнат	 в	 ден	 за	 празнуване	
на	 “постиженията	 на	 майките	 и	 колежките.”	 Партията	
налага	тенденцията,	че	с	еманципацията	на	работничките,	
“женският	въпрос”	е	решен.
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АНАРХИСТКИТЕ В САЩ 
В НАВЕЧЕРИЕТО НА ХХ ВЕК

Ема Голдман
	 Родена	в	Русия	през	1869	г	израства	
в	САЩ,	за	да	се	превърне	в	една	от	
най-ярките	фигури	във	феминисткото	
движение.	 Радикализиращ	 момент	
в	 политическата	 и	 дейност	 е	
обесването	 на	 анархистите	 след	
демонстрациите	 за	 осемчасов	
работен	 ден	 в	 Чикаго	 през	 1886	 г.,	
дали	начало	на	Деня	на	труда,	1	май.	

	 През	 годините	 се	 бори	 за	
правата	 на	 жените,	 в	 това	 число	

репродуктивните	ни	права.	По	време	на	Първата	световна	
война	протестира	срещу	задължителната	военна	служба	на	
мъжете	 и	 излежава	 затворническа	 присъда	 за	 протестите	
си.	Прекарва	остатъка	от	живота	си	в	изгнание.	

“Дайте ни доброволно каквото ни 
принадлежи, а ако не ни го дадете ще си го 

вземем със сила.”

“Най-непростимият грях в обществото е 
независимото мислене.”

“Ако изборите променяха нещо, щяха да ги 
забранят.”
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Маргарет Сангър
	 Съвременничка	 на	 Емма	
Голдман	 от	 град	 Ню	 Йорк,	
Сангър	 също	 е	 редовен	 обект	 на	
репресии	 заради	 политическата	 и	
социалната	си	дейност	за	трудови	
и	репродуктивни	права	на	жените.	
 
	 Тя	 въвежда	 в	 употреба	
понятието	 “контрол	 на	
раждаемостта	 от	 страна	 на	
жените”,	 нелегална	 идея	 в	

началото	 на	 20	 век.	 Започва	 да	 издава	 литература	 в	
областта	 на	 сексуалното	 образование,	 заради	 което	 е	
преследвана	от	закона	и	напуска	САЩ	през	1915	г.	Когато	
обвинението	 отпада,	 отваря	 клиника	 за	 контрацепция	 в	
Бруклин,	но	получава	затворническа	присъда	за	нарушаване	
на	обществения	ред.	

	 Впоследствие	Сангър	основава	няколко	организации	
и	се	бори	за	легализиране	на	контрацепцията.

	 В	Русия	става	свидетел	на	Октомврийската	
революция,	 но	 бързо	 се	 разочарова	 от	 авторитаризма	 на	
болшевиките	 и	 новосформираната	 Съветска	 държава.	
Протестира	 срещу	 жестоките	 репресии	 от	 страна	 на	
Ленин	 спрямо	 анархистите,	 регистрира	 се	 като	 анархист,	
депортирана	е	от	Съветския	Съюз	и	се	озовава	във	война	
едновременно	със	СССР	и	САЩ.	

	 След	избухването	на	гражданската	война	в	Испания,	
Голдман	заминава	там,	за	да	подкрепи	Революцията.

“Жената е абсолютен господар на своето тяло“



8

	 Родена	 през	 1866,	 Волтерин	 дю	
Клер	 е	 сред	 първите	 анархистки	
писателки	 в	 САЩ.	 И	 тя	 като	 Ема	
Голдман	се	запалва	по	анархизма	след	
потушаването	 на	 работническите	
бунтове	в	Чикаго	през	1886	г.	

	 Яростно	 критикува	 обществения	
ред,	 правителството,	 капитализма,	

застава	 срещу	 брака,	 държавата,	 редовната	 армия	 и	
обществения	и	религиозен	контрол	над	женската	сексуалност	
и	налагането	на	стандарти	за	женска	красота.	

Волтерин дю Клер

Луси Парсънс

	 Родена	 в	 Тексас	 през	 1853	
г.,	 Луси	 остава	 в	 историята	 като	
първата	 цветнокожа	 активистка	
срещу	 държавата	 и	 капитала.	
Участва	в	различни	движения,	като	
критикува	 расизма,	 сегрегацията,	
Гражданската	 война	 и	 ерата	 на	
Джим	Кроу.	

	 Убедена	е,	че	правителството	
трябва	 да	 бъде	 разрушено,	 а	 капитализма	 унищожен	 на	
всяка	 цена.	 	 Бори	 се	 за	 расова,	 икономическа	 и	 полова	
справедливост.	 Омъжва	 се	 за	 Албърт	 Парсънс,	 с	 когото	
участва	в	организирането	на	протеста	в	Чикаго	през	1886	г.,	
останал	в	историята	като	Аферата	от	Хеймаркет.	
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АНАРХИСТКИ НА БАРИКАДИТЕ:  
от Парижката комуна до 
революцията в Рожава

Луиз Мишел

	 Френска	 анархо-
революционерка	 и	 учителка,	
родена	през	1830	г.,	Луиз	Мишел	
брани	 Парижката	 комуна	 в	
редиците	 на	 Националната	
гвардия	и	работи	като	парамедик	
по	 време	 на	 германската	
окупация.	

	 Убедена	 привърженичка	
на	 революционното	 насилие	
като	политически	инструмент	по-
убедителен	и	ефективен	от	бавния	и	постепенен	реформизъм	
на	либералите.	

	 Аресутвана	и	съдена	за	действията	си,	Мишел	отказва	
юридическа	 защита,	 сама	 се	 представлява	 пред	 съда	 и	 е	
осъдена	на	депортация	и	изгнание.	Извън	Франция	изучава	
анархизма	и	пише	анархистка	литература.		

	 Завръща	 се	 във	 Франция	 след	 амнистията	 на	

	 Албърт	 е	 сред	 екзекутираните	 в	 тези	 събития	
анархисти,	а	Луси	продължава	да	се	бори	за	свобода	и	да	
пише	за	анархизма	до	смъртта	си.
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членовете	на	Комуната.	

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

	 Продължава	 революционната	 си	 борба	 във	 и	 извън	
затворите	до	края	на	дните	си	през	1905	г.	

	 Тя	 е	 родена	 през	 1885	 г.	
в	 г.	 Александровск	 (Украйна)	 в	
семейство	на	военни.	16	 годишна	
тя	 напуска	 семейството	 си	 и	
започва	да	работи.	Първоначално	
е	 писар	 в	 кантора,	 след	 това	
започва	 да	 мие	 бутилки	 в	 един	
завод	 за	 производство	 на	 водка	
и	ликьори.	В	свободното	си	време	
чете	 революционна	 литература	 и	

се	оформя	идейно	като	анархист.	В	завода	се	присъединява	
към	местната	анархистическа	група.	Приема	концепцията	за	
революционния	терор	и	заедно	с	други	анархисти	участва	в	
множество	нападения	и	експроприации.

	 През	1907	г.	полицията	я	арестува	в	Херсон.	Съдът	я	
осъжда	на	смърт,	но	впоследствие	присъдата	е	заменена	с	
доживотен	затвор.	Първоначално	лежи	в	Петропавловската	
крепост	в	Петербург,	а	после	е	изпратена	на	заточение	в	Сибир.	
През	 1910	 успява	да	избяга	 оттам	и	 отива	 в	Съединените	
щати.	Там	тя	се	включва	активно	в	работническото	движение	

Мария Никифорова 
(Маруся)
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и	става	един	от	най	дейните	активисти	на	„Съюзът	на	руските	
работници	в	САЩ	и	Канада“.

	 В	началото	на	1913	г.	заминава	за	Испания,	където	се	
свързва	с	местните	анархисти.	В	Мадрид	тя	отново	участва	
въоръжени	 нападения	 над	 банкови	 клонове,	 магазини	 и	
домове	на	богаташи.	При	едно	от	тези	нападения	е	ранена.	
Другарите	и	я	изпращат	да	се	лекува	във	Франция.	В	Париж	
тя	 се	 запознава	 с	 големия	 теоретик	 на	 анархизма	 Петър	
Кропоткин	и	известно	време	работи	в	ателието	на	световно	
известния	скулптор	Огюст	Роден.	Сключва	брак	с	полския	
анархист	Витолд	Бжостек.

	 По	 време	 на	 Първата	 световна	 война	 Мария	
Никифорова	 завършва	 школа	 за	 офицери	 и	 е	 изпратена	
да	 се	 сражава	 срещу	 турските	 войски	 на	Балканите.	През	
Февруари	1917	г.	след	като	научава	за	промените	случващи	
се	Русия	 тя	дезертира	от	френската	армия	и	 заминава	 за	
там.	 Първоначално	 отива	 в	 Петербург,	 където	 активно	
се	 включва	 в	 митингите	 организирани	 от	 работниците	 и	
кронщадските	 моряци	 против	 временното	 правителство	
на	 Керенски.	 Впоследствие	 заминава	 за	 родния	 си	
Александровск,	 където	 през	 август	 1917	 г.	 анархистите	
завземат	 града	 и	 заедно	 с	 болшевиките	 създават	 „Съвет	
на	работническо	 селските	депутати“	 .	Маруся	 с	 включва	в	
създадената	от	безвластниците	военна	структура	наричаща	
се	„Черната	гвардия“,	която	успява	да	ликвидира	съпротивата	
на	царските	офицери	и	започва	да	налага	контрибуции	над	
богатите	 граждани.	 Активно	 подпомага	 с	 пари	 и	 оръжие	
новосформиращата	се	въстаническа	армия	на	Нестор	Махно	
в	Гуляй	поле.	През	същата	година	ръководената	от	Маруся	
Никифорова	„Черна	гвардия“	започва	обиколка	в	градовете	
Екатеринослав,	Одеса,	Херсон,	Николаев,	Мелитопол	и	др.	
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Във	всеки	град	организира	митинги	и	демонстрации	на	които	
представя	на	хората	идеите	на	анархизма.	Числеността	на	
водената	от	нея	„Черна	гвардия“	достига	500	души.	

	 В	 началото	 на	 1918	 г.	 гвардията	 и	 заедно	 с	
червеноармейски	отряди	водят	тежки	сражения	с	германски	
и	 австро-унгарски	 военни	 части.	 Принудена	 да	 отстъпи	 тя	
заминава	за	Крим	и	посещава	градовете	Севастопол,	Ялта	
и	 Федосия	 където	 е	 посрещната	 от	 местното	 население	
с	 неописуема	 радост.	 През	 април	 1918	 г.	 тя	 пристига	
в	 Мелитопул,	 където	 я	 очаква	 неприятна	 изненада.	
Доскорошните	 и	 съюзници	 болшевиките	 я	 арестуват,	 като	
я	обвиняват	в	 грабежи	и	убийства.	Чрез	застъпничеството	
на	Махно	и	главнокомандващият	червенорамейските	части	
в	този	район	Антонов-	Овсеенко	обаче	скоро	е	освободена.	
Заминава	 за	 Гуляй	 поле,	 където	 активно	 се	 включва	 в	
пропагандната	дейност	на	махновската	въстаническа	армия.	
Като	санитар	тя	се	грижи	за	болните	и	ранени	махновци.

