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ПРЕПИС!
СТРОГО СЕКРЕТНО!
Екз. единствен!

СПРАВКА
ЗА АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ НАКОВ
Александър Методиев Наков е роден на 01.08.1919 г. в с. Косача, Пернишки окръг. Българин, български гражданин, живущ в гр. Перник,
махала „Тева“ № 86, кв. „Петко Напетов“. Работи в рудник „Република“ като влаков шлосер. Образование 7 клас. Произхожда от бедно
селско семейство. Женен с две деца. Жена му Кирилка Алексиева Методиева, родена на 28.09.1922 г. в с. Вискяр, Пернишки окръг, като
обща работничка. Както в миналото така и понастоящем е безпартийна, живее в махала „Тева“ № 86, работи в „Машиностроител“, Перник, но е под влиянието на мъжа си и е с отрицателно отношение към
народната власт.
Дъщеря им Йорданка Александрова Накова, родена на
08.07.1945 г. в гр. Перник, уеченичка, член на ДКМС.
Син Марин Александров Наков, роден на 06.03.1948 г. в гр.
Перник, ученик, член на ДКМС.
Баща му Методи Наков е починал отдавна.
Майка му Йорданка Христова Накова е родена на 02.07.1897 г.
в с. Косача, Пернишки окръг, живуща в същото село, занимава се с
домакинство, безпартийна, без прояви.
*
Под това заглавие в издавания в Париж вестник „Наш път“, орган на Съюза
на българските безвластници в чужбина, е публикувана оригиналната „справка“ и
коментара след нея.
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Обектът има двама братя и две сестри.
Иван Методиев Наков, роден на 22.08.1924 г. в с. Косача, Пернишки окръг, живее в гр. Перник, кв. „Васил Левски“ № 803, вх...,
стая..., І-ви етаж. Работи на рудник „Република“. Няколко дни преди
09.09.1944 г. е излязъл нелегално, но не се е свързал с партизаните.
След 09.09.1944 г. е правил опит да стане член на БКП, но не е бил
приет, поради това, че брат му бил в затвора.
Милчо Методиев Наков, роден на 30.03.1927 г. в с. Косача, Пернишки окръг. Понастоящем живее в с. Темелково, дом Драгомир Николов и работи като частен бояджия. Преди 09.09.1944 г. е бил малък,
не е членувал във фашистка организация. През 1948 г. изменил на родината, като е избягал в Югославия, където престоява шест месеца и
бива върнат обратно. За тази му дейност бива осъден на една година и
половина затвор. Понастоящем е безпартиен, вражески настроен.
Ветка Методиева Накова, родена на 27.04.1921 г. в с. Косача,
Пернишки окръг. Омъжена в Радибош, Пернишки окръг. Понастоящем живее в гр. Перник, ул. „Найчо Цанов“ № 9, вх. А, апартамент 6,
работи в хотел „Кракра“ като прислужница. Безпартийна, мъжът ѝ е
член на БКП.
Павлина Методиева Накова около 35 години, омъжена в с. Ярджеловци, Пернишки окръг, занимава се с домакинство, безпартийна,
без прояви.

***
Александър Методиев Наков, след завършване на основното си образование, известно време работи на село земеделие, след което идва
в Перник и започва работа в мините и работи в различни рудници.
Понастоящем е на работа в рудник „Република“ като влаков шлосер.
Като производственик е добър, съвестно изпълнява производствените
си задачи.
Още през 1937 г. влиза в редовете на анархистическото движение и отпочва активна дейност и създава анархистическа група сред
работниците в бившата машинна служба, сега завод „Машиностроител“.
През 1941 г. биват разкрити от полицията и обекта заедно с 5
други анархисти, биват осъдени на 6 г. и 8 месеца затвор. В затвора
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прекарва 3 години. След излизането му от затвора остава в родното
си село, където продължава анархистическата си дейност с лицата:
Милчо Славов, Аспарух Груйов, Йордан Борисов и Георги Кирилов,
всички от с. Косача. В края на 1944 г. идва в Перник, свързва се с
Димитър Василев, Боян Алексев, Ласерман Асенов Минев, Мария
Доганова, Коце Захаринов и др. и образуват анархистическата организация „Елизе Реклю“. Обектът е отчитал организацията пред анархистическия съюз в гр. Ст. Димитров. След забраната на анархистическата организация обектът продължава да развива активна дейност,
изразяваща се в участието в нелегална анархистическа конференция,
разпространявана помощни марки и събиране помощ за репресирани
анархисти. За тази му дейност през 1948 г. е изпратен в ТВО (Трудово възпитателно общежитие) с. Белене, където е имал много лошо
държание, за което е наказван не еднократно. От ТВО е освободен на
10.08.1953 г.
След излизането му от ТВО не прекъсва анархистическата си
дейност, продължава да се движи в анархистическа среда, като найблизки връзки са му Димитър Василев Стоянов, с когото е живял на
квартира, Боян Алексов Стефанов, Михайл Стоянов Миндов, понастоящем в гр. Русе, ул. „Батак“ № 7, Владимир Андонов и Илия Георгиев Минев.
Понастоящем обектът често се събира с горните анархисти, където коментират събитията, разменят литература и си оказват помощ.
От ТВО обектът познава много анархисти от цялата страна, с
които е бил в редовна връзка. През м. август 1961 година използвайки
обиколния си билет от ЖП е посетил гр. Варна, където се е срещал с
Боян Тодоров Мънгов и Тодор Баръмов, активни анархисти, Коларовград с Трухчо Николов Трухчев, в Кнежа с Трифон Тодоров Терзийски, в Дебелец с Дечо Тодоров Начев и в гр. Сандански със Славейко
Иванов Стоянов, с които е изяснявал поддържат ли връзка помежду си
и какво им е настроението.
Отношението на обекта към народната власт е вражеско, прави
вражески изказвания и се стреми да подрива авторитета на народната
власт.
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Във връзка с обмяната на парите пред агента „Николов“ е направил изказване, че стоките след обмяната ще бъдат увеличени, надниците на работниците намалени.
По отношение на изборите проведени на 25.02.1962 г. обектът е
заявил, че това не са никакви свободни избори, а поразия на комунистите. Пред агента „Богданов“ обекта е заявил: „Наблюдавай събитията през призмата на совободомислещия човек, който не може да бъде
въвлечен в догмите на съвременния комунизъм и тогава най-добре ще
разбереш на къде върви светът. Комунистите обезвериха и опълчиха
народите в цяла Източна Европа, особено Полша, Унгария и Източна
Германия. Там правителствата се крепят на руски щикове. Добър пример и доказателства бяха „Унгарските събития“.
По характер обектът е скромен, не пие, не пуши, трудолюбив.
Притежава добра обща и политическа култура, чете много книги,
владее есперанто и е член на есперантското дружество „Нов път“ гр.
Перник. Фанатизиран анархист и открито заявява, че нищо не било в
състояние да го отклони от идеята му и връзките му с анархистите.
Мобилизационно назначение
Изготвил: (п) Виденов
Вярно:
Началник мобилизационна служба
Подполковник: (п) не се чете
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изхождайки от вражеската му дейност предлагам да бъде задържан в особения период като социално опасен. Категория „Л“.
Заместник Н-К окр. управление МВР
Полковник: (п) не се чете
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БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА НА В. „НАШ ПЪТ”
Горният текст е точен препис, с граматическите и езиковите му недостатъци, направен и заверен от Секретаря на Задграничния съюз на българските безвластници, на фотокопие от оригинален препис в единствен екземпляр, заверен от Окръжното управление на МВР в гр. Перник.
Коментарите са излишни. Но ние държим да подчертаем няколко констатации, които се налагат.
1. Като документ, това е ИСТОРИЧЕСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ, което
си издава сам режимът на „Народната демокрация“, където БКП, като „авангард“ на работническата класа, управлява от нейно име и упражнява „диктатура на пролетариата“ над най-типичните представители на трудещите се.
2. Той показва колко широкообхватна е полицейщината при изготвянето на досиета на враговете на режима от самата работническа класа, защото
събраните сведения се отнасят не само до „врага“, но и до жена му, децата
му, братята и сестрите му, дори до майка му и починалия му баща.
3. Обектът, който не е човек, а само № 1218 от един полицейски списък, в случая е един анархист, който от 18-годишна възраст се е присъединил
към анархистическото движение, лежал е в затвора за своите идеи и дейност
при бившия режим, дълги години е бил интерниран (дори и след изготвянето на това досие до миналата 1978 г., за това, че събирал помощни марки и
подпомагал другарите си, репресирани, според самия документ и които били
много на брой от „цялата страна“).
4. Това досие на един анархист е превъзходна биография, дадена от
самата полиция, каквато ние не можем да направим днес и с която да се гордее НЕ САМО АНАРХИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ В ЦЕЛИЯ СВЯТ, НО
И РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА, НА КОЯТО ТОЙ Е ДОСТОЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
5. Този анархист, враг на режима, произхожда от бедно селско семейство, а не от буржоазията, той е работник, който „като производственик е
добър, съвестно изпълнява производствените си задачи“, не е саботьор, безделник и хулиган, нито привилигирован лентяй; „по характер е скромен, не
пие, не пуши, трудолюбив“. Наков благодари за тази атестация и ние всички
благодарим на ДС и нейните агенти, доносници с имена в кавички! Това не е
просто БИОГРАФИЯ НА ЕДИН ЧОВЕК, АНАРХИСТ И БОРЕЦ ЗА СВОБОДАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА, А ИСТИНСКА МОНОГРАФИЯ НА ЕДИН
НАРОД В РЕШИТЕЛНА СЪПРОТИВА.
Париж, 1979 г.
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КОСАЧА
Моето родно село се намира на 14 км западно от гр. Радомир, на пътя
за село Ковачевци. Разположено е между заоблените и обрасли с гори
била на планината Черна Гора с най-висок връх Тумба – 1129 м. Землището му граничи със селата Копаница, Радибош, Ковачевци, Сирищник, Слатино, Костуринци и Планиница.
Косача е старо селище. Има стара история. Името си е получило
от жената на владетеля на крепостта „Градище” – Велимир, която се
е казвала Косача. Според предания селото се е заселвало два пъти на
други места в околността преди днешното. Първо в местността Старо
селище, по-късно в местността Селище под крепостта „Градище”. И
на двете места личат останки от постройки.
През време на турското робство селото е било важен пътен възел. Минавали са два пътя – наричани са Пазарски и Граовски, запазени са и до днес, свързват Земенския и Треклянския региони с Радомир, Перник и София.
С разрастването на селото се увеличават и стадата, местата за
паша са ограничени и това налага преместване на цели фамилии или
част от тях по-близо до общинската мера. Нашата фамилия Пуеви се
премества на 4 км от центъра на селото, където преди това са живели,
и се заселва в живописната местност под „Орловица”, гора обрасла с
вековни дъбове, където са вили гнезда орлите и откъдето носи името
си.
По време на борбата срещу турското робство в Македония от
Косача има двама войводи, взели участие в нея. Това са Марко Лазов,
син на Лазо Стоянов и Петър Иванов Милев. До и по време на въстанието през 1903 г. Милев е четник при Яне Сандански. След това става войвода в Неврокопска революционна околия, привърженик е на
Яне Сандански. Убит е през нощта на 9 срещу 10 юли 1908 г. в с. Ковачевица, Неврокопско, от противници на революционното движение.
А комити са били братята Георги и Никола Костадинови Груеви. Никола пада убит неизвестно къде, а брат му Георги доживява старините си в село Бараково, Благоевградско. А войводата Марко Лазов
доживява старините си в Косача и е погребан в местните гробища.
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Както във всяко село, така и в Косача в края на 19 и началото на
20 век е кипял интензивен живот. През периода 1930 – 1944 г. селото
било най-многолюдно, с около 1 200 души жители и 180 къщи. Във
всяка къща имаше по 4 – 5 деца, като семейства с 6 – 8 души не бяха
рядкост. Най-многолюдното беше с 12 деца.
Това население на селото се запази докъм 1946 – 1947 г. По това
време в Косача имаше „младежка кооперативна група”, наброяваща
72 членове, която беше разтурена от болшевиките с предтекст, че повечето от членовете били анархисти и провеждали анархистическа
дейност. Тогава започна и постепенното изселване...
Училището в Косача е сътворено за пръв път през 1843 г. В началото не е имало своя сграда, а занятията са се водели в частни къщи.
Първите учители са били Цветко Симеонов и Кузман Наков и двамата
от Косача. По данни от държавния архив в гр. Перник през учебната
1894 – 1895 г. в основното училище са учили общо 280 деца – І-во
отделение – 66 момчета и 38 момичета, ІІ-ро отделение 53 момчета и 11 момичета, ІІІ-то отделение – 44 момчета и 8 момичета, ІV-то
отделение – 48 момчета и 10 момичета. До 1897 г. в училището са се
изредили 21 учители. Повечето от тях са били от Косача, но е имало
и от други места – от Радибош, Ковачевци и Трекляно. Старото основно училище от 4 стаи, 2 учебни и 2 малки е построено през 1888
г., а пристройка на още 2 по-големи стаи е направено през 1921 г. със
средства и труд на селяните. За целта пари са дали следните косачани: Иван (Йове) Милев – 1 300 лв., Стоимен Георгиев – 1 000 лв.,
Ал. Младенов – 500 лв., Заре Костадинов – 500 лв., поп Захари Тонев
– 500 лв., Веле Стоянов – 500 лв., Миле Йовев – 500 лв., Заре Минев –
500 лв., Коте и Димитър Велеви – 700 лв., Стоимен Божилов – 500 лв.
и от други 122 души – 25 000 лв. или всичко 34 000 лв.
След построяването на двете нови стаи училището става прогимназия и се казва „Г. С. Раковски”. Била е първата прогимназия в
този район и в Косача са учели децата от селата Чепино, Светля, Сирищник, Ковачевци, Ракиловци, Пчелинци, Радибош и Планиница. За
учениците от околните села имаше „хотел” – една стая в читалището
беше обзаведена с около 20 легла, за да могат децата при лоши атмосферни условия да преспиват там.
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Поради това, че в селото имаше много деца, а училищните стаи
не можеха да ги поберат в махала „Поляна” бе построено ново основно училище „Христо Ботев”.
Намерих сведения в архива за училището „Христо Ботев” в махала „Поляна” през учебната 1940 – 1941 г. са учили общо 28 момчета
и 21 момичета или общо 49 деца. През 1942 – 1943 г. – 23 момчета и
17 момичета или общо 40 деца.
Имахме и добре уредено читалище. То се казваше „Лазо Стоянов”. Когато косачанецът Лазо Стоянов починал, синът му Георги
Лазаров дарява на селото оставените му в наследство 16 декара ниви,
с желание това дарение да послужи за построяването на читалищна
сграда и с пожелание това читалище да носи името на баща му. За
целта се образува фондация. Избран е комитет за построяването на
читалището в състав: почетен председател – дарителят Георги Лазаров, председател – Павел Петрунов, касиер – Методи Младенов, секретар – учителя Вангелин Миланов и членове – Павел Пенев, Серги Димитров, Александър Д. Ортакчиски, Димитър Стоилов, Христо
Кръстев и Рангел З. Малинов.
Читалището с това дарение и допълнително събраните средства е построено и започва дейността си през м. януари 1927 год. Библиотеката е обзаведена с много богата литература. Един от първите
радио апарати в Радомирска околия беше в нашето читалище. Учителите бяха главният двигател на културният живот в селото. Устройваха се вечеринки, сказки на различни теми, предимно на въздържателни, организираха се и кукерски групи, които обикаляха не само нашето село, но и съседните, участваха и в национални фестивали. Както
учителите, така и будната селска младеж се включваше във всички
културни мероприятия в селото.
Хората в селото с изключение на няколко семейства живееха
бедно. Почти всички бяха „вегетарианци”. Месо ядяха на Гергьовден
– агнешко и зимата за Коледа – свинско, а пиле се ядеше или когато
пилето е болно, или стопанинът е болен. През останалото време за
храна се разчиташе на млякото и произведените от него масло, сирене, извара и айран. Почти всички имаха овци и по някоя коза. Волове,
крави и коне се използваха за впрегатен добитък. С тях се ореше. Яй-
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цата почти не влизаха в менюто на хората. Те се продаваха или заменяха в бакалницата за сол, кибрит, газ и цървули.
От селото е имало и един богаташ – търговец, Милен Лазов,
който е бил най-богатият търговец в град Радомир. Най-накрая е бил
изигран от съдружниците си и е умрял като просяк.
Край селото имаше засадени много бахчи със сини сливи. От
тях една част се подаваше на пазара в Перник, друга се изкупуваше от
разни търговци, а останалата част се използваше за варене на ракия.
След това в селото бе направена сушилна за ошав (сушени сливи) и
сливите се използваха в нея. Тя работи до изсъхването на дърветата.
Нашето село бе прочуто в района с хубавите ароматни круши.
Имаше над 40 сорта. Те се продаваха както на пазара в Перник, така
и в Брезнишко.
Много семейства не можеха да се изхранват от добивите на селското стопанство и много хора отиваха на работа в циментовия завод
„Гранитоид” на гара Батановци или в рудниците на мина Перник.
С наближаването на Втората световна война, когато фашисти
и болшевики братски се прегърнаха и сключиха пакта „Рибентроп –
Молотов“ на 23 август 1939 г., хората съвсем се объркаха. Животът
стана несигурен.
Както съм писал и на друго място, само ние, анархистите водехме най-активна пропаганда срещу настъпващата от Запад кафява
чума. От селото в затвора бяха изпратени: Милчо Славов Любенов,
Боян Иванов Васев и аз. Има и трима партизани: Милчо Крумов, Йордан Михалков и Никола Г. Ковачки. Когато немците вече си бяха тръгнали, от селото тръгнаха да ги гонят 17 души доброволци. Между тях
беше и моят брат Иван Методиев.
След преврата на 09.09.1944 год. известно време бе кмет Иван
Ананиев, бивш ключар в Централния софийски затвор. Никой не се
занимаваше с нас. Нямаше местни властници, които да са настроени
срещу анархистите. Новите властници, „на по-високо ниво” обаче,
не можеха да се примирят с това положение. Видя им се непростим
грях анархистите необезпокоявано да водят своя организиран живот
и пропаганда. За да се отърват от нас, в общината „отгоре” назначиха свой кмет. Той беше от село Пчелинци, казваше се Борис Паргов,
беше завършил в нашето село прогимназиалното си образование. Та
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той се оказа добър изпълнител на поставените му задачи от новата
власт. Започна поголовно преследване на анархистите. Първо уволни
учителката Мария Доганова, а бившият си съученик Милчо Славов
принуди да отиде да работи като учител в Хасково. Там Милчо се
ожени за една комсомолка и заживя „мирно и тихо”. Останалите младежи побягнаха да се спасяват в градовете Перник, София и другаде.
Селото за кратко време буквално се опразни от млади хора.
След Паргов БКП – Радомир назначи за партиен секретар и кмет
на селото Станко Груев, обущар в селото. Същият проявяваше голяма
активност при прилагането на дадената му власт. Тормозеше селяните
с държавните доставки на зърно, месо, масло и др. Тези доставки не
бяха по силата на хората и много от тях започнаха панически да бягат
към градовете – предимно в Перник и София.
По някое време Станко се разболял и Партията го изпратила на
лечение в Александровската болница в София, а някой от селяните
решава да му се „отблагодари” за тормоза и изпраща до родителите
му в Косача следната телеграма от името на брат му, който работил в
София като трамвайджия: „Елате веднага, Станко почина!”
По-малкият му брат Груйо съобщава в ОК на БКП – Радомир за
получената телеграма. Те веднага му осигуряват лекотоварна кола, с
която да приберат заслужилият активист Станко.
Отивайки в болницата, Груйо намира брат си седнал на леглото. Съобщава му за получената телеграма и незабавно се обажда на
родителите си и роднините в Косача, които се готвят за погребението.
Същите, обаче, не вярват, че това е истина, което налага закарването
на Станко от болницата, за да го видят, че е жив; после го връщат
обратно в болницата. Когато косачани научили, че Станко е умрял,
цяла вечер пили и се веселили в кръчмите от радост. На другия ден
като разбрали, че същия не е умрял пак цяла вечер пили в кръчмите
от мъка.
Когато се завърнал в село, Станко станал още по-зъл и отмъстителен и започнал да отмъщава на съселяните си с дадената му власт.
Когато били необходими бележки за работа или биографични данни
за някого, представял същия в най-черни краски. Това бе истинското
лице на овластеното нищожество.
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Земеделската кооперация не е болшевишка измишльотина. Селяните отдавна се бяха убедили, че спасението е именно в задружното
обработване на земята. Преди 09.09.1944 г. в страната, въпреки съпротивата на буржоазната власт, съществуваха 29 добре организирани земеделски кооперации, където задружно обработваха земята си.
Имаше и Кооперативна Банка и много потребителни кооперации. В
Косача също имаше потребителна кооперация, където имаше само
един човек със заплата и там продуктите се продаваха много по-евтино, отколкото в бакалницата. И вместо да дадат възможност това
кооперативно движение да се развива свободно, болшевиките насила
принудиха хората да влизат в ТКЗС. В Косача ТКЗС бе образувано
през 1956 г. През 1957 г. бе масовизирано. Малцина, 6 – 7 души имаха
кураж до край да не влизат в него. Така че селяните бяха набутани там
да работят за по 30 стотинки на ден.
Един нашенец, Стамен Величков, чичо на президента Георги
Първанов, решил да скрие „от коопериране” коза с две яретата в Перник, където работеше. Но когато кметът разбрал за това безобразие
решил да върне скритото от народната власт. Изпраща един текезесар
със заръка да прибере козата и яретата в ТКЗС-то. Дал му кон и той
с коня – право при престъпника в Перник. Слага яретата в дисагите,
а козата връзва с въже за шията и тръгва в Косача, в ТКЗС-то. Но
пътя до Косача е 20 км. Козата почти обесена след някой ден хвърлила
топа, а яретата не се знае кой ги е изял. И така всичко приключва благополучно. Не остава съмнение какво очаква всеки, който се усъмни в
силата и справедливостта на народната власт.
В ТКЗС-то се изискваше от всеки, който е вкаран в него, всеки
месец да изработи определен брой трудодни. Ако някой не ходи редовно на работа, се лишаваше от продукти и трудов стаж за пенсия.
По това време работех в Перник, в рудник „Република” и когато имах
почивен ден, отивах на село, а майка ми, която все беше болнава, ме
молеше да ходя в бригадите на ТКЗС-то и вместо нея да отработвам
по някой ден за нейна сметка, а по-късно децата на брат ми отиваха
да работят заради баба си, но на тях бригадирът им пишел по половин
трудоден.
Отначало хората работеха, като се надяваха, че все пак може
би ще се облекчи трудът им и доходите според обещаното ще бъдат
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увеличени. Когато се разбра, че всичко това ползват само онези, които
са по върховете на йерархията и те получават лъвския пай, хората тихомълком започнаха да симулират, че работят.
Ето един комичен случай: трима търсят двама:
При овчарника един младеж докарва кола натоварена със сено
за овците и казва на бригадира: аз се уморих от товаренето на сеното,
сега намерете хора, за да го стоварят. Тогава бригадирът, кметът и
партийният секретар тръгват из селото да търсят двама души да стоварят сеното от колата.
Както по престъпен начин бяха създадени ТКЗС, така също
по престъпен начин бяха ликвидирани. Страхът беше единственият
стимул. Лозунгите от типа „Първите снопи за държавата” никого не
вдъхновяваха. Хората рабзраха, че големият разбойник – държавата –
ги ограбва, краде ги. Стигна се до там, че ТКЗС-то трябваше да се
обедини в АПК, чиито център беше община Ковачевци. От Перник
докарваха пълен автобус чиновници. А толкова хора не можеха вече
да се намерят да излязат на работа в полето. Не помогнаха и бригадите, мобилизирани от заводите в Перник и Радомир да се справят с
недостига на работна ръка.
Когато зрелият социализъм съвсем презря и се скапа, когато
Желев се загрижи да не би да пострада някое болшевишко величие
от народната любов, взе да проповядва „нежната революция”. Тази
нежна революция беше използвана от номенклатурата предварително
да заграби за жълти стотинки техниката, с която разполагаше стопанството. Създадоха се комисии, които да ликвидират ТКЗС-то. На хората земята трябваше да бъде върната в реални граници. Никой не ги
попита как искат да стопанисват тази земя, дето им се връща. Кооперация ли искат, сдружение ли или лично да си я работят. При положение, че селяните вече не разполагаха нито с добитък, нито с какъвто и
да е инвентар и техника и което е най-важното – вече нямаше и работоспособни хора. Вече беше невъзможно да се връща ерата на ралото.
И в резултат почти цялата плодородна земя бе оставена да пустее.
Преди да бъде образувано ТКЗС-то в селото е имало над 10 000
овци и кози и около 450 едър добитък. ТКЗС-то организира 4 овчарника с около 1200 овци. Останалите някъде изчезнаха. След „ликви-
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дацията” през 1900 година в селото вече имаше около 200 овци и кози
и около 20 крави.
Спасението беше само в кооперацията, не в ТКЗС, но и не в
едноличното земеделие. След ограбването на инвентара и след като
хората нямаха средства да закупят нов, вече имаме само пустеещи

