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ЗА АВТОРА НА СТАТИИТЕ

Александър Наков е един от най-дейните и почитани анархисти от „новото“ време. Ненавършил още 17 години се присъединява към анархистическото движение в разгара на Испанската
революция. През 1990 г. е сред съучредителите на Федерацията
на анархистите в България (ФАБ). За другарите и близките той
е Сашо, неуморният бай Сашо, стожерът или просто дядо. Бай
Сандо е лъч светлина, който пренася през поколенията надеждата за социална свобода. Със своята топла непринуденост печели
сърцата на младите анархисти в България и по света.
Александър Наков е роден на 01.08.1919 г. в село Косача,
Пернишко. Едва 10-годишен напуска училище, за да храни малките си братя, сестри и майка си. Трупа солиден трудов опит в
бакалници, кръчми, складове и магазини в Перник и София. През
1936 г. се запознава с младежи анархисти в Перник и започва да
учи есперанто. В тия години членува във Федерацията на анархистическата младеж (ФАМ), в есперантистки и въздържателни
клубове. През 1940 г. е мобилизиран и изпратен в Дупница. През
1941 г. се венчава с Кирилка Алексова Стефанова. Раждат им се
дъщеря Йорданка и син Марин.
По това време започва и дългият му затворнически стаж. Бай
Сандо го описва така: „Завърших средното си образование във
фашистките затвори, а висшето – в болшевишките концлагери.“ От 1941 г. до 1944 г. дните му минават в Кюстендилския,
Софийския централен, Скопския затвори. В средата на 40-те в
Югозападна България кипи бурна анархистическа дейност, следена изкъсо от тайната полиция на новите властници (ДС). На
16 декември 1948 г. Александър Наков е арестуван и отведен в
концлагера „Богданов дол,“ където минава през всички миньорски специалности. В края на март 1950 г. е прехвърлен в така нар.
Трудово Възпитателно Общежитие – ТВО „Белене,“ където от
тъмно до тъмно работи по отводнителните и напоителни канали,
подготвя посевни площи, сее и прекопава различни селскосто-
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пански култури. Затворническата му дажба е 420 грама хляб в
работните дни на седмицата и 360 гр. - в неработния.
Лагерите оставят неизличимо петно върху житейската му биография. От 1953 г. работи в железопътното поддръжане в различни Пернишки рудници. Продължава да провежда активна организационно-пропагандна дейност, заради която през 1971 г. е
арестуван и изселен в с. Топчии, Разградско за срок от 5 години.
От 1974 г. работи като ревизор на вагоните във вагоностроителен завод на гара Самуил. Живее в с. Хума. “Освободен” е на
06.06.1977 г. Пенсионира се през септември 1979 г. в Централната обогатителна фабрика в Перник. През 1982 г. губи своята
другарка Кирилка.
След 1989 г. започват да се въстановяват връзки с оцелелите
анархисти в Югозападния регион. Създават се организации. На
19.05.1990 се провежда учредителна конференция на ФАБ. Следват два внушителни конгреса в София. Наков участва най-дейно
в организационните дела. Поддържа контакти с всички организации в Югозападна България и Варненско. Участва в редколегията на в. Свободна мисъл и в събранията на Софийската и Пернишката организации.
През 1999 г. прочита досието си, откъси от което са публикувани заедно с автобиографичния му разказ под заглавие “Досие
на обект № 1218”, ИК Шрапнел, София 2009. През 2006 г. участва в есперантистки конгрес в Белград, а през 2009 г. в балкански анархистически книжен фестивал в Солун, където представя
книгата си. Вдъхновява своите другари анархисти и есперантисти от няколко страни да преведат и издадат биографията му на
английски и японски език. На 97-годишна възраст, след 80 години в анархистическото движение, бай Сандо участва по Скайп в
книжния панаир в Лондон 2016 г., където е представена автобиографията му, издадена в Канада от Black Cat Press същата година.
Мария Радева
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Глад и дълг: масови убийци
ВСЕКИ, КОЙТО Е УМРЯЛ ОТ ГЛАД, ФАКТИЧЕСКИ Е УБИТ

Смъртта на милиони хора от недояждане и глад е срам за
началото на 21 век. Нищо не може да оправдае този срам и
абсурд.
През 2004 година гладът е отнел живота на повече хора,
отколкото войните, водени по това време.
Къде се намираме в борбата против глада? Очевидно е, че
губим тази борба. През 2001 година на всеки 7 секунди умира
от глад едно дете на възраст до 17 години; днес на всеки 5 секунди едно дете, по-малко от 10 години, умира от глад или от
болест, причинена от същия този глад. През 2001 година 826
милиона хора страдат от силно хронично недояждане; днес те
са почти 900 милиона.
Гладът е пряко следствие от дълговете на страните от „третия“, бедния свят. Дългът пречи на тези страни да инвестират
средства в развитие, в създаване на инфраструктури в земеделието, транспорта и услугите.
Гладът причинява тежки телесни страдания, безсилие,
потиска амбициите и психическите способности, изключва от
публична дейност, предопределя несигурно бъдеще, загуба на
икономическа независимост. Отваря единствено път, водещ
към смърт.
В света, независимо от причините, умират годишно около
62 милиона души; това прави 1% от човечеството. През 2003
г. само от глад са загинали 36 милиона.
Всеки, умрял от глад, фактически е убит. И убиецът е дългът.
FAO разделя глада на „конюнктурен“ и „структурен“. „Конюнктурният“ глад е следствие на големия спад на икономи-
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ката в съответната страна. „Структурният“ е причинен от неразвитието на страната.
Хроничното недояждане малко по малко изтощава човешкия организъм и той става податлив и на най-малката инфекция. Но най-страшните страдания, причинени от недояждането, са мъката и примирението. Гладният човек непрекъснато и
безнадеждно се бори за своето достойнство. Гладът причинява
срам. Бащата не може да нахрани своето семейство. Майката
стои с празни ръце пред плачещото гладно дете.
За да прогонят дявола на своя срам, жертвите на хроничния глад употребяват изрази като: “Гладът идва независимо
от нас“, “Аз не мога да направя нищо срещу него“, “Аз не отговарям за своето положение“, “Не мога да се срамувам от
парцалите, които нося, от сълзите на децата ми, от тялото си,
което отслабна, от невъзможността да попреча семейството
ми да загива“. Много мъже и жени наричат глада „проклятие“
(„Проклятието чука на нашата врата“). Смятат, че са жертва на
агресия, чувстват се жертви на много силен противник. Почти всички запитани – от всички възрасти и пол – имат нощни
халюцинации, сънища, в които виждат маси с бели покривки,
отрупани с плодове, месо и баници. Тези сънища смекчават
чувството на глад и болка.
Противопоставяйки се на едно общество, което го изключва и лишава от храна, гладният човек заживява със своите фантазии. Те му връщат поне нереалното чувство на достойнство
на свободен човек.
В страните от така наречения трети свят живеят около 20%
от човечеството. Тяхното страдание се нарича Дълг. И практически цялата сума, с която разполага третият свят, се изразходва за плащането на дълга.
Народите от бедните страни се оказват работещи за финансирането на богатите страни. Дългът финансира изключително управляващите в северните страни. И най-силното средство
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за господство на Севера над Юга е заплащането на дълга.
Течението на капиталите от Юг на Север превиши всичките си дотогавашни нива през 2003 година: помощта за развитие, която богатите индустриални страни даваха на страните от третия свят, обхвана 122 страни, а сумата достигна 54
милиарда долара. През същата тази година тези бедни страни
преведоха на северните банки „Космократи“ сумата от 436
милиарда долара за изплащане на дълговете си. Тези страшни
цифри по-красноречиво от всякакъв коментар разкриват бруталността на днешния разбойнически планетарен ред.
За да подчиняват и експлоатират народите, господарите
вече не се нуждаят от картечници, бомби и танкове. Тяхната
задача изпълнява дългът. Оковите, които кредиторите слагат
на хората от бедните страни в Африка, Южна Азия, Карибите и Латинска Америка, са равнозначни на отказ от независимост. Епохата на икономическата зависимост чисто и просто
заменя колониалната.
За изплащането на дълговете се изразходва най-голяма
част от сумите, с които разполага задлъжнялата страна и после не ѝ остават никакви средства за финансиране на здравеопазването, училищата, социални те дейности, обществената
сигурност.
Когато страните станат неспособни да обслужват вече
дълговете, каишите се затягат все повече. Тогава кредиторите
стават все по-агресивни. От Вашингтон пристигат агенти на
Международния валутен фонд (МВФ). Те щателно оглеждат
икономическото състояние на страната длъжник и изготвят
„letter of intent“ – „писмо за намеренията“. Силно потиснатата страна трябва да приеме нови задължения, нов бюджет, в
който да бъдат орязани и без това нищожните средства. От
къде обаче може да се орязва? Със сигурност не от бюджета на
армията, агентурата и полицията. Тези институции са нужни
като гаранция за чуждите инвеститори. Армията, агентите и
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полицията винаги защитават алчните „Космократи“ и техните
пионки от всяка заплаха, независимо откъде идва тя. МВФ никога не пипа данъчната система.
Голяма част от страните в южното полукълбо са отровени
от корупция. Министри, генерали и други големци в Мароко,
Хондурас, Бангладеш, Камерун веднага след получаването на
кредит от чуждестранни банки за своите страни присвояват
големи суми от тези пари и ги внасят в свои сметки в банките
на Женева, Лондон или Ню Йорк.
МВФ не само администрира дълга с помощта на „писмата за намеренията“, плановете за структурните обвързвания,
рефинансирането, финансовите мораториуми и реконструкциите: МВФ е също така гарант за печалбите на чуждите спекуланти. Човешките страдания не влизат в сметките, те не са
обект на макроикономически анализ; тъй като са неизмерима
величина, за МВФ те не съществуват.
Опрощаването на дълга не само не е невъзможно: то ни
най-малко не би застрашило световната банкова система. Винаги когато някоя страна, съсипана от своя дълг, се оказва в
безизходица, вестниците „Уол Стрийт Джърнъл“ и „Файненшъл Таймс“ обявяват апокалипсис, но не и съмнение в системата, причинила катастрофата.
Нека анализираме тази въображаема неизбежност. Днешните алчни неолиберали се сблъскват с проблеми, непознати
на техните предшественици от 19-ти и първата половина на
20-ти век. По времето на колониалното управление расисткият аргумент фактически беше достатъчен. Но сега нещата се
промениха. Комуникациите обхванаха целия свят. Те действат
в реално време. Чрез Интернет може да се получи неограничена информация. Телевизията, въпреки всичките ѝ кусури, ни
представя достатъчно картини от света. Какви са фактите:
Плащанията, направени през последните десет години от
122 страни от третия свят за изплащане на техния дълг към
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страните и банките на Запада, не надхвърлят 2% от брутния
национален продукт на страните кредиторки.
Безусловното, едностранно и пълно опрощаване на външния дълг на бедните страни не би разрушило западната икономика и не би предизвикало гибелта на банките кредитори.
Опрощаването на целия дълг на третия свят няма практически
да окаже никакво влияние на икономиката и благоденствието
на западните индустриални и богати страни. Богатите ще си
останат богати, а бедните ще станат по-малко бедни.
Икономическото неразвитие ще обрече своите жертви на
живот без надежда, защото техният затвор ще бъде постоянен.
Те ще се чувстват осъдени до края на дните си. Бягството ще
им изглежда невъзможно: грамадите мизерия препречват пътя
на всяка надежда за по-свестен живот за самите тях и още повече за техните деца. Тези, които Световната банка достойно
нарича „безнадеждно бедни“, живеят с по-малко от един долар
на ден. Днес те са над 1,8 милиарда души. Броят им непрекъснато расте – увеличил се е със 100 милиона за последните
десет години.
За да бъдат освободени хората, осъдени без вина със самото си раждане на този затвор, е необходимо бързото и безусловно опрощаване на целия външен дълг на техните страни. •
Етел Завлатов
По данни на Жан Зиглер, „Империя на срама“
Превод Александър Наков
Свободна мисъл бр. 2, 2008 г.
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Въздържателното движение в България
Въздържателното движение в България е създадено още
преди Първата световна война. Непосредствено след войната
почти към всички читалища са създадени дружества за трезвеност. Първите въздържателни деятели са повече от учителските среди. Зная 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 по кръчмите по това време. Тогава излизаха много вестници и списания за въздържателността,
а именно:
•
•
•
•
•
•

Въздържател – от 1895 г. до 1925 г.
Трезвеност – от 1919 г. до 1938 г.
Трезва борба – от 1932 г. до юни 1938 г.
Трезва мисъл – от 1935 г. до декември 1938 г.
Устрем – спрян 1938 г.
Трезво общество – от 1927 г. до 1938 г.