	 През	юни	1919	г.	Маруся	събира	група	от	60	човека	с	
които	замисля	да	извърши	терористични	актове	и	нападения	
над	белогвардейски	военни	части	ръководени	от	Деникин	и	
Колчак.	В	град	Таганрог	успява	да	взриви	бомба	в	щаба	на	
генерал	Деникин.	На	29	юли	Маруся	и	съпругът	и	Витолд	са	
арестувани	от	белогвардейците	в	Севастопол	и	са	осъдени	
на	смърт.	На	3	септември	1919	г.	двамата	са	обесени	в	двора	
на	 севастополския	 затвор.	 Последните	 думи	 на	 Маруся	
Никифорова	 преди	 да	 увисне	 на	 въжето	 са:	 „Да	 живее	
анархията!“
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Фани Каплан

	 На	 30	 август	 1918	 г.	 в	
Москва	проехтяват	три	изстрела,	
които	 можеха	 да	 променят	
съдбата	на	Русия	и	на	социализма	
„в	най-общия	смисъл	на	думата“,	
а	 може	 би	 и	 на	 човечеството.	
Стрелецът	 е	 жена	 –	 Фани	
Каплан,	а	нишанът	е	Ленин,	който	
излиза	 от	 митинг	 в	 оръжейната	
фабрика	на	Михелсон	 в	 едно	от	
столичните	предградия,	където	е	
произнесъл	 реч	 за	 „диктатурата	
на	буржоазията	и	диктатурата	на	
пролетариата“.

	 На	 три	 крачки	 от	 Ленин,	 Фани	 стреля	 три	 пъти	 в	
него.	 Куршумите	 попадат	 във	 врата	 на	 вожда,	 но	 не	 го	
засягат	 смъртоносно.	 Макар	 че	 настъпва	 суматоха	 около	
вдигането	 на	 падналия	 на	 земята	 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	
отвежда	 на	 Лубянка.	 В	 разпита	 ѝ	 участват	 най-висшите	
началства	 на	 инквизиционно-екзекутивното	 ведомство	
на	 диктатурата	 –	 прокурорът	 и	 „народен	 комисар“	
Курски	 (К)	 и	 заместникът	 на	 Дзержински	 Петерс	 (П).	 
 
В	архивите	е	останал	протоколът	от	този	разпит:
 К:	Как	се	казвате?
 Ф (Фани):	Отказвам	да	отговоря.
 К:	 Отказвате	 да	 кажете	 името	 си?	 Поради	 какъв	
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мотив?
 Ф:	Отказвам	да	отговоря.
 К:	Откъде	взехте	оръжието?
 Ф:	Това	няма	значение.
 К:	Кой	ви	даде	оръжието?
 Ф:	Няма	да	ви	го	кажа.
 К:	С	 кого	 сте	 във	връзка?	С	каква	организация	или	
група?
 Ф:	(Мълчание).
 К:	Повтарям:	С	кого	сте	във	връзка?
 Ф:	Не	желая	да	отговарям.
 К:	 Чули	 ли	 сте	 да	 се	 говори	 за	 терористическата	
организация	на	Скоропадски?
 Ф:	Нямам	намерение	да	разговарям	по	този	сюжет.
 К:	Защо	стреляхте	срещу	Ленин?
 Ф:	Стрелях	поради	моите	убеждения.
 К:	Колко	пъти	стреляхте	срещу	Ленин?
 Ф:	Не	съм	ги	броила.
 К:	С	какъв	револвер	стреляхте?
 Ф:	Няма	да	кажа.	Не	желая	да	издавам	детайли.
 К:	Искали	ли	сте	от	Биценко	да	ви	отведе	в	Кремъл,	за	
да	видите	Ленин?
 Ф:	Била	съм	веднъж	в	Кремъл	и	никога	не	съм	искала	
да	видя	Ленин.
 К:	 В	 чантата	 ви	 е	 намерен	 билет	 за	 влака	 от	 гара	
Томилино.	Ваш	ли	е	този	билет?
 Ф:	Не	съм	ходила	в	Томилино.
 П:	 Къде	 живеехте,	 когато	 избухна	 Октомврийската	
революция?
 Ф:	 По	 време	 на	 октомврийския	 преврат	 се	 намирах	
в	 болницата	 в	 Харков.	 Аз	 се	 отнасям	 отрицателно	 към	
него,	 защото	 болшевиките	 завзеха	 властта,	 без	 да	 бъдат	
упълномощени	от	народа,	от	конгреса	на	Съветите.
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 П:	Къде	сте	учила	и	къде	сте	работила?
 Ф:	 Учих	 в	 къщи.	 Работила	 съм	 в	 комуналните	
кооперативи	в	Симферопол	и	получавах	150	рубли	месечно.
 П:	Вие	ли	стреляхте	срещу	Ленин?	Потвърждавате	ли	
го?
 Ф:	Аз	стрелях	срещу	Ленин.	Реших	това	през	февруари	
(1918).	 Тази	 мисъл	 узря	 в	 Симферопол	 и	 от	 този	 момент	
започнах	да	се	приготвям	да	направя	решителната	крачка.
 П:	 Преди	 революцията	 в	 Петроград	 или	 в	 Москва	
живеехте?
 Ф:	 Нито	 в	 Петроград,	 нито	 в	 Москва…	 Родена	 съм	
в	 Украйна	 във	 Волинска	 провинция.	 Бях	 в	 тюрмата	 като	
привърженица	 на	 анархизма.	 Бях	 изпратена	 там,	 защото	
участвах	 в	 организирането	 на	 една	 бомбена	 експлозия	 в	
Киев.	Сега	не	съм	в	анархистическите	редици.	Към	коя	група	
принадлежа	 в	 момента	 не	 считам	 за	 полезно	 да	 кажа…	
Стрелях	срещу	Ленин	понеже	мисля,	че	той	е	предател	на	
революцията	и	 че	 неговата	личност	ще	 унищожи	вярата	 в	
социализма	 за	 десетилетия.	Що	 се	 отнася	 до	 последното,	
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	 подпише	 следствения	
протокол,	защото	иска	да	се	коригира,	че	сега	не	е	анархист,	
макар	 да	 е	 била	 в	 тюрмата	 в	 продължение	 на	 11	 години	
като	такава	между	16	и	27	годишната	си	възраст,	от	където	
е	 освободена	 заедно	 с	 другите	 политически	 затворници	 и	
посрещната	тържествено	от	народа	през	март	1917	г.	Както	
се	 вижда	 от	 показанията	 ѝ,	 тя	 проявява	 изключителна	
твърдост	 и	 увереност	 в	 себе	 си,	 прилагайки	 стриктно	
инструкциите	 за	 нелегална	 работа:	 да	 говори	 възможно	
най-малко,	да	не	разкрива	детайли	за	себе	си	и	най-вече	за	
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другарите	си.	Съзнавайки	жестоката	истерия	на	марксистко-
ленинската	партия,	 тя	елиминира	всяко	отъждествяване	с	
каквато	и	да	е	идеологическа	тенденция,	с	изключение	на	
привързаността	си	към	социализма	като	цяло.

	 Без	 да	 се	 колебае,	 когато	 не	 мълчи	 или	 отказва	 да	
говори,	 тя	 изразява	 лаконично	 основните	 моменти	 в	 своя	
живот.	Не	споменава	нищо	за	другарите	си,	за	членуването	в	
групи	или	организации	и	не	признава	нищо	положително	във	
вожда	на	болшевиките	и	неговата	партия,	без	да	се	колебае,	
че	думите	ѝ	ще	предизвикат	бясна	омраза	у	копоите	на	ЧК	
–	безспорни	доказателства	за	силата	на	нейния	дух	и	идеи.	
Чекистите	разпитват	четирима	нейни	другари	съзатворници,	
напразно	 искат	 да	 изтръгнат	 „свидетелства“,	 които	 да	
я	 компрометират.	 Една	 от	 тях,	 Радзиловская	 завършва	
показанията	 си	 така:	 По	 време	 на	 нашите	 срещи	 имах	
впечатлението,	че	Фани	е	пламенен	борец	срещу	царизма	и	
абсолютно	уравновесен	човек.

	 Всичко	 това	 става	 в	 една	 свръхнапрегната	
международна	 и	 вътрешна	 обстановка,	 когато	 други	
революционери	 екзекутират	 в	 същия	 ден	 шефа	 на	 ЧК	 в	
Петроград	 Мойсей	 Урицки.	 Болшевишката	 пропаганда	
свързва	двата	терористически	акта,	опитвайки	се	да	докаже,	
че	съществува	заговор	в	който	е	замесен	и	„международният	
империализъм“.
 
	 Четири	 дни	 по-късно	 в-к	 „Известия“	 на	 ВЦИК	 от	
4	 септември	 1918	 г.	 съобщава:	 Вчера,	 по	 заповед	 на	 ЧК	 е	
разстреляна	 Фани	 Каплан	 –	 лицето,	 което	 стреля	 срещу	
другаря	Ленин.

	 В	архивите	липсва	заповедта	за	екзекуцията	на	Фани!	
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Гробът	не	е	известен,	нито	къде	е	нейният	труп.	Предполага	
се,	че		е	разстреляна	в	Кремъл,	а	трупът	ѝ	е	изгорен.
	 Със	своя	кураж	и	достойнство	Фани	Каплан	заслужава	
признателността	 на	 всеки	 привърженик	 на	 Социалната	
революция,	който	отхвърля	всяко	общество,	построено	върху	
експлоатацията,	насилието	и	клеветата	срещу	анархистите.

ЖЕНИТЕ В ИСПАНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

	 В	зората	на	20ти	век	анархистите	в	Испания	–	мъже	и	
жени	–	формулират	своя	визия	за	хоризонтално,	комунитарно	
общество,	 в	 което	жените	и	мъжете	ще	 участват	наравно.	
Въпреки	 това,	 в	 навечериято	 на	 Гражданската	 война	 в	
Испания	 повечето	 жени	 далеч	 не	 са	 “готови”	 да	 участват	
наравно	с	мъжете	в	борбата	за	осъществяване	на	този	идеал.	
Организираното	 анархо-синдикалистко	 движение	 (CNT)	 се	
ориентира	към	борбите	на	работното	място,	а	болшинството	
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жени	 в	 Испания	 не	 работят	 във	 фабриките.	 Повечето	 от	
работещите	 за	 пари	 (предимно	 в	 текстилната	 индустрия)	
работят	 надомно	 на	 ишлеме	 и	 не	 са	 синдикализирани.	
Жените,	 които	 извършват	 платен	 труд	 и	 имат	 семейства	
продължават	да	носят	и	двойната	отговорност	на	домакини	
и	майки.	Потиснатия	статут	на	жените	в	Испания	ги	прави	
подчинени	на	мъжете	дори	в	контекста	на	революционното	
анархистическо	движение.