земи. Няма хора, няма добитък и никаква надежда за възстановяване
на изгубеното.
След като в селото не останаха млади хора от това последва
срив на раждаемостта. Постепенно училищните стаи се опразниха.
Първо беше закрито и съборено училище „Христо Ботев” в махала
„Поляна”. Не след дълго бе закрита прогимназията „Г. С. Раковски”.
Това стана през 1965 – 1966 год., а по-късно, през 1973 г., бе закрито
и основното училище. Днес и помен няма от двете училища и читалището. Из основи са съборени. Останал е големият бряст в двора да
напомня на тези, които сме все още живи, как сме се качвали на него
в час по физическо упражнение. Останала е само черквата, която е
ремонтирана и заградена. Но и в нея няма кой да влиза. В селото са останали около 100 човека и то само възрастни, които разчитат предимно на пенсиите си. Преди болшевишкия преврат в селото са живели
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към 1200 души. При преброяването през 1934 г. в селото са били 1026
души, през 1946 г. – 917 души, през 1956 г. – 603 души, през 1979 г. –
280 души, през 2008 г. – 103 души.
Сега в цяла Ковачевска община, по-точно в с. Сирищник, е останало само едно училище за децата от първи до осми клас с 20 ученици и 5 души преподаватели.
През 1984 г. бе построена за нуждите на селото една сграда за
комплексно обслужване на хората. В тази сграда е кметството, магазина, кръчмата и стая, в която е прибрана останалата литература на
читалището. Водоснабдяването след дълги отлагания бе уредено за
една част на селото – предимно в центъра. Вода има даже и в гробищата. Това става по инициатива на зам. кметовете след промените от
1989 г.
През 1934 г. от трудоваците е направено трасето на шосето, което днес свързва Радомир с Косача, а по-късно е прокарано и трасе
през с. Лесковец за пряка връзка с Перник и София. Впоследствие
заради Ковачевци, родното село на „вожда и учителя” – Димитров шосето бе разширено, асфалтирано и днес имаме удобна връзка както
с Перник и столицата, така и с останалите райони в този край.
В заключение мога да кажа, че вече пътища имаме, но не и училища и читалища. Почти всички села са останали с малко хора или
почти без такива. В едно съседно село – Костуринци, което в миналото е било многолюдно са останали само двама души, за които някои
казват, че не си говорели помежду си. Това е наследството, което получихме от столетницата – поне така е в нашия край.
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АЛЕКСАНДЪР НАКОВ

АВТОБИОГРАФИЯ
Защо станах анархист, безвластник? Повтарям нарочно думата в точния ѝ български превод, защото за промитото съзнание на мнозина
„анархия“ означава „безредие“, хаос, разрушение. В действителност
смисълът ѝ е „не-власт“: не на властта – не на властта като инструмент за потисничество; не на експлоатацията; не на безотговорното
управляване на безропотни човешки маси… Не на всеки вид власт,
упражнявана от човек над човек.
Защо останах убеден анархист в продължение на седемдесет години? Да, станаха вече седемдесет: пътят ми в анархизма започна още
преди да навърша седемнадесет, през онази далечна 1936-та година,
годината на Испанската революция, чиято душа бяха анархистите…
За мен, както и за мнозина от връстниците ми, всичко отначало беше
свързано с младежките възторзи, с революционната романтика, с поривите за подкрепа и солидарност. После продължи все по-осмислено. Четях много, интересувах се какво предлагат другите политически учения по социалния въпрос. Следях ненаситно събитията, у нас
и по света. И колкото повече четях и наблюдавах, толкова повече се
убеждавах в правотата на анархистическата идея. Никоя политическа
доктрина, никоя партия не предлагаше истинска свобода и социална
справедливост. А хитлеризмът и болшевизмът, които първоначално
прокламираха защитата на трудовите маси, се оказаха най-големите
тирани, издевателствали над трудещите и изобщо над свободния човешки дух…
Това е основата, върху която изградих убежденията си – и живота си.
Роден съм на 01.08.1919 година в с. Косача, Пернишко, в крайно бедно селско семейство. Баща ми почина през 1929 г., когато бях
десетгодишен, ученик във второ отделение на косачката прогимназия.
Имам двама братя и две сестри, всички по-малки от мене. Дядо ми
Нако беше на 96 години, майка ми – болнава, натоварена с грижите за
малките. Трябваше да напусна училище и да работя, да припечелвам
колкото мога.
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Почнах да работя в разни бакалнички и кръчми – в София и
Перник. Всичко спечелено давах на майка си, стигаше поне за хляба
на семейството.
През м. декември на 1934 г. започнах работа в гр. Перник в
една лавка пред рудник „Цалева круша“. Наемателят на лавката, бай
Йордан и жена му – кака Милка имаха три деца и живееха съвсем
скромно. Аз се чувствах като допълнителна тежест на това семейство
и след един месец ги напуснах. Потърсих друга, по възможност малко
по-добре платена работа и през м. февруари на 1935 г. започнах при
тогавашния пернишки търговец и производител на вар Атанас Наков. Заработих във варницата, която се намираше в близост до завод
„Кристал“. Работата за момче като мен беше тежка. Работеше се по 12
часа на ден. През лятото горещината от слънцето и пещите беше непоносима. Но нямах избор. Трябваше да работя, макар че бях станал
на вейка. Майка ми, сестрите и братята ми разчитаха само на моята
заплата, за да оцелеят.
Есента на същата тая 1935 г. шефът отвори ново предприятие,
склад за зърнени храни, брашна и трици. Станах „търговски служител“ – продавач в магазина. Бях вече шестнадесетгодишен. Новата ми
работа ми позволяваше да имам повече време, да общувам с връстниците си и през неделите да прескачам до село. Нашата махала – „Пуева махала“ – беше отдалечена, на четири километра от центъра на
селото. В зависимост от сезона помагах в селскостопанските работи,
научих се да кося, ора, сея и т.н., всичко, свързано със селското стопанство.
През 1936 година вече се бях запознал с пернишки младежи
анархисти, с които почнах да другарувам. През същата година започна революцията в Испания, в нея водещата сила бяха анархистите.
От един младеж, Милен Павлов, получавах информационния бюлетин, издаван нелегално от ФАКБ /Федерация на анархо-комунистите в
България/. В този бюлетин събитията в Испания се отразяваха съвсем
различно от това, което се четеше в българската преса. Тя беше цензурирана, трудно можеше да се нарече независима, много по-вярно
определение беше продажна или „жълта“… По това време в моето
село Косача имаше една значителна група анархисти. По-възрастните бяха Асен Томов – адвокат, Петър Димитров – учител и Методи
24

Димитров – минен техник; младите бяха Милчо Славов Любенов,
Йордан Томов, Богдан Цветков, Богдан Алексов, Стамен Димитров,
Любен Господинов Любенов, братята Йордан и Христо Павлови, братята Йордан и Стефан Георгиеви, Георги Йорданов Божилов, Милчо Крумов и Георги Кирилов. Около тях гравитираше цялата косачка
младеж. В Косача нямаше млади хора, избрали да членуват в младежките организации на комунистите или земеделците. Всички културни
мероприятия се организираха от анархистите, макар че всичко се афишираше като дело на читалището, което между другото разполагаше
с много богата библиотека. След преврата на Кимон Георгиев през
1934 г. беше забранена и иззета от библиотеките всякаква „опасна литература“, но бай Пешо, така наричахме учителя Петър Димитров,
който едновременно беше и библиотекар, бил много прозорлив и успял да скрие почти всички книги с анархистическо съдържание, които в последствие раздаваше за четене. Втората чистка я направиха
болшевиките след 09.09.1944 г., но бай Пешо пак беше спасил нещо.
В Перник с анархистическа литература ни снабдяваше нашият неуморим другар Ласерман Асенов Минев, който работеше в машинно
отделение към „Мини Перник“ като стругар. Младежите, с които
провеждахме анархистическа пропаганда, бяха: Милен Павлов, Боян
Алексов, Иван Павлов, Тодор Киров Златков, Борис Ив. Сергинов,
брат му Васил и сестра му Вера, Борис Цветков и Методи Янев. От
възрастните помня Димитър Василев Ачанов, Боян Александров /Бабата/, Йордан Колев, Борис Марковенски – учител, Георги Панайотов,
Йордан Георгиев и Божичко Христов. В пернишката гамназия по това
време учеха много анархисти от селата, но с тях контактувах по-малко, макар че познавах мнозина. Имаше ученици от Земен, Трекляно и
от другаде. В Перник укривахме един нелегален другар от Русе, казваше се Кирил Кънев Арнаудов с нелегално име Кирил Габеров. Бяхме набавили един ролков циклостил и с него в квартирата на Кирил
почти всяка вечер печатахме позиви, листовки, апели и манифести.
Пропагандата ни срещу кафявата чума, която вече заливаше Европа,
бе на висота. По това време най-често – и с най-голям ентусиазъм – се
печатаха позиви в защита на Испанската революция.
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ЕСПЕРАНТО
Беше към края на 1936 година. Минавах по главната улица на Перник и както обикновено се загледах във витрината на книжарница
„Въглен“. Сред другите книги беше изложен и учебник по есперанто.
Вече знаех, че този език е международен, създаден именно с цел да
улесни общуването между хората от различни страни. Това ме привличаше; освен това бях чувал, че е лесен за изучаване. В България
пристигаха бюлетини на есперанто, които отразяваха събитията в Испания. Исках да мога лично да ги прочета! Влязох и си купих учебника. Авторът му беше Иван Кръстанов. Беше богато илюстриран. Но аз
не познавах нито една буква на латиница. Трябваше да започна първо
с изучаването на азбуката. Бях зле дори с българската граматика. Така
че трудностите започнаха още от началото. Но упоритостта ми беше
безгранична. Въпреки това, когато стигнах до винителния падеж, почти бях готов да захвърля учебника.
Една вечер, в навечерието на новата 1937 година, се отбих да се
почерпя с чаша боза в сладкарница „Въздържател“, която се намираше на площада срещу тогавашните хали. Там някакъв младеж тъкмо
предлагаше на съдържателя есперантски календар за 1937 г. Занемях
от радост! Запознах се с младежа. Казваше се Борис Сергинов, работел в мината като ел. шлосер. Заговорих го отначало на есперанто,
но скоро преминах на български. Обясних му докъде съм стигнал и
че не мога да се справя с винителния падеж. Той ме окуражи и ми
обеща да ме потърси на работното ми място и да ми помогне. Така и
стана. След няколко обяснения проблемът не съществуваше. Междувременно се запознах с един бръснар, Стоян Миланов Киров се казваше, който като мене изучаваше есперанто сам. Когато се срещахме с
него, обикновено на гаровия перон, се стремяхме да приказваме само
на есперанто, макар че отначало това ни се удаваше трудно. Но постепенно нещата потръгнаха. Запознах се и с други есперантисти: Васил
Велчев, Коста Хаджиев, Гео Въжаров, Георги Идакиев и съпругата
му, която беше усвоила езика най-добре от всички ни. На една среща
на младежи анархисти на Витоша се запознах с Анка Писарска, която
учеше в акушерското училище, намиращо се на ул. „Кирил и Методий“ в София. (По-късно тя се омъжи за анархиста Борислав Менков,
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прие неговото име, заживя с него в Кюстендил; затова по-нататък я
споменавам като Анка Менкова). Та Анка много ми помогна да овладея граматиката на езика. Така че и тук решаваща беше, освен личната
настойчивост, помощта на другарите. Никакви частни уроци, никакви
платени курсове. Бяхме бедни, запалени, всеотдайни.
Не след много време можех да чета, да говоря, да пиша правилно. Започнах кореспонденция с есперантисти както в страната,
така и в чужбина. Създадохме в Перник есперантистко дружество.
Нарекохме го „Нов Път“ („Нова Войо“). В него членуваха както опитни есперантисти като Антон Васев и Никола Митев, така и начинаещи. Организираха се курсове за изучаване на есперанто – градски и
в училищата, провеждаха се организационни и просветни събрания.
Добре усвоиха езика младите Цветана Попова, Цветана Зарева, Марица Попова, Пера Иванова, Снежана Жотева, Райна Агонцева, Георги Христов, Велин Такев и много други. Членове на дружеството
посещаваха международни есперантски конгреси. На мен обаче не ми
се разрешаваше да напускам страната. Конгресите, които се провеждаха в България, не съм пропускал, освен през времето, когато бях в
болшевишките лагери и изселен. През престоя ми във фашистките
затвори (1941 – 1944 г.) също имах контакт с добри есперантисти, например Асен Григоров, автор на есперантски учебници и речници, а
и други другари. В концлагерите също имаше с кого да си говорим на
есперанто, например с Ганчо Лазаров Дамянов винаги, когато имахме възможност, не пропускахме да си поприказваме на любимия си
език.
Абонирвал съм се за много ескперантски списания, издавани
както в страната, така и в чужбина. Българските бяха „Булгара Есперантисто“, „Нунтемпа Булгарио“ (списание изключително за външна
пропаганда); чуждестранните – „Херолдо де есперанто“, „Есперанто“, „Ел попола чинио“, „Сеннациуло“, „Норда присмо“ и „Либерецана Лигило“, което в България легално не се допускаше. За съжаление
заедно с цялата ми кореспонденция на два пъти са изземвани и есперантски издания, веднъж на 16-ти декември 1948 г. и втори път през
месец март 1974 г.
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Напоследък този прекрасен език губи последователи в България. На конгресите вече с всяка година присъстват все по-малко
хора…
Между другото, неведнъж съм награждаван от Българския есперантски съюз с разни отличия за разпространяването на езика. Касиер съм на пернишкото есперантско дружество от много години, та
и досега.

1938 – 1942
През 1938 г. след кратка подготовка взех изпитите за седми клас. През
1939 г. Испанската революция бе разгромена от световния капитализъм, начело с немския нацизъм и италианския фашизъм, но също и не
без подлата помощ на болшевишка Русия. През месец март от Испания се изтеглиха и последните революционери, сред които имаше и
много български анархисти. (Най-известното име сред тях е на Тодор
Ангелов-Божаната, впоследствие организатор на съпротивата срещу
немските окупатори в Белгия и национален герой на тази страна – не
и у нас! По-късно болшевиките се опитаха да си присвоят посмъртно
името и славата му, както правеха и с други загинали борци срещу
фашизма, поети, мислители… Неуспешно! Светът знаеше.) Последва
подписването на дълго подготвяния пакт между болшевишка Русия и
нацистка Германия (това стана на 23 август 1939 год.) – пакт, известен като „Рибентроп – Молотов“. След подписването на този позорен
пакт ние, българските анархисти, вече като единствени организирани
антифашисти в тази страна, трябваше сами да водим тук пропагандата срещу кафявата чума. Комунистите, подчинявайки се на прословутата си партийна дисциплина, мълчаха. Тогава царската полиция
преследваше само нас.
По това време в Перник имаше три организации на анархистите. Това бяха младежката ФАМ, в която членувах и аз, идейната, в която членуваха по-възрастните и синдикалната, която по предложение
на Ласерман Асенов Минев бе кръстена „З. Р. О.“ (Защитна работническа организация). Тази организация беше по-масова, защото в нея
членуваха не само убедени анархисти, но и симпатизанти. Организацията бе създадена през 1937 г. и просъществува почти до края на
войната. След болшевишкия преврат на 09.09.1944 г. тя не възстанови
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дейността си. Макар и по-масова, не бе разкрита от полицията, въпреки че отделни нейни членове бяха в затворите и концлагерите.
През 1940 г. вече бях войник в царската армия. Служих в град
Дупница, в 4-та противовъздушна батарея. Служих съкратен срок,
като глава на семейство. Там използвах градските си отпуски от по
няколко часа, за да се срещам с другари анархисти от Дупница. Тогава там бяха изтъкнатите анархисти Владо Китанов, Пантелей Попдимитров, Христо Манолов /Заека/ и други. След уволнението ми
към началото на м. октомври отново се върнах на работа в гр. Перник; и отново – сред другарите анархисти. Отново циклостил, лепене
на листовки, среднощни събрания, връзки с другари от пернишките,
радомирските, дупнишките и кюстендилските села… Запознанства с
нови другари, разнасяне на литература, писане и разпръскване на позиви по най-различни поводи, най-често свързани с вече бушуващата
втора световна война.
През 1941 година, на 19-ти януари, заведох на майка ми снаха
от Перник. В началото на февруари се венчахме с Кирилка Алексова Стефанова, сестра на моя добър другар Боян Алексов Стефанов.
На 20 февруари бях мобилизиран в София, в 4-ти артилерийски полк.
В деня, когато обличах военните си дрехи, в казармата дойде шефът
на пернишката Държавна сигурност (ДС) – Кисьов. Той поиска от
командира на частта да ме предаде на следствените органи на ДС.
Командирът обаче му отказа, като заяви, че може съответното следствие да се проведе в казармата. От Кисьов разбрах, че в Перник са
извършени арести на анархисти, обвинени в участие в конспирация.
По същото обвинение трябвало да бъда привлечен и аз. От мен се искаше да призная това си участие, потвърдено вече от някои от арестуваните. Аз обаче отрекох; признах само, че съм давал книги на двама
от обвиняемите. С това „следствието“ в казармата приключи. Но след
демобилизирането ми през юли 1941 г. бях предаден на полицията и
като следствен ме закараха в Кюстендилския дисциплинарен затвор.
С пристигането в затвора ме бутнаха в голяма килия, пълна с
младежи анархисти от дупнишките села. Всички бяха под 20 години.
Оказах се батко с моите вече 21. Времето до вечерта прекарахме във
взаимно опознаване. Водихме интересни разговори, най-вече за токущо започналата война между довчерашните съюзници – нацистка
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Германия и съветска Русия. Всички се надяваха, че сега болшевиките ще станат отново антифашисти… Помня имената на неколцина от
тези момчета: Найден Еленин, Славчо Бошов, Иван Дръндов, Борис
Марков, Видин Шалварков… Май бяха осем. В отделна килия, единочка, бил изолиран още един, Александър Димитров.
Когато започна вечерната проверка, ключарите посочиха един
от младежите да прочете вечерна молитва. Той отказа. Тогава посочиха мен:“Я новият да я прочете!“. Отказах. Тогава казаха, че ще ме
вкарат в карцера. Но щом тръгнаха към мен, Видин Шалварков свали
налъмите от краката си и застана между мен и ключарите с налъм в
ръката, вдигнат за удар. Другите момчета също вдигнаха налъмите.
Тримата ключари отстъпиха назад и побързаха да излязат. Тази вечер
ни оставиха на мира. На другия ден пристигнаха от Дупница на свиждане близки на всичките момчета. И когато останах сам в килията,
ключарите влязоха и ме изведоха. Така че карцерът не само не ми се
размина, ами прекарах в него всичките останали няколко дни до преместването ми от този затвор.
С Видин Шалварков се срещахме неведнъж в периода от 19451948 г. във връзка с разни организационни нужди на движението. И
вече за по-дълго ни събра концлагерът – първо „Богданов дол“, после
„Белене“. Видин понасяше стоически нечовешките условия, остана си
както винаги верен на идеите си и всеотдаен другар. След излизането
от концлагера продължавахме да намираме начини да се виждаме да
разменяме новини, мисли и оскъдната литература, останала тук-там
по тавани и мазета. След 10 ноември 1989 г., когато се появи възможност за що-годе легални прояви на ФАБ, Видин и други другари от
Дупница възстановиха тамошната организация. Видин осъществяваше неуморно връзките с другарите от околните селища. Тежкото му
и продължително боледуване не сломи вярата му в идеала, с който
живя. Почина на 20 август 2001 година, два месеца след като навърши
80 години.
От кюстендилския затвор ме преместиха в Софийския Централен затвор. Там бяха другарите от моя процес – Боян Алексов Стефанов, Владимир Петров, Борис Цветков и Симеон Янев. Кирил Кънев
Арнаудов беше успял да се укрие. Съдиха ни по член ІІ на прословутия ЗЗД /Закон за защита на държавата/. Мен ме осъдиха на 10 години
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затвор, но тъй като се водех – по тогавашните закони – още за непълнолетен, ги намалиха на 6 години и осем месеца, както и да заплатя
50 000 лв. глоба.
Най-голяма бе присъдата на Кирил Арнаудов. Той нема късмет
да вкуси от затворническия живот, беше приел нелегалния, а след като
укриването му в разни градове станало пределно рисковано и дори невъзможно, заедно с Иван Мангъров хващат балкана. Но няколко дни
преди девети септември не фашистите, а болшевиките ги ликвидират
някъде из Родопите.
В Централния затвор освен моите съподсъдими заварих и четирима болшевики. Това бяха Асен Григоров, добър есперантист, Владо
Георгиев, Съби Енев и един по-млад мъж, чието име съм забравил.
Те излежаваха стари присъди. После разбрах, че на Владо Георгиев в
Самоков болшевиките са му вдигнали паметник.
Най-много сред политическите затворници тогава бяха земеделците. По процеса на Гемето имаше трима души, осъдени на смърт.
Помня, че земеделците бяха 47 души. Отначало бяхме по трима души
в килия; но когато болшевиките бяха нападнати от своя „съюзник“, те
вече станаха антифашисти и царската власт започна да ги преследва и
арестува. В края на 1941 г. и в началото на 1942 г. тях вече масово ги
арестуваха и килиите в Централния затвор не можеха да ни съберат.
Започнаха в килии, определени за трима души, да настаняват по 1012 човека. Междувременно беше разкрита нова група анархисти от
югозападна България. Бяха арестувани другарите: Димитър Василев
от Перник; Милчо Славов Любенов от с. Косача, студент; Виктор Попдимитров Ризов от с. Перивол, завършил медицина; Петър /Камилата/ – химик, техник; Пенчо Райков Ганчев, студент; Борислав Менков
от Кюстендил; Станимир Котев, горски; Васил Тодоров /Народа/ и
други. С болшевиките по разни поводи водехме нескончаеми спорове.
Имаше голяма група млади еврейчета, които много се интересуваха
да узнаят нещо за идеите на анархизма. Но небезизвестният бъдещ
болшевишки лидер (комсомолец по това време) Живко Живков, щом
ги видеше с нас, ги разгонваше. Това продължи и в Скопския затвор,
но там вече ги гонеше с прът! За да приключат споровете с някакво
що-годе взаимно разбиране, се намесиха хората им от Централния им
комитет. Най-умни и търпеливи между тях бяха Трайчо Костов и Ко31

мара. От земеделците съм запомнил Ценко Барев и Георги Халачев,
поет с много добри чувства към анархизма и анархистите. Той беше
напълно сляп. Познавах и тези, които бяха осъдени на смърт: Серги
Златанов, Слави Попигнатов и един друг земеделец, на когото не помня името.
След моето влизане в затвора майка ми, братята и сестрите ми,
а също и съпругата ми, остават почти без всякаква материална поддръжка. Брат ми Иван, вече поотраснало момче, успява да се хване
на работа в Перник и започва да се грижи за по-малките брат, сестри
и майка ми. Съпругата ми разчиташе на подкрепата на нейните родители.
През цялото време, прекарано в Централния затвор, жена ми
най-редовно ми идваше на свиждане, донасяше храна и всичко онова,
от което се нуждаех. На свиждане през някоя седмица идваше и майка
ми, също и брат ми Иван. Поради купонната система трудно намираха
продукти за себе си, но въпреки това донасяха по нещо и в затвора.
Проявяваха солидарност и другарите, които бяха извън затворите. В
затвора с всеки изминат месец храната се влошаваше. Хлябът беше по
триста грама дневно, а два пъти седмично ни даваха варени картофи
/по три картофа, като винаги поне един от тях не ставаше за ядене/.
Благодарение на храната, която пристигаше отвън и благодарение на
взаимопомощта, съществуваща по между ни, не гладувахме.
На вратата на килията имаше залепено листче, на което беше
написан правилникът за вътрешния ред. Още го помня. Затворникът
имаше право два пъти седмично да получава храна отвън. Един път
седмично имаше право на свиждане, имаше право да изпраща едно
писмо и да получава едно писмо седмично. Регламентирани бяха ставането и разходките из коридорите на затвора, а също и две разходки в
двора на затвора, сутрин и подир обед. Затворникът нямаше право да
чете вестници и книги, които не са разрешени от управата на затвора,
а също трябваше да пази тишина и да не се приближава до прозорците. Може и нещо да не съм запомнил добре.
Въпреки строгата забрана успявахме чрез криминалните затворници да се снабдяваме и с вестници. Имаше и двама ключари от
моето село, които също ми правеха известни услуги. Тези ключари се
казваха Борислав Димитров и Иван Ананиев Груйов.
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Когато разстреляха част от парашутистите, ЦК на болшевиките
призова всички затворници на три дни гладна стачка. Ето как се прави
гладна стачка по болшевишки. Всички ние – политическите затворници – връщахме храната, давана от затвора; но господата от ЦК не
изхвърлиха и не разделяха храната, която имаха в големите си куфари.
Така че някои наистина гладуваха тези три дни.
През зимата на 1941-42 г. в затвора масово докарваха новораз
крити болшевишки групи. Разбрах, че с една от тях е докаран Павел
Шатев, известен като един от Солунските атентатори. За пръв път го
видях в коридора на Осмо отделение, посочи ми го един от затворниците. Приближих се и му се представих. Като казах, че съм анархист и съм съден заедно с други анархисти за участие в конспирация,
той явно много се заинтересува. Изразих обаче учудването си, че го
виждам сред болшевиките. Той започна малко да го усуква, че в тази
борба това не било от голямо значение, фашизмът еднакво потискал
всички. Включил се, защото не могъл да бездейства. Това е така, отговорих, но всеки трябва да се бори от своя позиция. След този пръв
разговор водихме още доста. Разпитвах го за участието му в атентатите в Солун; и дали всички участници са били анархисти. Той каза – да,
други не е имало. Даде ми две книги, в които е писал за участието си
в тези събития – „Солунските атентатори“ и „Заточеник във Фезан“.
След години тези книги бяха преиздадени с общо заглавие „В Македония под робство“. А след падането на фашисткия режим чух, че Павел
Шатев бил включен, доколкото ми е известно, в новото македонско
правителство на Апостолски.

