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Глава 1. Партията на Черните Пантери

„Те казват, че са прави, защото имат оръжие.
– Добре! И ние имаме оръжие!”

Един от лозунгите на „Черните пантери“

1966 г. Оукланд, Калифорния

„Казаха ни, че имаме права, но къде са те? Наши-
те деца нямат право на образование, храна, достой-
на работа, а от вчера – и на живот. Вчера полицаи 
от щата Калифорния застреляха Матю Джонсън. 
Той беше на 20 години, учеше в колеж и се надяваше 
да стане първия в семейството си човек с висше об-
разование и достойна работа. Вчера вечерта се при-
бираше у дома след тежък ден и просто не се хареса 
на някакъв полицай. Матю не носеше оръжие, не упо-
требяваше наркотици – просто беше чернокож. Това 
беше достатъчно, за да го убият. Америка е велика 
страна на свободни хора, които имат право да защи-
тават живота и семейството си с помощта на оръ-
жие. Ще се погрижим тези права да бъдат спазени. 
От днес наши хора ще съпровождат всички полицей-
ски патрули в кварталите на чернокожите. Само че с 
една разлика – нашите хора винаги ще носят оръжие 
и то винаги ще е заредено“.

Хюи Нютън – 
един от основателите на „Черните пантери“
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Хюи Пърси Нютън (1942 – 1989) – американски пропагандист и 
правозащитник, един от основателите на партията на Черните 

пантери.

Животът на човека прилича на мита за Сизиф. Всеки път, 
когато буташ камък към върха на скалата, виждаш как той се 

търкаля надолу право към теб.
(Хюи Нютън)
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В края на 50-те години на миналия век Америка беше 
заляна от вълната на хипи културата. Странни хора с дъл-
ги коси, сплетени на плитки и с пъстри гердани протес-
тираха и се бунтуваха срещу властта с искания за мир в 
целия свят, равни права и свободи за всички граждани, 
извеждане на войските от Виетнам и… още нещо си. Това 
беше началото на нов етап в историята на страната. Бла-
гополучните и благопристойни 50-те години останаха в 
миналото. Всичко коренно се промени. Децата на богатите 
родители вече не искаха стабилен и задоволен живот, не 
искаха да завършват Оксфорд и Станфорд. Те искаха сво-
бода! След това и бедните поискаха свобода!

„Всички питат защо хората ме слушаха, защо пра-
веха всичко, което им казвах. Много е просто! Запоз-
навах се със самотно, грозно момиче, което никога не 
беше виждало нещо хубаво в живота си, което беше 
израснало в паркинг за каравани и едва сричаше, което 
от малко знаеше, че е глупаво и грозно. Водех я у дома, 
съб личах я, карах я да застане пред огледалото и казвах 
„Виж колко си хубава“. Само това – и тя беше готова да 
умре за мен“.

Чарлз Менсън – 
най-прочутият в света сериен убиец

И ето че веднага няколко членове на „семейство“ Мен-
сън нахлуха в дома на Роман Полански и устроиха кърва-
ва баня, след което написаха на стената с кръв само една 
дума – „свиня“. След още няколко месеца пък Чарлз Мен-
сън, абсолютно безобиден шизофреник, който е прека-
рал по-голяма част от живота си в затвора, беше обявен 
за най-голямата заплаха за живота на обществото. Леките 
наркотици се смениха с кокаин, доставен от Пабло Еско-
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бар1, а безобидните митинги на „децата на цветята“ бяха 
заменени от въоръжено нападение на Капитолия2 на щата 
Калифорния в Сакраменто.