	 За	 да	 участват	 активно	 в	 революционната	 борба	
жените	 трябва	 да	 се	 “подготвят”	 като	 обърнат	 специално	
внимание	 на	 специфичните	 аспекти	 в	 живота	 им,	 които	
характеризират	 подчиненото	 им	 положение	 в	 обществото.	
С	 тази	 цел,	 през	 май	 1936	 г.	 група	 анархистки	 основават	
Мухерес	 Либрес	 (Свободните	 жени),	 първата	 автономна	
пролетарска	 феминистка	 организация	 в	 Испания.	 Целта	
им	 е	 да	 сложат	 край	 на	 “тройното	 робство	 на	 жените:	 на	
невежеството,	капитала	и	мъжете”.	Някои	от	основателките	
на	 организацията	 принадлежат	 на	 професионалните	 или	
полу-професионални	 класи,	 но	 членуващите	 жени	 (около	
20,000	през	1937	г.)	са	предимно	от	работническата	класа.	
Мухерес	 Либрес	 се	 стремят	 да	 преодолеят	 бариерите	
на	 невежеството	 и	 липсата	 на	 опит,	 които	 ограничават	
женското	 участие	 в	 борбата	 за	 по-добро	 общество,	 както	
и	 да	 се	 изправят	 срещу	 мъжката	 доминация	 в	 самото	
анархистическо	движение.

	 По	думите	на	една	от	участничките:
“В борбата за свобода, мъжете революционери се изправят 
само срещу външния свят, който противоречи на стремежите 
им за свобода, равенство и социална справедливост. Жените 
революционерки трябва да се борят на две нива. Първо да се 
борим за външната си свобода. В тази борба мъжете са техни 
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съюзници в същите идеали в идентична кауза. Ала жените 
трябва да се борят и за вътрешното си освобождение, което 
при мъжете е даденост от векове. И в тази борба жените са 
сами.”

	 Официално	 организацията	 не	 отдава	 на	 никой	 от	
трите	 фактора	 (невежество,	 капитализъм,	 патриархат)	
водещо	 внимание,	 но	 повечето	 им	 дейности	 са	 насочени	
към	 образование	 с	 цел	 преодоляване	 на	 невежеството	 и	
към	справяне	с	икономическата	експлоатация.	В	преглед	на	
публикациите	си	по	“женския	въпрос”	във	в.	“Работническа	
солидарност”	 (Solidaridad	 Obrera)	 от	 1935,	 Лусия	 Санчез	
Саорнил,	съоснователка	на	Мухерес	Либрес	пояснява:

 “Определено вярвам, че решението на проблемите на 
жените, произтичащи от пола може да се намери единствено в 
решението на икономическия проблем. В революцията. Нищо 
повече. Всичко друго може само да даде продължение на 
старото заробване под ново име.”

	 Непосредствени	предшественички	на	Мухерес	Либрес	
се	 появяват	 през	 1934,	 когато	 малка	 група	 анархистки	 в	
Мадрид	и	Барселона,	независимо	едни	от	други,	забелязват	
тревожно	 малкия	 брой	 жени	 сред	 активните	 членове	 на	
CNT.		
Отбелязват,	че:

 “...жените идваха на срещи по един път – може дори 
да се присъединят - или идваха на неделен излет, или на 
среща на дискусионна група, но само веднъж, след което 
изчезваха… Дори в сектори, където имаше много работнички, 
например в текстилния, рядко жени взимаха думата на срещи 
на синдиката. Започнахме да се тревожим, че губим толкова 
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много жени, затова решихме да направим женска група по тези 
проблеми… През 1935 г. изпратихме призив към всички жени 
в безвластническото движение … но се фокусирахме главно 
върху по-младите другарки. Нарекохме се “Женска културна 
група” (Grupo cultural femenino, CNT).

	 Първоначално	тази	група	на	жените	съществува	общо	
взето	под	шапката	на	CNT,	подготвяйки	жените	за	активно	
участие	в	организираното	анархистическо	движение.	Скоро	
жените	в	Мадрид	и	Барселона	се	свързват	и	заключават,	че	
сложния	процес	на	подготовка	изисква	повече	автономност,	
ако	 искат	 да	 достигнат	 до	 жените,	 до	 които	 искат	 да	
достигнат	по	начина,	по	който	искат	да	се	случи	това.	Тогава	
основават	Mujeres	Libres.

	 Анархистите	 като	 цяло	 се	 противопоставят	 на	
отделната	 борба	 и	 на	 отделна	 организация	 на	 жените	
насочена	 към	 пряко	 действие	 за	 постигане	 на	 равенство.	
Когато	през	октомври	1938	г.	Мухерес	Либрес	пожелават	да	
бъдат	 признати	 като	 автономен	 клон	 в	 анархистическото	
движение	 еквивалентен	 на	 идеологическата	 организация	
FAI	или	младежката	FIJL,	заявлението	им	е	отхвърлено,	на	
основание,	 че	 “специфично	 женска	 организация	 ще	 внесе	
елемент	на	разединение	и	неравенство	в	безвластническото	
движение	и	ще	има	отрицателни	последствия	за	интересите	
на	 работническата	 класа.”	 Реакцията	 озадачава	 жените,	
които	 гледат	 на	 себе	 си	 като	 аналог	 на	 младежката	
организация	 (FIJL)	 и	 не	 разбират	 защо	 се	 прави	 разлика	
между	двете	автономни	организации.	Отказът	означава,	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.	
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	 Отхвърлянето	им	потвърждава	нуждата	от	автономна	
организация	за	дългосрочна	борба	с	именно	тези	проблеми	
вътре	в	анархисткото	движение.

ЖЕНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ В РОЖАВА
	 Съвременните	 проявления	 на	 революционния	
феминизъм	 често	 се	 свързват	 с	 процесите	 в	 Кюрдското	
освободително	движение,	започнали	в	началото	на	този	век.	

	 Цялостната	 промяна	 в	 политическата	 линия	 на	
Кюрдската	 работническа	 партия	 (ПКК),	 започнала	 още	
през	 90-те	 години	 	 -	 отхвърляне	 на	 марксизма-ленинизма	
и	 тесногръдия	 национализъм	 и	 прегръщане	 на	 идеите	
за	 либертарен	 демократичен	 конфедерализъм	 -	 съвсем	
естествено	 доведе	 и	 до	 издигане	 ролята	 на	 жената	 в	
обществото,	с	акцент	върху	женското	освобождение.	

	 Започнал	 като	 нарастване	 броят	 на	 жените	 в	
отрядите	 на	 ПКК	 и	 кюрдските	 политически	 организации	
в	 Турция	 и	 Турски	 Кюрдистан,	 този	 процес	 на	 женско	
еманципиране	 достигна	 кулминационната	 си	 точка	 с	
началото	на	революцията	в	Рожава	(Сирийски	Кюрдистан)	
през	2012	г.,	първоначално	насочена	срещу	режима	на	Асад	
и	управлението	на	партията	БААС	,	а	след	това	укрепна	още	
повече	в	епохалната	битка	срещу	Ислямска	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	защита	
се	утвърдиха	и	Женските	отряди	за	защита	(YPJ).	
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	 Създадени	 години	 преди	 това,	 Женските	 отряди	
за	 защита	 изиграха	 доста	 важна	 роля	 в	 битките	 срещу	
жестоките	 ислямистки	 фанатици	 и	 също	 така	 постигнаха	
изключителни	хуманитарни	успехи,	най-вече	в	спасяването	
на	стотици	йезидски	семейства	и	освобождаването	на	жени-
робини	от	Ислямска	държава.	

	 Женските	 отряди	 за	 защита	 не	 са	 просто	 придатък	
на	 доброволните	 Отряди	 за	 народна	 защита	 (YPG),	 а	
пълноправно	 женско	 опълчение,	 което	 ясно	 заявява	
своята	роля	в	кюрдското,	сирийското,	турското	и	като	цяло	
близкоизточното	 общество,	 скъсвайки	 с	 консервативната	
ислямска	традиция	и	изправящо	се	срещу	най-мракобесното	
й	 проявление	 в	 лицето	 на	 ислямистките	 орди	 на	
самопровъзгласилия	се	халифат.	

	 Но	женското	освобождение	в	кюрдското	общество	(а	
след	това	и	сред	другите	етноси	в	Сирия	и	Турция)	не	е	просто	
военно	опълчение.	То	е	закономерна	част	от	политическите	
и	социални	процеси	в	кюрдското	освободително	движение	
и	 се	 изразява	 с	 нарастване	 на	 женското	 участие	 на	
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всички	 обществени	 нива	 –	 от	 кварталните	 асамблеи	 до	
административните	 съвети,	 изградили	 изцяло	 женски	
институции	 на	 самоуправление	 във	 все	 още	 автономните	
райони	на	Сирийски	Кюрдистан.	На	научно	ниво	женската	
еманципация	 завладя	 и	 свободните	 академии	 там,	 като	
доведе	 дори	 до	 създаването	 на	 нова	 специалност	 за	
изучаване	–	jineology	–	от	“jin”	„жена”	на	кюрдски	език.	

Съпротивата в Турция

	 Подобни	процеси	се	случиха	и	сред	кюрдите	в	Турция	
по	 време	 на	 мирния	 процес	 и	 изграждането	 на	 автономни	
институции		там	през	2014	и	2015-година,	но	бяха	жестоко	
смазани	 от	 репресивният	 апарат	 на	 Ердоган	 по	 време	 на	
бруталните	репресии	срещу	кюрдите	в	частност	и	в	Турция	
като	цяло	през	2016-та	година	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	 съ-лидерите	 на	 про-кюрдската	 Демократична	 партия	
на	 народите	 (HDP),	 етническата	 туркиня	 Фиген Юксегда 
(понастоящем	 в	 затвора)	 или	 намиращата	 се	 в	 повече	 от	
100-дневна	гладна	стачка	кюрдска	депутатка	Лейла Гювен.

	 Днес,	заплашена	от	унищожение	от	силите	на	турската	
диктатура	 кюрдската	 автономия	 в	 Сирия	 вероятно	 ще	
зададе	 други	 парадигми	 и	 ще	 постави	 нови	 въпроси	 пред	
освободителното	движение	на	кюрдите	като	цяло	и	това	на	
жените	от	този	регион	на	света	в	частност.	
	 Едно	 обаче	 е	 ясно	 –	 започналото	 освобождение	 на	
близкоизточната	 жена	 не	 може	 да	 бъде	 спряно	 толкова	
лесно.	Особено,	когато	изборът	не	е	много	голям	и	се	свежда	
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до	факта	дали	ще	се	съпротивляваш,дали	ще	загинеш,	дали	
ще	гниеш	в	затвора	или	ще	си	домашна	сексуална	робиня.	