В СКОПСКИЯ ЗАТВОР
В началото на м. март 1943 г., когато Централният затвор беше пренаселен, нас, около 400 души затворници, една сутрин ни натовариха в
конски вагони на централната гара на София и потеглихме занякъде.
По видяното през пролуките на вагона, в който бях, гадаехме
закъде ли ни карат. Вечерта се озовахме на гара Скопие. След като
всички слязохме, направиха ни проверка, да не би някой да е изчезнал. След това ни пое един взвод полицаи. Закараха ни в Скопския
затвор. Този затвор, строен някога още през турско робство, беше с
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едни дебели стени, може би по-дебели от два метра, с прозорци, приличащи на амбразури за картечни гнезда. След като прекарахме нощта, без никой да се е наспал, изкараха ни на двора на затвора заедно
с багажа, който носехме. Пак един взвод полицаи, които ни подкараха
нанякъде.
След един дълъг преход от около пет часа се намерихме в местността край село Идризово. Там, далече от селото, в полето, намиращо се близо до шосето Солун-Скопие и близо до река Вардар, видяхме да стърчи самотна постройка, оградена с високи стени. Това
щеше да бъде нашият затвор. Постройката беше двуетажна. Както на
първия, така и на втория етаж имаше по четири стаи. Стаите бяха доста обширни. Вътре бяха обзаведени с двуетажни нари, нещо като нарите по нашите туристически хижи. Капацитетът на всяка стая беше
за 50 души. Така че в осемте стаи бяхме настанени всички около 400
души. В двора имаше само една ръчна помпа за вода. Също в двора
беше септичната яма. Канализация нямаше. Когато ямата се препълнеше, идваше специална кола с помпа и по този начин се изкарваха
фекалиите. Имаше и лавка, в която обаче се продаваха само скапани
моркови и леблебия.
Ние, анархистите, бяхме седмина: Васил Тодоров /Народа/, Димитър Василев, Никола Младенов, Пенчо Райков, Милчо Славов, Боян
Алексов и моя милост. Храната, която ни даваха, беше под всякаква
критика. Може би, ако пуснеш железно левче на дъното на дълбоката
бака с чорбата, щеше да се види. Хлябът беше от царевична ярма:
когато го дадеха в прясно състояние, все пак можеше да се яде, но когато престоеше едно денонощие, ставаше на камък; а ако престоеше
малко повече, така мухлясваше, че като се разчупи, се точеха някакви
бели конци. Парите, които имахме, бързо се стопиха – похарчихме ги
за леблебията и скапаните моркови. Правихме много опити да влезем
във връзка с домашните си, но напразно. Писмата, които пишехме,
навярно се унищожаваха. След близо един месец на глад и изолация,
един ден нашият другар Димитър Василев видял и познал един от
надзирателите на затвора, който бил от селото на жена му. Той успял
да го уговори да занесе едно писмо и да го предаде лично на жена му.
В това писмо бяха адресите на всички анархисти, които се намирахме
там. Не след дълго започнаха да идват колети. На Милчо Славов зет
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му работел в скопската поща и пръв го посети с няколко куфара храна.
След това се оказа, че един агроном от гр. Радомир също е на работа
в Скопие. Той също ни посети с внушително количество храна. Брат
ми с мойта жена също ме посетиха. Те бяха преживели бомбардировката в София, когато били на гарата. На свиждането, което продължи
не повече от 10 минути, личеше, че жена ми е много разстроена. От
Скопие до затвора ги беше докарал със служебния си файтон също
нашият другар агроном Янчо Добридолски. Колетите с храна продължиха да пристигат. Всеки можеше да получи по един колет в месеца,
стига да има кой да го изпрати. Нали вече и тук бяхме във „Велика
България“: тука се разпореждаше българска полиция, български войници, български чиновници, българска беше цялата администрация.
Войната все по-осезателно се чувстваше. Немците не срещнаха подобаваща съпротива от армия, която имаше превъзходство както по
числен състав, така и – предполагаше се – в техническо отношение.
Болшевиките в затвора си бяха глътнали евангелието. От тях почти
100 души бяха вече подписали декларации, че се отказват от идеите си
и че ще служат на „цар и отечество“. Тези хора ги отделиха на по-лек
режим, но не ги освобождаваха. Казвахме им „декларатори“.
Споровете ни с болшевиките вътре в стаите не прекъсваха. Винаги се намираха поводи за такива спорове, било за първи май, било
за Ботев, Руската революция, за Парижката комуна, за Испанската
революция, за принципни въпроси, теоретични и практически и за
какво ли не. Най-добър защитник на анархистическите принципи,
най-добре подготвен беше Васил Тодоров. След престой от два месеца, един ден четирима от нашите другари бяха изпратени по разни
затвори из страната. Останахме само трима души, Пенчо Райков, Никола Младенов и аз.
Затворът разполагаше с голямо стопанство. Имаше краварник,
пчелин, свинарник. Преди нашето идване в стопанството са били ангажирани само криминални затворници. След като започна усилената
полска работа, нас, политическите, които бяхме излежали една трета
от присъдата си, ни отделиха и ни преместиха в стопанската сграда,
предназначена за тези, които работеха. Там бяха настанени и „деклараторите“, които, както вече посочих, бяха поставени на по-лек режим. Помня, че през първия ден, когато ни изкараха на полска работа,
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трябваше да окопаваме слънчоглед. Бяхме общо към 35 души, имащи
привилегията да работят извън стените на затвора. Наистина беше
привилегия! След окопаването на пролетниците започна коситбата на
ливадите. Тези, които работеха, получаваха и по-голяма дажба хляб.
Когато работехме в градината, уговаряхме агронома да ни отпуска по
нещо допълнително към храната. Той беше малко добряк и, без да научава затворническата управа, ни отпускаше било домати, било пипер
или картофи. Имаше един криминален затворник, бай Пенчо, обвинили го за убийство, когато бил горски стражар (но той не си признаваше това престъпление). Та той се занимаваше с пчелина. Един
ден уговори агронома да ме прати при него за помощник. В пчелина
имаше към 20 кошера. Пашата беше много богата, но агрономът не
можеше да достави нито пити, нито нови кошерища. А пчелите всеки
ден се роеха, понеже не им се създаваха условия за работа и развитие.
Ние с бай Пенчо започнахме от върбови пръчки да плетем тръвни
кошерища; така че скоро обогатихме пчелина с такива примитивни
изделия, каквито навярно вече и абисинците не използваха. Но вършеха работа.
Възползвах се от свободното движение из района на стопанството, близо до което имаше рядка акациева гора. Там един турчин
редовно пасеше кравите си. Успях да го уговоря, когато има възможност, да ми донася по един вестник, който в затвора беше забранен.
Турчинът се съгласи под един камък да му оставям по 10 лв., а той на
същото място да оставя вестника. Това продължи дълго време. След
прочитането на вестника го давах на едно турче, което лежеше за някаква дребна кражба. Това турче обслужваше говнярката, която почти
всеки ден влизаше в затвора. То пък предаваше вестника на моя приятел Пенчо Райков. Но по нелепа случайност това турче, сещам се,
че се казваше Мунир, веднъж не укрило добре вестника и го хванали.
При разпита признало: „Сашо ми го даде“. „На кого трябваше да го
дадеш?“. Мунир отговорил, че го е взел да го попрочете, но забравил
да го остави и така без да иска го внесъл в затвора. За случая бях
уведомен навреме и набързо измислих как да отговарям при разпита, който предстоеше. Направо ме извика директорът на затвора. При
въпроса „Откъде имаш вестника?“, отговорих, че докато съм работел
в градината, са минали двама войници, които са чели вестник, помо36

лил съм ги да ми го дадат и те ми го подхвърлили. „А защо го даде
на турчето и на кого трябваше да го занесе?“. Отговорих, че то ме е
видяло, когато съм го чел в тоалетната и ми го е поискало. „Не можах
да му откажа, защото си помислих, че ако не му го дам, той може да
ме издаде“. Дали на всичко това беше повярвано или не, изкарах една
седмица карцер.
През м. август, по-точно на 28, научихме, че нашият добър цар,
който ни беше изпратил в „новите земи“ на неговото „велико царство“,
е скоропостижно умрял. Всички се радваха. По този случай някои с
по-малки присъди бяха освободени. Освободиха и моя добър приятел
Никола Младенов, чиято присъда беше на излежаване. После научих,
че е ходил на село при майка ми и братята ми. Беше се срещал и с
жена ми. Като останах сам, управата ми предложи да ме премести в
една от стаите на „ликвидаторите“. Не приех, предпочитах да общувам с криминалните! Впрочем сред тях имаше добри момчета, които
излежаваха присъди най-вече свързани със спекулата, която по време
на войната беше обхванала всички сфери на живота… Даже се сприятелих с неколцина, с които заедно работехме и спяхме в една стая.
Войната все повече се задълбочаваше. До нас пристигаха съобщения за разрастване на партизанското движение, както в страната,
така и в Македония. В затвора започнаха да докарват заловени или
предали се партизани. Сред тях имаше македонци, сърби и албанци.
В началото на 1944 г. все по-често се добирахме до сведения,
които говореха за затъването на немците из болшевишките тресавища, за немските поражения при Сталинград, за англоамериканските
успехи в Африка. Всичко това окуражи болшевиките, които бяха в
затвора и те започнаха да обсъждат – та и да се пазарят! – на кого
каква служба би му подхождала, след като партията им дойде на власт
в България. Имах един такъв диалог, когато се движехме из двора на
стопанството, където имаше чешма с два чучура. Та въпросният комунист ми казва: „Наков, виждаш ли тази чешма?“, „Да“ – отговарям.
„Когато дойдем на власт, от единия чучур ще протече масло, а от другия мед“. Не му останах борчлия с отговора, като имах предвид какъв
мед и какво масло ядяха руските мужици след болшевишкият преврат. Но имаше непросветени, които се хващаха на тази въдица.
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През 1944 г. в затвора се живееше с мисълта, че войната върви
към своя край. Вече беше въпрос на време само – кога, а не кой ще победи. Победата беше предречена с участието на Щатите, които макар
и късно се включиха във войната.
Ежедневието в затвора следваше своята монотонност. Събитие
беше, когато на някого дойдеха на свиждане или когато някой
получеше храна с колет. Имаше и весели моменти – както когато
циганинът Расим от Кюстендил влезе в полезрението на поета Добри
Жотев и стана герой на цикъл шеговити стихотворения.
Към края на м. август на 1944 г., когато немците търпяха
поражения по всички фронтове, когато немски войскови части се
оттегляха от Гърция в големи колони по шосето Солун-Скопие, сред
затворниците започна да се усеща една видима тревожност. Затворът
беше на не повече от 300 м. от шосето и за немците не би било трудно
да ни ликвидират. Ние започнахме да уговаряме ключарите да ни
отворят вратите, но те се колебаеха, макар че виждаха как техните
началници един след друг вече бяха избягали. Беше останал главният
надзирател и ключарите. Войниците също си бяха на пост пред
вратата на затвора. Уговорихме се все пак с главния надзирател да
бъдем в готовност и ако възникнела непосредствена опастност, той
щял да нареди на ключарите да отворят вратите на затвора.
По същото време от нас се бе заинтересувала трета ударна
партизанска бригада, командвана от Апостолски, който по-късно
стана министър в македонския правителствен кабинет. Една нощ,
мисля че беше на 28 август, била забелязана някаква войскова част да
се доближава към затвора. Ключарите отворили вратите на основната
сграда, затворниците излезли и бързо се отправили към Вардар. Когато
партизаните – защото това били те – стигнали до затвора, го намерили
опразнен. Останал бил само един ключар, който им показал накъде
са отишли избягалите. Партизаните се отправили натам. Ние обаче,
които бяхме затворени в стопанската сграда, не бяхме отключени;
чак когато започнахме да чупим вратата, дойде един ключар и я
отвори. Аз застанах на вратата и следях дали всички ще се изтеглят.
Криминалните почти нищо не знаеха за уговорките при опастност да
бъдем отключени. За късо време от четирите стаи излязоха всички.
Някои бягаха боси, стиснали в ръцете си дрехите, които бяха успели
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да грабнат в паниката. Само един от криминалните се запъна пред
вратата и отказа да дойде с нас. Казваше се Маньо, беше някъде от
плевенско. Не успях да го увещая. А и нямах достатъчно време –
трябваше да се тръгва.
Когато излязох в стопанския двор, там се беше събрала тълпа
от около двеста души, които просто се колебаеха накъде да бягат в
тъмното. Тогава със силен глас започнах да викам: „Към Вардара!“ – и
същевременно се затичах натам. Когато бях вече на брега на реката,
около мен се очерта една немного голяма група. Там бяха всички
криминални, над които бях оказал някакво влияние и които ми имаха
доверие. Минахме реката и се отправихме на запад от затвора, за да
пресечем ж.п. линията за Солун. Когато наближихме линията, се
уговорихме да вървим в колона по един. Турчето Мунир, което беше
от близките села и познаваше местността и пътя, трябваше да върви
напред. Когато стигнахме съвсем близо до линията, Мунир се върна
и каза: „Ето там, на 20 крачки има войник.“ Линията се охраняваше.
Нямаше време за колебание. Аз излязох пред колоната и казах на
другите да ме следват. Беше тъмно и войникът не би могъл да види
дали сме въоръжени или сме с голи ръце. Войникът залегна, щом ни
усети. Но толкоз, минахме линията и някъде на стотина метра след
нея се спряхме. Оказа се, че сме сред един бостан, където дините са
нас чакали. Всички бяхме съвсем ожаднели, никой не се бе сетил да
вземе шише с вода.
След като утолихме жаждата с по парче диня, потеглихме по
посока на близката планина, която бяхме наблюдавали и от затвора.
Точно се заизкачвахме към хребета и вляво от нас, където беше селото,
започна силна пукотевица от картечници, пушки и ръчни бомби. Това
трая почти половин час. Когато стрелбата спря, стори ни се, че настана
една зловеща тишина. Изкачихме се по хребета и спряхме да се
огледаме и ослушаме. От лявата страна, откъм селото се чу глъчка от
много хора. Не след дълго взе да се развиделява. Тропотът и шумът се
усилиха и ние от високото вече видяхме една дълга върволица от хора.
Това бяха нашите съзатворници и партизаните. Кулминацията беше,
когато двете групи се събрахме. Усещахме се силни и свободни!
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ПРИ ПАРТИЗАНИТЕ
Когато се развидели добре, откъм посоката, където беше Скопие, започна да ни обстрелва тежка артилерия. Снарядите започнаха да падат наблизо, вдясно и вляво, но сред колоната не падна нито един.
Вече наближавахме гората и скоро се скрихме от обсега на артилерията. Гората, както от стари времена, беше действително и все още
закрилник на комитите…
Насядахме и налягахме под дърветата, настанихме се удобно.
Разказаха ни какво се бе случило в селото. Там имало някаква военна
част и когато партизаните и затворниците наближили селото, военните
се паникьосали, едни бягали, но други, бягайки, стреляли. Били убити
двама от партизаните и един от затворниците. Било иззето голямо
количество изоставено оръжие. Конете, които били зарязани вързани,
били пуснати от партизаните на свобода.
На поляната, където се бяхме събрали, партизанските шефове ни
разделиха на взводове. Първо отделиха тези, които имат македонски
или сръбски произход. Останалите към 50 души чисти българи ни
събраха в отделна група. Някъде към обед над нас се появиха три
самолета, които започнаха да пускат бомби. Но всички бомби паднаха
на около 300 метра от нас. Там пасяха говеда и те сигурно платиха
нашите грехове. Вечерта напуснахме гората и след дълъг преход
стигнахме в едно село – казваше се Палиград. Настанихме се направо
сред селския площад, където щяхме да преспим. За храна на 10 души
раздадоха по едно войнишко канче с някакъв бульон. Освен сол в
този бульон нямаше нищо друго. Достатъчно беше да сръбнеш дветри лъжички и си готов, нахранен. Точно бяхме налягали на голия
мегдан и започнаха да лумкат тъпани, зурли и всякакъв вдигащ
шум инструмент. Отгоре на всичко това ни налетяха гладни бълхи,
които бяха по-опасни от тъпаните. И така – гладни, но свободни –
започнахме да свикваме с новата обстановка. Понякога имахме и
малко късмет, когато се настанехме в някое по-богато албанско село.
Този край не е в Албания, но населението е почти албанско, с малки
изключения. Там ни посрещаха с по-добро меню, хляб от леблебия,
фасул чорба, понякога и някоя мръвка. Една нощ, когато бяхме близо
до овчеполието, през нощта грамаден транспортен самолет пусна с
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парашути голямо количество боеприпаси, пушки, храна и обувки.
На нас, българите, ни дадоха само от парашутите червен плат да си
направим пионерски шалчета. Когато партизаните отиваха на акции,
питаха сред нас кой е служил войник, за да го вземат с тях. Аз често
влизах в групите. На моя приятел Пенчо казах никога да не изявява
желание да участва в акции. Той не бе служил войник.
Затворниците бяха повечето млади и не бяха служили войници,
та аз и един друг, чието име не помня, когато намерехме свободно и
удобно време, ги обучавахме как да си служат с пушка. Бяха дали на
групата ни от петдесетте души само две манлихери. Някъде към 5-ти
септември партизаните проведоха една голяма акция. Разделени на
три големи групи, трябваше да нападнем Свети Никола и Голямо село.
Бях извикан в щаба и там на мен и на едно сръбче ни разясниха как
да стигнем до селото, как да го нападнем и какво трябва да направим
в общината и голямото стопанство, което се намирало в селото. След
като получихме задачите, ни дадоха към 20 души от партизаните и
над 30 души от затворниците българи. Селото се намирало на 5-6 км.
Този път раздадоха на всички затворници по една италианска пушка
и патрони. Потеглихме. Когато из пътя взех да проверявам оръжието на всеки, установих, че в джобовете на много от тях се търкалят
патрони от различни калибри пушки. Накарах ги да хвърлят всички
други патрони, освен италианските. Когато стигнахме селото, първата ми задача беше да отделя по пет-шест човека от двете страни на
шосето. От първата къща, до която стигнахме, взехме стопанина, който се готвеше да спи. Отначало се опъваше, но бързо го убедихме, че
няма избор и че трябва да ни покаже къде са общината, стопанството
и участъка, ако има такъв. Оставихме една група, която да ограби –
ако има какво – от общината и да унищожи, според инструкциите на
щаба, всякаква архива, каквато се намери вътре. Архивата беше изгорена в двора на общината; заключената каса беше разбита, но в нея
нямаше нито лев… Групата, с която нападнахме стопанството, беше
по-многобройна. Пазачите бяха оставили пушките си там, където са
били на пост, и бяха избягали. В двора на стопанството имаше голяма
постройка. От една от стаите `и се чуваше музика. Нахълтахме вътре
двамата със сръбчето с насочено оръжие. Там петима души пируваха!
Изненадахме ги. Личеше, че не са предупредени. На масата имаше
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чаши с вино и разни лакомства. Една възрастна дама обслужваше пируващите. Наредихме им да вдигнат ръце. На въпроса на сръбчето:
„Има ли някой пищов?“ всички отговориха, че нямат. При обиска се
намери обаче един пистолет. Когато запитах: „Защо излъгахте?“, собственикът му каза, че не е разбрал; че това било пистолет, а не пищов.
Оказа се, че един от присъстващите бил летец, другият – директорът
на стопанството, а останалите – негови гости. Арестувахме всички,
без дамата. Оказа се, че стопанството е много богато. Натоварихме от
склада захар, ориз, сирене и други продукти. Когато взехме да товарим и каси със сапун, някой от краварите спомена, че сапунът бил за
раздаване на селяните. Може би и всичко останало, което взехме, да е
било пак за дажби. Но и ние се нуждаехме от храна. И така, свършихме работата без един изстрел, всичко беше като парализирано, нямаше воля за съпротива.
Бяхме в едно село на запад от Вардар, казваше се Лисиче, когато радиостанцията на партизаните, поддържана от група англичани,
съобщи, че в България с помощта на червената армия е установена
отечествено-фронтовска власт (т.е. болшевишка). Българските комсомолчета бяха във възторг.
Започнахме да мислим за връщане в България.
Един ден, беше след 15 септември, ни прехвърлиха от трета македонска към осма сръбска бригада на Бръко. Тя щяла да се отправи
скоро на поход през Вардар и щяла да ни придружи донякъде. Една
вечер ни казаха да се приготвим за път. Тръгнахме, като за да минем
ж.п. линията, която се охраняваше от немците, се готвехме да водим
бой. Но когато се приближихме до някаква малка гаричка, немците
ни усетиха отдалече и започнаха хаотична картечна стрелба. Партизаните и ние, затворниците, заехме удобна позиция, доколкото такава можеше да се избира в тъмното. Немците ни обстрелваха, докато
влакът Солун-Скопие премина, без да можем да му попречим. След
което трябваше да прегазим дълбокия и студен Вардар. Беше страшно
студено сутринта, докато изсъхнаха дрехите ни на гърбовете.
Когато стигнахме до река Пчиня, там заварихме една българска
армия от около 5 000 души, обезоръжена от немците и готвеща се да
се завърне в България. На офицерите им бяха оставили пистолетите, така че за нас не бе останала голяма военна плячка. Събрахме им
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пистолетите и се ангажирахме до българската граница да ги охраняваме, защото само ние вече имахме оръжие. А българската армия като
окупационна си беше спечелила „любовта“ на местното население,
от която трябваше да я спасяваме. Когато стигнахме Кратово, се отказахме от охраната на бившите войскари; те трябваше без нас да се
прехвърлят в България. Не беше вече далече. Из пътя, докато стигнем
до Кратово, с тях се бяха случили няколко инцидента. Войниците така
бяха натъпкали раниците си, че едвам ги мъкнеха. Щом някой войник
изостанел или се отклонел от колоната малко „да отмори“, веднага
от храсталаците изскачали по няколко души гладни македонци и му
приватизирали раницата; а някои оставили само по бельо. А ако някой
се съпротивлявал, го убивали.
Както казах, през това време гладувахме повече, отколкото в затвора. А в Кратово, като видяхме зрели смокини, ядохме до насита.
От Кратово тръгнахме самостоятелно към българската граница. Малко преди границата се зададе един полк българска войска. Бяха въоръжени с всякакъв вид оръжие, картечници, минохвъргачки, пушки, автомати и ръчни бомби. Отнякъде изскочиха трима сръбски партизани
с някакъв лист хартия. Извикаха командира, показаха му листа и му
обясниха, че между сърбите и България имало сключено споразумение, че армия, която не се сражава с немците, трябвало да бъде разоръжена. Отначало командирът се опъваше, но с нас имаше няколко
умни болшевики, които се намесиха в полза на сърбите. Жалка картина беше: гледахме как войска от около 2 000 души захвърля оръжие.
След този случай, когато останахме сами и се готвехме да прехвърлим
границата, казах на един от тези умници, че тази организирана войскова единица новото българско правителство е можело веднага да я
насочи срещу немците. Отговори ми по болшевишки, че нисшите не
могат да дават акъл на тези, които стоят над тях. Този самозван командир се казваше Петър, беше някъде от белослатинско.
Нощувахме почти на връх Руен. На сутринта много от нас бяха
простинали. Слязохме в с. Богослов близо до Кюстендил. Там в училището се беше настанила партизанска част. Посрещнаха ни, дадоха
ни по половин хляб и по черпак прясно мляко. Времето до вечерта
използвахме да се запознаем с това, което става в България. Партизаните, които се готвеха да се прехвърлят към Гюешево, искаха от нас
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да тръгнем с тях. Никой не прояви доброволно желание за това. Аз
отидох в щаба и казах, че тези момчета още не знаят как да ползват
оръжие, че не са се виждали със семействата си по няколко години
и че тях могат много по-добре да ги използват по родните им места.
Изглежда, че това повлия. Вече не настояваха да тръгнем с тях. На
другата сутрин след закуска, когато трябваше да хващаме влаковете,
както бяхме с Пенчо – аз, въоръжен с шмайзер (така се казваха немските автомати), а Пенчо с карабина – няколко души партизани ни
заобиколиха и поискаха да им предадем оръжието си. Нямахме избор.
Дотук бяхме заедно. Онези, които из пътя бях учил поне елементарно
да могат да си служат с пушката, бяха побързали да докладват, че ние
двамата не сме от болшевиките…