Тези издания са спрени от профашисткото правителство
по време на подготовката за Втората световна война.
От многото въздържателни съюзи, които съществуват по
това време, най-активен беше Младежкият неутрален въздържателен съюз (МНВС), основан в Пловдив през 1924 година.
Конгреси на въздържателния съюз са проведени още в Русе,
Стара Загора, Плевен, София и в други по-малки градове.
На тези конгреси освен културно просветните дейности
се водят и нескончаеми спорове между анархисти и комунисти. До 1934 г. конгресите са сравнително свободни. Никой
не ограничава правото на мнения, убеждения и идеологическа
принадлежност. Младежкият неутрален въздържателен съюз
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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 си сътрудничат. Но поради
различните политически убеждения на членската маса започват ожесточени спорове по основни възгледи. Още на петия си
конгрес в Ямбол анархистите взимат решение: „анархистът,
за да бъде истински борец, трябва да се откаже от употребата на алкохол“.
През август 1931 г. се провежда поредният конгрес на
МНВС във Велико Търново. Там открито се размахват и кръстосват шпаги между анархисти и комунисти. Накрая е избрано
ново ръководство в състав по един комунист, толстоист, земеделец, самовъздържател и трима анархисти. Изграден е общ
фронт от анархисти, земеделци, толстоисти и самовъздържатели. За този общ фронт допринасят комунистите, които тогава още робуват на сектанството. Доста грубо атакуват всеки,
който не е съгласен с тях.
През август 1932 г. се провежда поредният VIII конгрес на
съюза в Ловеч. Избран е нов управителен съвет почти само от
анархисти и по един земеделец и самовъздържател.
На IX конгрес през 1933 г. в Свищов комунистите гласуват
с лозунги. Избрано е ръководство от 7 анархисти, един земеделец и един самовъздържател.
След преврата на 19 май 1934 г. легалната дейност на съюза е преустановена. Работата продължава под формата на излети в планината и други прикрити форми.
През есента на 1934 г. се състои следващият X конгрес на
Съюза в Пловдив. На този конгрес са избрани в управителния
съвет освен анархисти и самовъздържатели и двама ремсисти.
Тенденцията за борба между отделните течения е преодоляна.
Поредният конгрес на МНВС е в Габрово. Той се състои на 25,
26 и 27 август 1935 г. На този въздържателен конгрес комуни-
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стите продължават да гласуват с лозунги.
Направен е опит да се разшири представителството, доколкото това би могло да стане. В ръководството са избрани
един ляв социалист, един комунист, един земеделец и петима
анархисти. На трима от тях полицията забранява да бъдат в
ръководството. На тяхно място са избрани заместници.
През август 1936 г. се състои XII конгрес на МНВС в Стара
Загора. Изнесени са два доклада на Г. Сираков и Тома Томов.
Конгресът избира за членове на управителния съвет петима
анархисти, четирима независими и един земеделец. През същата година започва и революцията в Испания. За там заминават около 30 души анархисти, предимно въздържатели. Някои
от тях не се завръщат, защото са убити от франкистите. Има и
един пленен.
От този момент работите във въздържателното движение
поемат в нежелателна посока. Комунисти и анархисти непрекъснато влизат в противоборство. Горнооряховският конгрес
през 1937 г. е последният. През 1938 г. движението е разтурено, а всички въздържателни издания са спрени. Монархофашистите забраняват всякаква легална дейност. В периода след
приключването на испанската революция и след сключването
на фашистко-болшевишкия пакт на 23 август 1939 г. обаче
комунистите от въздържателното движение пасуват и затова
ударът на полицията е изцяло стоварен срещу анархистите.
Искам да спомена имената на анархистите, деятели на въздържателния фронт: д-р Иван Балев, Александър 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 позлваше с добро име, но
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беше един от добрите въздържателни организатори.
След преврата от 19 май 1934 г., когато са забранени всички политически партии и изданията им, болшевики, анархисти
и други с леви убеждения се ориентират към все още неспрените въздържателни вестници. Там обаче противоборството
не стихва. Във въздържателните вестници се прокрадват и
сведения за испанската революция и за надигащия се на запад
фашистки и нацистки терор. В резултат на това българските
монархо-фашисти спират всички въздържателни издания.
Когато в Перник водех безкрайни спорове с тогавашните
ремсисти Тодор Пепчев, Максим Димов и Спас Киров, аз застъпвах гледището, че държавата от какъвто и да е цвят е била
и ще бъде бреме за хората. Техните аргументи бяха, че държавата е лоша, защото не е в техните ръце. Видяхме какво стана
през 45-те години на тяхното управление – страната е осеяна с
86 концлагера. Безправието и бруталността на новите властници нямат аналог.
След болшевишкия преврат на 9 септември 1944 г. въздържателното дружество е възстановено. То провежда конгрес на
28 октомври 1945 г. в София, като присъстват делегати от цялата страна. След 8-годишна забрана въздържателите се събират на своя първи „свободен“ конгрес.
През 1946 г. в Перник се събирахме оцелелите въздържатели и възстановихме дейността на въздържателното дружество.
Между първите учредители бяхме 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 помня имената. Дейността на дружеството бързо се разрасна. Организираха се редовни сказки на въздържателна тема. Изнасяха се концерти. За целта веднъж се покани
известната певица Катя Попова, която така добре се представи
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пред публиката, че дълго време след това перничани говореха
само за нея. Членският състав значително се увеличи и салоните бяха препълнени. Тези салони обикновено бяха училищни стаи. Най-често 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 Перник
на общо събрание аз бях избран за касиер, а Любомир Джерманов за председател. Когато ме арестуваха на 16 декември
1948 г., в къщи остана цялата документация на Пернишкото
въздържателно дружество – касова книга, дневни, протоколна
книга, кочан с квитанции и спестовни книжки на името на дружеството. След 5 години прекарани в болшевишките зандани,
когато се върнах у дома, потърсих документацията на дружеството и съпругата ми каза, че още през пролетта на 1949 г.
ченгетата от пернишкото ДС прибрали бумагите и казали, че
вече няма въздържателно дружество.
През есента на 1956 г. ме потърси Стойчо Тренев, по това
време прокурор в Перник и ме замоли да му съдействам да възстановим въздържателното дружество, само че сега под името
„Национален комитет за трезвеност“. Събрахме се в старата
сграда на съда някъде около 30 души. От София беше дошъл и
Димитър Бретанов и така след като учредихме комитета, 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 е иззета от
дома ми, е предадена в архива, но изглежда ченгетата друго
не ги е интересувало, освен списъкът на хората, които са били
с „трезва мисъл“. Все още не мога да проумея защо болшевиките посегнаха на българското въздържателно движение, кое-
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то е играло важна роля за развитието на нашия обществен и
културен живот. То се е оформя като борческо и прогресивно
обществено движение. Не трябва да се схваща само като прикритие на анархистките и прогресивни 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 състоянието на
младото поколение. И тя робува вече само на пари и власт.
Корупцията не е чужда вече на лекари, учители, и всякакви
високо грамотни величия. Деградацията е всеобща.
Само коренното преустройство на социалния живот би
премахнало тези обществени злини. •
Александър Наков
Свободна мисъл бр. 6, 2008 г.
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ЕСПЕРАНТО

Конгрес на SAT в Казанлък
В гр. Казанлък от 09.08 до 15.08.2008 г. се проведе 81 конгрес на SAT (Безнационален световен съюз на работниците
есперантисти). Бяха дошли есперантисти от много страни на
света.
Конгресът се проведе в хотел „Казанлък“. Организатор
беше местното есперантистко дужество „Розова долина“
(„Roza Valo“).
Сред делегатите и гостите на конгреса имаше и анархисти
от Испания, Франция, Швеция и България. На отделна сбирка се разгледа възможността за възобновяването на спрялото
анархистическо списание, списвано на есперанто „Либерещана лигило“ (Свободна връзка). Испанските другари поеха ангажимента по възстановяването му.
Освен заседанията и екскурзиите организаторският екип
беше подсигурил весели забави и дори „нестинарски игри“
върху огнена жарава.
В заключение мога само да препоъчам на младите другари
анархисти и на читателите на вестник „Свободна мисъл“ да
отделят малко време за да се запознаят и научат този лесен и
прекрасен език, създаден за прякото общуване между хората. •
Александър Наков
Свободна мисъл бр. 9, 2008 г.
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МНЕНИЯ

Студентски град?
На държавата не ѝ трябват трезви хора, защото те могат
трезво да мислят. Държавата е най-големият печеливш от
сегашното състояние на нещата. Първо, тя взема акциза от
спиртните напитки и цигарите и второ, пияниците не могат
да притеснят управниците, защото не могат да проведат един
разумен и успешен протест срещу безобразията, които държавата толерира. Ако имаше трезва младеж, тя никога не би търпяла толкова питейни заведения. Навремето, когато в нашата
страна се създадоха много въздържателни съюзи, се издаваха вестници и списания на въздържателна тема. Тогава млади
хора почти не влизаха в такива заведения. Но профашистката
държава през 1938 г. спря всякакъв вид подобна литература и
закри всички въздържателни организации. След 09.09.1944 г.
за кратко време тези въздържателни дружества бяха възстановени и част от вестниците започнаха да излизат, но се оказа, че
и болшевишката държава няма нужда от трезвеници. Дружествата бяха закрити, а вестниците бяха спрени.
През август 2006 г. бях на конгрес на Работническа есперантска организация в Белград. Там бяхме настанени в студентските общежития. За цяла седмица престой в този студентски град не видях нито едно питейно заведение. Имаше
пощенска станция, огромни зали за конференции, книжарници, библиотеки и нито едно питейно заведение!
След трагичния случай с убития младеж никой не каза, че
на тези питейни заведения мястото не им е в този студентски
град. Никой не каза на тази младеж как сами да се организират
на борба срещу всички тия заведения, как сами да си организират защитата от всякакви чужди инвазии на територията на
техните общежития.