	 И	 ако	 подобно	 освобождение	 може	 да	 се	 случи	 и	
да	има	сериозни	успехи	в	регион	на	 света,	 където	жената	
традиционно	е	била	потискана	от	хилядолетия	и	превръщана	
в	робиня	от	„новите	халифи”	в	настоящето,	то	това	поставя	
редица	въпроси	пред	западния	феминизъм,	постигнал	много	
през	19	и	20	век,	но	притежаващ	много	повече	възможности	
за	 изява	 в	 момента	 в	 сравнение	 с	 тези	 на	 жените	 от	
Близкия	изток,	изправящи	се	не	само	срещу	консерватизма	
и	 патриархата,	 но	 и	 срещу	 най-жестоките	 религиозни	 и	
държавни	репресии!



25

АНАРХИСТКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

	 Докато	8ми	март	е	белязан	от	борбите	на	либералните	
феминистки	и	социалистките	за	граждански	и	трудови	права	
на	жените,	както	и	от	конфликтите	между	тези	две	течения	
относно	 “първоизточника”	 на	 потисничество	 над	 жените	
(патриархат	 или	 капитализъм),	 в	 България	 анархистките	
участват	в	организираната	революционна	борба	за	постигане	
на	своя	идеал	за	освобождение	на	потиснатите	маси.
 
	 Най-добре	 запазени	 исторически	 документи	
съществуват	 за	 периода	 на	 селско-работническите	 борби	
срещу	правителството	на	Демократическия	сговор,	и	особено	
от	Килифаревското	народно	въстание.

Мариола Сиракова
	 Мариола	Сиракова	е	родена	
на	14	август	1904	г.	в	с.	Килифарево	
в	семейство	на	чиновник.	Баща	и	
е	 запасен	 капитан	 и	 околийски	
началник	 във	 Велико	 Търново	 и	
директор	 на	 Популярната	 банка	
в	 селото.	 След	 преврата	 на	 9	
юни	 1923	 г.	 е	 председател	 на	
военната	 тричленната	 комисия	 в	
с.Килифарево.	

	 Началното	 си	 образование	 Мариола	 завършва	 в	
родното	си	село.	През	1919
г.	 записва	 ІV	 гимназиален	 клас	 в	 Търновската	 девическа	
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гимназия.	 В	 свободното	 си	 време	 участва	 в	 театралната	
трупа	 „Орфей“	в	Килифарево.	Още	от	тогава	запова	да	се	
увлича	по	безвластническите	идеи	и	попада	под	влиянието	
на	анархисти.	

	 Една	 вечер	 посещава	 руските	 гробища	 в	 Търново,	
където	 излезлият	 вече	 в	 нелегалност	 анархист,	 поет	 и	
публицист	 Георги	 Шейтанов	 изнася	 сказка	 пред	 ученици.	
Сиракова	 е	 дълбоко	 запленена	 от	 чара	 и	 обятелността	
на	 Шейтанов	 и	 между	 тях	 пламва	 любовна	 връзка,	 която	
остава	и	до	смъртта	им.	Увлечена	по	идеите	на	анархизма	
тя	 занемарява	 училището	и	 е	 принудена	да	презапише	VII	
клас,	 което	 предизвиква	 огромен	 скандал	 в	 семейството	
и.	 Това	 обаче	 не	 я	 спира	 и	 тя	 заедно	 с	 приятеля	 и	 от	
детинство	 Стефан	 Парасков	 (Станчо)	 заминават	 за	 Русе,	
където	 се	 включват	 в	 дейността	 на	 Русенската	 комуна	 –	
малко	общество	от	анархисти	обработващи	няколко	декара	
земя	 и	 опитващи	 се	 да	 живеят	 според	 принципите	 на	
самоорганизацията	 и	 самоуправлението.	 За	 да	 я	 откъснат	
от	 влиянието	 на	 безвластническите	 идеи	 родителите	 и	 я	
записват	да	завърши	образованието	си	в	Плевен.

	 На	 9-ти	 юни	 1923	 г.	 е	 обявен	 военен	 преврат	 в	
България.	 На	 места	 в	 страната	 избухват	 вълнения	 против	
него.	В	родното	и	Килифарево	е	обявено	народно	въстание,	
което	властта	смазва	с	нечувана	жестокост.	По	това	време	в	
Плевен	Мариола	Сиракова	продължава	да	поддържа	връзки	
с	анархисти.	В	нейната	квартира	се	укриват	издирвания	от	
властта,	превърнал	се	в	легенда	безвластник	Васил	Попов	
(Героя)	 и	 неговия	 приятел	 Вълко	 Шанков.	 Властта,	 която	
от	известно	време	я	подозира	за	тази	дейност	я	арестува	и	
Мариола	е	жестоко	инквизирана	и	изнасилена	в	плевенското	
полицейското	 управление.	 Тъй	 като	 тя	 до	 последно	 не	
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признава	 нищо,	 а	 и	 разследващите	 не	 могат	 да	 намерят	
доказателства	 е	 освободена.	 През	 юни	 1924	 г.	 след	 като	
завършва	VII	клас	се	прибира	в	Килифарево.	В	родното	си	
село	Сиракова	се	свързва	с	действащата	в	района	нелегална	
анархо-комунистическа	Килифаревска	чета	в	която	вече	са	
влезли	близките	и	приятели	от	детинство	-	Стефан	Парасков,	
братя	 Бълхови,	 Надежда	 Попова	 и	 др.	 Тук	 е	 и	 любимият	
и	 Георги	 Шейтанов.	 Започва	 активно	 да	 ги	 подпомага,	
като	 им	 носи	 храна,	 лекарства	 и	 дрехи.	 Укрива	 и	 лекува	
ранени	четници.	Заподозряна	от	властта	Мариола	е	отново	
арестувана,	но	скоро	след	това	е	освободена.	Този	арест	я	
принуждава	да	мине	в	нелегалност	и	да	се	присъедини	към	
четата.

	 След	 атентата	 в	 църквата	 „Света	 Неделя“	 в	 София	
и	 последвалите	 го	 кървави	 априлски	 събития	 от	 1925	 г.	
четата	 решава	 да	 се	 саморазтури.	 Шейтанов	 и	 Сиракова	
заминават	за	Ямбол,	като	идеята	им	е	оттам	да	преминат	в	
Турция.	Пристигайки	в	Нова	Загора	те	се	укрива	в	къщата	
на	 Мина	 Василева.	 Там	 Мариола	 Сиракова	 си	 разменя	
дрехите	 с	 нейната	 дъщеря	 Марийка	 Енчева.	 Марийка	 и	
дава	и	личната	 си	 ученическа	карта.	На	26	май	Шейтанов	
и	Сиракова	са	арестувани,	край	селата	Коньово	и	Младово.	
Откарани	са	обратно	в	Нова	Загора,	Тук	самоличността	им	е	
разкрита.	Мина	и	Марийка	също	са	задържани	от	полицията.	
Четиримата	 заедно	 с	 още	 други	 арестувани	 са	 качени	 на	
конвоиран	товарен	влак	с	цел	да	бъдат	изпратени	в	София.На	
28	май	влакът	спира	на	гара	Белово,	арестантите	са	свалени	
и	 закарани	 в	 местността	 „Гайтановец“.	 Тук	 полицията	 и	
военните	 ги	предават	на	четници	на	ВМРО	ръководени	от	
Йонко	 Вапцаров	 (баща	 на	 поета	 Никола	 Вапцаров),	 които	
безжалостно	ги	ликвидират	и	заравят.
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Надежда Попова 
(Надя)

	 Надежда	 Попова	 е	 родена	
през	1906	г.	в	с.	Килифарево.
Баща	ѝ	е	учител	в	селото	и	загива	
по	 време	 на	 Балканската	 война	
през	 1912	 г.	 Завършва	 гимназия	
в	 Търново	 и	 започва	 работа	 като	
шивачка.	

	 Под	 влияние	 на	 брат	 си	
Георги	С.	Попов	и	нейни	приятели	

	 Чак	 през	
1948	 г.	 когато	
идва	 „Народната	
власт“	 масовият	
гроб	 е	 отворен.	
При	 извършената	
съдебно-
медицинска	
експертиза	 е	
установено,	 че	
задържаните	 са	
били	 убивани	 с	
тъп	 предмет	 (най-

вероятно	 чук),	 с	 които	 са	 им	 били	 смазвани	 черепите.	
Новите	 управляващи,	 които	 са	 били	 добре	 запознати	
с	 анархистическото	 минало	 на	 Мариола	 Сиракова	 не	
позволяват	 костите	 и	 да	 бъдат	 пренесени	 и	 погребани	 в	
Килифарево.	Препогребват	я	в	общата	костница	на	избити	
антифашисти	в	Нова	Загора.

Мина	и	Марийка	Василеви.	Ятачки	на	Четата	
на	Шейтанов,	убити	на	гара	Белово.
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от	 детинство	 безвластниците	 -	 братя	 Бълхови,	 Стефан	
Парасков	и	др.	става	убедена	анархистка.	За	оформяне	на	
мирогледа	и	голямо	влияние	и	оказват	нейната	братовчедка	
Мариола	Сиракова	и	Георги	Шейтанов,	който	е	голям	приятел	
на	брат	ѝ.

	 На	 9-ти	 юни	 1923	 г.	 в	 България	 е	 обявен	 военен	
преврат.	 В	 отговор	 на	 това	 в	 родното	 и	 Килифарево	 е	
обявено	въоръжено	въстание,	чийто	ръководител	е	Георги	
С.	 Попов.	 Надежда	 се	 присъединява	 към	 въстаниците	 и	
става	санитарка,	като	подпомага	болните	и	ранените.	След	
разгрома	му	Попова	и	майка	ѝ	са	задържани	в	полицията.	
Подложени	са	на	нечуван	тормоз	за	да	кажат	къде	се	укрива	
брат	и.	Тъй	като	властта	не	получава	никаква	информация	
двете	са	освободени	и	се	завръщат	в	село.

	 След	създаването	на	Килифаревската	чета	Надежда	
Попова	става	активен	неин	помагач.	В	четата	освен	брат	ѝ	е	
и	нейният	годеник	Димитър	Бълхов.	На	16	април	1925	г.,	след	
като	отново	е	заплашена	от	арест,	бременната	вече	Надежда	
е	 принудена	 да	 премине	 в	 нелегалност.	 Тя	 престоява	 там	
до	началото	на	май,	 когато	четниците	решават,	 че	поради	
невъзможност	да	действат	трябва	да	се	разпръснат.	
Бълхов	 и	 Попова	 известно	 време	 се	 укриват	 при	 ятаци	
в	 Габровския	 балкан.	 За	 да	 запази	 детето	 си	 от	 лошите	
нелегални	условия	в	края	на	юни	1925	 г.	Надя	се	предава	
на	властите.	Русенският	военно-полеви	съд	я	осъжда	на	4	
години,	 които	 тя	 излежава	 в	 Пловдивския	 затвор.	 Там	 тя	
ражда	детето	си.	