ЗАВРЪЩАНЕТО
Слязохме двамата с Пенчо в Кюстендил. Тамошните другари ни посрещнаха много радушно. Нахраниха ни, поприказвахме си за обстановката в България. Като разбраха, че партизаните са ни взели оръжието, останаха много огорчени. Особено сърдечно ме посрещна семейството анархисти Борислав и Анка Менкови, с които бях много близък
и преди да отида в затвора. Анка, светъл и предан човек, познавах още
от времето, когато учеше в акушерското училище в София. Тогава тя
ми беше помогнала много в изучаването на есперанто. По-късно тя се
беше омъжила за буйния Борислав, бивш интербригадист в Испания
(а после концлагерист в „Белене“). Роди му двама сина. Менкови настояваха да спим у тях. Казах им, че после един месец няма да могат
да се отърват от въшките, които ще им оставим. Там в съседство един
другар имаше плевня, в която преспахме. Тогава в Кюстендил имаше
много наши другари. Беше дошъл и един приятел от гара Кричим,
Стефан Манов, и той завърнал се от Испания. На девети септември
заедно с други другари побили черно-червеното знаме на гара Кричим и в консервената фабрика. Но болшевиките освен тяхното знаме
не можеха да се примирят с друго…
След като направихме по една баня в Кюстендил, си тръгнахме
с някакъв влак – аз за Перник, а Пенчо за Килифарево. На гара Жабляно ни видяха другари и почти насила ни свалиха от влака. Просто
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ни занесоха в селото. Там като че ли се бяха готвили специално за
нас. Имаше готова трапеза. От дългото гладуване бях изгубил навика
за ядене, така че много не се възползвах… Тръгнахме си с последния
влак за София, след като сърдечно се разделихме с жаблянските другари. Когато пристигнахме на гара Перник, беше се съвсем стъмнило.
Двамата с Пенчо слязохме и се отправихме към дома на дядо Алекси,
където се беше приютило семейството ми. Оказа се, че жена ми била
отишла на село Косача при майка ми, за да ми готвят панахида! Изгубили вяра, че ще се завърна. И наистина, беше вече 23 септември,
четиринадесет дни след преврата. Когато освободихме един от ключарите в затвора, нашенец, го бях помолил да съобщи на майка ми,
че съм жив и че съм със сръбските партизани. Но той въобще не се
обадил.
На другия ден изпратих Пенчо за Килифарево, а аз заминах за
Косача. Въшките бях оставил на баба Латина, майката на жена ми. На
село беше едно радостно посрещане. Прегръдки, целувки, радостен
плач… Панахидата остана за друг път.
Отново сме в Перник. Отначало се настанихме при родителите на жена ми. Къщата беше много малка, затова скоро наехме квартира наблизо, при бай Дончо. Той се беше погрижил да направи 56 барачки, с наема от които да си помага на пенсията. Дворът беше
пренаселен, все с млади семейства. Но тогава една стаичка ни беше
достатъчна. Ползвахме я за спалня, за кухня и за гостна. Проблемът
беше вече намирането на работа. Такава ми дадоха в служба „Експедиция“ на мината. Назначиха ме кантарджия. Но още преди да беше
решен проблемът с квартирата и работата, бях побързал да се свържа
с другарите, които се бяха върнали от различните фашистки затвори и
лагери. Събитията около преврата бяха почти отшумели. Утвърждаваше се авторитетът на новата власт. В Перник побързахме да възстановим както идейната, така и младежката анархистически организации.
Освен старите познати другари, бяха се появили и нови. Създадохме
младежка организация и по предложение на Мария Доганова я кръстихме „Елизе Реклю“. За целта Мария беше написала прекрасен реферат за живота и делото на великия географ. Започнахме активна агитация за привличане на нови членове и привърженици на анархизма.
Отначало това ни се удаваше. Сред първите членове на младежката
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организация бяха Анка Топалова, Емилия Лазарова, Вера Сергиева,
Мария Доганова, Елица Захаринова, Коце Захаринов, Александър
Наков, Боян Алексов, Иван Павлов, Йордан (Данчо), Васил и Борис
Серинови, Геца Серинова, Божичко Христов и Йордан Георгиев. След
това се включиха и други младежи. В родното ми село другарите вече
бяха успели да се организират. Там други съперници нямахме, цялата
младеж беше при нас. Особено деятелни бяха Милчо Славов и Милчо
Крумов. Устройваха се събрания, на които анархизмът беше разясняван по подходящ начин.
Отначало болшевиките, които все още не се чувстваха пълни
господари, ни търпяха. Правехме си редовни събрания по разни квартири и апартаменти в Перник. Все още не се криехме от новите властници. Но още в началото на 1945 г. цивилни ченгета започнаха отблизо да следят нашата дейност. За да пресекат влиянието ни, започнаха
да се опитват първо да откъснат някои младежи от нас – отначало с
обещания за работа и учене, след това със заплахи... Не закъсняха
бруталните действия. Първи пострадаха Данчо и Мария: по пътя от
с. Косача за Перник те бяха пресрещнати от група болшевики и бити
жестоко. На 10 март 1945 г. на конференция на анархистите в Княжево бяха арестувани 92-ма делегати. Сред тях бяха и нашите двама
представители: Димитър Василев и Йордан Георгиев. След престой
от две седмици в Дома на слепите в София, превърнат в арест, около
половината от арестуваните другари бяха закарани в концлагер край
Дупница… Така че срещу нас болешвиките много рано започнаха да
прилагат силови методи за „влияние и убеждение“. Въпреки всичко
ние нямахме намерение да капитулираме. Събранията си започнахме
да правим вече извън града и в по-отдалечени местности, някъде край
река Струма или из Голо Бърдо.
За да подкрепим другарите си в лагерите и семействата им, създадохме помощна организация, чрез която набавяхме храна, пари и
медикаменти. Още от самото начало чрез хора от охраната влязохме
във връзка с лагеристите анархисти. Впрочем нашата организация в
Перник, поради това, че наблизо беше големият по това време лагер
„Куциян“, беше натоварена и от ФАКБ да установи и поддържа контакти с тях. За нас това не беше трудно: в мината, където работеха
лагеристите, имаше наши другари миньори. Най-важната ни връзка
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беше „Момчето от въжето“, така го знаеха лагеристите. Това беше Петър Нейчев от с. Косача. Той най-акуратно се справяше със задачата,
която бе приел.
Нашата организация се бе ангажирала с разпространението на
федеративния орган – в. „Работническа мисъл“ и на книги и брошури, които ФАКБ бе успяла да издаде. Вестник „Работническа мисъл“
бързо беше добил популярност и широко разпространение. Но това
никак не се хареса на новите властници и спряха неговото издаване.
ФАКБ беше принудена да издава нелегално информационен бюлетин.
За да се пресече разпространението на анархистическите идеи
и влияние, партията мобилизира най-речовитите си агитатори, наричани от нас „анархояди“. Един от тях беше например небезизвестният
Рубен Леви, който тръгна из градове и села да оборва идеологията на
анархизма. За целта си служеше с явни лъжи и клевети. Но срещна
достоен отпор, неочакван както от него, така и от онези, които го бяха
натоварили с тази мръсна работа. Местните анархисти, които му поставяха неудобни въпроси, се оказаха прекалено силни и подготвени
опоненти. И ефектът беше обратен – положителен в полза на анархистите… След като болшевиките се убедиха, че губят битката на идейния фронт, преминаха към силовите методи. Това вече бяха арестите и
концлагерите. Анархистите станаха почти едни от първите заселници
на тези заведения.
Междувременно през м. април ме уволниха от работа като „неблагонадежден“. След това започнах работа в строително отделение
към мината. На 30 август 1945 г. в семейството настъпиха малко радостни дни. Роди ни се дъщеря, кръстихме я Йорданка, на името на
баба ѝ. Поради купонната система настъпиха известни икономически
затруднения. Губехме време по опашки за снабдяване с оскъдни дажби. Черната борса съществуваше, но малцина можеха да се ползват от
този лукс.
През 1945 г. в нашия регион анархистическото движение беше
добило наистина масов характер. В градовете Радомир, Кюстендил,
Дупница, Благоевград и Сандански анархистите бяха създали свои организации на висота. Аз използвах всеки възможен случай да посещавам тези градове и повечето села. Навсякъде кипеше усилена работа
за разпространението на анархизма, за укрепването на организациите,
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за издирването на все още оцеляла литература и разпространението ѝ.
Федерацията, поради наложената болшевишка цензура, успя да преиздаде само книгата на Кропоткин „Хляб и Свобода“; издаде също
няколко брошури, една от които, спомням си, беше „История на първи
май“.
През м. август на 1945 г. успяхме да възстановим традиционния събор на младите анархисти в местността „Китка“, забранен от
фашистите през 1942 г. На историята на този събор искам да се спра
по-подробно.
През август 1933 г. група анархисти от Брезнишко, сред които
Ласерман Асенов от с. Бегуновци и Атанас Ценев, учител от с. Садовик, отиват на еднодневна екскурзия в красивата местност „Китка“
край манастира над с. Гигинци. Широките зелени поляни, дебелите
сенки на вековните дъбове им се сторват идеално място, където да се
съберат младите хора – организирани анархисти и симпатизанти, – за
проведат възпоменателно честване на годишнината от екзекуцията
на Сако и Ванцети в Съединените щати. След грубо скалъпен процес
двамата италиански анархисти, въпреки вълната от протести по целия
свят, бяха осъдени на смърт и екзекутирани на 22 август 1927 г. Бяха
реабилитирани посмъртно, но чак след години; после беше създаден
в Италия и филм за тях…
Идеята се посреща възторжено; честването прераства в традиционен ежегоден събор на прогресивната младеж. Със всяка година
броят на участниците в него се увеличава. От някои села идват по
30-40 души. Събират се по 800-1000 младежи! Идват не само анархисти, мнозина са просто симпатизанти; идват и ремсисти, макар и не
организирано и масово. Изнасят се кратки реферати, говори се защо
американското „правосъдие“ е убило двамата невинни работници; рецитира се, пее се, има музика… То се знае, не минава и без униформено присъствие: монархофашистката власт, загрижена за „нормалното
провеждане“ на събора, изпраща по някой и друг полицай да наблюдава.
Започнах да посещавам редовно събора от 1936-та година.
Спомням си един случай с мое участие, когато излязох на трибуната и
рецитирах стихотворението на Хайне „Тъкачите“. Там се казва: „Проклет да е бога!“ и „Проклет да е царя!“. Когато свърших, полицаят,
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който беше наблизо, се опита да ме задържи; аз се мушнах в тълпата,
а по-възрастните другари го заобиколиха и взеха да му обясняват кой
е Хайне… Обърканият човек повече не се и опита да стигне до мен.
По време на събора беше удобно да се провеждат организационни сбирки, срещи, съгласувания между отделните организации. Лесно беше другарите да се отделят и да се скрият от любопитни погледи.
Това продължи до 1941 година. Разпръснати от неколцина болшевики
листовки станаха отдавна търсеният от властта повод да бъде забранен съборът. Лишихме се от възможността за най-масово въздействие
и легална работа сред младежта от цялата обширна околност.
В годината след деветосептемврийския преврат, 1945-та, възобновихме събора. На уговорения августовски ден на „Китка“ се събраха отново много млади хора. Дойдоха големи групи от Перник,
Радомир, Брезник. Бяхме поканили и ремсистите от региона, но дойде
само една група от с. Конска, която се представи с… агитка за предстоящите избори…
А ето какво стана през следващата, 1946-та година.
Дълго преди обявената от нас дата на събора болшевиките се
заопитваха да го провалят: „обработваха“ някои от нашите другари
със заплахи и шантажи. Напразно: на определения ден към „Китка се
отправиха стотици млади анархисти. Пристигна и значителна група
от ФАМ – София. Този път ремсисти нямаше.
Нашата, пернишката, група пристигна край манастира още
предната вечер. Устроихме се за нощувка под голямо сливово дърво.
По едно време видяхме да се приближава към нас непознат мъж. Един
от другарите ми прошепна, че това е самият околийски управител на
Радомир. Казах да не даваме да разбере, че сме го разпознали. Мъжът
ни попита защо не отидем в манастира. Отговорих, че по традиция
нощуваме редовно под това дърво. „Нали сте против традициите?“ –
опита се да ме засече той. Възразих, че има както лоши, така и добри
традиции; и ние сме само против лошите… Двусмисленият диалог не
продължи дълго: беше станало късно и някои от групата се заобаждаха, че е време за спане, пък „разговора“ си можем да продължим
утре.
На сутринта групите започнаха да пристигат и поляните около манастира почерняха от народ. Помня, че групата от с. Бегуновци
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беше от 38 души, начело с музика; младежите от с. Косача пристигнаха с песни. Познатите от по-рано се поздравяваха, непознатите се
запознаваха, не след дълго започнаха игри, хора… Беше още рано,
отделни младежи продължаваха да идват. Заедно с Цеца Джерманова
и един от софийските приятели решихме, че има време да отидем за
вода до чешмата под манастира. А там, в оградена ливада, на пейки
бяха насядали петнайсетина души „авджии“, с ловни пушки и всичките му там атрибути. Разпознах сред тях две пернишки ченгета, чиито
физиономии и имена бях запомнил при неотдавнашното ми пребиваване в пернишкия участък. Нямаше съмнение, че и останалите бяха
техни колеги.
Върнахме се при другарите. Тъкмо решихме, че е време да направим общата трапеза, когато цъфнаха „авджиите“. Вгледаха се и
привикаха нас тримата, които бяхме ходили на чешмата, да отидем
при тях. В това време младежите разпознаваха ченгета от Брезник, Радомир и други места… Радомирският началник се представи и заяви,
че забранява „конференцията, която се готвим да проведем“. Нареди
незабавно всички да се върнат там, откъдето са дошли. Опитахме се
да му обясним, че няма да има никаква конференция, че това е продължение на същия традиционен събор, който беше забранен от фашистките власти и полиция през 1942 година. Даже поканихме него
и хората му да се присъединят към нас, тъй като точно се канехме да
закусим и се повеселим… Напразно. Ченгетата и началството им бяха
непреклонни. През това време около нас се струпаха десетки младежи. Един от тях, Кирчо, успя да ми прошушне, че в гората под манастира имало цял взвод милиция, въоръжени с автомати, и вероятно
чакали знак от околийския… А радомирският началник също тихо се
съветваше със своите хора, след което се провикна, че… щели да ни
разрешат да закусим… Негодуващи викове му дадоха да разбере, че
отхвърляме „благоволението“ му.
Но това беше последното ни събиране на нашата „Китка“. За
анархистическото движение ставаше все по-трудно да провежда каквато и да е легална дейност.
Въпреки препятствията, които болшевиките ни поставяха, нашата работа, макар и вече поприкрита, продължаваше. През м. юли
1946 г. в Радомир нашите другари успяха да свикат един грамаден
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митинг по случай навършването на 10 години от започването на революцията в Испания. Там на митинга говориха анархистите Петър Михайлов – учител, студентът Петър (не му помня фамилията) и големият оратор Манол Васев, когото болшевиките отровиха в сливенския
затвор. На митинга говориха още един болшевик и един земеделец.
След този митинг в Радомир ние в Перник също се опитахме да
организираме такъв, но болшевиките не разрешиха, като заявиха, че
нито те, нито ние ще правим митинг срещу Франко. Но ни излъгаха.
Само след няколко дни бяха разлепили афиши, с които призоваваха
гражданите да посетят масово техен митинг. След като не разрешиха
там да говори и наш оратор, ние излязохме с позивна акция. Позивите,
които раздавахме и разхвърляхме сред множеството, без да се крием,
бяха със съдържание против Франко и фалангата му; но болшевиките се бяха обидили, че без тяхно разрешение сме имали куража да
участваме. На другия ден беше арестувана Мария Доганова. Нейна
съученичка я видяла, когато разхвърляла листовките, и разказала това
на баща си; а той отишъл в милицията… След Мария беше задържан
Илия Здравков: той пък взел да отрича участието си в акцията и бе
така жестоко бит, че дълго време не можа да се оправи. На следващия
ден арестуваха Боян Алексов и мен. Ние не отрекохме участието си;
но от нас поискаха да кажем кои хора от организацията поддържат
връзка с другарите в Дупница, Кюстендил, Радомир, Брезник и София. Ние отказахме да дадем каквито и да са сведения. В продължение
на едно денонощие бяхме подложени на жесток побой. Изтезаваха ни
с електрически шок. Когато краката ни посиняха и отекоха, донасяха
тенекии пълни със студена вода и ни слагаха краката в тях. И отново бой… След като се убедиха, че нищо не могат да изкопчат, бяхме
освободени. Оттогава с повод и без повод често ме привикваха.
Политическата обстановка в страната се влошаваше. Болшевиките започнаха постепенно да се отървават от своите съюзници:
звенари, земеделци, социалдемократи. При тях останаха само онези
от земеделците, които приеха подчиненото си положение на послушници и всъщност бяха ръководени от внедрени сред тях комунисти.
Особено след обесването на Никола Петков през 1947 г. и окончателното ликвидиране дори на привидните „свободи“, затворите и концлагерите взеха да набъбват и да стават пренаселени. Дотогавашният
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концлагер „Куциян“ беше прехвърлен на по-широко място в Богданов
дол. Нашата организация се зае, както беше и преди с „Куциян“, да установява връзка с другарите, попаднали там. За нас това не бе трудно,
защото лагеристите работеха в мините, а там също работеха и наши
другари. Така че връзката с „Куциян“ и „Богданов дол“ беше стабилна. На лагеристите изпращахме предимно пари и писма от домашните
им, а също и от тях за семействата им. Храна също се внасяше, но
това можеше да става само в ограничено количество. Затова когато
лагеристите имаха свиждания, давахме на домашните им храна, която
да доставят на близките си.
Тези години бяха и последните от живота на Михаил Герджиков. Макар че знаех много за историята на този стар комита, не бях го
виждал до зимата на 1946-47 година. Тогава беше вече на легло и за
него се грижеше дъщеря му Магда. Посетих го в дома им. Беше много
доволен, че млади другари се интересуват от него и от разказите му
за историята на движението. По едно време обаче забелязах, че вече
го уморявам с въпросите си. Задъхваше се, паузите ставаха все подълги. Време беше да си тръгвам. На раздяла ми даде една брошура,
писана от него преди много години. Направи ми силно впечатление
още самото заглавие: „Война или революция“.
В тази брошура той застъпва – от гледището на анархизма –
тезата, че няма справедлива война; вижда само злото, което войните
носят на народа. И твърди, че по това време „една от най-милитаризираните страни е България, една обширна казарма, в която се слуша
само гласът на фелдфебелите“, и че трудовият народ няма външни
врагове, а само вътрешни – своите господари, които го експлоатират
най-безжалостно. И ако трябвало да воюва – срещу тях трябвало да
насочи оръжието си. „Така срещу армията на насилието ще се противопоставят фалангите на недоволните, безимотните и онеправданите, на ограбените и потъпканите народни слоеве и тогава ще почне
истинската война, която ние желаем и краят на която ще доведе до
сгромолясването на съвременния строй... Така народът ще отговори
на апела за война с революция, ще тури край на своето несносно положение и ще постави начало на една нова ера, в която, освободен от
етатизма и клерикализма, без бог и господар ще намери пълното свое
щастие“.
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М. Герджиков почина на 18 март 1947 г., на 70 години. Федерацията организира внушително, многолюдно погребение. Бяха пристигнали другари от всички краища на страната.
Това погребение беше последната публична акция на българските анархисти. Скоро след това властта започна да преследва найсвирепо всяка, дори незначителна, проява на нашите другари в цялата
страна. Установиха се трайно терорът и насилието.
На 6-ти март 1948 г. ни се роди син. Радостта беше голяма.
Кръстихме го Марин. С това семейните задължения станаха по-големи. Като се има предвид, че само аз работех, живеехме винаги в
оскъдица.
Болшевиките ставаха с всеки изминат ден все по-брутални към
инакомислещите. Ние, за да сме сред хората и за да можем да влияем по някакъв начин, започнахме да се включваме в съществуващите
въздържателни и есперантски дружества, в които и преди това преобладаваха наши съмишленици и симпатизанти. Там болшевиките все
още не бяха се окопали.
През м. юни на 1948 г. при един много пороен дъжд река Струма излезе от коритото си и заля голяма част от кварталите, които бяха
на изток от ТЕЦ Перник. Залято беше и нашето жилище. Водата беше
стигнала до височината на прозореца. Тогава аз бях отишъл на село, а
жена ми беше останала сама с децата. Но с помощта на съседи всички
успели да се измъкнат и да се приютят при един неин братовчед. Жилището обаче вече беше абсолютно необитаемо. Разрешиха на около
60 семейства, пострадали от наводнението, да се настаним в училището в квартал „Твърди ливади“. Не зная дали някой може да си представи как се „настаняват“ малки деца без никаква покъщина направо
върху голите дъски в училището. Няма топла вода, нито каквито и да
са удобства. Тогава работех в строително отделение, в магазина за материали. Всички знаеха за квартирните ми проблеми. Един от майсторите ми каза, че в „Твърди ливади“ има наскоро завършен жилищен
блок с около 30 апартамента, собственост на мината. Управата щяла
да ги раздава на нуждаещи се. Като разбрах, че ние, пострадалите
от наводнението, не сме смятани за „нуждаещи се“, взех една връзка
ключове, отидох в блока и отключих абсолютно всички апартаменти. Направих сметка и се оказа, че не може да има отделно жилище
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за всяко семейство. Апартаментите бяха с по две стаи и кухня със
зидана готварска печка. Решението беше да бъдат настанени по две
семейства в апартамент. Върнах се в училището, събрах в една стая
мъжете, глави на семейства и им разказах за блока и апартаментите
и за начина, по който трябва да се настаним. Всички, без нито едно
възражение, приеха предложението ми. Уговорихме се всеки да си избере с кого ще ползва общ апартамент. Даже хвърлихме чоп кой номер
апартамент кои да го окупират. Така една сутрин, още в зори, започна
нелегалното настаняване. На другия ден ме привикаха в дирекцията на мината да обясня кой ми е разрешил да раздавам квартири. Те
били предназначени за служители, които дълго чакали за ведомствени
жилища. Направихме една голяма кавга. В заключение им казах: „Изхвърлете ни, ако ви позволява съвестта“. Не ни изхвърлиха, но мен
ме „насадили“ и в милицията. Там обаче този път, след като обясних
обстоятелствата, ме оставиха да си ходя. Никога не можах да разбера
кой от настанените ме бе наклеветил за благодарност, че има стая за
семейството си.
За движението ни взеха да настъпват черни дни. Непрекъснато
се получаваха сведения за извършвани арести, претърсвания, побоища и други издевателства. Някои от нашите по-активни другари, а
сред тях имаше и такива с международна известност и контакти, се
решиха на бягство зад граница. Един от тях беше Георги Хаджиев;
Иван Рачев, който има куража да напише книгата „10 месеца гонение
на анархистите“, също успя да замине. В крайна сметка спасилите се
с бягство зад граница се оказаха около сто души.
У нас наближаваше Петият конгрес на Партията. Болшевиките
взеха да беснеят.