19

Студенти, бъдете верни на идеите и делото на патрона на
вашия град в София – Христо Ботев. Следвайте неговия пример, борете се против опитите да ви манипулират – те в крайна
сметка водят към вашата деградация.
Майки, учете децата си от малки на трезвеност, честност
и социална отговорност и бъдете сигурни, че такива трагедии
никога няма да се случват. •
Александър Наков
Свободна мисъл бр. 1, 2009 г.
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ЗДРАВ ДУХ В ЗДРАВО ТЯЛО

Истинската борба с тютюнопушенето
Тютюнопушенето и борбата против него не е от вчера.
Още с внасянето на този продукт в Европа от Жак Нико редица правителства са се опитвали със строги мерки да ограничат
разпространението му.
За историята на тютюна е писано много и борбата с него
далеч не е само държавна. Още преди Първата световна война
в България без подкрепата на държавата бяха създадени много въздържателни дружества. Появиха се редица вестници на
тази тема като „Въздържател“, „Трезвеност“, „Трезва борба“,
„Трезва мисъл“, „Устрем“, „Трезво общество“.
Пропагандата се водеше най-активно из цялата страна.
Нямаше град или село, в които да няма въздържателно дружество. Първите деятели на този фронт бяха от учителските
среди. Младежкият въздържателен съюз беше създаден през
1924 г. в гр. Пловдив. От тогава той най-редовно провеждаше своите конгреси в различни градове из страната. Общият
въздържателен съюз също провеждаше редовно конгресите
си. На тези конгреси се стичаха стотици делегати от цялата
страна. По него време се провеждаха в някои населени места и
референдуми за закриване на кръчмите. Тогава обаче борбата
срещу алкохолизма и тютюнопушенето се водеше от самото
общество. Държавата и тогава, както и сега нямаше никакъв
интерес от борбата против това обществено зло. Нали и тогава, както и сега тя имаше един постоянен приход от акцизи и
бандероли. Както тогава, така и сега тютюнопроизводителите
и работниците в тютюневите фабрики не бяха хора с високи
възнаграждения. Държавата ограбваше и едните, и другите.
Нещо повече, когато пропагандата срещу това обществено зло
взе да се засилва и започна да засяга интересите на държавата,
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монархофашисткият режим през 1938 г. забрани всякаква въздържателна дейност, като спря издаването на всички въздържателни вестници и списания. Държавата никога не е имала
нужда от трезвомислещи граждани. Казвахме си тогава: „От
фашистите друго не може да се очаква“. Нали се готвеха да
завладеят целия свят. Но фашистката чума беше уж ликвидирана и вече се твърдеше, че времената са други и че борбата
срещу това обществено зло може да се води свободно.
През 1945 г. се проведе първият „свободен“ конгрес на въздържателите. Възобновиха се дружества, някои от вестниците
започнаха да излизат на „бял свят“.
В нашия град Перник също възстановихме въздържателното дружество. Редовно се провеждаха събрания. Изнасяха се
реферати. Обясняваше се вредата както от употребата на алкохол, така и от тютюнопушенето. За кратко време в страната се
създадоха почти навсякъде въздържателни дружества.
Но види се, че и новата власт – болшевишката – не можа да
се примири с факта, че в тези въздържателни дружества се развиваха трезвомислещи хора. Така въздържателното движение
не просъществува повече от 3 години. Нещо по-лошо, въздържателните деятели бяха натикани из многобройните концлагери из страната.
За да бъдат спокойни гражданите, никой не беше обвинен,
че е трезвеник. Измислиха се ред други причини – „враг на
народа“, „шпионин“, „предател“ и прочие.
Както фашистката диктатура си отиде с борбата на почти
всички свободолюбиви народи, така и болшевишката диктатура се срина. Само че тя се срина без пушка да гръмне срещу
нея. И ето ни вече при новата демокрация. Но вече няма кой
да организира въздържателни дружества, да издава въздържателни вестници. Новата интелигенция вече е пазарно настроена. На нея не ѝ е до културни мероприятия. Корупцията не я
подминава. Децата вече си палят цигарите от учителите. Дър-
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жавните мъже след като чуха, че по света в много страни тютюнопушенето се забранява на обществени места, решиха и те
да демонстрират загриженост за здравето на хората и се заканиха, че през м. юни ще го забранят и в България. Ето че този
месец взе да наближава. Ах, как държавата да се лиши от този
постоянен приход в хазната, събиран от доброволно натискащи се данъкоплатци? И о, чудо, Бат Бойко би отбой. Загрижи
се да не бъдат ощетени „честните бизнесмени“. Много здраве
на наивниците.
Отровата няма да ви бъде спестена, левчетата ще бъдат
прибрани и хазната няма да остане празна. •
Ал. Наков
Свободна мисъл бр. 5, 2010 г.
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ДИСКУСИЯТА ЗА ПРОГРАМАТА НА ФАБ

Защо е нужна организация?

Организационният проблем такъв, какъвто стои в нашите среди

Измина повече от едно столетие, откакто Прудон хвърли в
отвратителното лице на буржоазията известното свое обвинение: собствеността е кражба. С това той постави рождената
дата на социалния анархизъм.
Да уточним:
Какво представлява социалният анархизъм и необходимо
ли е да направим разграничение, с което ясно да обозначим
дадения проблем?
Анархизмът като отрицание на авторитета, потисничеството и заробването на човека е естествено противодействие –
така старо, както и самото човечество. Във всички времена
това противодействие е вдигало хората, индивидуално и колективно, против всякакво потисничество, било то фамилно,
обществено, политическо или религиозно. Този анархизъм
винаги се е проявявал с борба, чисто и диво въстание, чиито
корени са дълбоко внедрени по-скоро в инстинкта, отколкото
в разума.
Анархизмът обаче като учение за нов ред, изразено и определено желание за трансформиране на социалните структури,
промяна на отношенията между членовете на човешката общност – този вид анархизъм датира от последното столетие.
Анархизмът след дълга, многовековна инкубация добива
своята научна обосновка. Под перото на талантливи мислители, които не изхвърлиха нищо от оригинала, а го комплектуваха, създадоха социална идеология, която чрез чиста критика
предостави отговор на много въпроси.
Сега, след повече от едно столетие съществуване, анархи-
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змът има минало – минало едновременно славно и мечтано.
Славно, защото с голямото си идейно богатство той формулира и пусна в ход сред мислещите и прогресивни учени и работници маса идеи, много от които станаха реалност. Славно и защото много хора с пламенна убеденост се хвърлиха на
борба с перо, реч или действие върху обществените бастиони
и въпреки изпитанията на всички несгоди, често с цената на
живота си, успяваха да им се противопоставят. От Токио до
Барселона, от Чикаго до Москва, от Лондон до Рим анархистите със своята смела борба допринесоха за равноправието на
хората по света.
Но също и мечтано, защото въпреки простата идеология –
ясна, логична и разумна, – въпреки вярата – почти религиозна,
която тласна своите герои върху всички ешафоди на света, където те показаха с кураж как тези, които знаят да умират за благородна кауза, са убедени да ѝ служат със своята саможертва –
въпреки това анархизмът така и не успя да се реализира в нито
една страна. Обясненията са колкото многобройни, толкова и
недостатъчни. И днес има хора, които са склонни да виждат в
анархизма само отрицание. Отрицанието е оправдано само в
тая мярка, че то е прелюдия към творението. Заслугата за това
е на мислителите и пропагандистите, които в последното столетие направиха анархизма социален, извадиха го от голото
отрицание и го надариха с градивното лице на революцията.
Този урок за съжаление много анархисти не можеха или не
искаха да разберат.
Аз оставам убеден, че само когато анархистите се организират по начин последователен, сериозен и задружен, те в края
на краищата ще проникнат на световната сцена и ще престанат
да се задоволяват с ролята на свидетели, ще станат съратници
на човешкото предназначение – всекидневно да се строи.
Преди малко споменах, че анархизмът никъде не успя да
се реализира. Испания показа едно изключение – Испанската
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революция остава голям исторически опит, към който ние непрекъснато сме длъжни да се обръщаме и върху който трябва
да размишляваме.
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА
В нашите среди е необходимо честно да се съгласим с това,
че организационните проблеми винаги са събуждали най-оживени спорове. Според мен причина за това е фактът, че съществуват два напълно различни маниера за схващане на анархизма и трябва да ги уточним, ако искаме да осветлим проблема.
Защото ясно е, че анархист, причисляващ се към философската школа, не се нуждае непременно от организация. Или
по-точно – той е индивидуалист. Обратно – революционният
анархист, тъй като има за цел трансформирането на обществото тук и сега, счита непременно за необходимо създаването
на стабилна организационна структура, която да осигурява на
всички свои членове тесни връзки и постоянна взаимопомощ.
За да достигне този резултат, той доброволно отдава част от
своята свобода и се подчинява на известна дисциплина – свободно възприета, непременно необходима, за да осигури сцепление на цялото и ефикасност на общото предприятие.
Накратко, две възможности за избор стоят пред тези, които
претендират, че принадлежат към анархизма. Единият избор
е анархизмът да се счита за съдържание пред социалния фактор, съдържание, което носи в себе си собствено свидетелство,
което не се забърква в никаква необходимост от организиране. Този избор се простира в рамката на дейност чисто индивидуална. Другият избор е анархизмът да се възприеме като
социална доктрина – незабавно осъществима, което изисква
колективно действие и воля за реализация, от което на свой
ред изниква нуждата от стабилна организация. Изборът е необходим, понеже групирането на хората има ценно право на
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съществуване само ако хората се нагаждат към основанията и
целите на това групиране. Ако ли не – създава се царството на
конфузията и безволието.
При тази перспектива можем да твърдим: организация могат да образуват само тези, които приемат нейните принципи
и необходимата дисциплина, изисквана от нея; само те могат
да се групират в организация, анархистическа, революционна,
които смятат за възможна такава трансформация във времената, в които живеем.
Всичко се съдържа в това: организиране, понеже трябва да
се действа още сега, понеже се дава на тази организираност
цел на социално преустройство, защото се изискват средства
за това преустройство (преобразуване). Организация, защото
всяко движение изисква организирана структура – анархистическа, защото целта е построяването на свободно общество;
революционна, защото така се нарича коренната промяна в установения ред.
Тези приказки, с които ви занимавам, целят да ограничат
и ясно да определят организационния проблем такъв, какъвто
той стои в нашите среди
Целта, за която се борят анархистите – построяването на
общество от свободни хора, – не може да бъде постигната със
средствата, които са отрицание на тази цел. •
А. Наков
Свободна мисъл бр. 8, 2010 г.
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РЕПРЕСИИТЕ СРЕЩУ НАШИТЕ ПО СВЕТА

Фалшив процес, реален риск

Действията срещу руския анархист Андрей Кутузов показват истинското лице на руското правосъдие. Какво е то? Сакато и безсрамно.
Тюмен е голям град в Сибир. Там също има преследвани
от държавата анархисти. Новата жертва на „борещите се с екстремизма“ руски закони се казва Андрей Кутузов, анархист,
антифашист, преподавател в Тюменския университет, дипломиран лингвист. Той е обвинен по чл. 280 на НК РФ (публични
призиви към екстремистки действия).
За какво става дума? Според версията на обвинителите,
на 30 октомври 2009 г., по време на публична акция срещу т.
нар. Център „Э“ (от екстремизъм) Андрей раздавал листовки
с „опасно екстремистко съдържание“. Затова днес се води
процес срещу нашия другар.
Обаче Андрей и други присъстващи казват, че той не е
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правил това. Твърдят, че полицаите са ги съчинили сами, използвайки фрагменти от текстове на Андрей Кутузов, и са им
придали предизвикателно звучене в насока на противозаконни
действия срещу полицията и сътрудниците на Центъра.
Би било странно ако Андрей, официален организатор на
публичната проява от 30 октомври, бе наистина раздавал лично листовки, в които се съдържат следните фрази: „Ние призоваваме... употребете всички методи на борба срещу служителите от Центъра за борба с екстремизма в Тюмен – прибягвайте до пряко действие... хвърляйте камъни и пишете
графити върху сградите, чупете прозорци, палете автомобили“.
Бедна е фантазията на полицията.
Още по-странно е, че в листовките с призиви към конфронтационни действия се съдържат многобройни сериозни граматически грешки, каквито навярно би допуснал някой полицай,
но не и професор от голям сибирски университет, лингвист,
преводач, кандидат на филологическите науки.
Странностите продължават – противно на всякаква логика,
Кутузов е обвинен в „разпалване на омраза към социалната
група полиция“. Изобщо текстовете на „антиекстремистките
закони“ в Русия са твърде неясни, което позволява на държавата да ги използва както намери за добре. Специално при този
процес бяха помолени специалисти социолози да направят изследване дали полицията е „социална група“. Независимите
експерти заключиха, че полицията не може да бъде смятана за
социална група, защото представлява държавата, но не и обществото.
Но въпреки това процесът започна. Вече има няколко заседания на съда. И въпреки абсурдността и сериозните грешки в
почти всички действия и процедури на обвинителите, съществува голям риск съдебната система на Русия отново да покаже,
че служи не на истината, а на заповяданото от държавата.
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На 1 март 2011 г. прокурорът поиска две години затвор за
Андрей и още две години след освобождаването – забрана да
упражнява преподавателска дейност. Най-вероятно съдията
Гаринова ще потвърди това наказание, както досега е поддържала всички други искания на обвинението, без да се съобрази
с протестите на Андрей Кутузов и неговия адвокат, без да забелязва многобройните и очевидни фалшификации.
Не остава никаква надежда, освен в международната солидарност. Заслужава да се отбележи, че на този процес са
обърнали внимание и в чужбина. Само страхът на съдиите от
публично изобличаване може да спаси Андрей. •
Диди Дирас
Превод от есперанто: Александър Наков
Свободна мисъл бр. 6, 2011 г.
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РЕПРЕСИИТЕ СРЕЩУ НАШИТЕ ПО СВЕТА