	 Излежава	 само	 3	 години	 и	 при	 обявената	 амнистия,	
а	и	вече	болна	от	туберкулоза	е	освободена	и	се	завръща	в	
Килифарево.	През	същата	1929	г.	заминава	за	Югославия.		
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	 Пенка	 Стафунска	 е	 родена	
през	 1908	 г.	 в	 троянското	 село	
Борима	в	бедно	селско	семейство.	
Още	 в	 ранна	 възраст	 остава	
дълбоко	отвратена	от	социалната	
несправедливост,	 разделение	 и	
неравенство	в	обществото.	

	 Въпреки	че	е	слабо	грамотна	
тя	 започва	 да	 се	 интересува	 от	
идеите	 на	 анархизма	 и	 тъй	 като	

чете	трудно	предпочита	да	слуша	разговорите	и	диспутите	
по	тези	теми	които	водят	нейни	приятели	безвластници.	В	
средата	 на	 20-те	 години	 решава	 да	 премине	 към	 активна	
съпротива.	Първоначално	е	ятак	и	помагач,	а	в	последствие	,	
минава	в	нелегалност	и	се	включва	в	четата	на	легендарните	
анархисти	Васил	Попов	(Героя)	и	Тинко	Симов.	

	 На	17-ти	август	четниците	Васил	Попов	(Героя),	Михо	
Димитров,	 Пенка	 Стафунска	 и	 Димитър	 Рачев	 посещават	
къщата	 на	 своя	 ятак	 Захари	 Раев	 в	 село	 Орешак.	 Те	 не	
знаят,	 че	техният	домакин	вече	 ги	е	предал	и	след	тях	са	
изпратени	полицейски	части.	Не	знаят	също,	че	в	яденето	
което	той	им	дава	е	поставил	отрова.	Къщата	е	обградена	от	

Пенка Стафунска

	 Там	тя	се	среща	с	годеника	си	Димитър	Бълхов,	който	
страда	от	 същата	болест.	Двамат	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	едно	френско	семейство	и	се	
завръща	в	България,	където	умира	на	23	септември	1932	г.,	
в	Килифарево,	самотна	и	забравена	от	всички.
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	 Рада	 Дуковска	 е	 родена	
през	1907	г.	в	с.	Борима	(Троянско)	
в	 селско	 семейство.	 Завършва	
IV	 отделение	 в	 училището	 в	
родното	 си	 село	 и	 се	 включва	
работата	на	семейство	си.	След	
априлските	 събития	 1925	 г.	
брат	 и	 Иван	 Дуковски	 (член	 на	
БЗНС)	 е	 принуден	 да	 излезе	
нелегален	 и	 се	 присъединява	
към	 троянската	 чета	 на	 Георги	
Попов.	Рада	започва	активно	да	подпомага	четата	като	им	

полицейски	кордон.	Въпреки,	че	са	вече	под	въздействието	
на	отровата	четниците	започват	престрелка	и	правят	опит	
да	 се	 измъкнат.	 Хвърлени	 са	 и	 ръчни	 гранати,	 от	 които	
загиват	Пенка	Стафунска	и	Михо	Димитров.	Героя	и	Рачев	
успяват	да	пробият	обръча	и	да	се	измъкнат.	Рачев	е	ранен	
и	под	въздействието	на	отровата	издъхва	по-късно.	Героят	
е	единственият,	който	оцелява	и	негови	помагачи	овчари	му	
помагат	да	се	избави	от	действието	на	отровата.	

	 Полицаите	 отрязват	 главите	 на	 Пенка	 Стафунска	
и	Михо	Димитров	и	ги	набиват	на	колове	на	площада	пред	
полицейското	 управление	 в	 Ловеч.	 Жителите	 на	 града	 са	
принуждавани	насила	да	минават	и	да	ги	гледат.	

	 За	 Пенка	 Стафунска,	 по-късно	 Тинко	 Симов	 ще	
напише:	“Угасна един живот в зората на своето утро, когато 
първите лъчи руменеха е гальовно милваха буйни къдрави  
коси”.

Рада Дуковска
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носи	храна,	дрехи,	вестници	и	пр.	

	 Истинското	 увлечение	 към	 идеите	 на	 анархизма	
започва	 в	 началото	 на	 1926	 г.,	 когато	 се	 запознава	 с	
превърналият	се	по-късно	в	легенда	за	плевенско-ловешко-
троянския	 край	 анархист	 Тинко	 Симов.	 Между	 двамата	
пламва	и	голяма	любов,	която	продължава	чак	до	смъртта	
на	 Симов.	 За	 оформянето	 на	 анархистическия	 мироглед	
на	 Рада	 Дуковска	 съществена	 роля	 изиграва	 и	 друг	 един	
превърнал	 се	 също	 в	 легенда	 безвластник	 Васил	 Попов	
(Героя).	Рада	със	захлас	слуша	разговорите	между	двамата,	
които	по	това	време	са	издирвани	от	властта	и	се	укриват	в	
къщата	на	родителите	и.

	 След	 обира	 на	 Троянската	 поща	 през	 юни	 1926	 г.	
извършен	 от	 четата	 на	 Героя	 и	 Тинко	 Симов	 властите	
предприемат	масови	арести	на	ятаците	и	помагачите.	Около	
40	човека	от	троянските	села	са	избити	без	съд	и	присъда.	
За	да	не	попадне	в	ръцете	на
полицията	Дуковска	е	принудена	да	премине	в	нелегалност	и	
се	присъединява	към	четата.	В	нея	тя	преседява	до	есента	на	
1926	г.,	когато	заедно	с	Тинко	Симов,	Героя	и	др.	преминава	
в	Югославия.	 През	 1927	 г.	 Ловешкия	 съд	 осъжда	 задочно	
Рада	на	15	години	затвор	за	нелегална	дейност.

	 Животът	 и	 в	 емиграция	 е	 изключително	 труден.	
Първоначално	лежи	в	затворите	в	Ниш	и	Скопие,	след	което	
е	прехвърлена	в	емигрантски	лагер.	От	тук	тя	е	да	работи	
като	готвачка	в	град	Орловак,	след	това	започва	и	работа	в	
Нови	сад	в	цех	за	коприна,	а
в	последствие	и	в	една	бомбонена	фабрика.	Условията	на	
труд	са	крайно	мизерни	и	затова	Рада	решава	да	се	завърне	
нелегално	в	България.	Заловена	е	от	полицията	и	предадена	
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на	Румънския	съд,	който	постановява	нейното	екстрадиране	
в	Чехословакия	през	1929	г.	В	Прага	тя	е	принудена	отново	
да	 работи	 тежка	 и	 изключително	 зле	 платена	 работа.	
Първоначално	е	миячка	в	гостилница,	впоследствие	работи	
в	 книговезница,	 млекарница,	 а	 накрая	 е	 принудена	 и	 да	
слугува	на	едно	заможно	чешко	семейство.	След	обявената	
амнистия	през	1932	г.	Рада	Дуковска	се	завръща	в	България	
и	отива	в	родното	си	село,	където	започва	да	се	занимава	
с	 домакинство	 и	 работа	 по	 нивите	 и	 оборите.Често	 е	
привиквана	 от	 властите	 в	 селото	 „за	 справка“	 с	 цел	да	 се	
откаже	от	анархистическите	си	възгледи.

	 През	 зимата	 на	 1933	 г.	 Дуковска	 е	 извикана	 в	
полицейското	 управление	 в	 Троян,	 където	 и	 е	 съобщено,	
че	Тинко	Симов	се	е	завърнал	нелегално	в	България.	Тази	
новина	 много	 зарадвала	 Рада	 и	 след	 като	 се	 завърнала	
на	село	тя	направила	опит	да	се	свърже	с	него.	Успяла	да	
се	свърже	с	него	и	отново	преминала	в	нелегалност.	След	
преврата	 на	 19	 май	 1934	 г.	 Тинко	 Симов	 сформирал	 нова	
група	 в	 която	 освен	 Рада	 Дуковска	 влизали	 още	 Минко	
Станев	(Карата)	и	Георги	Керемидчиев.	

	 През	 следващата	 1935	 г.	 групата	 разпространява	
нелегално	позиви.	На	25	юли	групата	прави	опит	да	обере	
касата	 на	 мината	 край	 село	Плачковци.	 В	 завързалата	 се	
престрелка	 Минко	 Станев	 е	 убит,	 а	 Георги	 Керемидчиев	
е	 арестуван.	 Рада	Дуковска	 и	 Тинко	Симов	 успяват	 да	 се	
укрият	в	къщата	на	своя	ятак	Кънчо	Босолата	в	село	Ломец.	
След	предателство	в	къщата	пристигат	агенти	на	„Държавна	
сигурност“.	 В	 завързалото	 се	 сражение	 раненият	 Тинко	
Симов	успява	да	се	измъкне	и	да	се	добере	до	родното	си	
село	Българене,	където	е	убит.	Ятака	Кънчо	Босолата	загива	
в	престрелката,	а	Рада	Дуковска	е	арестувана	и	откарана	в	
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Плевен,	където	съда	я	осъжда	на	5	години	затвор.	

	 Пусната	 е	 от	 затвора	 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	името	си	на	Рада	Тинко	Симова.

	 В	 периода	 1942-44	 г.	 в	 района	 на	 село	 Борима	 се	
появяват	 партизани.	 Рада	 Дуковска	 започва	 активно	 да	
подпомага	и	тях	като	им	носи	храна	и	дрехи.	След	донесение	
отново	 е	 задържана	 в	 полицията	 в	 Троян,	 но	 тъй	 като	 не	
могат	да	докажат	нищо	са	принудени	да	я	освободят.

	 След	 9-ти	 септември	 1944	 г.	 „Народната	 власт“,	
която	 добре	 познава	 безвластническите	 идеи	 на	 Рада	
Дуковска	с	неохота	и	дава	званието	„борец	срещу	фашизма	
и	капитализма“.	Умира	в	крайна	нищета	в	родното	си	село	
забравена	от	всички.

	 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	
увличат	 по	 идеите	 на	 анархизма.	
Тук	 тя	 се	 запознава	 с	 братята	
Нетови,	 Михо	 Димитров	 и	
превърналия	 се	 в	 последствие	

Йонка Корделска 
(Палето)
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в	 легенда	 и	 страшилище	 за	 властите	 –	 Дочо	 Узунов.	 На	
сбирките	им	често	присъстват	и	други	легендарни	анархисти	
от	 този	 край	 като	 Вълко	 Шанков,	 Тинко	 Симов	 и	 Васил	
Попов	 (Героя).	Изключително	буйната	и	 темпераментна	по	
характер	Корделска	става	убедена	анархистка.	Скоро	след	
запознанството	 си	 с	 тях	 Йонка	 е	 силно	 привлечена	 към	
единия	от	братята	Нетови	–	Нано,	и	между	тях	избухва	бурна	
и	пламенна	любов.