16 ДЕКЕМВРИ
На 16 декември рано сутринта към пет часа се чу силно чукане на
вратата: „Отворете, милиция!“. Когато отворих, пред вратата видях
един цивилен и двама милиционери с пушки и ножове. „Арестуван
си!“ – изрева цивилното ченге. Едвам успях да се облека; ченгето от
бързане не ме остави да се сбогувам с жена ми и децата, които се
бяха събудили и стояха като вцепенени от гледката. Не ми разрешиха
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да взема нищо със себе си. Закараха ме в ареста на пернишкото ДС.
Там още преди мен бяха прибрали почти всички анархисти от Перник, които са били в списъците им, даже и жените. Там бяха Цветана
Драганова, булка отпреди по-малко от месец, също Мария Доганова,
пак млада булка; падна им се да доизкарат медения си месец в ареста.
След някой ден докараха и Мария Василева, нея пък я задържали, понеже не успели да хванат мъжа ѝ.
По-късно научихме, че на същия ден – 16 декември 1948 година – са били арестувани анархисти в цялата страна. Започна разправата на „народната“ власт с народните синове-безвластници.
В ареста сме и чакаме: ден след ден без новини, без посещения,
без обвинение освен факта, че принадлежим към едно движение и
изповядваме една идея. От време на време привикваха по някого на
разпит. Повечето бяхме събрани в една голяма стая. За зла участ зимата беше жестока, което утежняваше още повече положението ни.
Чешмите бяха замръзнали. Вода нямаше нито за пиене, нито за миене.
Храна ни носеха отвън – родителите, близките. Но тази храна оставаше неконсумирана: водата беше много по-необходима, но нямахме
връзка с близките си, а те не можеха да предположат, че сме без вода!
И така цели 31 дни. През това време през пернишкото етапно преминаваха другари от цялата страна, подкарани за концлагерите „Куциян“
и „Богданов дол“. Мария все разпитваше новопристигналите: дали не
знаят нещо за нейния Жак?… След 31 дни една сутрин ни закараха в
концлагера „Богданов дол“, а жените разпратиха из Добруджа.
В лагера ни посрещна самият, вече зловещо известен, кръволок
Гершанов. Първата му дума, с която се обърна към нас, беше: „Гадове!“.
Помещенията бяха обзаведени с двуетажни нарове. При престоя в ареста на ДС бяхме нападнати от гъмжило въшки. Ето сега и
нещо добро: в лагера имаше котел, в който слагахме дрехите си за
обезпаразитяване.
В лагера всички станахме миньори. Аз бях определен – от Гершанов – да работя в рудника като забойчик (копач на въглища). Покъсно преминах през всички миньорски специалности: маневрист,
шинар, крепач, помпиер, хаспелист…
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Преди нас в лагера, а значи и в мината, бяха докарани много
мои познати анархисти от цялата страна. Те, като по-стари питомци,
веднага търсеха да влязат във връзка с новодошлите, за да им окажат
някаква възможна помощ. Работеше се на три смени. Мината беше на
един километър от лагера. Бях придаден към един по-опитен копач за
помощник. Много от лагеристите не бяха виждали мина и страхът им
при първото влизане в рудника беше странен за мен. Имах един приятел агроном, който така се уплаши, че почна да вика: „От тук излизане
няма!“. Наистина беше плашещо: забоите бяха дълбоки, тесни, беше
тъмно, не достигаше въздух… Имаше сред нас офицери от царската
армия, били на фронта, не се уплашили, но твърде се стреснаха тук.
Всеки, който не си изкараше нормата – а тя беше като за опитни миньори – вечерта биваше изправян в двора под лампата, където
трябваше да престои цяла нощ. Това беше само едно от наказанията. Другите бяха по лична склонност и вдъхновение. Трима души от
управата на лагера се отличаваха като особено жестоки побойници.
Това бяха Ханджиев, шеф на лагера – цивилен, капитан Гершанов и
Петър Гогов. Тримата биеха с повод и без повод. Най-жесток беше
Ханджиев, нахвърлеше ли се върху някого, не знаеше да спре. Имаше
и един така наречен „възпитател“, казваха му Пощаджиев. Неговата
задача беше да вербува сред изплашените лагеристи шпиони, които
да донасят за своите другари по съдба. На доносниците обещаваше
предсрочно освобождение, което, впрочем, те май така и не видяха.
При пристигането в лагера ни раздадоха стари бракувани полицейски и войнишки дрехи и гумени цървули. С тях заприличахме
на бостански плашила. Храната беше в повечето случаи от зеле, праз
лук и картофи. Месо виждахме много рядко. Само хлябът беше миньорски, който донякъде утоляваше глада. Свиждане се разрешаваше само на първи май и девети септември. През целият си престой в
„Богданов дол“ имах само едно свиждане с жена ми и двете ми деца.
Марин беше навършил една година и се опитваше да ходи, а дъщерята
Йорданка беше навършила три години. Свиждането трая само 10 минути. Децата и жена си отново видях след 4 години, когато се върнах
от концлагера „Белене“.
В рудника имаше познати миньори от пернишките села, които
се съгласяваха да изпращам и получавам чрез тях писма до и от до56
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машните си. Здравко /не си спомням фамилията му/ и Борис Богданов,
минен техник от с. Лесковец, ми бяха винаги под ръка, правеха ми
всякакви възможни услуги.
За „културата“ на кръволока Гершанов можехме да съдим по
всичко, но особено безумни бяха неговите „речи“ пред „питомците“.
Например на 24 май 1949 г. той започна речта си така: „Днес по всички земни кълбета и в нас се чества празника на братята Кирил и Методи“.
В мината най-много страдах от пушека, който се образуваше
след бомбардирането на въглищните пластове. И сега ми е отвратително, когато по неволя съм в компания с пушачи. Заради непоносимостта ми към пушека в крайна сметка мен и още няколко другари ни
преместиха в друг рудник, в който по това време не се гърмеше. Там
бях хаспелист. Отвън бяхме четирима души при хаспела и в добавка един милиционер за охрана. Аз бях хаспелист, Димитър Ив. Стоев – отдельонен, Милан Дренчев – кукар и още един, чието име не
си спомням – маневрист. Една нощ, когато бяхме трета смяна, към
24 часа се готвехме за закуска. Четиримата бяхме в бараката, където
се намираше хаспелът. Тогава Милан Дренчев каза, че ще отиде до
чучура при входа на рудника да си измие ръцете. Аз също излязох
след Милан и видях как той захвърли шинела си и вместо към чучура,
тръгна към шосето. Милиционерът дремеше зад бараката. Прибрах
се вътре. Когато мина дълго време, отдельонният взе да се безпокои.
Изпрати ме до чучура, за да видя защо Дренчев се бави. Върнах се и
му казах, че Дренчев го няма никакъв. Той се обезпокои много и искаше веднага да каже на милиционера, че Дренчев е изчезнал. Уговорих
го да почака, та ако евентуално е избягал, да успее да отиде по-далеч.
Стоев се съгласи с мен и чак след около два часа отиде при милиционера и му каза: „Милан бяга, ей го там зад върбите. Дай един изстрел,
вдигни тревога.“ Милиционерът, младо момче, нема куража да стреля.
Чак на сутринта, когато се прибрахме в лагера, докладвал за бягството. Първо извикаха отдельонния Димитър Стоев, след това мен. Когато влязох в канцеларията /биячницата/ на Гершанов, той така удари с
юмрук по масата, че мастилницата хвръкна чак до вратата. „Гад, гад,
гад, казвай защо допуснахте да избяга?“. Беше готов да скочи върху
ми като истински звяр. Отговорих му: „Милиционерът не посмя да
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стреля по него, та аз ли ще мога да го спра?“ И пак: „Гад, гад, вън!“.
Научих след това, че милиционерът бил уволнен заради тази случка;
а след шест месеца, когато бях вече в „Белене“, видях самия Милан
Дренчев. Попитах го защо е тук. Каза, че при опит да мине границата
го хванали в една царевица.
В края на 1949 година, когато лагерът набъбна от много народ,
започнаха да изпращат тукашни лагеристи в други лагери из българския ГУЛАГ. И непрекъснато докарваха все нови и нови „питомци“.
След смъртта на масовия убиец Георги Димитров докараха много
хора, които… ами не били плакали. Други се били смели; а трети пък
не казали кой се смее и кой не плаче. На тези хора им викахме „гробари“.
След престой от 14 месеца в концлагера „Богданов дол“, към
края на м. март 1950 г., около 300 души ни натовариха на конски вагони и ни закараха на Белене-Никополската напоителна система. Там
ни раздадоха лопати, кирки, тарги и колички. Трябвало спешно да се
направят отводнителни и напоителни канали. Бяхме придадени към
някаква трудова част. Един вечно пиян трудов капитан всяка сутрин
ни определяше нормите, които трябваше да изработваме. Постепенно
нормите станаха неизпълними. Работеше се от тъмно до тъмно. Охраняваше ни врачанска милиция. Живеехме в една грамадна палатка,
нещо като цирков купол. Нощно време пред палатката поставяха по
една количка, която служеше за тоалетна. Който искаше да ходи на
тоалетна, трябваше на висок глас да вика: „Господин милиционер,
отивам по малка нужда“. Или съответно по голяма. Но от това високо
викане спящите се събуждаха. Така се получаваше, че човек трудно
може да се наспи. Имаше и комични случаи. Сред нас имаше и един
немец. Веднъж, когато трябвало да се провикне, немският му акцент
не се харесал на милиционера; и ето че оня го пита: „Как се казваш?“,
а нашият отговаря: „Валтер Артур Кланеман“. „Кажи си името на български, бе!“. Немецът повтаря пак. „На български, твойта мамка!“.
След като Валтер не можа да си измисли българско име, не можа да
стигне и до количката. Намокри гащите… В палатката имаше един
болен от рак, който от болки така силно викаше, че всички се будеха.
На този човек управата не му даде и едно успокоително хапче.
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КОНЦЛАГЕРЪТ „БЕЛЕНЕ”
След като завършихме обекта, ни строиха в редици и един взвод от
врачанските милиционери ни подкара към вече прочутия сред нас остров Персин. След пътуване от около 3 часа се намерихме на брега на
„тихия Дунав“.
Качихме се на едни големи лодки, наречени парони, където имаше по двама гребци, които ни закараха на отсрещния бряг на Персин.
След кратко пътуване пристигнахме на така наречения Първи обект.
Набутаха ни в бараки, правени с подръчен материал, със стени от колове и преплетени върбови пръти. Покривите бяха покрити с някакъв
треволяк, по някой малък отвор на стените служеше за прозорец. Когато завалеше дъжд, отначало вътре беше сухо; но не след дълго водата почваше да се процежда през покрива и много време след като вън
валежът беше спрял, вътре продължаваше да наводнява.
Разделиха ни на бригади, раздадоха ни инструменти и ни откараха да изкореняваме върби. Бяха изготвили норми, т.е. според дебелината на една върба се определяше колко души трябва да я извадят.
Тези, които бяха докарани преди нас, вече бяха изкоренили големи
площи, които веднага се подравняваха и се използваха за посевни площи. Сееше се рапица, слънчоглед, царевица, коноп и всички житни
култури. След близо един месец ме преместиха на Втори обект. Там
имаше същите бараки, но направени с малко по-голям майсторлък и
най-важното – за покрив имаха керемиди. Отначало и там изкоренявахме върби. После ни прехвърлиха на работа в стопанството.
Имаше хора за всичко. Прекопавахме насажденията от слънчоглед, царевица, картофи, тикви и бостан. Почвата беше наносна и не
се нуждаеше от торене. Продукцията, която се получаваше, беше голяма. От декар домати се получаваха по 18 тона продукция. Конопът
беше толкова висок, че когато милиционерът минаваше оттам на кон,
не можеше да се видят и конят, и ездачът. Въобще всичко се раждаше
в изобилие.
При това изобилие ние постоянно бяхме измъчвани от неописуем глад. Дажбите от хляб бяха от по 420 грама, когато работехме и от
360 грама, когато не работехме. Там нямаше нещо, което да не се яде.
Отначало изловихме костенурките, после минахме на жаби и змии
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и то, разбира се, ако някой извади късмета да се срещне с някое от
тези влечуги. Не се подминаваха и нещастно попадналите тук кучета
и котки.
Спроред правилника за лагеристите всеки имаше право веднъж
на 3 месеца да получи колет с храна до 10 килограма, също веднъж
на 3 месеца имаше право да напише едно писмо от седем реда и да
получи едно. На 1-ви май и на 9-ти септември имаше право на свиждане. Аз обаче за тези четири години, прекарани в Белене, съм имал
само едно свиждане с майка ми. Всички писма, в които съм писал, че
ми се разрешава свиждане, са били прибирани още в пощата от пернишките ченгета и така и не са стигали до домашните ми. Когато аз
запитвах управата на лагера защо нямам свиждане ми се отговаряше,
че не са искали да ми дойдат. А там на жена ми, когато питала, казвали, че не съм искал да я поканя. По отношение на колетите почти
винаги лагерната управа е намирала претекст да ме лишават от тях.
Такова наказание за някои лагерници беше почти смъртна присъда.
Но при анархистите колетите с храна се разделяха между всички, като
предимство имаха болните и слабите, изтърпелите наказание и имащите щастието да излязат живи от карцера. През 1951 г. най-много
хора умряха от глад – много повече от онези, които бяха застреляни
или убити с тоягите, предизвикали такъв неподправен ужас у съвременните невинни читатели на мемоари. Когато надзирателите искаха
да унищожат някого, имаше си по-безкръвни начини. Изпращаха го в
„Тел Авив“ – така казвахме на карцера, защото беше плътно ограден с
бодлива тел. Имах „щастието“ да посетя и това богоугодно заведение.
Вътре в него имаше само край стената една дъска, която служеше за
сядане и лежане. Подът тънеше във вода и кал. Храната – 360 грама
хляб и един черпак топла вода на ден. След 15 дни, едва излязъл от
този ад, веднага те изпращат на работа. И тежко на този, който не е в
състояние да си изкара нормата: незабавно го връщат в „Тел Авив“ и
от там вече не излиза, а го изкарват. Когато аз излязох от „Тел Авив“,
веднага другарите ме посрещнаха с храна; но когато отидохме да прекопаваме слънчогледа, не бях в състояние да държа мотиката. Оживях
само благодарение на това, че сред нас, анархистите, взаимопомощта
е била винаги не просто човешко правило, но и добре организирана.
Един другар застана от дясната ми страна, друг от лявата и както ко68

паеха техните си редове, така копаеха и моя. Аз симулирах, че работя.
И така за няколко дни влязох в нормата.
По едно време островът беше почти пренаселен. Имаше към 4
хиляди души, пръснати по различните обекти. Политическият състав
на „питомците“ беше приблизително такъв: около 1 500 души земеделци, към 600 души анархисти, малко социалдемократи, легионери,
ратници, бранници, малко бивши офицери, бивши полицаи, една шепа
попове, няколко бивши министри, група гърци, отказали да се бият за
болшевиките, даже имаше и малко болшевики, сгрешили също и те
„пред партията и народа“. И все пак всички тези разнородни групи
бяха тук заради някакви принципи или идеи; затова за мен най-тъжната група беше най-многобройната: тази от прости недоволни селяни,
осмелили се да попитат защо им взимат волчето, коня или магарето.
Както ние усилено работехме на обектите, така и в администрацията се трудеха не по-лошо от нас. Всяка вечер привикваха по някой
и друг „питомец“, набелязани селективно и по цели нощи ги обработваха за доносници със сладкото обещание при първа възможност
да ги освободят. Но първо трябваше да докажат дали са заслужили
доверието на партията, като са донасят за другарите си, на чийто гръб
трябва да си излязат. С всички средства се стремяха да деморализират,
да всяват страх и несигурност. Така че освен с тежката работа, с глада
и с тормоза се опитваха да влияят на хората и психически. За тази цел,
разбира се, и тук като в предишния лагер имаше щатен „възпитател“,
чиято задача беше именно да обработва и набавя доносници.
Столовата беше в двора на открито. Масите бяха от плетени
леси от върбови клони. При студ, дъжд, сняг и буря храненето беше
там. В лавката от време на време докарваха бонбони или вафли. Тогава, за да си купиш за един лев бонбони, трябваше да се редиш с часове. Само пушачите не можеха да се оплачат от лошо снабдяване. Ако
някой, който работи в градината или в бостана, се опиташе да вкуси
от това, което е произвел, яка му душа. Очакваше го „Тел Авив“ – карцерът. Вода отначало пиехме направо от Дунава, след това започнахме да си дълбаем кладенци.
Най-тежко се преживяваше при наводненията, които ставаха
напролет. Целият остров биваше заливан, освен мястото, където беше
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Втори обект. Там като че ли природата нарочно бе издигнала една височинка, където бяха бараките, фурната и кухнята.
След като изкоренихме почти всички върби, началството се погрижи да не останем без работа и нареди да се изгради дига, която
да опасва целия остров и го защитава от наводненията. С примитивна техника, с тарги, лопати и казми, даже и без никакви колички, започнахме големите насипи. Норми непосилни, непоносим глад. Така
трябваше да бъде завършен и този болшевишки обект. Вярвам, че и
египтяните не са изпитвали толкова глад и мизерия, когато са прокопавали Суецкия канал. И много хора бяха изгубили вяра, че един ден
ще свърши този ад. Като имах предвид и това, което знаех вече за сибирските лагери, започнах да си мисля за фашистките газови камери,
където умъртвяваха хората за секунди. Не, болшевиките определено
бяха по-милостиви. Пращаха хората да им изстискат физическите и
морални сили по обектите на ГУЛАГ. Така че умъртвяването ставаше
по-цивилизовано.
След като всички лагери бяха концентрирани в един – на остров
Белене – дойде ред да „скрият“ някъде там и жените. Преместиха ги
от концлагерите в Ножарево и Босна на малкото островче „Щурчето“.
Повечето бяха докарани заради политическите им убеждения: земеделски, анархистки, троцкистки... Сред тях имаше актриси, интелектуалки... Тези жени живееха при най-мизерни условия и... отглеждаха
прасета...
В затвора имаше наши другари, за които може – и трябва! – да
се напишат не кратки спомени, а цели романи. За мене това са Васил
Тодоров (Народа) и Христо Колев Йорданов.
Когато след завършването на гимназията Васил Тодоров получава дипломата си, преди да стигне до дома си, я унищожава. Тя би
му послужила да стане държавен чиновник, значи – служещ на същата тази институция, срещу която той смята да се бори. Предпочита да бъде работник. Става печатар. Усвоява занаята; работи и чете
много. Започват митарствата му от затвор в затвор: първо по време
на фашисткия режим, веднага след това – през болшевишкия. Докато бяхме в скопския затвор, той непрекъснато спореше с болшевиките. Винаги се намираха теми за спорове: било за Парижката Комуна,
било за Махно, за Кронщад, за Испанската революция, за Ботев. Пре70

дупреждаваше нашите другари: ако след тази война в нашата страна
се установят болшевиките, то ние няма да видим бял ден. Беше прав.
Всичките ни набутаха в лагерите и затворите. А Васил – още в първите месеци. Стана един от първите обитатели на концлагерите. Не се
ангажира със семейство: посвети целия си живот на борбата за идеала
си за справедливост и свобода. Остана боец до последния си дъх.
Наричахме Христо Колев „Големия“ – но едва ли заради асоциацията със сподвижника на Левски и заради физическите му и духовни качества, а просто защото имаше и друг другар – Малкия – с точно
същите имена: Христо Колев. Големия беше ученик на Васил Тодоров
и един от най-добрите му последователи, във всяко отношение.
Младите му години са запълнени с борба и рискове. Два пъти
е изключван от университета и не завършва висшето си образование.
На три пъти е ангажиран като отговорен редактор на в. „Работническа
мисъл“; три пъти е съден и осъждан по ЗЗД. Всичко това, разбира се,
преди 9.9.1944. А след – над 10 години прекарва в различни затвори
и лагери на болшевишкия Гулаг. После е интерниран – в Балван, Пет
могили, Полски Тръмбеш. Едва от 1984 г. е най-после свободен от
тази изселническа идилия.
И във фашистките затвори, и в болшевишките, и в лагерите Големия беше, както Васил Тодоров, неукротим и безпощаден в споровете с идеологическите си опоненти. Никой не се осмеляваше да влезе в сериозен спор с него. Но нямаше също друг, който да е бил така
жестоко бит, карциран и лишаван от храна и свиждане. Несломимият
му дух надмогваше всичко. На него земеделецът поет Йосиф Петров
посвети стихотворението „Стоикът“, което ще цитирам:
СТОИКЪТ

Когато жребий чер събра ни
в концлагера край Дунав бял,
ти бе по тюрми и зандани
години пролежал.
А беше млад, със поглед ведър,
по мъжки снажен и красив,
на храброст и геройство щедър,
на думи строг и пестелив.
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На Христо Колев

Каторгата ни бе подвластна
на твойта сила и морал,
без тях тя би била ужасна
със толкова човешка кал!
Клеветниците ти гореше
със нажежената си реч
а за доносниците беше
самата смърт – с коса и меч!
Един подлец ли ти обжари
и той сразен мълчеше плах!
Дори у злите тъмничари
ти всяваше респект и страх!
С гнетените бе благ и топъл,
с гнетителите – лед-студен!
Не чух от теб ни стон, ни вопъл,
макар безмилостно гнетен!
Жестока бе към теб съдбата
и тежък земния ти дял!
Но сгряваше те във борбата
един възвишен идеал!
Телесно як. Духовно буден.
Безумно смел. Сърдечно чист.
Последен щрих в портрета чуден –
титан в борбата. Анархист.
Такъв ми в паметта остана,
такъв си ти и днес: стоик!
Кален и твърд като стомана,
с език-бръснач и дух-челик!
Мъжествен, ясноок, спокоен,
загледан сякаш в други свят,
за светъл пример си достоен
от бронз да бъдеш цял излят!
В изгнание човек запратен
от властник злобен, зъл и див,
ти, нашият герой стократен,
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изтляваш като въглен жив!
Щастлив съм, че в каторга тежка
със тебе редом аз съм бил
и ти, във мъката човешка,
със мене залък си делил!
И твоя път като оглеждам,
за почест ти заставам прав
и челото си ниско свеждам
пред подвига ти величав!
1980 г.

Йосиф Петров

След ноември 1989 г. Христо Колев взима най-активно участие във
възстановяването на ФАБ. Продава жилището си в Полски Тръмбеш
и дава на федерацията цялата сума, за да бъде закупен дом на ФАБ в
София. Постъпката му не изненада никого: тя бе съвсем естествена за
човека, отдал целия си живот в служба на един велик идеал. А този
дом и днес приютява действащия център на организацията.
След смъртта на масовия убиец („бащата на народите“) режимът в лагера беше смекчен. Започнаха отначало селективно, а след
това и масово да освобождават лагеристите, почти всеки ден освобождаваха по някоя група. Мен ме освободиха на 10 август 1953 година. Бях прекарал в ада близо една болшевишка петилетка.
С мен беше освободен и един другар от Дупнишко – Иван Каралийски и едно бивше ченге, казваше се Васил. Дадоха ни пакетите
с цивилните дрехи. Но когато взехме да се обличаме, оказа се, че дрехите, стояли цели 5 години в пакета, така бяха изядени от молци, че
бяха станали съвършено негодни за носене. Но други нямаше. Облякох се, но с ясното съзнание, че изглеждам по-зле дори от бостанското
плашило, каквото на времето правеше баба ми. Когато стигнахме на
гара Белене се оказа, че двамата с Каралийски нямаме пари за билети.
Налагаше се да поискаме назаем от ченгето; и той, нали все пак бяхме
освободени заедно, ни даде по 50 лв. Веднага след пристигането ни
вкъщи побързахме да му ги върнем с пощенски запис.
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Когато пристигнахме в София, отидохме в бръснарницата, която беше срещу гарата. Там хората, които си чакаха реда, ни гледаха,
като че ли сме пришълци от друга, неизвестна, но нецивилизована
планета. Когато ми дойде редът и седнах на стола, бръснарката шепнешком ме попита откъде идваме. Аз обаче ѝ отговорих така, че да
чуят всички, които бяха в бръснарницата – от „Белене“. След като ме
подстрига и обръсна, попитах колко ѝ дължа. Тя ми отговори тихо:
„Нищо“.
Когато влакът стигна на гара Разпределителна в Перник, слязох, а Иван Каралиски продължи за своето село Слатино, Дупнишко.
Не слязох на централната пернишка гара, защото не исках в такъв
вид да мина през цялата чаршия. Тръгнах по пътища, където щях да
срещна по-малко хора. Най-после се озовах в двора на дядо ми, бащата на жена ми. В двора видях да си играят три момчета. Помъчих се
да позная кое е моят син. Едното ми се видя малко големшко, другото – твърде малко и реших, че средният на ръст може да е моят Марин.
Когато доближих до децата и те ме видяха, побягнаха и изчезнаха из
махалата. Синът ми не можа да ме приеме повече от две седмици.
Другите две момчета бяха децата на шурея ми Боян Алексов, който
преди мен си излезе от концлагера.
Посрещна ме баба Латинка. Дъщеря ми била на село при моята
майка, а жена ми – на работа. Първо ми даде дрехи да се преоблека,
за да не плаша децата.
След два дни отидох в село Косача, където беше дъщеря ми
Йорданка. Отначало и тя ме гледаше малко уплашено и изненадано,
но бързо ме прие.