Лов на екстремисти в Русия

Опасно е днес да се говори против системата в Русия. Не
става дума за спонтанни бунтове. Достатъчно е просто да
имаш критично мнение за държавата, за да те нарочи. Това е
резултат от „борбата срещу екстремизма“, подета през 2008
година със създаването на специалния Департамент за превенция на екстремизма към Министерството на вътрешните работи. За това разказва прочутият сибирски „екстремист“ Андрей
Кутузов (вижте бр. 6/2011 – стр. 5).
„Парадоксът е, че Център „Е“ се появи, за да потиска либералните движения и то по инициатива на правозащитниците.
Руските борци за човешки права от средата на 90-те години
настояваха да се създаде закон, който би позволил преследване на фашистки подстрекателства към омраза и ксенофобия в
обществото. ...Либералите и борците за човешки права искаха
да има закон против фашистката пропаганда. И го получиха.
Почувстваха се измамени, защото законът на практика започна да удря не само за извършени действия, но и за убеждения.
Те не забелязаха, че властта с радост се възползва от тази им
грешка. Така се появи Федералният закон 114 „Противодействие на екстремистката дейност“ през 2000 г. Малко след
това внесоха промени в Наказателния кодекс, членове 280 и
282. И сега държавата разполага с пълен нормативен апарат за
репресии срещу хора с неудобни мисли.
Държавата използва този закон както ѝ скимне. Когато
президентът каже: „Ще ги трепем и в кенефите“, никому не
хрумва да го обвини в екстремизъм. Но рече ли някой опозиционер, че един закон или институция са лоши и трябва да
бъдат премахнати насила – това вече се тълкува като престъ-
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пление.
Преди създаването на Департамента за превенция на екстремизма със случаите на ксенофобия и други подобни се занимаваше Федералната служба за безопасност (ФСБ, бивша
КГБ – бел. ред.). Те са аналог на американското ФБР и се отнасяха към екстремизма сравнително професионално, без да
прекаляват. Но Център „Е“ е създаден специално, за да отчита
дейност. Чиновниците му вземат заплати и ако не намерят екстремисти – да речем, защото такива просто не съществуват, –
ще бъдат уволнени.
Би било нечестно да се каже, че Центърът изобщо не преследва истински фашисти. На преследване са подложени и
леви, и десни активисти, но смешното е, че властите гледат
да спазват някакъв паритет, на всеки заловен нацист задължително търсят да хванат и левичар. С десните все пак властта
винаги има по-добри отношения, защото вероятно по-лесно се
разбират помежду си поради близостта на идеологиите. Център „Е“ по-често привлича фашистите като свои доносници,
провокатори.
Център „Е“ е много активен в Москва, където сериозно
притисна антифашисткото движение след летните атаки срещу административния център на град Химки. •
Диди Дирас
превел от есперанто Александър Наков
Свободна мисъл бр. 7, 2011 г.
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16-ти декември 1948 г.

Има дати, които анархистите не трябва да забравят. Една
от тях е 16.12.1948 г. Нейната предистория започва след назначаването на българските болшевики на власт от „сталинските
богатири“ на 9.9.1944 г. Първата им задача е да натикат в новооткритите десетки концлагери възможно най-голям брой от
своите идейни врагове, сред които анархистите бяха едни от
първите.
Още на следващата 1945 година, през месец март са арестувани всички 92 делегати на свиканата в Княжево национална конференция. Половината от тях след жестоки инквизиции
са изпратени в концлагера край гр. Дупница.
В същото време нашето движение в Югозападна България
се разраства с невероятна скорост. Почти във всички градове
на района имаме солидни организации и групи. В някои села
цялата младеж се ориентира към нашите идеи. За да попречат
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на силното анархистическо влияние, новите властници се опитват да организират своя идеен отпор. Сред агитаторите им
се откроява техният теоретически чиновник Рубен Леви, който тръгва от град на град със своята марксическа шпицкоманда, но се оказва, че те нямат… идеи. Сказките им, изпъстрени
с кал, клевети и лъжи, срещат навсякъде безкомпромисния,
организиран и аргументиран отговор на анархистите. Понесла
поражения в идейната борба с нас, в безсилието си, болшевишката диктатура открива концлагерите-каменовъглени мини
край Перник – „Куциян“ и „Богданов дол“, които поглъщат
нови десетки наши другари. Започват да пристигат съобщения
от цялата страна за арести и побоища на анархисти. Властта
иска да ги превърне в доносници или… в трупове. В тези полицейски „мероприятия“ се включват най-активно местните
партийни и ремсови организации. Все нови и нови жертви биват изпращани в болшевишките душегубки, в сравнение с които, по общо признание, царските приличат на санаториуми.
След като усилията на диктатурата претърпяват пълен провал,
машината на сталинския терор се завърта на пълни обороти.
Два дни преди V конгрес на компартията, обявен за 18.12.1948
г., на 16 декември нейното политбюро, под ръководството на
сталинския лакей и палач – Георги Димитров – взима решение
да изпрати в островите на българския ГУЛАГ всички анархисти, зачислени в полицейските им картотеки. Това е опит за
тоталното унищожение на нашето движение. В концлагерите
се озовават над 600 анархисти, а други стотина успяват да се
изтръгнат от лапите на болшевиките с бягство през границата,
където се организират в задграничен съюз и издават редица
книги, брошури, списания, бюлетини и вестници на български и други езици. В организираната от властта вакханалия на
терора трябва да споменем и ред други факти, които остават
неизвестни за мнозина по-млади другари, които мислят, че историята на анархизма започва с тях или не се интересуват и
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дори флиртуват с „интелектуалните“ изтърсаци на убийците.
Преди 9.9.1944 г. са убити анархистите Кирил Кънев Арнаудов от Русе, Иван Мангъров и Радко Кайтазов от Пловдив,
които са потърсили единодействие в борбата срещу фашизоидния режим съвместно с „нашите“ маркс-ленин-сталинисти и
някои леви земеделци в партизанските отряди. След тази дата
техните опричници разстрелват в Белене Иван Николов Йондев, отравят анархистическия трибун Манол Васев в Сливенския затвор и унищожават при гладна стачка в Белене Коста
Иванов Сотиров от село Бистра, Търговищко. На 8.4.1951 г.
в Ихтиманския Балкан са убити анархистите от с. Бело поле
Вълчо Генев Пантулов и Ангел Тенев. На 27.7.1952 г. е убит
Кръстю Хаджииванов от с. Чучулигово. На 19.1.1954 г. е убит
Христо Генов Чолаков от с. Домлян. В Богданов дол е оставен
да умре без лечение Боян Статев от Ракитово, а в Белене е инквизиран и доведен до душевно разстройство Пантелей поп
Христов от Дупница. В Казанлъшкия балкан е убит Христо
Несторов, а неговият другар Милю Иванов-Казака е осъден на
смърт и разстрелян в Софийския централен затвор. Създаден
е убийствен режим, при който концлагеристи загиват от непосилен труд, карцери, изтощение и мъчителен глад. Тези, които
се интересуват от истината за „следствията“ в болшевишките
арести и „Трудово възпитателните общежития“, могат да я научат от излезлите от печат спомени на Бойчо Огнянов „А бях
само на 17 години“. Не бяха съществено по-различни наказателните режими и в затворите, в чиито килии мнозина изгубиха живота, разума или човешкото си достойнство, капитулирайки пред инквизициите и страха от многоликата смърт.
Процентно, нашите приятели анархисти бяха най-многобройни сред подложените на убийствени, изолационни условия,
глад и карцери в богоугодните заведения, а по всеобщо признание, те се държаха там най-твърдо и непреклонно. В „местата за въдворяване“ и „лишаване от свобода“ мнозина наши
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другари имаха многогодишен стаж. Сред лагеристите, Христо
Колев, Славейко Павлов, Михаил Миндов и други имаха по
седем и повече годишен престой. В затворите Атанас Бекяров,
Илия Кехайов и Иван Пандиев прекараха по 11 и повече години от младостта си, Георги Константинов – 10 години, Васил
Тодоров (Народа) и Стоян Цолов по 8 години и т. н. Най-отвратителната гавра, извършена от следдесетоноемврийските
демократи в СДС, беше тяхното решение да „обезвъзмедят“
палачите и инквизиторите от репресивния апарат на диктатурата с по 22 заплати при уволнение и вдигнаха пенсиите им
до „тавана“ (понастоящем 700 лева), докато преобладаващата
част от жертвите, поради „липса на трудов стаж“, изживяват
старините си в мизерия и болести, гарантирани им със „социалните пенсии“ до 150 лева. Все още някои от тези мъченици
са живи и чакат справедливост, макар да не виждам от кого.
Нали и последните избори доказаха, че те не са нищо повече от състезание между разноцветни гангстери и мошеници за
повече власт, привилегии и пари.
Мнозина навярно ще кажат защо се връщаме към тази затворена страница на историята? Трябва да се гледа напред! С
такава „философия“ те само подготвят за себе си или за следващото поколение повторението на забравената трагедия. •
Перник, 16.12.2011 г.
Александър НАКОВ
Свободна мисъл бр. 12, 2011 г.
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НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО

Гробарите

Около смъртта на севернокорейския диктатор Ким Чен Ир
почти всички телевизии по няколко пъти излъчваха потресаващи картини – как целият корейски народ под строй оплаква
своя вожд… Но ето че, след почти две седмици, пак от нашите медии научаваме, че имало някои, които не плакали…
достатъчно. За което ги очаквал шестмесечен престой в концлагерите. Само че прецедентът съвсем не е от Северна Корея!
Претендираме за първенство:
През 1949 г., на 2 юли, почина нашият „вожд и учител“
Георги Димитров. Малко след тази дата в концлагера „Богданов дол“ започнаха да пристигат внушителни групи нови „питомци“. Започнахме да се питаме кои са новопристигналите:
вече почти всички „врагове на народната власт“ – земеделци,
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троцкисти, анархисти, фашисти, царкрумовци, легионери,
ратници, бранници, бивши полицаи, бивши офицери от царската армия, бивши министри, народни представители… бяха
прибрани! Оказа се, че в деня, когато „вождът“ хвърлил топа,
някои не плакали, други се веселили, трети правили сватби и
други веселби… Та затова били прибрани. Ние взехме да им
викаме „гробарите“. Да, но сега, като научавам, че корейските
гробари ще бъдат в лагерите само по шест месеца, казвам си:
блазе им. Защото нашите гробари изкараха точно по три години.
Така че съветвам нашите граждани да плачат и когато не
трябва. •
Александър Наков
Свободна мисъл бр. 2, 2012 г.
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НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО

Десети март 1945

НАЧАЛОТО НА ПОГРОМА

Годината е 1945. Изминали са точно шест месеца от деветосептемврийския преврат. Български анархисти – активни
участници в антифашистката съпротива – се връщат от затвори и концлагери, от емиграция, от нелегалност. Оцелелите от
репресиите са разпръснати из градове и села. Още докъм средата на септември установяват връзки помежду си. В по-големите центрове се свикват срещи, а до края на месеца – местни
конференции (в Радомир, Казанлък, Пловдив, Килифарево и
другаде), на които всички участници изразяват нетърпение,
готовност, воля за активна дейност. Определена е дата за общонационална конференция за възобновяване на ФАКБ (Федерацията на анархокомунистите в България), както и за обединяването с ФАСБ (анархосиндикалистите). В София започва да излиза в. „Работническа мисъл“.
На 10 март в софийския квартал Княжево се събират делегати от цялата страна. Двуетажната просторна къща на Валтер
Адриани, италианец, счетоводител в текстилната фабрика в
Княжево, едва ги побира. Сред 103-мата делегати се открояват
знаковите фигури на изтъкнати анархисти, участвали активно
в съпротивата и борбата срещу фашизма, някои – в гражданската война в Испания, почти всички – преминали през затвори и лагери: Иван Рачев, Иван Недялков, Велко Стоянов-Зидаря, Трухчо Николов, Атанас Стойчев, Манол Васев, Борислав
Менков, д-р Таня Василева, Илия Петканов... и още много,
всички до един – всеотдайни представители на движението.
От моя град, Перник, делегати са дългогодишният политзатворник Димитър Василев Стоянов и Йордан Георгиев, работ-
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ник, родом от с. Велковци.
Конференцията открива с кратко встъпително слово Христо Колев-Големия. След него става учителят Кръстю Димитров Енчев, делегат от Св. Врачко, но преди да завърши изказването си, в къщата нахлува въоръжена милиция.
Всички делегати са закарани под конвой в милиционерския участък в Княжево. Остават там, докато пристигнат затворнически камиони, които ги стоварват в Дома на слепите,
превърнат отскоро във временен следствен затвор. Разпределени са на групи от по 15-16 души в шест стаи. Минават дни –
3, 4, 5, – без да получат никакво обяснение на причините за задържането. Разбира се, следва единодушният протест: гладна
стачка. Това силно смущава преди всичко милиционерите от
охраната: мнозина от тях са бивши политически затворници,
партизани, ятаци, някои имат сред задържаните свои познати, даже бивши съкилийници... Управата отделя неколцина от
арестуваните – Христо Колев, Георги Карамихайлов, Стефан
Котаков, Желязко Петков и още 5-6 души, вероятно нарочени
като предполагаеми подбудители на стачката – и ги „преразпределя“ в други помещения, където са затворени фашисти и
бивши полицаи. Христо Колев например, след зверски побой,
нанесен му от началника на охраната Китов и антуража му, попада в една от четирите стаи, „населени“ с поляци: групата на
поляците в затвора се оказва също голяма, около 50-60 души.
Потресени и възмутени от състоянието на Колев след побоя,
двама от тях – Юлиюш Демел и Женя Йозеф – му посвещават и подаряват стихотворение, озаглавено „Профанация на
Първи май“, може би и защото междувременно празникът на
международната работническа солидарност е наближил. Стихотворението започва така (преводът от полски е на Атанас
Герчев):
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Богат и огромен, светът ни привлича
и силно зове ни природният чар.
Но нашия поглед решетка просича
и пази ни нов тъмничар.
Каква „свобода“ на света ще дарувате
и как би ни светил „червеният“ май,
когато терор и безчинства бушуват
и тръпне в смут родния край!
Също може би „в чест на празника“ (и отново без никакво
обяснение), след 50-дневен престой в Дома на слепите, малко
повече от половината от делегатите са освободени. Останалите
46 души са закарани в новия концлагер край Дупница, до шосето, водещо към Бобов дол. Сред тях са Христо Колев, Кръстю Енчев, Манол Васев, Стефан Котаков, Борислав Менков
(сражавал се в Испания), Иван Рачев, Велко Стоянов-Зидаря,
Атанас Стойчев... (Колебая се дали след светлите им имена да
спомена и тези на подлагалите ги на жестоки побои и издевателства биячи-садисти от лагерната управа, чиито имена също
се знаят: на първо място началникът на охраната Гершанов,
управителят Иван Нешев, домакинът Петър Гогов.)
Това е началото на разправата на новата власт с анархокомунистите – довчерашни съратници в антифашистката борба,
но всъщност винаги опоненти! При това ерудирани, неподкупни и следователно – крайно опасни. Официално становище за
преследването им все още няма; мнозина от тях продължават
да общуват с бившите си другари-“партийци“, вече заемащи
високи постове. Ще разкажа само един такъв епизод, пак по
спомен на Христо Колев. В лагера в Дупница пристига Руси
Христозов, по това време най-голямото милиционерско началство в България. Оглежда лагеристите и на мига извиква
велинградския делегат Кирил Бакърджиев, на когото заявява,
че е свободен. Оказва се, че Бакърджиев, лесовъд, бил главна-
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та свръзка на партизаните в този край. Арестуван и жестоко
инквизиран, не е издал нищо. Всички партизани от района искали незабавното му освобождаване.
Малко по-късно със същия Руси Христозов се срещат други трима другари, на които той казва (Стоян Цолов твърди, че
се е постарал да запомни и цитира думите му дословно): „На
партията е ясно, че ако ви дадем свобода на агитация и пропаганда, вие ще станете сила, с която никога не можем да се
справим. Това определя отношението към вас.“
Ето и цитат от изказване на Цола Драгойчева пред партиен
пленум: „Ако дадем на анархистите свобода на организация,
пропаганда и печат, всички наши революционни кадри ще
отидат при тях.“
Така, през 1945 г., новата власт още не е достатъчно уверена, още народът не е достатъчно подплашен, още е рано за
разправа с анархистите, въпреки настойчивия пример на сталинистите. 1948 година предстои.
През 1945 г. даже изпратените в лагер делегати на несъстоялата се конференция биват освободени след някой друг
месец. Поискано им е „само“ да подпишат декларация, че се
отказват от „фашистката си дейност“! Разбира се, нито един
не подписва абсурдната декларация. Те винаги са били антифашисти, но и антисталинисти. И винаги – свободни хора.
Нека ги помним. Да помним и 10 март 1945 година. •
Александър Наков
Свободна мисъл бр. 3, 2012 г.
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ГЪРЦИЯ

Медиите манипулират за Гърция

Бях там: в Гърция, в Атина, на площад Синтагма, на 13
февруари 2012 година. Международните средства за масова
информация отразиха събитието: сто хиляди протестиращи,
нощ на безредици, насилие, пожари… Хаос.
Бях там. Двестахилядно множество препълваше площада,
поне двойно повече бяха опитващите се да стигнат до него,
въпреки полицейските блокади по улиците и на изходите от
метрото.
Да допуснем, че неточността в цифрите е обяснима: репортерите не са разполагали със средства за преброяване, техен
източник са били официалните данни. Следващите „неточности“ обаче не могат да бъдат оправдани с подобни „технически причини“.
Никъде не беше дори бегло споменато, че порицаваното
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насилие беше провокирано от полицията: още в началото (в
седемнадесет часа!) срещу събиращите се на площада хора
беше употребяван сълзотворен газ. Репортерите снимаха, но
на другия ден почти всички световни медии (и българските –
бел. на преводача) премълчаваха този факт. Писаха обаче, че
била подпалена Националната библиотека. Отново „малка неточност“: библиотеката не е горяла! Да, в близост до нея пламваха огньове – в строшените витрини и преддверия на банки,
луксозни заведения и магазини, свързани с мултинационалните финансови групировки, довели страната и хората в нея до
безизходица.
Твърде лесно е описанието на протеста да се сведе до „младежки групи, обявяващи се против системата“. Никъде не се
споменават възрастните мъже и жени, които носеха противогази на по-младите и силни демонстранти от „предната линия“
и ги окуражаваха. Часове наред тези граждани от различни
възрасти свиреха, крещяха, удряха по металните огради на
банките и многонационалните предприятия. Буря от викове и
ръкопляскания се надигна заедно с пламъците в Алфабанк и
Евробанк.
Основният коментар в медиите – че насилието не ще реши
проблемите на Гърция – напълно премълчава всички други
форми на съпротива чрез обединяване, възникващи постоянно
на различни места – например междукварталните общи събрания в Университета Пантиос; окупацията на Университета на
Номики, обявила го за място за обмяна на идеи и дебати между различните движения; свободните общи трапези; общите
пазари за обмяна, които се реализират всяка седмица в кварталите…
Бях и в Солун.
Влязохме в работнически квартал. Малката ни група се
стегна, издигна своите лозунги. По прозорците и балконите
се показаха хора, вдигаха юмруци; заизлизаха от домовете си,
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заставаха до нас, възрастни жени насърчаваха възрастните си
мъже… По дяволите! Старците запяха, пееха стари химни!
Това не сте виждали, не можете да си го представите, медиите
няма да ви го покажат! Старите работници пеят: ние съществуваме и го заявяваме!
Ние знаем, че не сме сами. Цяла Европа има същите проблеми. Но това, което ние не знаем, е: какво правят хората в
Европа? Дали те въобще правят нещо? На медиите не вярваме,
няма да го разберем от тях.
Ние виждаме не само днешното положение на Гърция, ние
виждаме нашето бъдеще. •
Атина, 15.02.2012 г.
Педро Санос
Превод от есперанто: Александър Наков
Свободна мисъл бр. 5, 2012 г.
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Един спомен от 1946 г.
Болшевиките не побеждават фашистите. Те ги наследяват.
По случай 10 години от революцията в Испания, на 19 юли
1946 г., нашите другари организираха внушителен митинг в
открития голям киносалон на Топалови в гр. Радомир. Вечерта
салонът беше така препълнен, че хората, които бяха закъснели,
не можеха да се поберат и някои се бяха покачили на оградата.
Като оратори на митинга бяха обявени един болшевик,
един земеделец и трима анархисти: Петър Михайлов – учител
от гр. Радомир, Петър Димитров – студент от София и големият трибун Манол Васев. Той говори последен и така омая
публиката, че когато привърши речта си, от нея се разнесоха
масови възгласи: „Още, още“!
Наистина бай Манол очерта много добре, на разбран за хората език, събитията от 1936-1939 г. Разказа за важните моменти в тази революция, за масовото участие в нея не само на
работниците, но и на селяните, описа сраженията на фронта и
масовото създаване на колективи в селата. Митингът приключи с много овации от страна на радомирските граждани.
Въодушевени от този успех, решихме да проведем митинг
и в Перник. За целта свикахме събрание на младежката ни организация „Елизе Реклю“ и помолихме двама по-възрастни
наши приятели Димитър Василев Стоянов и Боян Александров (Бабàта) да отидат при големците на БКП и да опитат
да уговорят провеждането на общ митинг срещу Франко и
фалангата. Пернишките болшевишки вождове обаче отказали
всякакви преговори и заявили: „Тук не ви е Радомир, няма да
има никакъв митинг срещу франкизма нито от нас, нито от
вас!“ Веднага бяхме уведомени за този резултат. Болшевиките
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обаче бяха излъгали, че няма да има митинг. На следващия
ден, с големи афиши те приканваха пернишките граждани да
посетят организирания от партията митинг, на който щял да
говори изтъкнатият им деец Боян Българанов. Митингът беше
обявен за 20 часа на площада пред минната дирекция.
Като разбрахме измамата, ние – част от организацията – се
събрахме преди митинга и набързо се разбрахме да разпространим наши позиви. Измислихме лозунгите, които ще скандираме, разпределихме кой къде ще застане сред публиката
и когато градският часовник удари 20:30 часа, позивите да се
хвърлят в публиката, която щеше да слуша речта на болшевишкото величие.
Акцията ни мина успешно – така, както се бяхме уговорили. Разхвърлихме позивите и хората се юрнаха да си вземат от
тях, ораторът спря да говори и цивилни и униформени ченгета
се впуснаха да ги изземват от ръцете им. Някои не ги даваха и
на площада започна боричкане между ченгета и граждани.
След като духовете се поуспокоиха, ораторът продължи да
говори за Испания по сталински маниер. Вечерта след митинга никой не беше задържан, но на сутринта прибраха Мария
Доганова (съпругата на Жак Петков от Копривщица). Видяла
я нейна съученичка-съседка, когато разхвърляла позиви, и разказала на баща си. Той като правоверен партиец побързал да
направи доноса си в партията и в милицията. Тъй като не се бяхме уговаряли да отричаме участието си в акцията, Мария разказала за някои от участниците. Арестували Илия Здравков –
строителен техник в мина Перник. Той имал неблагоразумието
да отрича, поради което го бяха пребили до смърт. На другия
ден арестуваха Боян Алексов Стефанов – работник в машинната служба – и моя милост Александър Наков. При разпита
не отрекохме участието си в акцията, като отстоявахме правото си на протест срещу Франко и че с нито една дума не сме
засегнали техния режим и власт. Тогава следователят-бияч
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Георги…(?) обърна разпита в друга посока: „Вие двамата сте
били преди 9-ти във фашистките затвори, анархистите ви имат
доверие и вие сигурно знаете кой от пернишката организация
поддържа връзките със София, Дупница, Радомир, Брезник и
Кюстендил?“ Ние отрекохме да знаем нещо от интересуващото го и започна един побой с палки и с юмруци срещу двама
ни. Накараха ни да си свалим обувките, но аз се съпротивлявах и докато те ги сваляха, започнах да ги наричам „фашисти“
и каквото ми дойде на устата. Боян обаче мълчеше като пън.
След като краката посиняха и се подуха, донесоха тенекии със
студена вода в които ги натопихме. Когато отоците спаднаха,
боят продължи отново и тъй като не даде желания резултат,
завързаха малките ни пръсти с оголения кабел на един индуктор от рудника и завъртяха дръжката му. След като и токът не
помогна – ние отричахме всичко, от което се интересуваха, –
разпитите и инквизициите продължиха 24 часа, след което ни
освободиха, без да са постигнали целта си, макар че новите
ченгета се оказаха по-настървени в опазване на „народната
власт“ от старите.
Описах този случай, за да го знаят младите анархисти, някои от които все още мислят, че фашизмът е по-голямата злина от болшевизма. •
Перник, юли 2012 г.
Александър Наков
Свободна мисъл бр. 7, 2012 г.
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Да си припомним 23 август 1939 г.
Да си припомним за позорния пакт, подписан между нацистка Германия и болшевишка Русия – пакт, наречен на името на подписалите го Рибентроп и Молотов.
Още докато бушува гражданската война в Испания, когато Сталин вижда и разбира, че тази революция не върви по
болшевишки калъп, нарежда на своите хора там да саботират
дейността на истинските революционери и в същото време започва да търси контакт с Хитлер. Нарежда болшевишките части да се изтеглят от Испания още през септември 1938 година,
а последните революционери се изтеглят през месец март 1939
година. Така Сталин е искал да увери Хитлер в своята искреност. Революцията приключва с поражение, благодарение на
активната и пряка помощ, оказана на Франко от страна на фашистка Италия и нацистка Германия, но и на хитрата помощ,
която му оказват така наречените Западни демокрации, като
създават комитет за ненамеса в испанските събития. Ролята на
този комитет е непряка, но ефикасна помощ за бъдещия диктатор на Испания.
При тези обстоятелства, когато революцията в Испания е
удушена от истинските врагове на свободата, става възможно
подписването на този позорен пакт.
Известно е как след това се развиват събитията. Хитлеровите орди нахлуват в Полша на 1 септември. Докато поляците
се надяват на някаква помощ, се намесва хитлеровият съюзник Сталин. На 17 септември болшевишките войскови части
атакуват в гръб отстъпващата полска армия. След като пленяват полските войници, от обикновените редници свалят униформата и ги пускат да се приберат в къщи, буквално по бели
гащи, а командният състав от ефрейтор нагоре е арестуван,
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натирен в лагери или намира смъртта си още в горите край
Катин и Виница. Тази част от пленниците са избити до един.
Дълги години светът не успява да научи за болшевишкото клане. Много по-късно Съветското ръководство е принудено да
признае това свое престъпление.
Как българските комунисти посрещат новината за пакта
между СССР и нацистите?
Почти всички, които познавах, си бяха глътнали езика. Не
знаеха какво да кажат. На помощ им излезе големият болшевишки капацитет професор Тодор Павлов. Той набързо, по
професорски, скалъпи една не много дебела брошура, озаглавена „Объркване на понятията“. В нея негова милост, след дълги усуквания, уверяваше своите съпартийци в необходимостта
от този съюз. Доказвайки с много професорски аргументи, че
в крайна сметка и ние сме социалисти и онези са социалисти,
само че „национални“ и че само този съюз може да унищожи
западната плутокрация.
Снабдени с това обяснение, българските болшевики (и
не само те) пасуваха. Затова царската полиция се впусна да
преследва само нас, единствените останали антифашисти. По
онова време в Югозападна България бяха разкрити и арестувани четири анархистически групи, подготвяли събарянето на
царския режим. Първата група беше в Кюстендил, втората в
Дупница, третата в Перник, четвъртата в София, с разклонения в почти цялата област.
В тези арести попаднах и аз, като през месец юли се озовах
в Кюстендилския затвор, където заварих дупнишките другари – осем-десет момчета. Имаше и трима болшевики, които
излежаваха стари присъди. Когато бях преместен в Софийския централен затвор, срещнах моите съподсъдими петима
души, а също и четирима болшевики, на трима от които съм
запомнил имената: Събин Енев, Владо Георгиев и Асен Григоров (добър есперантист). Всички те също излежаваха стари
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присъди. Най-голяма група бяха земеделците, четиридесетина
души – набедени, че извършили някакъв саботаж. От тях съм
запомнил Ценко Барев и бай Георги Халачев от Пловдив, който беше напълно сляп. Имаше и трима-четирима осъдени на
смърт, бяха оковани с вериги.
Болшевиките взеха да пълнят затворите чак когато техният
побратим Хитлер ги нападна.
Царската армия и полиция, верни приятели на нацистите,
никак не се церемоняха да хвърлят в тъмници и концлагери
всеки, който се опитваше да се опълчи на кафявата чума. Издаваха се сурови присъди за съвсем дребни неща. Помня, че
имаше един младеж от село Костуринци, който беше осъден,
задето казал пред някого, че „немците ще победят, когато баба
ми роди трамвай“.
Така българският режим си опръска ръцете и с болшевишка кръв. Те си го върнаха на „монархофашистите“ тъпкано-претъпкано след 9 септември 1944 година. Останахме обаче ние – свидетели на побратимяването им с фашистите, та се
втурнаха да гонят и нас.
В днешно време наблюдаваме как наследниците на тогавашните болшевики се впускат в политически флиртове със
сегашните царисти. Другаруват с наследника на Борис ІІІ,
който за отрязани партизански глави даваше по 50 000 лева,
нареждаше да се палят яташки къщи и подписваше смъртни
присъди, без да му мигне окото. Целта на флирта е ясна – да
не изпускат властта. Нищо не се е променило и няма да се промени. •
Александър Наков
Свободна мисъл бр. 9, 2012 г.
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ЕСПЕРАНТО