	 В	началото	на	лятото	на	1925	г.	Нано	Нетов	е
заподозрян,	 че	 укрива	 оръжие	 и	 е	 принуден	 заедно	 с	
Тинко	Симов	и	Михо	Димитров	да	премине	в	нелегалност	и	
сформират	чета,	към	тях	впоследствие	се	присъединява	и	
Героя.	През	 септември	 същата	 година	 полицията	 задържа	
Йонка	Корделска	по	подозрения,	че	подпомага	нелегалните.	
След	 побой	 и	 подложена	 на	 жесток	 тормоз	 тя	 признава,	
че	 има	 среща	 с	 Нано	 в	 гората	 край	 родното	 ѝ	 село.	 На	
уговорената	среща	в	полунощ	Йонка	Корделска	е	придружена	
от	неколцина	стражари.	Дали	поради	това,	че	успява	да	му	
подаде	 сигнал	 и	 един	 от	 полицаите	 е	 принуден	 да	 стреля	
преждевременно	 или	 по	 друга	 причина,	 но	 опитният	
нелегален	Нано	Нетов	успява	да	се	измъкне	невредим.	

	 След	този	провал	полицията	е	принудена	да	освободи	
Йонка.	Тази	история	предизвиква	оживени	спорове	между	
четниците	и	Нано	Нетов	е	принуден	да	напусне.	Той,	обаче,	
не	се	отказва	от	борбата	и	заедно	с	братовчеда	на	Корделска	
–	Ганчо	Моев	сформира	нова	чета.	В	нея	се	включват	Петър	
Колев	(Чолака)	и	още	няколко	души,	а	след	време	там	идва	
и	Дочо	Узунов.	В	началото	на	юни	1926	г.,	за	да	не	попадне	
отново	в	ръцете	на	полицията	Йонка	Корделска	също	излиза	
в	нелегалност	и	отива	при	тях.
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	 На	 20	 юни	 1926	 г.	 вече	 забравили	 раздорите	 двете	
чети	 на	 Героя,	 Тинко	 Симов	 и	 Нано	 Нетов	 организират	
нападение	над	Троянската	поща.	На	20	юли	е	организирано	
ново	нападение.	Целта	този	път	е	пощенската	кола	пътуваща	
към	Плевен.	Организирани	 са	 също	 така	 и	 нападения	 над	
кметове,	бирници	и	стражари	от	околните	села.	Безсилна	да	
се	справи	с	тях	властта	започва	сериозни	репресии	срещу	
ятаците	и	помагачите	на	четите.	Бащата,	майката	и	брата	
на	 Йонка	 Корделска	 са	 арестувани	 и	 жестоко	 пребити	 в	
полицията.	Стражарите	подпалват	къщата	им	и	ги	завличат	
до	горящата	сграда,	където	ги	разстрелват.	През	октомври	
същата	година	е	арестуван	и	братовчед	ѝ	Ганчо	Моев.	Пред	
съда	 в	 Ловеч	 той	 прави	 пълни	 признания.	 На	 базата	 на	
неговите	сведения	Йонка	Корделска	е	осъдена	задочно	на	
смърт.	След	разгрома	на	яташката	мрежа	в	района	за	
четниците	 не	 остава	 нищо	 друго	 освен	 да	 емигрират	 в	
Югославия.	
 
	 Заедно	с	Нано	Нетов	те	са	въдворени	в	емигрантския	
лагер	 в	 Пожаревац,	 където	 освен	 тях	 има	 и	 комунисти	
и	 земеделци	 избягали	 от	 режима	 на	 правителството	 на	
Александър	 Цанков.	 Между	 тях	 и	 анархистите	 често	
са	 избухвали	 сериозни	 спорове,	 които	 много	 често	 са	
прераствали	 в	 сблъсъци.	 С	 буйния	 си	 характер	 Йонка	
Корделска	 по	 нищо	 не	 е	 отстъпвала	 на	 мъжете	 и	 много	
често	 се	 е	 оказвала	 в	 центъра	 на	 споровете.	 Тогавашната	
буржоазна	 преса	 пише	 за	 няколко	 случая	 на	 сбиване	 в	
емигрантските	центрове	предизвикани	от	Нано	и	Йонка.	

	 Поради	недостига	на	средства	Корделска	е	принудена	
да	 започне	 работа	 в	 един	 тютюнев	 склад.	 В	 началото	 на	
1927	г.	вследствие	на	лошия	живот	тя	заболява	тежко	и	на	
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	 Петра	Лисичкова		е	родена	
през	1924	г.	в	Дупница.	
Още	 като	 ученичка	 започва	 да	
се	увлича	по	анархистическите	
идеи.	
 
	 През	 1944	 г.	 излиза	 в	
нелегалност	 и	 се	 присъединява	
към	 намиращия	 се	 в	 района	 на	
Кюстендил	 партизански	 отряд	
"Коста	Петров".	В	него	получава	
и	нелегалното	си	име	Рада.

	 На	25	юни	1944	г.	след	предателство	отрядът	е	разкрит	
от	жандармерията	и	обграден	в	района	на	кюстендилското	
село	Еремия.	В	завързалото	се	сражение	Лисичкова	е	убита.	
След	9-ти	 септеври	1944	 г.	 „Народната	 власт“	 всячески	 се	
опитва	 да	 преиначи	 и	 изопачи	 политическите	 убеждения	
на	Петра.	В	своите	спомени	обаче	Трендафил	Марулевски	
(анархист	 и	 партизанин	 в	 дупнишкия	 отряд)	 и	 д-р	 Любен	
Янкулов	 (анархист	 и	 партизанин	 в	 Благоевградско)	
категорично	 твърдят,	 че	 до	 последно	 тя	 е	 отстоявала	
безвластнически	идеи.

Петра Лисичкова 
(Рада)

3	март	1927	г.	умира.	След	смъртта	и	Нано	Нетов	прави	опит	
да	се	завърне	нелегално	в	България,	но	на	границата	загива	
в	престрелка	с	войници.
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	 Рахила	Ангелова	е	родена	през	през	1892	г.	в	с.	Църква	
(днешния	квартал	на	Перник	-	Даскалово).	
	 Иванка	 Симеонова	 е	 родена	 през	 1900	 г.	 в	 Кнежа.	
В	 периода	 1924	 -	 април	 1925	 г.	 участват	 в	 софийската	
анархистическа	 група	 на	 Георги	 Шейтанов,	 която	 е	 за	
създаване	 на	 единен	 фронт	 между	 анархисти,	 земеделци	
и	 комунисти	 за	 борба	 срещу	 режима	 на	 правителството	
на	 Александър	 Цанков.	 Подпомагат	 с	 пари	 и	 оръжие	
сливенската	анархо-комунистическа	чета	"Народен	юмрук".	
 
	 След	 атентата	 в	 църквата	 "Света	 Неделя"	 са	
арестувани,	зверски	инквизирани	 	и	закарани	в	казармите	
на	Първи	пехотен	полк,	където	без	съд	и	присъда	са	убити.

	 След	 9-ти	 септември	 1944	 г.	 болшевиките	 си	 ги	
"приписват"	 като	 свои	 герои	и	 ги	 вкарват	в	издаваните	от	
тях	албуми	на	загинали	антифашисти.	Болницата	в	Перник	е	
кръстена	на	името	на	Рахила	Ангелова,	даже	в	двора	ѝ	има	
неин	паметник.

Рахила Ангелова и Иванка Симеонова

Рахила Ангелова Иванка Симеонова
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След 9-ти септември

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

Цветана Джерманова
	 Родена	 през	 1928	 г.	 село	 Лесковец,	 Пернишко,	
Джерманова	 е	 преминала	 през	 два	 емблематични	 лагера	
при	 управлението	 на	 БКП:	 първият	 е	 женският	 лагер	
„Босна”,	организиран	през	втората	половина	на	40-те	години	
в	едноименното	тутраканско	село.	Вторият	е	женската	част	
на	лагера	„Белене”,	създаден	в	началото	на	50-те	години	на	
остров	 „Щуреца”/”Щурчето”	 в	 съседство	 до	 остров	 Персин,	
където	е	мъжкият	лагер.	Книгата	ѝ	“Спомени	от	лагерите”	е	
историческо	документ,	който	за	съжаление	остава	непознат	
на	широката	публика.	

	 9	 септември	 1944	 г.	 заварва	 Цветана	 Джерманова	
едва	16-годишна.	Тогава	тя	е	ученичка	в	Перник.	Мнозина	
от	хората	в	родния	ѝ	край	са	повлияни	от	левите	идеи.	Баща	
ѝ	 е	 русофил,	 но	 в	 същото	 време	 не	 одобрява	 българските	
комунисти.	 За	 тях	 от	 него	 е	 запомнила	 думите:	 „Вие,	
комунистите,	 имате	 акъл	 само	 когато	 сте	 в	 опозиция,	
вземете	ли	властта	си	сменяте	акъла,	като	че	ли	си	сменяте	
шапката	 и	 я	 хвърляте”.	 Самата	 Джерманова	 е	 поканена	
да	 се	 включи	 в	 	 Работническия	 младежки	 съюз	 (РМС)	 и	
приема.	Не	след	дълго	обаче	тя	е	разочарована,	след	като	
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от	окръжния	комитет	на	БКП	в	Перник	искат	насила	тя	да	
организира	създаването	на	ремсова	организация	в	родното	ѝ	
село.	Партията	слага	начело	човек,	на	когото	никой	в	селото	
няма	 доверие	 и	 е	 свързан	 с	 предишната	 власт.	 Той	 обаче	
слуша	компартията,	бързо	е	избран	за	кмет	на	селото,	пост	
на	който	остава	до	пенсия.	По	думите	на	Джерманова	„близо	
30	години	той	определяше	съдбата	на	младежите”.	Групата	
от	младежи	от	 нейното	 поколение,	 са	 прокудени	от	 кмета	
комунист	като	„врагове	на	народа”.

	 Отказът	 им	 да	 учредят	 ремсова	 организация	 в	
Лесковец	се	разчува	в	Перник.	Интерес	към	тях	проявяват	
младежи	 от	 Федерацията	 на	 анархистите.	 През	 1946	
г.,	 когато	 е	 последен	 клас	 в	 гимназията	 18-годишната	
Джерманова	влиза	в	техните	среди.	Запознава	се	с	младеж,	
с	 който	 	 малко	 по-късно	 се	 омъжва.	 След	 като	 през	 1947	
г.	 комунистическият	 режим	 се	 разправя	 с	 политическата	
опозиция	 и	 ликвидира	 опозиционните	 политически	 партии	
идва	ред	и	на	Федерацията	на	анархистите.	В	края	на	1948	
г.	 управлението	 на	 БКП	 нанася	 удар	 срещу	 организация.		
Цветана	Джерманова	 е	 арестувана.	Изкарва	 два	месеца	 в	
килиите	на	ДС	в	Перник.	Оттам	по	етапен	път	с	още	една	
млада	 жена	 са	 откарани	 в	 лагера	 „Ножарево”,	 откъдето	
веднага	 са	 разпределени	 за	 женския	 лагер	 „Босна”,	
Тутраканско.