Постепенно светът наоколо започна да се променя. Чер-
нокожите вече не искаха да ги асоциират само със слуги. 
Правителството се съгласи на компромис и им даде право-
та да участват в изборите, официално ликвидира училища-
та за бели и ресторантите с табелка „само за бели“. Днес във 
всяко едно елитно училище за деца на богати родители има 
поне едно чернокожо дете, което всички заглеждат с инте-
рес – като извънземно. Горе-долу по същия начин са нещата 
и с висшето образование. В колежа „Мерит“ в Оукланд през 
1962 г. имаше едва петима чернокожи студенти. При това 
повечето преподаватели се отнасяха към тях с презрение и 
тъмнокожите студенти бяха принудени да живеят не в бла-
гопристойните квартали до университета, а в гето в покрай-
нините на града. Животът в гето едва ли може да е от полза 
за някого. Там търсеха спасение от нападенията на Ку-клукс-
клан3 стотици и хиляди семейства, които се надяваха също да 
уредят живота си в сития и благопристоен Оукланд. Само че 
абсолютното мнозинство на жителите на бедните, пропити 
с несбъднати мечти домове, грешеше. Всеки ден 20-годиш-
ният Хюи Нютън и 24-годишният Боби Сил след занятията 

1 Пабло Емилио Ескобар Гавирия (1949 – 1993) – колумбий-
ски наркобарон и политически деец, спечелил милиони долари 
от наркотици. През 1989 г. списанието „Форбс“ оцени състояние-
то му на над 3 милиарда долара.

2 Седалище на федералната или щатската законодателната 
власт. Името идва от Римския хълм Капитолий, политическият 
център на Рим.

3 Ку-клукс-клан – ултрадясна организация в САЩ, която за-
щитава идеите за превъзходството на белите и белия национали-
зъм. В средата на 20 век Ку-клукс-клан беше и против комунизма. 
С тази организация се свързва понятието „линчуване“.
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в колежа се прибираха в гетото. Сутринта срещаха богатите 
и сити деца на обезпечените родители, които можеха да си 
позволят да плащат стотина хиляди долара за обучението 
им, след което обслужваха в близката до колежа закусвалня 
потомците на богаташите, а вечерта се прибираха в гетото – 
доста мрачен район в покрайнините на града.

Само за няколко години това място се превърна в аб-
солютно автономно гето със собствени закони за оцеля-
ване. В него на всеки ъгъл можеше да си купиш оръжие и 
наркотици, но нямаше нито едно училище или детска гра-
дина. Ако се случваше нещо, полицията никога не присти-
гаше на мястото на произшествието, макар че всяка нощ 
патрулираше по улиците. Служителите на закона не смя-
таха местните жители за хора. Като нищо можеха да спрат 
всеки един минувач на улицата, да го пребият и след това 
да го закарат в участъка, просто така, заради веселбата. 
Имаше и още един нюанс – патрулите винаги бяха съста-
вени само от бели. По онова време в полицията на Оукланд 
чернокожите сътрудници бяха едва 2% и не се очертаваше 
тази цифра да се увеличи.

Няколко пъти местните пребиваха особняците Хюи 
Нютън и Боби Сил, но най-често те биваха отвеждани в по-
лицейския участък, където прекарваха нощта в компани-
ята на скитници, само защото попадаха в полезрението на 
патрулите. Както и във всяко друго гето, полицаите отвре-
ме навреме убиваха някой от местните жители. В повече-
то случаи това се случваше, когато някой наркодилър или 
наркоман решаваше да избяга от местопрестъплението, но 
имаше и фатални грешки, когато убиваха хора просто така, 
превантивно. Всичко се случваше пред очите на местните 
жители и всички разбираха, че същото нещо не може да се 
случи в центъра на града.

Настъпи обаче денят, след който всичко трябваше да 
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се промени. Задължително! Един полицейски патрул спрял 
колата на 20-годишния Матю Джонсън. Полицаят му запо-
вядал да излезе от колата и да застане с опрени ръце на ка-
пака. Младежът се поинтересувал какво е нарушението му, 
в резултат на което получил силен удар в слънчевия сплит. 
Превил се болка, след което се обърнал и направил рязко 
движение с ръката. Моментално получил удар по главата 
с дръжката на пистолета. Партньорът на полицаят слязъл 
от колата и наблюдавал отстрани случващото се. Матю 
продължил да се препира с другия полицай и след минута 
в притихналата нощ се чул изстрел. Тъмнокожият младеж 

Партията на Черните пантери на протестна акция в Ню-Йорк.  
1969 г. Фотограф – Давид Фентън.

Искаме земя, хляб, жилища, образование, дрехи,  
справедливост и мир.

(един от лозунгите на „Черните пантери“)