64-ти есперантски конгрес в България

От 6 до 8 септември в читалище „Н. Вапцаров“ в Благоевград се проведе поредният 64-ти конгрес на Българския есперантски съюз (БЕС), на който присъстваха около 100 делегати
и гости от цялата страна и съседна Сърбия. От много години
есперантистите от гр. Ниш посещават редовно нашите конгреси.
Като цяло конгресът беше добре организиран. В преддверието на читалището наш съидейник беше организирал филателна изложба със стотици марки, лепенки и пликове от писма,
получавани от цял свят в продължение на близо век. Изложбата беше доказателство за това колко хора по света използват
този прекрасен език.
От доклада на президента на БЕС проф. Божидар Леснов
се разбра, че повечето дружества в страната са закрити поради
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липса на хора и интерес към езика. Добре се представиха малко дружества с добри организатори и собствени клубове като
тези в Разград, Гълъбово, Казанлък, Сливен, Русе, Велинград,
Пловдив и Шумен.
Съюзният вестник, който излиза през 3 месеца в малък
формат има само 139 абоната за 2012 г.
От многото имоти, с които разполагаше съюзът, са останали твърде малко.
Млади хора също почти липсваха. Не се провеждат курсовете за изучаване на езика. Не се води никаква пропаганда
чрез средствата за масова информация.
Имаше предложения конгресът да се провежда вече веднъж на 3 години, което означава да се затъне още повече в
безизходица. Много делегати призоваха да се обърне по-голямо внимание на провеждането на курсове за изучаването на
езика и за подмладяване на състава.
Призовавам нашите млади последователи да изучат този
прекрасен и лесен за изучаване език. С това ще си осигурят
приятели от цял свят. •
Ал. Наков
Свободна мисъл бр. 10, 2012 г.
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16 ДЕКЕМВРИ, 1948 ГОДИНА
На 16 декември, рано сутринта, на вратата ни се почука
силно: „Отворете, милиция!“ Разбудиха всички – мен, жена ми
и двете дечица – Йорданка на 3 години и Марин на 9 месеца,
които заплакаха. Отворих вратата и видях двама милиционери
с насочени автомати. Зад тях цивилно ченге изрева: „Арестуван си! Обличай се и тръгвай с нас!“
Облякох се набързо, не ме оставиха да се сбогувам с близките. Отведоха ме в пернишката ДС, където съм бил и друг
път. Преди мен бяха прибрали всички другари от Перник и
околията. Очевидно „народната“ власт започваше някаква масова акция срещу анархистите. Освен мъжете, в ареста имаше
и три жени – Мария Доганова, Цветана Джерманова и Мара
Владимирова. Мара беше задържана като заложничка, докато
открият другаря ѝ Димитър Василев.
В последствие се разбра, че в концлагерите сме били изпратени над 600 анархисти – мъже и жени. Подобен внезапен
удар диктатурата не беше нанасяла на никой от многобройните си противници дотогава.
Докато бяхме в пернишкия арест, нашите другарки Мария
и Цветана пееха – те имаха богат репертоар от революционни
песни. Джандарите се опитаха да ги накарат да млъкнат, но не
успяха.
Поради големия студ чешмите в ареста бяха замръзнали
и не ни даваха вода – нито за пиене, нито за миене. По тази
причина храната, донасяна от близките ни, оставаше непокътната – жаждата беше непоносима.
Когато и нашата група беше отведена в концлагера Богданов дол, където ни стовариха, видяхме, че на портала пишеше „Трудово възпитателно общежитие“, а встрани, от ляво и
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от дясно: „Смърт на фашизма, свобода на народа!“ и „Мир,
труд, социализъм“. Значи тук щяха да ни възпитават и учат на
труд…
От една барака, която в последствие разбрахме, че са кръстили „Биячницата“, излезе Гершанов, началникът на охраната, когото познавах, и един, цивилен, който накуцваше. Това
беше небезизвестният шеф на „Общежитието“ – Ханджийски.
Гершанов изкомандва: „Стройте се, гадове!“ и ние чинно
изпълнихме заповедта. Строихме се по двама и той ни заоглежда със свиреп поглед. Започна да ни разпределя кой, къде
и какво ще работи. На мен рече: „Забойчик“, т. е. копач на въглища. След това ни съобщи и бараките за спане.
Бях придаден за помощник на един млад мъж – турчин.
Дотогава не бях влизал в рудник. Отправихме се под строй,
с песен към рудника „Толбухин“. Бях втора смяна. Разстоянието от „общежитието“ до работата беше около километър.
Охраняваше ни цял взвод милиционери, но те не влизаха под
земята. На излизане двама милиционери, въоръжени със заострени железни шишове, започваха да промушват натоварените с въглища вагонетки, та ако някой е решил да бяга, да го
умъртвят. Бях много изненадан, когато влязох за пръв път под
земята. Имаше офицери, които и на фронта не бяха изпитвали
такъв страх, а сега, влизайки в кръговете на тоя ад, започваха
да треперят – не вярваха, че ще излязат от него. Един от нашите приятели – агроном, чиято работа навън е била на полето, каза: „Дотук съм, свършено е с мене“, но после свикнаха с
работата в рудника, където от нас се искаше да изпълняваме
нормите на опитните цивилни миньори. Въпреки старанията,
това не винаги беше по силите ни и тези, които не успяваха,
минаваха през „шамарената фабрика“ на Гершанов или биваха
наказвани да стоят през цялата нощ под лампата – в средата на
двора.
Като забойчик изкарах три месеца. Справях се добре, но
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когато взривяваха въглищните пластове и галериите се изпълваха с гъст дим, аз капитулирах. Не можех да понасям проклетия пушек – повръщах и получавах силно главоболие. По
доклад и настояване на груповия отговорник, началството ме
премести на външен обект. За година и половина, през което
време бях в Богданов дол, преминах през всички видове работа в рудника: забойчик, клепач, шинар, маневрист, помпиер и
хаспелист.
В концлагера бяха изпратили на „превъзпитание“ хора от
почти всички цветове на опозиционната политическа палитра
и противници на режима: освен нас имаше малко троцкисти,
земеделци, социалдемократи, легионери, бранници, ратници,
„цар крумовци“, бивши офицери и полицаи, бивши народни
представители, министри и попове от всички вероизповедания. Последни докараха „гробарите“ – групи от граждани на
„народната република“, които на 2 юли 1949 г., когато „вождът и учителят на българския народ“ Георги Димитров хвърли топа, вместо да плачат и скърбят неутешимо, го ударили на
веселба, на ядене и на пиене, на сватби и на кръщавки.
За реда и тишината в концлагера се грижеха управителят
Ханджийски, шефът на охраната Гершанов и главният бияч –
Петър Гогов.
С „фината обработка на питомците“ беше натоварен друг
„възпитател“ – Пощаджиев. Когато първите трима пребиеха
някой, той го привикваше в своята канцелария и започваше да
го съветва с хитър, мазен и подвеждащ глас колко лесно може
да се отърве от всякакви несгоди, които могат да го сполетят
в бъдеще. Само да стане сътрудник на ДС, тоест да доносничи
за другарите си. Така функционираше мелачката и за съжаление, често безотказно…
Не бих се връщал към мрачните си спомени отпреди 64 години, ако напоследък средствата за масова дезинформация не
бяха зачестили с предоставянето на трибуна на всевъзможни
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палачи и оплаквачи на изгубения болшевишки рай. Правя го
най-вече заради младите, които не знаят истината за „епохата
на социализЪма“, когато болшевиките обзаведоха 86 концлагера и затвора, за да смажат духом и телом със своите садистични, инквизиционно-екзекуторски „мероприятия“ всичките
си противници. •
Перник, декември 2012 г.
Александър Наков
Свободна мисъл бр. 12, 2012 г.
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„ЗАБРАНАТА“ НА ПУШЕНЕТО