В лагера „Босна”

Ето	как	тя	описва	лагера: 
 
 „Село Босна, където беше женският лагер, се оказа 
малко добруджанско селце, около тридесет ниски къщурки, 
покрити със слава. Дворът на лагера беше около 20 декара, 
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ограден от всички страни с телена ограда. ... На стотина 
метра зад общежитието в нивите бяха свинарникът и 
птицефермата. Между тези постройки оставаше каре, където 
всяка сутрин се строявахме за проверка и разстановка за 
работа. В това каре прекарах три години.”

	 Джерманова	 дава	 изключително	 точно	 описание	 не	
само	на	лагера	„Босна”,	но	и	на	режима	в	него,	а	така	също	на	
администрацията	и	охраната	му.	Много	важни	подробности	
са	прилаганите	наказания	и	създаването	на	„черна	рота”	в	
лагера	през	1950	г.,	както	и	жените,	които	са	отделени	в	нея.	
Едни	от	най-ценните	факти	в	мемоарите	ѝ	са	жените,	които	
са	въдворени	в	лагера	по	политически	причини	–	анархистки,	
земеделки,	 комунистки,	 определени	 към	 фракцията	 на	
троцкистите,	 жени	 от	 Пиринския	 край,	 представители	 на	
интелигенцията	като	оперни	или	кабаретни	певици,	лекарки,	
студентки	и	др.	

	 Една	 от	 троцкистките	 в	 Босна	 е	 Лиляна	Пиринчева,	
която	остава	в	спомените	на	другарките	си	с	прякора	“Мама	
Бобра”.	 В	 лагера	 анархистките	Мария	Доганова	 и	Цветана	
Джерманова	са	сред	няколкото	по-млади	момичета,	с	които	
се	сприятелява.		Когато	имало	колет,	Лиляна	разпределяла	
пратката.	Пък	и	без	повод	твърде	често	тя	сядала,	а	другите	
се	 сгушвали	 около	 нея.	 Така	 им	 излязъл	 прякорът	 "Мама	
Бобра	с	малките	бобърчета"	.	
 

В „Белене” на остров „Щуреца”
  
	 През	 декември	 1951	 г.	 една	 група	 от	 над	 30	 жени,	
въдворени	по	политически	причини,	са	прехвърлени	от	лагера	
„Босна”	в	лагера	„Белене”.	Женската	му	част	е	разположена	
на	 остров	 „Щуреца”	 и	 е	 разделена	 от	 мъжката	 на	 остров	
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„Персин”.Както	 и	 за	 лагера	 „Босна”,	 така	 и	 за	 „Белене”	
Джерманова	 описва	 режима,	 охраната,	 ръководителите	
на	 женската	 част,	 работата.	 Една	 от	 задачите	 им	 е	 да	
отглеждат	свине,	които	да	не	надвишават	40	кг	и	да	нямат	
сланина,	защото	са	изнасяни	за	Англия.	Там	прекарва	общо	
4	 месеца,	 след	 което	 е	 освободена.	 Приятелството	 между	
една	немалка	част	от	въдворените	жени	остава	цял	живот.	
След	като	са	на	свобода	жените	се	откриват	из	цялата	страна	
и	 дружбата	 между	 най-верните	 от	 тях	 продължава	 през	
дългите	десетилетия	на	режима	на	БКП,	а	и	след	падането	
му.
 

Приятелство докрай

	 Именно	на	тях,	на	жените,	с	които	дели	залък	и	нарове	
в	лагерите,	Джерманова	посвещава	спомените	си:

 „Посвещавам ги на моите другари и приятели, с 
които прекарах три години и половина в лагерите „Босна” и 
„Щурчето”. Пиша днес, когато първоначалната еуфория от 
промяната е забравена, успокоени са страстите. Без капка 
мъст в душата ми и с огромно желание това, което ние 
преживяхме, да не се повтори никога. Считам, че съм длъжна 
да разкажа за болшевишката система, която дойде в името на 
„свободата, братството и равенството”, но, вземайки властта, 
забрави за тези идеали. Нещо повече – и тази власт продължи 
да преследва, наказва, дори да убива малко останалите верни 
на тази идея млади хора.”
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Какво е анархизъм?

	 Анархизмът	 е	 революционна	 теория	 за	 унищожение	
на	всяка	власт,	на	първо	място	държавната,	на	капитала	и	
експлоатацията	 на	 човек	 от	 човека	и	 на	 границите	между	
хората	и	народите	и	за	замяната	им	с	доброволното	съюзяване	
и	 сътрудничество	на	равнопоставени	хора,	 върху	основата	
на	 свободата,	 социалното	 равенство	 и	 равнопоставения	
съюз	на	народите.	
	 Реализацията	 на	 тези	 цели	 е	 Социална	 революция,	
дело	на	потиснатите	класи,	в	резултат	на	която	различните	
форми	на	власт	и	експлоатация	ще	бъдат	премахнати.	След	
ликвидирането	 на	 старото	 общество,	 новите	 социални	
структури	 и	 отношения	 ще	 се	 базират	 на	 взаимопомощта,	
солидарността,	доброволното	 съгласие	и	отговорността	на	
всички	участници.	Това	ще	бъде	гарантирано	с	личната	им	
заинтересованост	от	съществуването	на	такава	обществена	
система.
	 Вместо	 вертикално	 устройство	 на	 обществото,	
анархистите	предлагат	структурирането	му	чрез	хоризонтални	
мрежови	 връзки,	 върху	 принципите	 на	 самоуправлението	
или	пряката	демокрация.

	 Анархизмът	 означава	 социален	 ред,	 основан	 върху	
свободния	 и	 доброволен	 труд,	 срещу	 който	 всеки	 и	 всяка	
задоволяват	 личните	 и	 колективните	 си	 нужди.	 Означава	
свободата	 на	 събрания	 на	 свободни	 (и,	 ако	 е	 нужно,	
въоръжени)	хора,	на	които	те	разискват	общите	и	личните	
си	проблеми,	вземат	решения	и	ги	привеждат	в	изпълнение	
–	без	началства,	без	посредници	и	без	представители.
	 Пътят	 към	 постигане	 на	 анархистическо	 общество	 е	
Социалната	революция.	
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Революционният път на анархизма
През кръв

Георги Шейтанов
в. „Пробуда”, 1919 г

	 Революцията	има	своя	casus	belli	и	ето	ние	го	носим.
 
	 Днешното	 общество?	 За	 нас	 то	 е	 фарс	 и	 ние	 не	
искаме	 да	 участваме	 в	 него.	 Общество,	 издигнато	 върху	
проституция	и	просия,	върху	раболепие	и	шпионство	–	това	
ли	е	обществото?	Ние	идем	да	плюем	на	тази	обществена	
мизерия,	 да	 разгоним	 този	 вертеп,	 където	мъжът	 е	 роб,	 а	
жената	проститутка.	

	 Днешното	общество?	То	е	цинична	арена	за	хляб;	на	
тази	арена	човекът	е	оскърбен	и	неговото	глухо	роптание	е	
нашият	casus	belli.	

	 Историята	 на	 анархизма	 е	 история	 на	 дирящата	 се	
личност;	по	пътя	на	еволюцията	личността	отрича	робството	
си.
	 Тя	 се	 пробужда	 и	 вижда	 под	 носа	 си	 едно	 чуждо	
общество.	 Анархизмът	 носи	 самоопределението	 й	 –	
повежда	я	из	нов	път,	като	я	сблъсква	с	днешното	общество.	
Институциите	на	това	общество	не	ще	го	задържат,	защото	
досега	то	се	е	крепило	върху	робство,	а	днес	ние	решихме	да	
станем	свободни.	Ние	идем	да	съборим	днешното	общество,	
за	 да	 закрием	 арената	 му,	 върху	 която	 човекът	 разкъсва	
брата	си	за	хляб.	Ние	идем	да	разкрием	арена	на	духа;	ние	
носим	и	меч	да	я	наложим.	Трябва	да	й	съпоставим	анархизма	
и	да	тръгнем	из	собствен	път.
	 Днес	сме	пред	революция.	
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	 Що	 е	 революция?	 –	 Заграбване	 властта	 на	
господарстващата	класа,	след	което	настъпва	господството	
на	победителя.Такава	е	била	революцията	в	миналото.	Така	
се	обяснява	тази	математика	на	революции	в	историята.	Е,	
добре.	Ние,	анархистите,	не	искаме	да	правим	от	революцията	
търговски	пазар	за	власт;	ние	идем	да	изгоним	търговците	
от	 пазара	 и	 да	 обърнем	 сергиите	 им.	 За	 нас	 революцията	
има	друг	смисъл;	за	нас	тя	носи	тържеството	на	личността	,	
унищожила	всяка	власт.	

	 Историята	е	била	история	на	държави	и	революции;	
днес	ние	прегръщаме	революцията,	за	да	създадем	история	
без	държави…(тук	5	–	6	реда	липсват)…	държавата	обявява	
днешния	строй	за	къс	хартия.	Тази	рушаща	воля	гради	нов	
свят;	историята	познава	само	тълпа;	днес	личността	говори	
и	ние	носим	ценностите	й.	

	 Кой	 е	 против	 нас?	 –	 Дон	 Кихот,	 бранещ	 с	 камъш	
тлъстоумието	на	едно	гнило	общество.	Кой	е	с	нас?	–	Ние!	
С	нас	е	юмрукът	ни,	зад	който	стои	идеал.	Ние	ще	издигнем	
гордо	този	идеал	над	гнилото	общество,	ще	сложим	юмрука	
си	в	лицето	на	Дон	Кихот	и	ще	счупим	камъша	му	на	две.
Пътят	ни	е	кървав	и	такъв	трябва	да	бъде	той.	По	този	път	
ние	тръгваме	да	смажем	едно	свинство.

	 По	 този	 път	 вървим	 ние,	 върви	 личността	 към	 нов	
свят.
	 След	 нея	 ще	 тръгне	 и	 тълпата,	 защото	 е	 раздрано	
булото	й.
	 Ние	вървим	пред	масите	–	те	ще	ни	следват.	Ние	носим	
свобода	и	ръката	ни	няма	да	трепне,	за	да	я	наложим	през	
кръв.
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Анархизмът в България

Вековна история на революционна борба

	 Първият	 контакт	 на	 организирания	 революционен	
анархизъм	 с	 български	 революционери	 става	 през	 април	
1869	 г.	 Тогава	 в	 Женева,	 за	 среща	 с	 Михаил	 	 Бакунин	 и	
Сергей	Нечаев,	пристигат	Теофил	Райнов	и	Райчо	Гръблев	
като	представители	на	организацията	„Млада	България”(а	не	
БРЦК	както	погрешно	се	смята.	БРЦК	тогава	не	съществува).