СЛЕД КОНЦЛАГЕРИТЕ
След като се видях с близки и домашни, започнах да търся работа. Но
където и да отидех, след като прочетяха биографията ми, ме отпращаха. Един ден отидох при кадровика на „Минстрой“ Милен Димов,
когото познавах още отпреди девети септември. Когато му казах, че
съм се върнал от концлагера и не мога да си намеря работа, той ми
отговори, че такава има в тяхното предприятие. Написах си молба и
автобиография и отидох на рудник „Тева“, където беше обектът ж.п.
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поддържане. Там ме назначиха в една бригада все отбор момци, неблагонадеждни като мен. Бригадир беше Райчо Йорданов от с. Режанци,
който преди мен се беше върнал от „Белене“. Там работих една година, но понеже работата беше тежка за моята следлагерна физика, а и
зле платена, потърсих друга в едно по-доходно предприятие – „Пренос-превоз“. Директор там беше мъжът на сестра ми Ветка, Васил
Дупаранов. Той беше по занаят обущар, завършил беше само четвърто
отделение. Когато го попитах не го ли е страх, че като слабограмотен
може да пострада с разни отчети и планове, той се усмихна и каза, че
преди да подпише някакъв документ, преди него го подписват поне
трима души; така че той последен ще пострада. В това предприятие
работих една година и един ден. Напуснах не по свое желание. Два
дни преди това ме бяха изпратили да стоварям въглища от вагони в
ТЕЦ Перник; на третия ден ме спряха на пропуска. Казаха ми, че са
им наредили от МВР да ме върнат. Напуснах обекта и се оплаках на
зет ми – директора, че не ме пускат да работя. Той сви рамене и каза,
че не може да ми помогне. Бях принуден да се върна пак в ж.п. поддържане, само че сега на рудник „Република“. Преди това се опитах
да започна работа в машиностроителния завод. Един кадровик даже
ми даде бележка, че ще ме вземе след няколко дни. Междувременно
ме видя един болшевик, който знаеше отношението ми към техните
порядки. И когато се явих пред кадровика, който лично ми беше обещал, че ще ме приеме, той се обърна към мен с думите, че за мен в завода няма никаква работа. Аз бръкнах във вътрешния джоб на сакото,
за да извадя бележката, която ми беше дал. Той се паникьоса, вдигна
слушалката на телефона и панически изкрещя: „Милиция!“. Вероятно е помислил, че се бъркам за оръжие. Междувременно пред вратата
се беше събрала голяма опашка от чакащи кандидати за работа. Когато чуха крясъка на кадровика, нахлуха в кабинета да го спасяват. Това
беше точно по време на събитията в Унгария, където работниците и
гражданите се бяха вдигнали на бунт срещу „милата си партия“. Отидох при директора на завода, за да протестирам срещу дискриминацията спрямо мен. Той обаче, предварително информиран кой съм,
ми каза, че „на кисел кюп малко подкваса му трябва“. Личеше, че
унгарските събития са всели повсеместна паника и страхът и злобата
не оставяше и нашите управници на спокойствие.
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След тази случка вече не се опитвах да търся работа в града. Бях
принуден да работя само в периферията, за да не ме виждат старите
познайници.
След като започнах работа в рудник „Република“, в ж.п. поддържане, животът ми започна да се нормализира. Като работник бях прилежен, никога не давах повод за забележка за лошо свършена работа.
След една година работа в ж.п. поддържане се записах на курс за влакови шлосери. Изпита взех с отличие. Отначало бях влаков шлосер,
след това станах ревизор вагони. Като железничар вече имах безплатни ж.п. билети за цялата ж.п. линия. И добре ги използвах.
В Перник се бях вече свързал с всички другари анархисти, върнали се от концлагери и затвори. Искам да спомена имената на някои
от тях, които заслужават да бъдат помнени. Това са Димитър Василев
Стоянов, лежал в много фашистки затвори и болшевишки концлагери, разболял се от левкемия; Нено Ат. Кацарски, твърд, неподкупен
и много активен в разпространението на анархизма; Ласерман Асенов Минев, идейно добре подкован; Атанас Илиев Кисьов от с. Калиманци, върнал се след излежаване на присъда; неговият шурей Иван
Балтов, също завърнал се от затвора; Боян Алексов Стефанов, лежал
в затворите преди 9 септември, а след това в болшевишките концлагери, където се разболява и бива освободен като болен; Боян Иванов
(Бабата), възрастен и добре улегнал другар… За съжаление имаше и
такива като Борис Сергинов и жена му Геца, които се бяха отрекли от
идеите си. Но бяха малцина.
Някои другари бяха в крайно бедствено положение. Имаше
болни, загубили здравето си в болшевишките душегубки. Тези хора
имаха нужда от финансова и морална помощ. Започнахме да събираме средства, с които да подпомагаме изпадналите в беда. Разбира
се, такава дейност беше трън в очите на „народната“ власт. Нейната
„народна“ милиция не спеше, добре и съвестно си гледаше работата.
Колкото и да бях предпазлив и внимателен, постоянно имах чувството
(оказало се по-късно съвсем основателно), че след мене винаги има
някой „с чисти ръце и хладен ум“. По онова време, с когото и да се
срещнех, с когото и да се заприказвах, винаги „другарите“ постъпваха
по следния начин: мене не ме закачаха, но привикваха в милицията
този, с когото съм приказвал, и го заставяха да дава писмени обясне76

ния какво сме си приказвали. След това го караха да подпише и декларация, че на мен нищо няма да каже за случилото се. За моя голяма
радост, някои от привикваните се оказаха хора с чест и съвест. Трима
души ми довериха, че са ги разпитвали. Това бяха Михаил Пчелински – влаков машинист, Методи Младенов – зъботехник и Петър от с.
Калкас – помощник локомотивен машинист. Една съседка пък редовно ме информираше кога ченгетата са идвали при мъжа ѝ и какво са
разпитвали за мене.
Пътувайки през почивните си дни с безплатните си ж.п. билети,
успях да се свържа с другари почти от цялата страна. Разбира се, оказа
се по-късно – когато успях да си видя част от досието, – че и тази ми
дейност не е останала незабелязана от ченгетата.
Ще се спра малко на работата ми в рудник „Република“. Там
се гонеха високи норми и планове. За тази цел инженери, техници,
кадровици и всевъзможни наблюдатели на властта никога не бяха доволни от постигнатото и все искаха още и още. Ставаха непрекъснати
трудови злополуки, жертвите не бяха малко. Имаше едни допотопни
съветски вагони „Калинки“, които бяха истински убийци на влаковите служители. Линиите се поддържаха с подръчен материал. Не бяха
стабилни и дерайлирания ставаха ежедневно. На рудника се ползвах с
уважение сред колегите и другите работници. Там отблизо бях наблюдаван от един колега. Казваха му Сашо Левскара. Имаше и един официален представител на ДС в рудника, мисля, че се казваше Велинов,
който най-внимателно следеше всяко мое движение и общуването ми
с останалите колеги.
В началото на м. октомври 1971 г. почина един прекрасен другар – Димитър Василев. Организирахме му внушително погребение.
Бяхме поканили – и бяха дошли – другари от София, Перник, Радомир, Дупница, Самоков, Кюстендил, както и от селата. На гроба му
на мен се падна честта да произнеса надгробното слово. След като
описах живота му, споменах, че като анархист е преминал през фашистките затвори и болшевишките концлагери. Това ми слово беше
буквално предадено на ДС служба от един, на когото имах голямо доверие… Заради това погребение по-късно аз и няколко другари бяхме
арестувани. Престоях 31 дни на „Развигор“ в София при непрекъснати разпити. Вече се държаха по-„цивилизовано“. Не биеха, но пък
77

нито едно денонощие не прекарах в една и съща килия; необяснимо
защо. От мене искаха да кажа кои хора съм поканил за погребението,
кои са дошли, колко са били, като че ли те не са ги броили. Бяха попаднали на следи, че съм раздавал книги и брошури с анархистическо
съдържание. Отричах всичко; но за това, че на погребението на Василев съм казал, че е анархист и че това била голяма смелост, трябвало
да си платя. И си платих.

ИЗСЕЛЕН
Изселиха ме от Перник в разградското село Топчии за срок от 5 години. Заедно с мен изселиха и другарите Атанас Кисьов и Любен Джерманов, защото и те също казали, че Василев е анархист.
В село Топчии, докато си намеря квартира, спях в едно мазе на
кметството, предназначено за арестанти. Квартира намерих при едно
добро семейство. Хазаи бяха бай Христо и кака Рада. През този сезон
зрееха домати, пипер и други градински зеленчуци. Когато един ден
си купих зарзават от селския „Плод и зеленчук“, кака Рада така ми се
скара, че ето дворът бил пълен със зеленчук, а аз съм я излагал, като
съм ходил на магазина. Докато бях в с. Топчии, жена ми и децата ми
идваха 3 пъти на свиждане. Баба Рада при всяко тяхно идване колеше
по една пуйка. Моят наем от 15 лв. навярно нямаше да стигне само за
една, ако ги бях купувал. От квартирата бях много доволен, но нямаше
къде да работя. Кметицата и кварталният взеха често да ме подсещат,
че трябва да работя. Там имаше работа само на една кариера и в селското стопанство. Аз категорично отказах да работя на тези две места.
Един ден ме извикаха в ДС в гр. Разград. Там един майор, началник
на ДС, ме пита защо не искам да работя в селото. Отговорих му, че
цял живот съм работил, а и сега бих работил, но се надявам да ми се
предложи подходяща работа. Казах му, че съм техник. Той се оказа
далече по-разбран от пернишките ченгета, обеща ми да провери за
подходяща работа и ме пусна да си вървя. Само след три дни поръчал
на кварталния да си събера багажа и да отида при него. Беше понеделник през м. юли 1974 г.
Тръгнах за Разград, след като се бях сбогувал с добрите хазаи.
Началникът и един негов подчинен, казваше се Георгиев, ме качиха
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в един джип и ме закараха на гара Самуил. Там отидохме в един вагоностроителен завод, който от едната страна беше още в строеж, а
от другата страна вече имаше готови цехове, където се ремонтираха
четириосни вагони. Представиха ме на директора – млад мъж, интелигентен и много любезен. Зададе ми само няколко въпроса и каза
на следващия ден да си подам молба от днешна дата за работа и автобиография. След това с ченгетата се натоварихме на джипа и те го
подкараха по някакъв стръмен път, осеян с дупки и камъни. След час
стигнахме в село Хума. Там ченгетата спряха до селската кръчма и поръчаха на кръчмаря да докара една торба амониева селитра от ТКЗСто. Докараха селитрата, изсипаха я в едно голямо корито, наляха вода
и сложиха в коритото да се изстудява една каса бира. Беше някъде
малко подир обед. Междувременно дойде да ни посрещне целият селски елит: кметът, директорът на училището, началникът на пощата,
докторът, един учител и още двама други. На масата бяхме 10 души.
До вечерта изядохме всичко, каквото имаше по рафтовете. Изпихме
няколко каси бира. Аз, който на една сватба изпивах само една бира
за компания, сега изпих три бутилки. След като ченгетата се натряскаха здраво, наредиха на кмета да ми намери квартира и клатушкайки
се, се качиха на джипа. Сметката на кръчмаря плати селският елит.
Аз и ченгетата минахме за гости, т.е. не платихме. Вечерта докторът
ме заведе в здравното заведение и ме настани в една стаичка, която
служеше за изваряване на спринцовки и други манипулации. Имаше
легло, маса и един стол. В кръчмата всички говореха на чист български език и не разбрах, че в селото няма нито един българин. Докторът
ме информира, че техните жени са облечени с едни панталонки, т.е.
шалвари. Отначало малко се притесних от езиковата бариера, но това
не продължи много. В селото български не знаеха по-малките деца,
старите хора и тези, които не са ходили на училище. Към мен всички
бяха много внимателни и дружелюбни. Бяха много общителни. Когато селяните се връщаха с каручките от бостана или от градината,
винаги оставяха на масата ми зеленчуци и пъпеши, които не бях в
състояние да изконсумирам. Въпросът обаче с квартирата не се решаваше. Кметът, пък и аз, където и да попитахме, ни казваха, че ако съм
с жена, семеен – ще ми дадат квартира, но на самотник – не. И така
изкарах при доктора близо един месец. Един ден видях една почти
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наскоро построена къща, където никой не живееше. Като се заинтересувах за нея, ми казаха, че докато я построи, собственикът се поболял
и починал. Жена му пък работела като прикачник на трактор. Веднъж
тракторът се преобърнал и жената загинала под него. Имали две деца,
които сега живеели на гара Самуил при леля си. Чрез кмета на гара
Самуил успях да наема в тази къща една стая.
В автобиографията си за постъпвене на работа не бях скрил
нищо от живота и убежденията си. Момичето, което прие документите ми, започна да ги чете. По едно време се разплака, дойде при мен,
целуна ме и ми каза, че и нейният баща е минал през „Белене“. Така че
вече имах „свой“ човек в администрацията. Директорът, както казах
по-рано, също беше много добре настроен към мен. Каза ми: „Ние сме
ново предприятие и имаме нужда от специалисти. Ти си ми паднал от
небето. Ще ти дам работа, но не щатна, защото ми забраниха. Влез
сега в завода и се запознавай с производството.“ В цеховете имаше 8
бригади, които ремонтираха вагони. Имаше заготвителен цех, където
приготвяха резервни части. Имаше дефектоскоп, където проверяваха за дефекти на колоосите. На пет бригади бригадните отговорници
бяха турци. На три – българи. Главният инженер беше турчин, голяма
част от майсторите също бяха турци. Около 80 % от работниците бяха
турци. Кранистките и бояджийките – всички бяха туркини. В кухнята,
когато обяваваха менюто на дъската, пишеха: „овнешко с ориз“ или
„овнешка яхния“, а когато месото беше свинско, пишеха „месо с ориз“,
„месо с картофи“ и т.н. Много от работниците турци ядяха всичко, но
някои бяха много придирчиви към това какво месо ще ядат.
След като близо две седмици просто се разхождах из цеховете,
един ден казах на инструктора, който беше от Русе, че вече ми е неудобно да се движа без работа из завода. Скоро след това директорът
ме извика при него в канцеларията, даде ми една нормена книга, една
книга с дефектни ведомости, една тетрадка и химикалка. Каза ми, че
трябва да описвам всички вагони, които влизат в завода, да описвам
повредите им, липсващите части и за какъв ремонт са подадени: авариен, среден или капитален, да давам вагоните на ремонтните бригади и да им пиша часовете, които се полагат по нормената книга и...
никаква друга работа, освен тази с химикалката. Понеже добре познавах устройството на вагоните, за мен не беше трудно да се справя
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с поставената ми задача. От съвещанията, които сутрин преди работа
се провеждаха, помолих да бъда освободен, защото не можех да понеса тютюневия пушек. Майсторите, техниците и началниците, всички
бяха пушачи и пиячи. Често се криеха и пиеха в самия завод.
Един ден един от бригадирите ме спря, когато оглеждах вагона им за ремонт и ми каза: „Бай Сандо, малко пишеш“. Казах му:
„Аптраиме, покажи ми какво не съм ти писал, веднага ще ти го пиша
двойно“. „Не, всичко пишеш, но парите са малко“. Казах му, че ще
видя какво мога да направя. Започнах да пиша по 5 - 6 часа в повече,
но никога не пишех повреда, която не съществуваше. Само правех
оценката на повредата по-голяма. И така с работата се справих. По
едно време ме срещна началника на ТРЗ („Труд и работна заплата“) и
ми каза, че много часове съм писал на работниците. Аз му отговорих:
„Ела и ми покажи на вагоните какво съм писал в повече?“ А той, нали
е виждал вагони само когато се движат по линията, казва: „Аз ще те
хвана, когато не очакваш“. И така повече не съм имал забележка нито
от работниците, нито от началниците. Понеже шефът не можеше да
ме назначи като щатен дефектатор, ми каза, че всеки път, когато има
преизпълнение на плана, ще ми пише награди. И го правеше.
Отначало използвах времето, когато почивах, съботите и неделите, повече за четене. После от общината на селото ми отпуснаха
парцел за бостан. Взех една мотика и отидох да видя къде е парцелът.
Е, видях и седнах в средата да закусвам. Наоколо във всеки парцел
имаше по няколко души, точно беше време да се садят дините, пъпешите, тиквите, лукът и бобът. По едно време дойде едно ремарке, теглено от трактор, натоварено с тор. Изсипаха половината в моя парцел,
а другата половина закараха на друго място. Дойдоха при мен хората,
които наблизо садяха своя бостан и ме питат: „чичек вар?“ – „имаш ли
семена?“. Отговарям „йок“. Тогава не само семена ми донесоха, но и
ми помогнаха да засадя парцела. Така че вече станах и бостанджия.
По време на изселването съм имал „отпуски“ на два пъти за по
10 дни. Единия път се явих за преглед в болницата със силна аритмия
и ме оставиха на легло. Но щом ми изтече отпуската, доктор Момчилова ми каза, че повече в болницата не може да ме държи, независимо
от здравословното ми състояние.
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Беше ми забранено да ходя където и да е освен в селото и завода. Бях се сприятелил с кмета Али Моллов и той ми каза: „Отивай
където искаш, само ми се обаждай, за да те прикривам“. Отначало се
съмнявах в почтеността му, защото и той, както и целият елит на селото, бяха партийци. Но с времето се убедих в лоялността му. Взех да
ходя в Разград, когато имаше някой хубав филм или театър. Там спях
в домовете на работници от завода. Правих и няколко посещения на
другарите, които бяха изселени заедно с мен. Любен беше в село Окрош, Силистренско, а Атанас в с. Семерджиево, Русенско. Тези свиждания останаха неразкрити от ченгетата. Да ме следят бяха вербувани
двама майстори от завода – Йордан Коев-Чапраза и Иван Гайдата. С
Коев се сприятелихме и един ден ми довери, че капитан Георгиев му
е братовчед и го натоварил със задача да ме следи какво приказвам,
къде ходя, идват ли хора при мен. А също ме предупреди, че с мен ще
се занимава и Иван Гайдата. Редовно ме информираше кога капитанът
му е правил посещение в къщи и се е интересувал за мен. А с Гайдата
се справях, като пред него освен за работа за нищо друго не приказвах. Канеха ме работниците да им ходя на гости, аз от време на време
приемах поканите. В селото, когато имаше сватба или някакво друго
празненство, винаги ме канеха.
През всичкия ми престой в Хума имах само две отпуски за по
10 дни, които имах право да прекарам в Перник при домашните. Те
ме посещаваха от време на време. Квартируваха при съседите турци,
с които бях в много добри отношения. Веднъж ми бяха дошли повече
гости и аз поисках от една съседка да ми даде 4 стола, а тя след като
поприказва с друга съседка, ми донесе пакет сол. Стана ми ясно, че тя
нищо не е разбрала на български и се поправих: „дьорт тане сандайле“. Тогава вече ми донесе четири стола.
Веднъж в магазина бяха докарали много хубави ябълки. Питам
учителя Реджиб как на турски да си поискам два килограма ябълки,
той ми каза: „кажи – ики тане мепелики“. Казах го това на продавачката, а тя ми носи сутиен и ме пита „кач номера“. Реджиб взе да се смее
и разбрах, че си е направил шега с мен.
В селото освен училището, пощата и детската градина имаше
и джамия, в която не проявих интерес да вляза. Бях предупреден да
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внимавам само с един човек, макар че и той с мен се държеше много
приятелски.
Веднъж кметът Али Моллов идва при мен и ми казва, че Алито – началникът на пощата, си е купил лека кола и че в събота сутринта ще ходи до София и в неделя вечерта ще се върне, та ако искам,
мога с него да отида до София и оттам до Перник, след което да се
върна пак с него. Аз му поблагодарих, но отказах, като му обясних, че
който и да ме види от съседите в Перник, веднага ще се обади в ДС.
Ще опиша една случка с Атанас Кисьов. Когато му разрешават
отпуска за 10 дни, той се качва на влака и когато слиза на софийската гара, го посрещат две пернишки ченгета. Предлагат му да подпише декларация, че ще им сътрудничи или в противен случай няма да
види семейството си. Атанас само ги попитал знаят ли разписанието
на влака в обратна посока. Така и не успява да си види децата.
На 06.06.1977 г. предсрочно ме освободиха, след като бях престоял в мястото за „въдворяване“ 3 години и 12 дни. Казаха ми, че този
закон за изселване бил отменен. Освободиха също Любен и Атанас.
В милицията Крум Божилов, който се занимаваше с анархистите, ми
каза: „Всички идваха да молят за освобождаване на близките им, само
твойта жена не дойде нито веднъж“.

ЗА ВЪЗДЪРЖАТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ
В БЪЛГАРИЯ
Въздържателното движение в България бе създадено още преди
Първата световна война. Непосредствено след тази война почти към
всички читалища бяха създадени дружества за трезвеност. Първите
въздържателни деятели бяха повече от учителските среди. Знам как в
моето село Косача учителят Вангелин Миланов записваше учениците от прогимназията за членове на въздържателното дружество към
читалището. В селото нямаше младеж, който да влиза в кръчмите, по
това време. Тогава излизаха много вестници и списания за въздържателна просвета, а именно:
1.
„Въздържател” – 1895 г. до 1925 г.
2.
„Трезвеност” – 1919 г., спрян 1938 г.
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3.
„Трезва борба” – 1932 г., спрян 1938 г., м. юни
4.
„Трезва мисъл” – 1935 г., спрян 1938 г., м. декември
5.
„Устрем” – спрян 1938 г.
6.
„Трезво общество” – 1927 г., спрян 1938 г.
От многото въздържателни съюзи, които съществуваха по това
време, най-активен беше младежкият неутрален въздържателен съюз
(МНВС), основан в град Пловдив през 1924 година. Следващите конгреси са били в Русе, Стара Загора, Плевен и София през 1929 година
и в други градове
На тези конгреси освен културно просветните дейности са се водели нескончаеми спорове между анархисти и комунисти. До 1934 г.
конгресите са били сравнително свободни. Никой не е ограничавал
правото на мнения, убеждения и идеологическа принадлежност. Младежкият неутрален въздържателен съюз е изграден върху принципите
на автономията и самостоятелността. На поредния конгрес в Горна
Оряховица в ръководството са избрани комунисти, анархисти и толстоисти. Години наред отделните течения в съюза са си сътрудничили. Но поради различните политически убеждения на членската маса
започват ожесточени спорове по основни възгледи. Още на петия си
конгрес в Ямбол анархистите взели решение: „Анархистът, за да бъде
истински борец, трябва да се откаже от употребата на алкохол”.
През м. август 1931 г. се провежда поредният конгрес на МНВС
във В. Търново. Там открито са се размахвали и кръстосвали шпаги
между анархисти и комунисти. Накрая било избрано ново ръководство в състав един толстоист, един комунист, един земеделец, един
самовъздържател и трима анархисти. Изграден бил общ фронт от
анархисти, земеделци, толстоисти и самовъздържатели*. За този общ
фронт допринесли комунистите, които още робували на сектантството. Доста грубо атакували всеки, който не бил съгласен с тях.
През м. август 1932 г. се провел поредният VІІІ конгрес на съюза в Ловеч. Избран бил нов управителен съвет почти само от анархисти, един земеделец и един самовъздържател.