Закон или врата в полето?
Вървя по улиците на нашия град Перник. Сега съм в центъра, на „Търговска“. До вратите на почти всеки магазин (тук
те са един до друг) стоят млади жени, по една, по две – сякаш
рекламни манекени. Само че не са напълно неподвижни: държат в ръка вместо рекламни листовки димящи цигари, поднасят ги към устните си, всмукват жадно, като за последно. Само
че няма да е за последно, тук, отвън, „законът“ не ги лови.
Макар че е студено, все е някакво развлечение, при тая скука
в празния откъм купувачи магазин. Ще изпушат цигарата до
самия филтър, ще влезнат да се постоплят, а след това – отново навън, до вратата… По колко ли цигари се събират на ден
на всяка от тях?
Тази улица носи името „Търговска“, но същото е и на другите, пред магазини, офиси, ателиета… Не само в моя град.
Навсякъде.
След много дебати и промени през декември беше приет
закон, забраняващ пушенето в закрити помещения. Няма да се
спирам на аргументите и контрааргументите на поддръжниците и противниците на тоталната забрана, медиите достатъчно
подробно ги огласяваха: от страховитите данни на здравните
статистики до оплакванията на собствениците на заведенията
с намаляваща клиентела. Въпросът е друг: решава ли се със закон проблемът с тютюнопушенето? Реално намалява ли броят
на пушачите – на открито, у дома, в частни и непроверяеми
места?
Дали младите хора по улиците, в градинките, в дворовете
на университетите и т. н. с димящи цигари в ръце не демонстрират независимост и явно незачитане с по-голямо удоволствие след, отколкото преди законовата забрана? Нарушаването
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й не прави ли дори за начинаещите пушачи гадничкия вкус на
тютюна по-приятен?
Призивът за непушене не е от вчера. Преди повече от век
и четвърт, в следосвобожденска България, той е издигнат от
младата прогресивна интелигенция и подет от младежта по
градове и села. Тогава той е израз на нейния бунтарски дух –
заедно с опълчването срещу съсипващите човека пиянство,
безволие, безсмислие… Във всички по-големи селища възникват въздържателни групи, чиито членове високо прокламират
своята независимост от алкохола и тютюна. Още през 1895 г.
те вече имат свой вестник: „Въздържател“. Идеите на въздържателното движение се свързват тясно с идеите за свободата на личността от всякакви зависимости, в него се включват най-будните младежи. Появяват се едно след друго нови
издания: през 1919 г. – в. „Трезвеност“, през 1927 – „Трезво
общество“, през 1932 – „Трезва борба“, през 1935 – „Трезва
мисъл“, „Устрем“… Самите заглавия показват насочеността
и развитието на движението, включващо вече „цвета на обществото“ – от селските учители до университетските професори, лекари, технократи… То обединява нарастваща маса от
членове на все неугодни на властта различни идейни течения:
толстоисти, анархисти, комунисти, социалисти… Дейността
му не само не е подкрепяна от правителствата: за тях тя е повече от съмнителна, тя гледа на въздържателните съюзи (все
повече), издания, конгреси като на места за легални (все още)
огнища на непокорство и опасни идеи. Дейността им се възпрепятства, особено след звенарския преврат през 1934 г., а в
края на 1938 г. всички въздържателски вестници са спрени от
фашизираното правителство.
След септември 1944 г. първоначално отечественофронтовското правителство не възпрепятства възобновяването на
въздържателните дружества и издания, но твърде скоро те отново и окончателно са забранени. Новата власт не допуска ни-
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каква дейност, която не може да контролира.
Тази непълна историческа справка приведох само като аргумент към убеждението си, че не със закони и забрани, а само
с лично убеждение и свободна воля може да се постигнат реални резултати, дори когато се отнася за собственото здраве и
здравето на околните. Човекът – особено младият – има в себе
си неясни пориви за съпротива и непокорство, та и показност,
дори в своя вреда; всяка забрана, дори най-разумната, може да
ги провокира. Пътят на съзнателното и доброволно решение е
единствено перспективният. За да се тръгне по него обаче, е
нужна личностна стабилност, самосъзнание, самоуважение –
да гледаш на себе си като на най-ценна личност, която трябва
да доизграждаш, а не да разрушаваш. По онова историческо
време това например – да не пушиш – беше частица от бунта
на самоуважаващия се човек. Нима сега ще бъде обратното?
Как обаче да постигнеш самосъзнание и самоуважение,
когато си безработен, недоучен, лъган?
Ветераните анархисти – а те са ветерани и на въздържателното движение като част и легална форма на борба – имат
свой отговор, но той не действа във вид на поучаване, наготово. Следващите поколения ще го проверяват отново. •
Александър Наков
Свободна мисъл бр. 1, 2013 г.
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„ОСМОМАРТЕНСКА“

Дъщерята на семкаря
Бях ги виждал – малко момиче и още по-малкото му
братче – край количката, с която баща им обикаляше из Радомир и продаваше сиромашката си стока. Така, със семките, бай
Лазар успял да изхрани и изучи децата си. Това обаче научих
години по-късно, когато отново срещнах Емилия, момичето на
семкаря, в Перник. Тя вече беше чиновничка в Минната дирекция, а аз току-що, в края на септември 1944 година, се бях
завърнал от Скопския затвор.
Малко преди мен се бяха върнали от българските фашистки затвори и концлагери пернишките ми другари анархисти.
Бързо се свързахме, нетърпеливи да създадем организация.
Събрахме се една вечер в по-широкото жилище на Борис Сергинов. Бяхме малко над двадесет души, все млади. Като „подгряващо начало“ Мария Доганова прочете реферата си за великия анархист и географ Елизе Реклю – и ето, нашата младежка
организация вече си имаше име: след завладяващите думи на
Мария единодушно поискахме да я наречем на негово име.
На следващите събирания и акции на „Елизе Реклю“ много скоро започна да идва момичето от Радомир, Емилия, дъщерята на семкаря. Дейността ни беше легална: болшевиките,
все още на принципа „Смърт на фашизма, свобода на народа“, ни търпяха. „Старите“ анархисти, ветераните, им бяха известни – с мнозина от тях редовите „партийци“ бяха лежали
в затворите или заедно в партизанските отряди. Това бързо
се промени. Анархизмът определено се оказваше по-привлекателната, хуманна, независима от политическите игри и боричкания идея – и тя печелеше нови и нови привърженици,
особено сред младежта. Това новата власт не можеше да допусне. Започна с обикновена бруталност: заплахи, организи-
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рани побои (например нашите активисти Мария и Данчо на
минаване през с. Лесковец бяха нападнати и пребити от група
„опоненти“ ремсисти), последваха и други безнаказани „инциденти“… „Индивидуалният“ терор се засилваше – и скоро
беше организиран масовият, по примера и опита на „Големия
брат“ бяха открити 86 концлагера и затвора по цялата страна
за „враговете на народа“, т. е. на властта.
Няма да пиша тук за лагерите и затворите, само ще спомена имената на нашите 7 момичета, минали през тези болшевишки душегубки. Помня имената на всички, на някои – и
родните места:
Мария Лукова Доганова от гр. Копривщица; Цветана
Джерманова от с. Лесковец; Василка Трендафилова от София;
Магда Крумова; Виктория Шурулинкова; Николина Миндова;
и Емилия Лазарова от Радомир, героинята на този мой разказ.
В ранната есен на 1947 година Емилия напуска работата
си в Перник и става студентка в Софийския университет. Там
се запознава с Дончо Караиванов от Павел Баня, студент от
по-горен курс. Влюбват се, споделят общи убеждения, сключват брак, заживяват заедно, учат – докато на 16 декември 1948
година, два дни преди петия партиен конгрес, е предприета
обща („всенародна“) акция срещу анархистите. Емилия е арестувана, Дончо успява да се укрие, а по-късно и да премине
границата.
След „обработка“ в полицейските участъци жените анархистки от цялата страна са изпратени в концлагера Ножарево.
Там с труд и глад са „превъзпитавани“; по-късно са преместени в Белене, на остров Щурчето, където се грижат за многобройните свине и прасета… И така до есента на 1953, когато
всички лагеристки са освободени. Емилия отива да живее при
родителите на Дончо в с. Павел Баня.
След по-малко от година в околностите на Павел Баня се
появява… Дончо.
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Той не е сам. Другарите му са Христо Несторов (Ицата) и
Мильо Иванов (Казака), всички от Казанлъшкия край. И тримата са избягали нелегално от страната и сега са се върнали, за
да се включат в борбата срещу болшевишката диктатура.
Според западната пропаганда, по това време (1951-53 г.) в
България са действали успешно партизански и горянски чети.
Реалността се оказва съвсем различна. Властта е успяла да
неутрализира съпротивата на всички свои опоненти. Никакви
чети няма. Никаква организация. Контактите с неколцината
верни приятели, тук-там в селата, са само лични, в ролята им
на ятаци-снабдители (без които тримата не биха могли да оцелеят, още повече в планината с ранните студове и снегове).
Дончо обаче успява да изпълни личния си план: да изведе (пак
с помощта на стар приятел) Емилия. Тя просто облича палтото
си и тръгва без колебание.
Продължението е мъчително, развръзката трагична.
Изкопават землянка, високо, встрани от пътища и пътеки.
Не могат да излизат навън, за да не оставят следи по снега.
Разкрити са след мащабна блокада и претърсване на планината: участват два полка войска, над две хиляди милиционери и
доброволци – партийци и комсомолци от околностите и големите градове.
Четиримата се сражават, отдалечавайки се един от друг (в
три посоки, Емилия е плътно до Дончо) – с надеждата някой
да оцелее… Мильо е тежко ранен от хвърлена граната, изпада
в безсъзнание, впоследствие е заловен, лекуван, съден, смъртната му присъда е изпълнена в Софийския централен затвор
през 1954 година. Ицо стреля, докато има патрони, после ляга
върху последната граната, прави се на мъртъв и я взривява,
когато го заобикалят преследвачите…
Оставих разказа за Дончо и Емилия накрая. Познаването
на терена и късметът или ранното смрачаване им помагат да
се притаят в тясно дере и да изчакат дълбоката нощ. Тръгват
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по неочакван от преследвачите път: прекосяват шосето между селото и гарата Павел Баня, прецапват реката там, където
е най-плитка… Напускат блокирания район. През това време
копоите са нахлули в село Павел Баня и околните села, претърсват домовете на заподозрени симпатизанти, арестуват над
50 души. След подобаваща „обработка“ 11 от тях са съдени
като „помагачи“. Прекарват години в затвора…
Нощ след нощ Дончо и Емилия вървят на юг. Нямат храна. Нямат нищо освен компас. Цитирам дошлите до нас думи
на самия Дончо: „Пътуването през горите нощем, криенето от
всичко живо (хора и кучета) направи от нас нещастни диваци, които, като видеха овчари или дървари, ги заобикаляха,
вместо да отидат при тях да потърсят хляб… Беряхме по горите коприва, лападец, мокрец, млада трева, борови и букови
пъпки, разни стипчиви луковици, врански лук и козя брада и
ги ядяхме, за да живеем… Прегазихме безброй дерета, вади и
реки. Прекосихме неизброимо число баири и долове… Изнемощели от умора, глад, студ, мокрота и безсъние, ние просто
се влачехме като премазани змии, по цели часове и нощи успявахме да изкачим само по един връх или да минем само през
един дол, но… не се отказвахме да вървим на юг и все на юг“.
Броят дните: петдесет и шест.
На петдесет и седмия са на гръцка територия.
След време се установяват във Франция.
Там се ражда синът им. После умира Дончо. Последната
вест, отпреди доста години, е, че Емилия е неизлечимо болна.
В една милиционерска изложба в София – малко след описаните събития – имаше снимка с надслов „Терористката“.
На снимката е Емилия Лазарова, момичето от Радомир. •
Александър Наков
Свободна мисъл бр. 3, 2013 г.
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В ЛАПИТЕ НА ДЪРЖАВАТА

Подслушаните

Какво става, когато подслушвачите биват подслушвани?