	 През	същата	година	Бакунин	пише	проекто-програма	
на	българската	революция	в	редактираното	от	него	списание	
„Освобождение”.	 След	 смъртта	 на	 Херцен,	 Нечаев	 става	
редактор	 на	 списание	 „Колокол”	 и	 от	 неговите	 страници	
защитава	 	 българската	 кауза	 и	 напада	 правителствата		
на	 Румъния	 и	 Османската	 империя.	 До	 ареста	 си	 през	
1872	 г.,	Нечаев	 няколко	 пъти	 пътува	до	и	 през	Румъния	и	
установява	стабилни	връзки	с	българските	революционери		
и	по-специално	с	Христо	Ботев.	Ботев	лежи	няколко	месеца	
в	 румънски	 затвор	 заради	 разпространение	 на	 Нечаевия	
„Катехизис	 на	 революционера”.	 В	 контакт	 с	 българката	
емиграция	 в	 Румъния	 са	 и	 други	 анархисти	 като	 Николай	
Меледин	и	Николай	Русел-	Судзиловски.

	 След	 Освобождението	 на	 България,	 в	 края	 на	 80-
те	години	на	19	век	се	появява	и	развива	един	самороден	
български		анархизъм	като	Сиромахомилството	–	любов	към	
бедните.	Основен	организатор	на	това	движение	е	Спиридон	
Гулапчев,	един	от	първите	анархисти	у	нас.	Сиромахомилите	
организират	 първата	 социалистическа	 печатница,	 в	
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която	 печатат	 произведения	 на	 анархистки	 теоретици	 и	
други	автори,	преработени	така	 ,	че	да	бъдат	разбрани	от	
обикновения		селянин.	Въпреки,	че	се	създават	групи	в	някои	
градове	и	села,	след	няколко	години	движението	се	разпада	
по	различни	причини	сред		които	са	финансови	затруднения	
и	интригите	на	марксистите.

	 Една	 истинска	 епопея	 е	 участието	 на	 анархистите	
в	 Македоно-Одринската	 освободителна	 борба	 срещу	
Османската	 империя.	 Това	 става	 	 със	 самостоятелни	
групи	 като	 Женевския кръжок	 и	 „Гемиджиите”	 и	 като	
част	 от	 Вътрешната	 македоно	 –	 одринска	 революционна	
организация.

 Солунските атентати	 от	 28	 април	 до	 1	 май	 1903г,	
дело	 на	 анархистическата	 група	 на	 „Гемиджиите”	 са	 най-
мащабната	 диверсионна	 акция	 на	 своето	 време.	 По	 техен	
адрес	Гоце	Делчев	изрича	думите	„аз по душа съм анархист”.
По	 време	 на	 Илинденско-Преображенското	 въстание	 като	
организатори,	 четнически	 командири	 и	 редови	 бойци	
вземат	 участие	 стотици	 анархисти.	 Михаил	 Герджиков	 е	
военен	ръководител	на	Преображенското	въстание,	в	чийто	
разгар	 се	 създава	 Странджанската	 комуна	 -	 своеобразен	
опит	за	сливане	на	национално-освободителната	борба	със	
Социалната	 революция.	Нужно	 е	 да	 се	 се	 споменат	 някои	
от	най-известните	народни	песни,	които	се	пеят	и	до	днес	
за	бойците-анархисти:	 „Болен	ми	лежи	Миле	Попйорданов”	
(войвода,	 брат	 на	 Йордан	 Попйорданов,	 участник	 в	
Солунските	 атентати),	 „Кога	 зашумят	 шумите…”	 (песен	
за	 войводата	 Костадин	 Нунков),	 „Ясен	 месец…”	 (песен	 за	
войводата	Пано	Ангелов	и	Равашола,	най-добър	приятел	на	
Герджиков).
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	 В	 периода	 	 от началото на 20-ти век до войните, 
анархистическото движение в България се развива 
активно.	 Създават	 се	 организации,	 започват	 да	 излизат	
вестници	 и	 списания.	 Правят	 се	 опити	 за	 синдикална	
дейност	 сред	 работниците.	Както	и	 преди	 това,	 терорът	и	
експроприацията	са	част	от	тактиката	на	движението.	
	 Заради	подготовка	на		атентат	срещу	цар	Фердинанд	
и	 заради	 убийството	 на	 министър-председателя	 Димитър	
Петков,	 през	 април	 1907	 г,	 е	 приет	 „Законът	 против	
анархистите”,	 по	 силата	 на	 който	 са	 разтурени	 легалните	
анархистически	 групи,	 забранени	 са	 печатните	 издания,	 а	
някои	дейци	са	арестувани.	Тук	е	моментът	да	вметнем,	че	
анархистите	 правят	 три	 опита	 да	 убият	 цар	 Фердинанд	 и	
един	-	сина	му	Борис.	Всичките	са	неуспешни.

 Времето след края на Първата световна война 
до преврата на 9 юни 1923 г. е най-силният период 
на анархизма в България. Нуждата	 от	 координация	 на	
множеството	групи	довежда	до	основаването	през	юни	1919	
г.	 на	 Федерацията	 на	 анархистите–комунисти	 в	 България	
(ФАКБ),	съществуваща	и	до	днес	под	името	Федерация	на	
анархистите	в	България	(ФАБ).
Превратът	от	9	юни	1923	г.		поставя	началото	на	гражданска	
война.	В	нея	движението	понася	тежки,	непоправими	загуби.	
Убити,	набутани	в	затворите		или	прогонени	от	страната	са	
хиляди	анархисти.

	 Четническото	 анархистическо	 движение	 в	 периода	
от	 1923-28г.	 е	 значителна	 по	мащаб	 въоръжена	 съпротива	
срещу	властта.	Правителството	на	Ляпчев	е	известно	с	една	
фраза	на	министър–председателя:	“Со	кротце	,со	благо	и	со	
малко	кютек”.	Е,	кютекът	се	стоварва	през	годините	1926-28	
върху	анархистите	–	четите	на	Героя , Тинко Симов , Дочо 
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Узунов	и	техните	ятаци	от	Троянско,	Ловешко	и	Плевенско.	
Убитите	 са	 повече	 от	 сто	 души,	 някои	 по	 изключително	
жесток	 начин.	 На	 колове	 пред	 Околийското	 управление	
в	 Ловеч	 стоят	 побитите,	 за	 назидание	 	 отрязани	 глави	 на	
четниците.

	 През	30те	 години	движението	 се	опомня	от	 ударите	
от	 1925	 г.,	 но	 превратът	 от	 19	 май	 1934	 г.,	 отново	 праща	
анархистите	в	нелегалност.

	 Една	полицейска	статистика	от	1936	година	показва,	
че	 регистрираните	 с	 прояви	 анархисти	 са	 2600	 души.	
Комунистите	са	3900.	Тези	числа	са	демонстрация	на	това,	
че	Компартията	далеч	не	е	единствената	лява	сила,	както	
сочи	писаната	по	нейна	поръчка	история.

	 По	 време	 на	 Испанската	 революция,	 45 наши 
анархисти заминават  да подкрепят CNT и FAI	и	половината	
от	тях	загиват	по	фронтовете.

	 С	оглед	ориентацията	на	България	към	Хитлеристка	
Германия	 и	 пакта	 Рибентроп–Молотов,	 се	 създава	
ситуация,	в	която	анархисткото движение е единствената 
антифашистка сила в страната	и	е	изложено	на	ударите	на	
властта.
 
	 Затова,	 когато	 след	 22	 юни	 1941	 г.,	 БКП	 изведнъж	
решава,	 да	 води	 въоръжена	 борба,	 повечето	 анархисти	
остават	 настрана,	 но	 някои	 се	 включват	 в	 партизанските	
отряди	или	действат	като	ятаци.	В	югозападна	България	има	
цели	чети	съставени,	от	анархисти	и	има	много	помагачи.	В	
този	период	също	се	дават	стотици	жертви,	но	някои	наши	
другари	са	убити	заради	предателства	на	комунистите	или	
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директно	от		самите	комунисти.	Което	е	само	прелюдия	.

 Диктатурата на БКП е най-тежкият период за 
анархизма в България.	 Не	 само	 заради	 убийствата,	
концлагерите,	 затворите	 и	 изселванията.	 А	 и	 заради	
безогледните	 исторически	 фалшификациии	 и	
невъзможността	въобще	да	се	говори	за	анархизъм,	освен	в	
отрицателен	смисъл.	Те	се	опитаха	да	унищожат	анархистите	
не	само	физически	и	морално,	но	и	да	ни	заличат	от	историята	
като	движение		и	като	идеология.

	 След	 	 организираното	 от	 самите	 болшевики	 в	
координация	 със	 Запада	 „падане	 на	 комунизма”,	 става	
възможно	 възтановяването	 на	 анархистическите	
организации.	

 През 1990 г. е възстановена Федерацията на 
анархистите (ФАБ),	 започва	да	излиза	вестник	 „Свободна	
мисъл”	 и	 възобновява	 анархистката	 книгоиздателска	
дейност.	Малко	по-късно	към	ФАБ	е	възстановена	и	
Федерация	 на	 анархистката	 младеж	 (ФАМ),	 която	
съществува	до	средата	на	90-те.	
 
	 През	 2000	 г.	 е	 основана	 групата	 Анархо-Съпротива,	
която	започва	да	издава	подлистник	към	“Свободна	мисъл“.	
За	 няколко	 години	 организират	 многобройни	 акции	 	 и	
успяват	да	възстановят	младежкото	крило	на	федерацията.	 
 
	 През	2003-2009г.	ФАБ	бележи	голям	подем	и	се	
разраства.	Организира	различни	социални	кампании,		анти-
военни	акции,	исторически	чествания.	
  
	 През	2010	г.	ФАБ	подпомага	създаването	на	
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Социален	център	“Аделанте“.	По-късно	“Аделанте“	се	
премества	и	пресраства	във	“Фабрика	Автономия“. 
 
	 През	2011	г.	е	основана	анархо-синдикалистката
организация	“Автономен	работнически	синдикат“.
  
	 През	2012	г.	е	основана	Антифа	България.	
  
 През 2019 г. ФАБ отбелязва 100 години от 

основаването на първата анархистка федерация в 
България ФАКБ.	В	Инициатива	100	години	ФАБ	участват	
анархисти	от	всички	активни	анархистки,	антиавторитарни	

и	автономни	организации.	 
 

Не	пропускайте	да	следите	дейностите	и	събитията	
планирани	от	Инициативата	на	адрес:	 

fab100.anarchy.bg



В тази брошура ще се запознаете с 
историята на революционните женски 
движения от началото на 20-ти век до 
днешни дни, някои от най-радикалните 
феминистки по света и жените, 
които са участвали и са се борили в 
българското анархистко движение.  
 
   Свободата не се дава, а се взима!

fab100.anarchy.bg

Инициатива 100 години ФАБ