*
Употребяван навремето термин за активни въздържатели, които не са членове
на партия или организация.
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На ІХ конгрес през 1933 г. в гр. Свищов комунистите гласували
с лозунги. Избрано било ръководство в състав седем анархисти, един
земеделец и един самовъздържател.
След 19-майския преврат легалната дейност на Съюза била преустановена. Работата продължила под формата на излети в планината
и други прикрити форми.
През есента на 1934 г. се състоял следващият, Х конгрес на Съюза в Пловдив. На този конгрес били избрани в управителния съвет
освен анархисти и самовъздържатели и двама ремсисти. Тенденцията
за конфронтиране на отделните течения била преодоляна. Поредният
конгрес на МНВС е в Габрово. Той се състои на 25, 26 и 27 август
1935 г. На този въздържателен конгрес комунистите продължили да
гласуват с лозунги.
Направен бил опит да се разшири представителството, доколкото това би могло да стане. В ръководството били избрани един ляв
социалист, един комунист, един земеделец и петима анархисти. На
трима от тях полицията забранила да бъдат в ръководството. На тяхно
място били избрани подгласници.

Част от делегатите на конгресите в Стара Загора – общият (вляво) и младежкият (вдясно)

През август 1936 г. се състоял ХІІ конгрес на МНВС в Стара Загора.
Изнесени били два доклада на Г. Сираков и на Тома Томов. Конгресът избрал за членове на УС петима анархисти, четири независими
и един земеделец. През същата тази година започна революцията в
Испания. За там са заминали близо 30 души анархисти, предимно
въздържатели. От тях някои не са се завърнали. Бяха убити. Имаше
и един пленен от франкистите. Работите във въздържателното движение взели нежелателен ход. Комунисти и анархисти непрекъснато
влизали в противоборство. Горнооряховският конгрес на МНВС през
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1937 г. бил последният. През 1938 г. въздържателното движение бе
разтурено. Монархофашистите взеха да беснеят, забраняваха всякаква легална дейност. Но в периода след приключването на испанската
революция и по-точно след сключването на фашистко-болшевишкия
пакт на 23 август 1939 г. болшевиките у нас пасуваха. Тогава полицията преследваше само нас.
Искам да спомена имената на анархистите, деятели на въздържателния фронт: д-р Иван Балев, Ал. Сапунджиев, Делчо Василев,
Борис Ризов, Борис Мирковенски, Георги Попов, Богдана Начева, Васил Ставрев, Георги Сираков, Велко Зидаров, Николай Йовчев, Илия
Петканов, Георги Хаджиев, Таня Василева, Христо Колев, Тимофей
Воденичаров, Венета Цонева, Стоян Цолов, Цвятко Петков, Никола
Младенов, Радка Русева, Елисавета Василева, Методи Панчев и Тома
Томов, който сред нашите другари не се ползваше с добро име, макар
че беше един от добрите въздържателни организатори.
След преврата от 19 май 1934 г., когато бяха забранили всички
политически партии и вестниците им, болшевики, анархисти и други
с леви убеждения се ориентираха за своята дейност към все още не
спрели да излизат въздържателни вестници. Там обаче противоборството не стихваше. Във въздържателните вестници се прокрадваха и
сведения за испанската революция и сведения за надигащия се на запад фашистки и нацистки терор и в резултат българските монархофашисти спряха всички въздържателни вестници през 1938 г.
Когато в Перник водех нескончаеми спорове с тогавашните
ремсисти Тодор Пепчев, Максим Димов и Спас Киров, аз застъпвах
гледището, че държавата от какъв и да е цвят тя е била и ще бъде
едно бреме за хората. Техните аргументи бяха, че държавата е лоша,
защото не е в техни ръце, т. е. в ръцете на болшевиките. Видяхме
обаче какво се получи в продължение на 45 години, когато държавата
беше изцяло в техни ръце. Няма равенство, за каквото те се мъчеха да
доказват, че щяло да настъпи, щом властта бъде в техни ръце. Страната бе осеяна с 86 концлагера. Безправието и бруталността на новите властници нямаха аналог. Бяха вкарани в тези концлагери всички
техни опоненти, анархисти, земеделци, социалдемократи, троцкисти,
легионери, ратници, бранници, царкрумовци, бивши полицаи, бивши
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офицери, бивши министри, недоволни селяни, занаятчии, попове и
гръцки партизани от разбитата армия на Маркос.
Тук искам за илюстрация да цитирам от прекрасните мемоари
на Ради Бонев – един въздържателен деятел от времето, когато въздържателното движение беше във възход:
„През време на работата над дисертацията си имах възможност
да се запозная с важни партийни архивни материали и да се снабдя
със стари протоколи от бивши конгреси на ВКП (б) и Комунистическия интернационал. Започнах да се ровя и да правя сравнения какво
е отразено в старите и какво в новите издания и наяве излизаха определени противоречия. Наблюдавах внимателно живота в Москва и
общо в съветската страна – цитадела на световния социализъм, спасила човечеството от кафявата хитлеристка проказа, и дълго се замислях
за съдбата на нашия строй. Голяма беше разликата в заплащането на
труда между физическите и умствените работници. Например проф.
Галкин получаваше 8000 рубли, а чистачката на нашия етаж – 80 рубли, съотношение 1:100. Не можеше да става дума за истинска социална справедливост, а още по-малко за някакъв „зрял“ и „развит“ социализъм – измислица на разни „теоретици“. Имаше прояви на типичен
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бюрократизъм в съветските административни учреждения. Лошо впечатление ни правеше широката употреба на алкохол, отрицателното
отношение към еврейското малцинство и т. н.“ (стр. 177-178).
След болшевишкия преврат, на 28 октомври 1945 г. в София се
проведе конгресът на въздържателите от цялата страна. След 8 годишна забрана въздържателите се събрахме на своя първи „свободен“
конгрес.
През 1946 г. в нашия град Перник се събрахме оцелелите въздържатели и възстановихме дейността на въздържателното дружество. Между първите учредители бяха стари убедени въздържатели
като Коста Хаджиев, Иван Йорданов, Стоян Миланов, Димитър Василев, Ласерман Асенов, Любомир Джерманов, Боян Александров
(бабата), Боян Алексов, Спиро Недялков, Александър Наков, Борис и
Гецо Сергинови, Божичко Христов и други, на които вече не си спомням имената. Дейността на дружеството бързо се разрасна. Организираха се редовни сказки на въздържателна тема. Изнасяха се концерти.
За целта веднъж поканихме и известната певица Катя Попова, която така добре се представи пред публиката, че дълго време след този
концерт перничани говореха за нея. Членският състав значително се
увеличи и салоните, където ни разрешаваха да се събираме, винаги
бяха препълнени. Тези салони в повечето случаи бяха училищни стаи.
Най-много използвахме училище „Иван Рилски“.
Към края на 1947 г., когато вече беше невъзможно нашата анархистическа дейност да се провежда легално, ние всички станахме членове на въздържателното дружество. В гр. Перник на общо събрание
аз бях избран за касиер, а Любомир Ив. Джерманов за председател.
Когато ме арестуваха на 16 декември 1948 г., в къщи остана цялата документация на Пернишкото въздържателно дружество. Касова книга,
дневник, протоколна книга, кочан с квитанции и спестовни книжки
на името на дружеството. След 5 години прекарани в болшевишките
концлагери, когато се завърнах у дома потърсих документацията на
дружеството, а съпругата ми каза, че още пролетта на 1949 г. ченгетата от пернишката ДС прибрали документацията и казали, че вече
няма въздържателно дружество.
През есента на 1956 г. ме потърси Стойчо Тренев, по това време
прокурор в гр. Перник и ме замоли да му съдействам да възстановим
88

въздържателното дружество. Само че сега под формата на „Национален комитет за трезвеност“. Събрахме се в старата сграда на съда около 30 души. От София беше дошъл и Димитър Бретанов и така, след
като учредихме този „Национален комитет за трезвеност“, повече не
се проведе никаква дейност. Хората вече се бяха пропили и от трезвеност никой не се интересуваше.
Сега, когато пиша спомените за въздържателното движение, потърсих в Държавния архив някакви документи, свързани с това движение, и се оказа, че там не е предадено нищо. Предполагах, че поне
тази документация, която бе иззета от дома ми е предадена в архива,
но изглежда ченгетата друго не ги е интересувало, освен списъка на
хората, които са били с „трезва мисъл“. Все още не мога да проумея
защо болшевиките посегнаха на българското въздържателно движение, което е играло важна роля за развитието на нашия обществен и
културен живот. То се е оформило като борческо и прогресивно обществено движение, то не трябва да се схваща само като прикритие на
леви идеи, а преди всичко като необходимост трудовият народ да бъде
трезвен и да се бори за освобождението си от всякакви властници и
потисници, за създаването на един нов свят без роби и господари.
Днес сме свидетели на небивало разрастване на наркоманията,
тютюнопушенето, пиянството и проституцията. Българската интелигенция никак не я вълнува това състояние на младото поколение. И тя
робува вече на пари и власт. Корупцията не е чужда вече на лекари,
учители и всякакъв род високограмотни величия. Деградацията е всеобща.
Само коренното преустройство на обществения живот би премахнало тези обществени злини.

ПРОМЕНИ
През това време продължаваше така наречената студена война. Унгарци, чехи и поляци се опитваха да се откопчат от лапите на големия
брат. Само ние българите бяхме добри и верни поданници на империята на злото. След завръщането ми от изселването не пожелах да
се върна на работа в рудник „Република“, а потърсих такава в ЦОФ
(Централна обогатителна фабрика). Там, като разбраха, че имам дълъг
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стаж като ревизор вагони, ме приеха без всякакви пречки. Запознах се
с нови началници, нови колеги, нови условия за работа. А работата
беше далеч по-безопасна, отколкото на рудник „Република“.
Пенсионирах се през м. септември 1979 г. Почти всички колеги,
с които бях работил, ми дойдоха на гости по случай пенсионирането.
Подариха ми часовник, който все още непрекъснато нося. След пенсионирането повече от година не работих никъде. Но пенсията, както
на всички редови работници, не достигаше и се хванах на работа в
завод „Ленин“. Тогава така се казваше завод „Стомана“.
По това време се разболя другарката ми Кирилка. Оперираха я
от рак на дебелото черво. След още една операция, когато се появиха злокачествени разсейки, на 25 декември 1982 г. почина. Загубих
другарката си, с която бяхме делили малко радости и много мъки и
страдания.
През 1982 г. дойдоха и радостните новини от Полша. „Солидарност“ набираше мощ и Лех Валенса стана изразител на недоволството
на полския народ от опеката на големия брат. Ярузелски направи просъветски военен преврат. Но полският народ нямаше намерение да капитулира. Още преди това беше постигнато Хелзинкското споразумение. Почнаха да се появяват лозунги за „комунизъм с човешко лице“.
След кубинската криза взе да се чувства, че болшевишка Русия вече
губи почва под краката си. У нас взеха да идват по нелегален път книги и брошури, които разобличаваха тираничния режим на Сталин. На
есперанто чрез една гостенка на Ганчо Дамянов беше внесена книгата
на Карло Щайнер „7 000 дни в Сибир“ – книга, в която Щайнер описва
посещенията си на различни обекти из съветския ГУЛАГ. У нас правешкият хитрец се опитваше да удържи положението. В Съветския
съюз след Сталин се смениха една плеяда от изкуфели старци. Там
умуваха какво да предприемат, за да запазят режима, след като видяха, че губят в надпреварата си със Запада. Вече я нямаше тежката ръка
на тиранина Сталин. На 10 ноември 1989 г. на обед радиото съобщи
за направения „отказ“ на другаря Живков от поста генерален секретар
на Партията. Тогава бях в една канцелария на „Металург ремонт“ в
ДМЗ. Там както чиновничките, така и началството със задоволство и
радост приеха новината.
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Искам да се спра за малко и да опиша как началниците си строеха вили по Рударци и другаде. Нашият началник всеки ден отделяше по няколко души от бригадите да му строят вила. Надници им се
водеха в бригадите. Когато му трябваше дървен материал, пълнеше
камиона с греди, бичмета и дъски, като отгоре слагаше за маскировка изгнили дъски от демонтирано душеме. Един път дърва за горене,
друг път арматурно желязо – постоянно нещо се слагаше на дъното на
камиона и отгоре се покриваше с бракувани ламарини от шихтата. И
така: работниците крадяха това, което можеха да скрият под дрехата
или в торбата, а началниците грабеха с камиони. Нашият беше един
от многото, даже съвсем не най-наглият… Милиционерите в повечето
случаи си затваряха очите.
След сгромолясването на великия СССР и Варшавския съюз,
след като империята на злото вече не съществуваше, след като в защитата ѝ не гръмна нито една пушка, след падането на Берлинската стена
светът като че ли за малко си отдъхна от натрупаното напрежение.
У нас българските комунисти първо се погрижиха да не им се
търси отговорност за зверствата, които извършиха срещу част от българския народ. Първо хитреците като Луканов разделиха старата БКП
на две „нови“ – БСП и СДС. Командироваха свои верноподаници в
СДС-то. Дадоха им една торба пари, за да издават вестник „Демокрация“. След стабилизирането на двете нови партии свикаха „кръгла
маса“, на която се разбраха, че вина има, но виновни не трябва да има.
Желю Желев, като марксистки възпитаник, стана застъпник на идеята
за „нежната революция“. Нито един главорез не беше наказан.
След разкапването на болшевишкия строй и революцията-менте от 10 ноември 1989 г. в нашия регион – Югозападна България ние,
оцелелите от болшевишкия геноцид над движението ни, незабавно започнахме да установяваме връзка по между си. Загрижени за бъдещето на движението и федерацията, започнахме да организираме срещи
на другари от Перник, Радомир, Дупница, Благоевград и Кюстендил.
На тези срещи предимно се наблягаше да се възстановят организациите по места, да се издирят хората, които са годни за организационна
работа, да се влезе във връзка с другари извън нашия район. Първо
да се създадат не само организации, но да се помисли и за клубни
помещения. Ние в Перник с активната дейност на другарите Цветана
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и Любомир Джерманови успяхме да вземем клубно помещение. Такива клубове вече бяха създадени в София, Благоевград и Дупница.
Издирваше се оцеляла литература, която да ни служи на първо време
за пропаганда. Влязохме във връзка с другари от цялата страна. Започнахме уговарянето за организиране на национална конференция
и възстановяването на Федерацията. В това отношение най-активен
се оказа нашият другар от Казанлък Ганчо Лазаров Дамянов. Той бе
успял да организира другарите от цялата област.
След една предварителна среща на изтъкнати другари, които се
познавахме добре, се реши да бъде свикана конференция на другарите от цялата страна, които да възстановят Федерацията. Тази среща
бе определена да стане на 19 и 20 май 1990 г. в гр. Казанлък. Казанлъшката организация бе на висота. Подсигури салон, храна и хотел за
всички.
На конференцията бяха дошли както възрастни другари, така и
много млади. Срещата мина много задушевно. Имаше малко негласно
споразумение между стари и млади за името на Федерацията. Старите
държахме да се възстанови ФАКБ (Федерация на анархокомунистите
в България), докато младите отстояваха, че тези, които се наричаха комунисти са опорочили това име и би било по-полезно да се казва само
ФАБ (Федерация на анархистите в България). При тези аргументи на
младите се прие тяхното предложение.
Ето учредителния протокол приет на конференцията:
УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 19.05.1990 г., гр. Казанлък, се състоя учредителна конференция
на членове анархисти, поели инициативата за образуване Федерация
на анархистите в България, която да обедини териториалните групи
на анархистите и отделни членове съгласно списък, който става неразделна част от настоящия протокол.
Учредителната конференция бе открита от Ганчо Лазаров Дамянов от гр. Казанлък, основен организатор и домакин на учредителната конференция. Той се обърна към всички присъстващи с думите:
„Мили приятели, много, много се радвам, толкова много съмишленици на тази наша среща. Тя трябва да ни вдъхне надежда“. Ганчо Да92

мянов предложи за ръководство на срещата да се избере председател
и секретар. Учредителната конференция утвърди единодушно състава
на ръководство на конференцията. За председател се предложи д-р
Любен Янкулов, а за секретар Султана Статева, които бяха избрани
единодушно.
Д-р Любен Янкулов пое ръководството на учредителната конференция и даде думата за приветствие на най-възрастния участник
в нея – 91 годишния Ангел Вълчанов. Дядо Ангел Вълчанов прочувствено каза: „Преживяхме тъмни и безотговорни времена, когато лъжата бе истина, а истината лъжа. Дойде денят свободно да се съберем
и да изявяваме свободно нашите идеи“. Той пожела успешна работа
на учредителната конференция като покани всички присъстващи с едноминутно мълчание да се почете паметта на падналите и починали
другари.
Д-р Любен Янкулов предложи учредителната конференция да
премине при дневен ред:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Доклад за историческия път на анархистическото движение в България, информация за Европейската конференция на анархистите, състояща се в Триест от 17 до 20
април 1990 г. – изнася Христо Бойчев.
Обсъждане и приемане на решение за учредяване на Федерация на анархистите в България – докладва Ганчо Лазаров Дамянов.
Обсъждане и приемане устав на Федерацията на анархистите в България – докладва д-р Любен Янкулов.
Избор на Федеративен секретариат, федеративен секретар и Контролна комисия.
Избор на комисия за актуализиране платформата на движението.
Определяне име на вестника и име на издателството, което ще се създаде – Константин Георгиев Зяпков.

По първа точка на дневния ред думата бе дадена на Христо Бойчев,
който прочете доклад за историческия път на анархистическото дви-
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жение в България, както и за състоялата се европейска конференция
на анархистите в гр. Триест от 17-20 април 1990 г.
По доклада и информацията се изказаха Константин Кочинов,
Борис Ризов, Димитър Димитров, Трифон Терзийски и Стоян Цолов,
които одобриха резултатите от конференцията и дадоха добра оценка
за участието в нея.
По втора точка Ганчо Лазаров Дамянов предложи да се вземе
решение за учредяване на Федерация на анархистите в България със
седалище гр. София, за да може движението да придобие по-добра
организация, като даде съответната обосновка. Предложението бе
подкрепено от присъстващите, за което учредителната конференция
реши:
Учредява Федерация на анархистите в България като обществено движение със седалище в гр. София, община Триадица, ул. „В. Димитров“, бл. 249.
Препис от настоящото решение да се даде на Федеративния секретариат за изготвяне молба за регистрация на Федерацията в Софийския градски съд – фирмено отделение.
По точка 3 от дневния ред д-р Любен Янкулов предложи проект
за устав на Федерацията, който предварително бе раздаден на присъстващите и предложи да се премине към неговото обсъждане. В обсъждането взеха участие Б. Ризов, Ж. Желязков, К. Зяпков, П. Попов,
Ст. Цолов, В. Момчев, Ал. Ников, С. Статева, д-р Пандиев, Ст. Стойнов, С. Павлов, Бл. Иванов, Л. Янкулов. Всички изказали се одобриха
текста на проекта като направиха някои изменения и допълнения, които незабавно бяха отразени в устава.
На основание изложеното, текстът на устава бе предложен за
гласуване и учредителното събрание
РЕШИ:
Приема устав на Федерацията на анархистите в България съгласно
текст, който на всяка страница е подписан от председателстващия д-р
Янкулов и подписан за приемането му от всички присъстващи съгласно приложения списък, който става неразделна част от Устава и настоящия протокол.
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Препис от устава да се даде на Федеративния секретариат за
прилагане към делото на Федерацията в Софийския градски съд –
фирмено отделение.
По точка 4 от дневния ред – избор на Федеративен секретариат,
Федеративен секретар и Контролна комисия, председателят на конференцията предложи секретариатът да се състои от 9 члена, а контролната комисия от 3 члена. Предложението се гласува и се прие
единодушно, след което се даде думата на членовете – учредители да
направят предложения. След станалите разисквания за федеративен
секретариат се предложиха следните членове:
1.
За федеративен секретар – Христо Колев Велинов от гр.
Карлово
2.
Членове: Александър Методиев Наков, Анастас Боянов
Мънгов, Ганчо Лазаров Дамянов, Ваньо Колев Гърнев,
Костадин Георгиев Зяпков, Любен Иванов Янкулов, Славейко Иванов Павлов, Трифон Тодоров Терзийски
Горепосочените членове бяха избрани във Федеративния секретариат
на Федерацията единодушно, след явно гласуване без нито един глас
против.
За контролна комисия, след обсъждане, учредителната конференция избра следните членове: Димитър Иванов Стоев – председател, Нено Атанасов Кацарски, Костадин Илиев Захаринов – членове.
По точка 5 от дневния ред, след обсъждане се избра комисия за
актуализиране платформата на движението в следния състав:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Славейко Павлов
Стоян Цолов
Трифон Терзийски
Весел Момчев
Ганчо Дамянов
Д-р Любен Янкулов
Желязко Петков
Борис Ризов
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По точка 6 от дневния ред учредителната конференция
РЕШИ:
Да издава вестник „Свободна мисъл” като орган на федерацията. Книгоиздателството да носи името „Нов свят”.
Преди закриване на учредителната конференция д-р Л. Янкулов
прочете предложение за резолюция на конференцията, която бе гласувана и приета единодушно от учредителната конференция. Писменият
текст на резолюцията става неразделна част от настоящия протокол.
С изчерпването на дневния ред учредителната конференция бе
закрита в 18:30 ч.
СЕКРЕТАР:
(С. Статева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Л. Янкулов)
РЕЗОЛЮЦИЯ

приета от Националната конференция на ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, състояла се на 19 и 20 май, 1990 година в
град Казанлък.
След 45 години диктатура Федерацията на анархистите в България
е жива. Физическото и моралното унищожение на свободолюбивите
сили е невъзможно.
Нашата крайна цел си остава същата: изграждане на свободно
общество без държава и икономика без експлоатация. Нашите основни принципи са непроменени: свобода, справедливост, нравственост.
Взаимопомощта възприемаме като основен природен и обществен
закон.
Ние сме безвластници, защото сме убедени, че властта, както и
стремежът към нея, развращават.
Ние сме социалисти, защото сме за свобода, равенство и справедливост.
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Ние сме за приоритет на колективната собственост, защото тя
пречи на експлоатацията и осъществява техническия прогрес без безработица и в интерес на колектива.
Ще пропагандираме идеите си с легални и мирни средства. Отричаме насилието във всяка негова форма и направление. Разграничаваме се напълно от тероризма и всеки опит да ни се приписва осъждаме категорично.
Реално и трезво отчитаме сегашните условия. Наясно сме, че
пряка борба за реализиране на нашата крайна цел е невъзможна без
включването ни в борбата за по-демократично общество. Трудният
път към свободата се извървява крачка по крачка, затова ние сме солидарни с всички движения, които преследват повече свобода на отделната личност и повишаване на материалното благосъстояние на
всички хора.
Във връзка със сегашната борба за демократизиране на нашето
общество и излизане от икономическата и политическата криза се застъпваме:
• За създаване на гражданско общество, в което свободите са гарантирани от реален граждански контрол, а не само конституционно.
• за конкуренция на идеи и възгледи без право на монопол и
опити за насилственото им налагане в обществото.
• за истинска свобода на словото и печата
• за премахване на смъртното наказание, мъченията и жестокостите.
• за свободно сдружаване на обществените сили в организации,
движения, клубове, партии и пр. Предпочитаме федеративния принцип на организирпане.
• за правото на легална борба на трудещите се за защита на техните материални и духовни интереси, включително и правото на стачки.
• за предоставяне собствеността на земята на общините и гарантиране на правото на тяхното население да избере формите на стопанисване, но без разпродажба и търговия.
• за въвеждане на данъчна система, която да ограничава държавната собственост, а да стимулира кооперативната и частната без
възможност за експлоатация на чужд труд.
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• за социална политика, защитаваща социално слабите, за непрекъснато справедливо регулиране на семейните доходи, за безплатно образование и медицинско обслужване.
• за отнемане в полза на общественополезни фондове на натрупани богатства от отделни хора и организации над определена граница, справедливо фиксирана.
• за максимално съкращаване на бюрократичния апарат.
• като механизъм за ликвидиране на безработицата да се възприеме намаляването на продължителността на работния ден.
• за наказание, в рамките на закона, на извършителите на морални и физически репресии и техните духовни подбудители. Независимо, че сме една от първите и най-силно репресирани организации,
ние сме против ескалация на отмъщението. Обезщетението на репресираните трябва да се извърши от фондовете на БКП и МВР.
• за намаляване на армията и сроа на военната служба с тенденция на тяхното премахване в рамките на обединена Европа.
• против всякаква верска и етническа дискриминация.
• за научно образование, освободено от партийно, политическо,
класово и религиозно влияние.
• за честна и правилна екологична политика по изискванията на
съвременната наука.
Конференцията избра:
Федеративен секретариат.
Комисия за актуализиране на платформата на организацията.
Контактна група за връзка с другите политически организации.
Редакционна колегия.
Говорител на федерацията.
Вестникът, който ще издава федерацията, ще носи името „Свободна мисъл”, а книгоиздателството – „Нов свят”.
Казанлък, 20.05.1990 г.
Вестникът започна да излиза, списанието „Свободно общество” – също. Книгоиздаването също бе осъществено. Издадоха се
много книги и брошури.
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Във всички тези начинания взех най-активно участие. След
това федерацията организира два внушителни конгреса в София. Вече
присъстваха и другари от СББЧ (Съюз на българските безвластници
в чужбина). Както вече писах, преди и по време на погрома над движението през 1948 г. стотина души успяха да избягат. Повечето от тях
се заселват във Франция. Там образуват свой съюз, който започва да
издава вестник на български – „Наш път“. Този вестник идваше по
невидими пътища и в България. Също във Франция са издали повече
от 10 заглавия книги на български и френски.
В Перник организацията ни се възстанови и заработи с активното участие на Мария Василева, Боян Алексов, Ласерман Асенов, Владимир Петров, Нено Кацарски, Стойне Стойнев, Стаменко Димитров,
Цеца и Любен Джерманови, Милчо Цветков, Димитър Стоев, Марин
Методиев. И аз, разбира се – и досега съм там. Всеки четвъртък имаше организационни и просветни събрания. Всички редовно посещаваха клуба и си плащаха членски внос.
Бил съм – и продължавам да съм – в контакт с всички организации в югозападна България: в Кюстендил, Дупница, Благоевград,
Радомир и много села от Дупнишко, Пернишко, Благоевградско, Кюстендилско. Поддържах близки отношения с варненските анархисти,
на които често гостувах, но вече възрастта ме предупреждава да огранича пътуванията. До този момент все още участвам в редколегията
на в. „Свободна мисъл“, участвам в събранията на софийската организация, а също и на пернишката. През свободното си време често
отивам в моето родно с. Косача, където се грижа за 10-15 пчелни семейства.
През 1999 г. ми разрешиха да прочета досието си. Извадиха ми
четири папки, всяка една с по над 250 страници. При това всички документи в папките се оказаха с дати най-късно до 1974 година. Когато
поисках да ми бъде предоставено досието ми след тази година, ми
беше показан протокол, според който досието ми от 1974-та до преврата през 1989-та е било унищожено. Протоколът беше подписан от
петима души, членове на някаква комисия.
От прочетеното разбрах, че в продължение на много години
всяко мое движение и действие е проследявано най-акуратно. За целта освен официалните ченгета са били използвани цяла сюрия от до99