Няколко седмици вече средствата за масово оглупяване ни
занимават със скандала как някого „незаконно и подло“ били
подслушвали с най-модерни технически средства. Брей че новина! Час сега ли се сетиха, че подслушването било „аморално, незаконно и отвратително деяние“? Мигар досега управляващите никога да са правели такова нещо?
Вярно е, че има от какво да се възмущават вестници, радио
и телевизии. Подслушването е отвратително и недопустимо.
Защо обаче надават вой професионалните подслушвачи?
Сетих се, когато преди години ми „позволиха“ да прочета
четирите папки собствено досие – над 1000 страници. От него
излиза, че не е имало ден и нощ да не съм бил подслушван и
наблюдаван, само дето тогава не е имало толкова модерна техника. Вместо микрофони използваха човешки уши – по-дълги
от магарешките, – каквито не липсваха.
Ето няколко цитата от нареждането на голямото Началство
до подчинените му слухари (правописът съхранен според оригинала):
СТРОГО СЕКРЕТНО
Екземпляр единствен
УТВЪРЖДАВАМ: НАЧАЛНИК НА ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ПОЛКОВНИК (подпис)
21.II.1970 г. – гр. Перник
За провеждане на оперативно мероприятие по ДОР „Идеолога“
Др. Началник,
От постъпилите данни по делото е видно, че обекта на
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разработка АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ НАКОВ се явява ръководител на анархистите в гр. Перник. Като такъв се стреми да създаде организация на анархисти, която да поддържа
духът им и ги запази. Предлага същата да се изгради по тройки и петорки. Отпочнал е събиране помощи за подпомагане
на близките на ликвидиран бандит. Притежава литература
с анархистично съдържание и той и синът му я разпространяват. Правил е изказвания, че трябва да се ползуват легалните организации за провеждане сбирки и поддържане връзка
с анархистите. При провеждане на конгресите на есперантистите установил връзка с чужденци. Поддържа връзка с
анархистите от цялата страна. Явява се близка идейна връзка на анархистите избягали от страната и намиращи се във
Франция Александър Димитров Алексов, Трендафил Станков
Марулевски, Емилия Лазарова и др.
С цел разкриване, документиране и пресичане на престъпната дейност на Александър Методиев Наков, предлагам да
се проведат следните
МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Чрез сътрудника „Николов“ да се изясни има ли създадени анархистични групи и организация. Кои лица влизат
в нея. Какви цели и задачи си поставят. Какво положение заема Наков в анархистичното движение в окръга и страната. Притежава ли литература внесена наскоро в страната
и каква. Пътища за проникване. На кои други лица Наков дава
литература. Има ли стремеж да се привличат млади хора за
анархисти и кои.
Срок 30.III.1970 г.
Отг. подп. Янков и м-р Васев
2. Чрез сътрудника „Свилен“ да се наблюдават връзките
на Наков от гр. Радомир и гр. Перник и чрез тях да се изясни
какво положение заема Наков в анархистическото движение.
С кои лица от страната поддържа връзки и на каква основа
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са. Наков или други анархисти поддържат ли връзки с бившите изменници и по какъв начин.
Срок 30.III.1970 г.
Отг. к-н Петров и м-р Дръндев
…
9. Прихванатата кореспонденция да се подлага на обработка за тайнопис и кодове.
Срок постоянен
Отг. подп. Янков, кап. М. Петров
…
16. Да се организира провеждането на „М-15“ и „М-30“ в
домът на Наков.
Срок 1.V.1970 год.
Отг. м-р Тасков, ст. л. Миланов, кап. Петров
…
22. Да се изучат районния инкасатор и районния електротехник, с цел ползването им за проникване в дома на Наков.
Срок 20.III.1970 г.
Отг. ст.л. Миланов
23. Да се установят и проверят възможностите на бившите сътрудници „Богданов“, „Владимиров“, „Милев“ и др.
работили по Наков за евентуалното им ползуване.
Срок 30.III.1970 г.
Отг. майор Тасков, кап. Петров
От цитираното личи колко майори, полковници и други
чинове са си изкарали повишения по служба, а след това са се
уредили с тавана на пенсията.
Не е за чудене, че станишевци не са във възторг, че тях ги
подслушват. Ще им се хората да забравят епохата на техните
батковци и татковци, когато подслушването не ги притесняваше. Нищо не е забравено – само журналистическата памет е
къса или се преструва на къса, че е по-безопасно.
Когато „пребивавах“ в небезизвестния концлагер Белене
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(остров Персин), освен обичайните „врагове на народа“, тоест
опонентите на болшевишкия режим, току почнаха да пристигат и „врагове с партиен билет“. Преди бяхме там земеделци, анархисти, троцкисти, ратници, бранници, царкрумовци,
просто недоволни селяни, бивши офицери и полицаи, царски
министри и депутати, че и гръцки партизани. И изведнъж –
нови затворници, от ония, които преди бяха верни слуги на
Партията си. Сред тях беше и Дончо Знеполски – известно
име. Пристигна добре обработен от „своите“ в душегубките на
ДС, едва на човек приличаше. Смачкан физически и психически до такава степен, че лагерното началство реши да използва
окаяния му вид за нещо по-полезно от това да копае дупки и да
троши камъни. Възложиха му отговорната работа на старши
на слухарите. Останалите му другари също ги уредиха – станаха старши на отделенията затворници, а той оглави „Култсъвета“. Това, което правеха навън, това правеха и в лагера – да
слухтят кой какво казва и да докладват на началството. Обикновените концлагеристи им викахме „антени“ или „хората с
ушите“, с големите уши.
Като се сетя колко пъти заради тия са ме лишавали от свиждане, наказвали са ме да не получавам и да не пиша писма, питам се: тогава ли антените са били по-успешни, или сегашните
микрофони?
Знеполски не стоя дълго в лагера. Пуснаха го и го реабилитираха. Това като че ли дава част от отговора на въпроса ми. •
Александър Наков
Свободна мисъл бр. 5, 2013 г.
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74 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО И 68 ГОДИНИ ОТ КРАЯ
НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

23 август 1939 г.

На този ден, след дълги двустранни и многостранни преговори и надлъгвания между бъдещите участници в надвисналата
война над света, нацистка Германия и болшевишка Русия подписаха Пакт за ненападение, придружен от допълнителен „Таен
протокол“, част от чието съдържание щеше да стане ясно и за
слепите по-малко от месец след полагане на подписите от „двете
високодоговарящи страни“.
Когато Пактът, получил названието „Рибентроп-Молотов“
(всъщност „Хитлер-Сталин“), стана известен и у нас, отечествените болшевики, които до този момент рекламираха своите
оферти за образуване на народни фронтове за борба с фашизма,
онемяха и забравиха за диалектиката, с която обясняваха всеки
факт и събитие и противоположните им. Тази им обърканост
трая докато от Москва се получиха инструкции за тълкуването
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на поредния ЗИГ-ЗАГ в така наречената генерална линия на Коминтерна. С деликатното обяснение на „изненадващата новина“
в Третото българско царство бе натоварен Тодор Павлов – преподавател по диамат (диалектически материализъм) в московския
„Институт за червена професура“. Той написа своите „Объркани понятия“ – книга, станала антикварна рядкост, защото след
9.9.1944 г. беше иззета от библиотеките и частните колекции и
унищожена, за да се скрие и тази позорна страница от историята
на сталиновия империализъм и неговата пета колона в България.
В нея „професорът“, събрал вода от девет дерета, обясняваше на партийното стадо, че в сключването на Пакта няма нищо
ненормално – касае се за договор между две социалистически нации – „съветската“ и национал-социалистическата на Хитлерова
Германия, които са образували общ фронт срещу империализма
„на плутократите от Англия, Франция и САЩ“.
Седмица след сключването на Пакта започна Втората световна война. Вермахта нахлу в Полша, след което Хитлер и Сталин
си я поделиха, а на следващата 1940 г. Червената армия окупира
Молдова, Бесарабия, Прибалтийските републики – Литва, Латвия и Естония – и обяви война на Финландия. Това стана със съгласието на нацистка Германия, а след победата над нея бе прието от „плутократите“, превърнали се в съюзници на Сталин, като
„свършен факт“.
Оттогава, като чуя болшевиките да говорят за „антифашизъм“, ми се повдига. Нито един-единствен от тях – в България и
навсякъде в Европа – не прояви кураж и принципност, за да се
обяви срещу Пакта и сталиновите идеологически и стратегически салтоморталета през периода 1.9.1939 г.-22.06.1941 г., когато
в избора между войната и позора, те избраха последния, но получиха и войната, която все още продължават да наричат „отечествена“, въпреки нейния неприкрит империалистически характер.
(Тя начена с пакта „Хитлер-Сталин“ и завърши с Ялтенското споразумение с плутократите от „великите демокрации“, в резултат
на което беше анексирана и колонизирана цяла Източна Европа.)
През горния близо двугодишен меден период между Москва
и Берлин, у нас нямаше нито един процес срещу БРП (к) и РМС,
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а техните членове се ползваха с благосклонното отношение на
„монархо-фашистката полиция“.
През този период, само ние анархистите бяхме под нейния
прицел. Само в Югозападна България бяха образувани четири
дела срещу деятели на Федерацията на анархокомунистите от
България: в Кюстендил, в Дупница, в Перник и в София и Софийска област.
След назначаването им на власт в БГ от окупационната Червена армия, първите прояви на техния „антифашизъм“ бяха насочени срещу разрастващото се влияние на анархистите. Някои,
като Васил Народа, бяха арестувани, почти на другия ден след
излизането им от Скопския затвор, където беше „настанен от съдиите в името на НЦВ Борис III“. Паралелно с концентрирането
на редица деятели на ФАКБ в лагера край Свети Врач (днешния град Сандански), БРП (к) започна опити за „идеологическо“
омаскаряване и компрометиране на анархизма в което взеха участие мастити агитпропи от рода на Рубен Леви. След като „теоретическата“ борба на партията и властта на ОФ претърпя фиаско,
болшевиките посегнаха към изпитания свой аргумент – тоягата.
Те откриха 86 концентрационни лагера и затвора за своите идейни и политически противници, в които изпратиха стотици анархисти. В процентно отношение спрямо членската им маса, ние
бяхме най-многочислени в сравнение с другите концлагеристи и
затворници от всички политически партии.
Пиша всичко това, за да не се забравя от нашите млади „антифашисти“, склонни да си „единодействат“ с изтърсаците на
маркс-ленин-сталинизма, ако не искат историята да се повтори,
този път на техен гръб. •
Ал. Наков
Свободна мисъл бр. 9, 2013 г.
БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА:
Не случайно, още преди парафирането на пакта „Хитлер-Сталин“, германският „ляв комунист“ Ото Рюле пише статията си:
„Борбата с фашизма започва с борба против болшевизма“.
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