носници с имена в кавички. Припомняйки си ситуациите, за които са
писали, вече почти съм ги разсекретил. Правя го не за да търся сметка
и да отмъщавам, а за да си изясня още по-добре методите, мотивите,
характерите – както на организаторите, така и на доносниците… Използвани са съседи, роднини, приятели и деца. Което пък е най-мръсното. И непростимо.
Привършвам записките си. Може би с тях успях да отговоря на
въпроса защо до тази си възраст останах убеден анархист. Ще се върна пак към обяснението, с което започнах; ще повторя някои неща, за
да подчертая: началото и краят са неделимо свързани.
Отначало някак си спонтанно влязох в това движение, привлечен може би от вечно младата революционна романтика по време, когато в Испания анархистите бяха душата на революцията. Та аз бях
тогава седемнадесетгодишен! След това обаче взех да се интересувам
какво предлагат другите политически учения по социалния въпрос.
Колкото повече четях и наблюдавах събитията, които ставаха у нас и
по света, толкова повече се убеждавах в правотата на анархистическата идея. Никоя партия не предлагаше истинска свобода и социално равенство. Хитлеризмът и болшевизмът, които като начална постановка
имаха за свой приоритет защитата на работническата класа, се оказаха впоследствие най-големите потисници на тази работническа класа.
„Диктатурата на пролетариата“ се оказа „Диктатура над пролетариата“.
Днес скапаната демокрация има изгледи пак да докара някаква
диктатура. Но всъщност вече я имаме. Това е доларовата диктатура.
Анархизъм ли е съпротивата на свободния човек срещу всяка
диктатура? Анархизъм ли е отстояването на идеята за братство, справедливост, взаимопомощ и човешко достойнство? Да, това е анархизмът. И затова той винаги, дори и в нашето сметкаджийско време, ще
има своите последователи; винаги ще има хора, готови да му посветят
силите си, времето си, живота си.
Не съм си поставил задача да описвам подробно живота си, а
предимно това, което е свързано с анархистическата ми дейност, която все още нямам намерение да прекъсна.
Александър Наков
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ЗА АЛЕКСАНДЪР НАКОВ ОТ ПРИЯТЕЛИТЕ

БОРБАТА Е ПРЕКРАСНА КНИГА
На Александър Наков
Твойто детство няма да умре,
защото хляб и лук е яло.
То като пастирче най-добре
твойта воля е облякло в бяло.
Видял си как изгрява чиста
Зората с неподправени очи.
И в твойте спомени-мъниста
тази чистота и днес личи.
Времето отдавна е прибрало
пастирските ти дрешки и мечти,
но за анархизъм идеала
завинаги си скътал с обич ти.
Във твоето сърце дълбоко
цъфти и расне като зрънце,
все по-далеко и високо,
по мрак се вижда и по слънце.
А ти до днес по пътя страшен
воюваш с властници безчет,
не спря за ден – не се уплаши,
без страх заставаш най-отпред.
Борбата е прекрасна книга,
умееш ли да я четеш:
за някого е таралеж,
за тебе – волна чучулига!
Стефанка Христова
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АНАРХИСТ
На Александър Наков
Още в младост ранна –
обзет от порив чист –
копнеж в теб дръзко пламна
да бъдеш АНАРХИСТ!
Животът ти премина
в борба за СВОБОДА,
година след година
преследван от ВЛАСТТА.
За АНАРХИЗМА, брате,
твоя свиден блян,
връз не едно разпятие
бе плют и обруган!
Но ти не се пречупи!
Глава не преклони
пред властници, прочути
с безчинства и злини!
И ако в гробен край – безкраен –
срещнеш нейде БОГ,
ще му викнеш – непокаян! –
„ЧОВЕК съм, а не РОБ!“
Макар
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Александър Наков (Сашо)
Да се пише за Александър Наков сега, означава да се пише за анархистическото движение в България след края на тоталитаризма. Защото,
както беше казал ПАПАТА преди време, че нищо на този свят не става
без божието участие (войни, убийства, урагани, тайфуни, наводнения,
градушки, суши, глад, мизерия, болести), така и в нашето движение
през този период нищо не ставаше без неговото активно участие.
Когато се запознавах с анархистическите идеи през 1945 година
в Перник, по време на пребиваването ми в минния техникум, Сашо
беше връзката между нас, учениците и по-възрастните анархисти.
След завършването на училището пътищата ни се разделиха, за да
се срещнем отново през 1953 г. на остров Белене – аз като затворник
с осемгодишна присъда, а той като лагерист, прибран без определен
срок за излежаване. Само се срещнахме, поздравихме и подминахме,
аз по посока към втори обект, а той от втори към първи.
След това отново се загубихме от поглед, докато дойде историческата 1989 година, когато пред нас отново се откри възможност
за нов организационен живот. Сега обаче повечето от старите дейци
на движението вече не бяха между живите. Манол Васев, Делчо Василев, Георги Жечев, Иван Балев, Иван Рачев, Георги Карамихаилов,
Александър Сапунджиев, Михаил Герджиков и много други се бяха
преселили в отвъдното.
Така дойде ред за изява на по-младите от онези години, но сега
вече в напреднала възраст. Сред тях на по-преден план излязоха Стоян
Цолов, Христо Колев Йорданов (който впрочем дари апартамента си
за клуб на Федерацията), Любен Янкулов, Славейко Павлов, Желязко
Петков, Трифон Терзийски, Любен Джерманов, Христо Колев Велинов, Христо Бойчев и завърналите се от чужбина Георги Хаджиев и
Георги Константинов; разбира се, и Александър Наков!
На тях и на стотици други приятели из страната, преминали
през болшевишките душегубки, се падна задължението да възстановят федерацията и подсигурят редактирането на в. „Свободна мисъл“,
издаването на книги и брошури и разпространяването им. Споменатите по-горе другари образуваха ядрото на Федеративния съвет, който
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трябваше да се заеме с решаването на организационните проблеми,
предизвикани от 45-годишното ни поставяне извън закона.
И тук се прояви организационният талант и изключителната
всеотдайност към идеите на анархизма на Александър Наков. Той се
грижеше за клуба, където се съхранява цялата издадена литература и
се списва вестник „Свободна мисъл“.
Той посреща и изпраща посетители от страната и чужбина, при
него пристигат материалите от сътрудниците и помощите за вестника,
оттук той изпраща до разпределителите новите издания, в чието отпечатване взема най-активно участие, включително и до съидейници
в чужбина.
От няколко години той отново е връзката между старите анархисти и новото поколение млади съидейници, които се появиха на
хоризонта, след като дълги години притокът беше прекъснат. За отбелязване е, че въпреки напредналата възраст, той активно участва в
техните мероприятия – чествания на забележителни дати, протести и
им предава своя немалък опит, натрупан през годините.
Това е Александър Наков от село Косача – Пернишко, отдал 70
години от живота си в борба за свобода, братство и равенство. Един
пример за подражание!
Г. Божилов

НЕУМОРНИЯ БАЙ САШО НА ... 85
Много ми се иска на този очерк да поставя заглавие „НЕУМОРНАТА ХАЛА“, което да звучи с младежки призвук, като СИЛНА БУРЯ,
предвещаваща Слънчевото време на анархистическото бъдеще! Това
приляга най-точно за Александър Методиев НАКОВ, който с младежки ентусиазъм безспирно тича по Орбитата на Анархистическия комунизъм. И който неуморно и всеотдайно работи повече от седемдесет години за възтържествуване на вечните анархистически идеи...
Роден е на първи август 1919 г. в с. Косача, Пернишко. Израсъл е в бедно селско семейство. Баща му е починал твърде рано. Това
наложило да прекъсва и удължава началното и прогимназиалното си
образование. Но животът е този, който най-добре образова и възпитава младите хора. И младият Сашо, който е най-големият от двамата си
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братя и двете си сестри, се впуска в талвега на живота като глава на
семейството: работи в земеделието, в разни бакалнички и кръчми, в
мините и дава цялата си заплата за прехранване на болнавата си майка
и цялото семейство.
Перник е едно от средищата на българските анархисти. През
1936 г. Александър влиза в Анархистическото движение. Този факт
е емблематичен за него – през същата година започва Гражданската
война в Испания. Скоро той става активен член на групата анархисти.
Редовно следи събитията от Информационния бюлетин на ФАКБ –
Федерацията на анархо-комунистите в България. Създава анархистическа група сред работниците в Машинната работилница – след време завод „Машиностроител“.
След приключването на Гражданската война (1939 г.), атаките продължиха срещу нацистка Германия. Обаче по същото време
между Москва и Берлин беше подписан пакт, известен като Пактът
„Рибентроп – Моллотов“. Анархистите първи започнаха да разобличават този договор, който имаше и задкулисни клаузи за нова империалистическа подялба на Европа между Хитлер и Сталин. Александър
Наков организираше изготвянето и разлепването на позиви, апели и
разни листовки и афиши.
Втората световна война беше за него Антифашистка битка, която го превърна в решителен революционер. Главният негов политически инструмент беше революционната пропаганда и организационната работа. За тази дейност той беше осъден като политически затворник и премина през Кюстендилския, Софийския и Скопския затвор.
През август 1944 г., с помощта на Трета ударна македонска бригада,
заедно с други политически затворници бяга от Скопския затвор и се
присъединява към партизаните.
След Девети септември 1944 г. Александър Наков участва във
възстановяването на младежката организация на ФАМ – Федерация
на анархистическата младеж, която беше кръстена „Елизе Реклю“. С
неговата активна помощ Пернишката анархистическа организация се
ангажира с разпространението на вестниците „Работническа мисъл“ и
„Работническа солидарност“, а също така и с други издания на ФАКБ.
По случай 10-годишнината от началото на Революцията в Испания,
през 1946 г. беше организиран голям митинг против Франко и Фалан105

гата. Митингът беше оглавен от анархистите. Пернишката анархистическа организация реши да се направи такъв митинг в Перник. Обаче
новите властници не допуснаха отново такава внушителна анархистическа проява и решиха да проведат „Правителствен митинг“. Анархистите пак овладяха положението – те заляха града с огромни афиши и
плакати със съдържание: „Долу Франко, долу фалангата!“, „Да живее
Иберийската анархистическа федерация!“, „Испания ще бъде такава,
каквато е волята на испанския народ – волята на анархистите!“. Активен организатор в тези събития беше и Александър Наков.
Новата власт не очакваше такъв отпор от страна на българските
анархисти! Затова Правителството реши радикално да се саморазправи с анархосъпротивата ... и на 16 декември 1948 г. всички анархисти,
които бяха известни на милицията бяха арестувани – общо 600 човека.
Около стотина души успяха да се спасят с бягство през границата. В
Пернишкия арест попаднаха: Александър Наков, Боян Алексов Стефанов, Стефан Добринов, Станимир Котев, Ласерман Асенов Минев,
Димитър Василев, Минчо Ташев, Мария Драганова, Пешо, Цветана
Джерманова и Мария Василева. Арестуваните мъже бяха закарани в
концлагера „Богданов дол“, а жените в т. нар. „Добруджански Гулаг“.
В „Богданов дол“ всички станаха миньори. И тридесетгодишният
Сашо премина и усвои специалностите – забойчик, маневрист, шинар, помпиер, хаспелист. Така започнаха неговите т. нар. „социалистически“ координати. От „Богданов дол“ го преместват в прочутия
концлагер „Белене“. За сведение на читателите ще припомним, че тук
са били почти всичките задържани анархисти (около 600 човека), около 1500 земеделци, малко социалдемократи, легионери, троцкисти,
бивши офицери, бивши полицаи, няколко свещеника, а също и много
недоволни селяни, които са били против насилствената колективизация на земеделските земи.
След смъртта на Йосиф Сталин (05.03.1953 г.) режимът в политическите концлагери е смекчен. Започнаха постепенно да освобождават хората – отначало селективно, а след това и масово. На 10
август е освободен и Александър Наков – след прекарана близо една
петилетка в т. нар. от властите ТВО – Трудово-възпитателни общежития. И той започна работа в ж. п. поддържане към рудник „Тева“.
След това преминава към Хамалската задруга „Пренос - превоз“. От106

тук се установява по ж. п. поддържане на рудник „Република“, където се преквалифицира като влаков шлосер и ревизор- вагони. Същевременно продължава своята полу-легална анархистическа дейност.
Като железничар използва свободните си билети да обикаля страната
и апостолски да окуражава анархистическите ядки и групи, като например – в Шумен, Кнежа, Дебелец, Сандански и т. н.
През месец август 1961 г. идва и във Варна, където се среща с
активните анархисти: Боян Тодоров Мънгов, Тодор Баръмов и Алекси
Йорданов Алексиев. От този момент бай Сашо обиква Варна и става
приятел на морския град и на варненските анархисти. Заслуга за това
има бай Алекси Йорданов – кооперативен деятел и пчелар, който е
бил отговорник по анархистическа линия за Великотърновския край
и за Северозападния регион на България. И Сашо научава от Алекси
за интересните епизоди от борбите на анархистите тук.
През годините на Тоталитарния „социализъм“ Александър Наков е под постоянното наблюдение на тайните служби. Дори само за
присъствие на едно погребение през 1971 г. и за другарско надгробно
слово, Сашо е държан затворен цели 31 дни на „Развигор“ в София.
След това го изселват в с. Хума, Разградска област.
Дойде 10 ноември 1989 г. и бай Сашо се втурва за официалното
възстановяване на анархокомунистическите организации в страната – участва в подготовката и провеждането на Националната конференция в Казанлък и във възстановяването на Федерацията. Участва
в организиране издаването и разпространението на в. „Свободна мисъл“, а също така и в издаването и изпращането на анархистичните
издания – книги, брошури, листовки, плакати, календари. Взе участие в организирането на трите анархистически конгреса. Варненската
група на анархистите дължи своето съживяване на неговите усилия и
неговата помощ. Затова той е избран за почетен член на Варненската
група на анархистите.
Характерна черта на бай Сашо е, че с неговия живот и с неговите дела той служи за жив пример на всички. Създал е прекрасно
семейство. И нека да му пожелаем добро здраве и бодро дълголетие,
за да се радва на добри, умни и признателни деца, внучки и внуци,
правнучки и правнуци! И да работи все така всеотдайно за възтържествуване на анархокомунистическите идеи!
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Разгръщаме четирите папки от по 250 страници, всяка една на
ОБЕКТ, който не е човек, а само Обект № 1218 от един полицейски
списък!? Това е досието на Александър Методиев НАКОВ, което е
сътворено от Държавна сигурност. Това ДОСИЕ на един анархокомунист е превъзходна биография, изготвена от самите тайни служби.
Такава превъзходна биография днес не можем да направим, с която да
се гордее не само анархокомунистическото движение в целия свят, но
и Работническата класа, на която той – Александър Наков е достоен
представител.
Защото Животът на хората се измерва не само с годините, но и с
ДИРЯТА, оставена след тях! А дирята, която твори Александър Наков
е трайна и незаличима в Българското безвластническо движение!
НА НЕУМОРНИЯ БАЙ САШО – ЧЕСТИТА 85-ГОДИШНИНА!
инж. Димитър Николов Филипов
Варна

СТОЖЕРЪТ
Александър Наков е прехвърлил осемдесет и шестата си година. Всяка сряда сутрин – и в хубаво време, и в студ или жега, сняг или пороен
дъжд – той се качва на влака за София. След час ще поеме своето
дежурство в клуба. Ще започнат да идват старите другари. Някои пътуват отдалече. Тръгнали са от своя град, от своето село без предварителна уговорка. Знаят: Сашо ще бъде там. Понякога в сряда се случват
почивни дни, празници, официални или църковни. Питам го дали идва
и тогава. Позасмива се: разбира се, че идва. Идват и другите. Това не
са техни празници. Те, безвластниците, имат свой календар. Отпечатват го в „Свободна мисъл“, своя вестник, в началото на всеки месец.
Почти всеки ден от месеца е паметен: рождени дати – на мислители,
писатели, поети, теоретици и дейци на анархизма; годишнини от бележити събития от вековната борба за „хляб и свобода“; дати на смърт,
екзекуции, погроми, на разправа на властта – на всяка власт! – с онези, които не искат власт нито за себе си, нито над себе си; онези, които
не признават никакво господство на човек над човека, никакви други
привилегии и права, освен правото на справедливостта; онези, които
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изправят срещу алчността и егоизма своята почти митична честност,
безкористност и братска взаимопомощ…
Във всеки брой на вестника, на същата страница, на която е
„Анархо-календарът“, са некролозите. Отиват си един по един ветераните, чиито живот и съдба бяха преминали през фашистките затвори
и болшевишките лагери. Отиват си верни на идеалите на младостта
си.
Малцина са оцелелите. А сред тях Александър Наков е като че
ли най-типичният, най-завършеният представител на това невероятно, непоколебимо, силно поколение български безвластници. И съвсем естествено точно той е станал мостът между тях и младите.
Чета спомените на Александър Наков. Записал ги е след много
увещания на приятелите. Написаното е като самия него: сдържано,
немногословно. Съобщава само фактите, без следа от героизиране,
от обяснения, от описания на ада, през който е преминал – например
в Белене, „където е имал много лошо държание, за което е наказван
не еднократно“ (цитатът в кавичките е взет дословно, включително
и правописната грешка, от архивите на Държавна сигурност). Всъщност от досиетата на тази институция можем да научим много повече
за характера на Александър Наков, отколкото той самият е склонен
да ни каже. В спомените си той се старае да избягва – до пълно премълчаване, където е възможно – да говори за своята роля, за своята
личност…
А тя е наистина необикновена. Десетгодишният сирак от малкото пернишко село, оказал се след смъртта на бащата глава на семейство от куп по-малки деца и единствен печеловник, трябва да напусне
училище. Работи, чете и взима изпити; продължава да се самообразова; прегръща идеите на анархизма; усвоява професии и е истински
лидер сред другарите си навсякъде, където работи, където е затварян,
където е интерниран; вярват му и криминалните престъпници в затвора, и селяните в турския край, и колегите и началниците в работата…
Тук искам да цитирам поредната „справка“ от окръжното управление на МВР в Перник. Годината не се чете, но от текста се досещаме, че се отнася за 1962. Затова пък се чете парафът „Строго
секретно!“ и „Екземпляр единствен!“. След като изброява политиче109

ските прегрешения на „обекта“, т.е. Александър Наков, „Справката“
завършва така:
„По характер обектът е скромен, не пие, не пуши, трудолюбив.
Притежава добра обща и политическа култура, чете много книги,
владее есперанто и е член на есперантското дружество „Нов път“ гр.
Перник. Фанатизиран анархист и открито заявява, че нищо не било
в състояние да го отклони от идеята му и връзките му с анархистите.“ Следват подписи на полковници и подполковници и парафирано
„Заключение: Изхождайки от вражеската му дейност предлагам да
бъде задържан и интерниран в особения период като социално опасен. Категория Л“. Абсурдът е направо величествен: „социално опасен“ е трудолюбивият, интелигентен, честен, грижещ се за близките
си, отговорен баща и съпруг; най-възмутителното във „вражеската
му дейност“ в момента е, че е организирал събирането на помощи за
пострадалите от репресиите анархисти; „социално опасен“ е именно
човекът със социални идеи и идеали за социална справедливост.
Днес „социално опасният“ Александър Наков участва активно
в списването и издаването на вестника, на брошури, книги… Продължава да пътува из цялата страна. Спокоен, уверен, със все още впечатляваща външност и излъчване, посреща и общува с другари и съмишленици от различни поколения. Завидната му култура, живостта
и свободната нагласа на ума, неговата непредубеденост, „отвореност“
му печелят категоричното уважение и на най-младите.
Бъди жив и здрав, Сашо: днешното време, днешните хора имат –
дори когато не го съзнават – нужда от личности като тебе.
Екатерина Йосифова

За дядо
Спомените, които имам за дядо Сашо са още от най-ранното ми детство, от времето, когато ходех на детска градина. Доста често вечер
отивах в неговата стая, за да ми разказва приказки и разни истории.
Слушах с интерес и го карах да ми разказва любими истории. Доста
от разказите бяха случки от неговия личен живот, които бе преживял.
Тогава ми се струваха интересни като отделни истории, но чак сега
110

осъзнавам колко важни и съдбоносни са били някои от тях за него.
Повечето от историите бяха свързани с неговата дейност като анархист, която не е прекъсвал през целия си живот. Разказвайки ми тези
истории, той винаги ми е говорил за равенството между хората и е
изразявал ненавистта си към управляващите.
Животът на дядо е като роман, който не може да се опише на няколко страници. Препятствията и трудностите, през които е преминал
не са го накарали да се отчайва. Напротив, с още по-големи усилия
той успява да устои на всички несгоди, да създаде семейство, да работи за анархистическото движение в България. Въпреки бедността, в
която е израстнал и живял той е изключително интелигентен човек. С
него може да се говори на всякакви теми. И до днес пише статии за в.
„Свободна мисъл“. Научил е международният език есперанто, който
му помага да установи връзки с хора от целия свят. Неговият учител
е „живота“. От него той е успял да запази най-ценното – любовта към
хората.
Свидетелство за това са многобройните му приятели от всякакви възрасти, с които се среща непрекъснато. Дори и на 85 години, той
не спира да се вижда с приятелите си анархисти и да работи в името
на анархистическите идеи.
Възхищавам се на неговия кураж, твърдост и морал, на неговата
воля и интелигентност. Неговият характер може да бъде пример за
подражание на всеки, а следата, която е оставил с живота си ще бъде
безкрайна не само за нас – неговите роднини, но и за всички, които го
познават.
Илияна
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майка ми Йорданка
Христова

брат ми Милчо Наков

съпругата ми Кирилка
Алексиева

сестра ми
Павлина

сестра ми
Ветка

Семейството на брат ми Иван – Станка Методиева, Милчо Методиев, Васил
Методиев и Иван Методиев
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Боян Стефанов Алексов

Борис Васев и Александър Наков, 1937 г.

Конференция на ФАБ в Казанлък, 1990 г.
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Честване на годишнина от убийството на Васил Икономов в с. Белица

На паметника на В. Икономов –
анархистите Хр. Колев,
Н. Аршинков, Хр. К. Велинов и
Т. Катъров

В клуба на анархистите в София –
Антон Николов и Станчо Кърпаров,
септември 2004
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Александър Наков
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