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ПРЕДГОВОР

Сборникът „Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското въс
тание“ е подготвен по случай 80 годишнината от това славно събитие в бъл
гарската история. Въстанието от 1903 г. е най-значителната изява в освобо
дителните борби на Македония и Одринска Тракия, ръководени от Вътреш
ната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). Народните
маси в тези две области правят решителен опит да отхвърлят чуждонационалното иго и да разчистят пътя на прогреса и демократичното развитие,
пътя на свободното национално самоопределение. Въстаниците проявяват не
виждан героизъм и записват светли страници в революционната летопис на
България.
Македония и Одринска Тракия остават и след освобождението на Бъл
гария от 1878 г. в пределите на Османската империя. Наистина, по силата
на чл. 23 и чл. 62 на Берлинския договор се предвижда да се въведат ре
форми във вилаетите на Европейска Турция и областите с преобладаващо
нетурско население да получат политическа и административна автономия.
Високата порта обаче не прилага реформите, а употребява всички усилия да
разгроми националноосвободителното движение в двете области. Същевре
менно турските власти се оказват безсилни да спрат разложителния процес
в империята и разрастващите се нацноналноосвободителни движения на
подтиснатите националности.
През тези десетилетия (края на XIX и началото на XX в.) най-изявена е борбата на българското население, оставено по силата на Берлинския
конгрес под османска власт. По същество тази борба е продължение на бъл
гарското националноосвободително движение от епохата на Възраждането.
Българската национална революция достига своя връх по време на Ап
рилското въстание от 1876 г. Освобождението на България (Княжество Бъл
гария и Източна Румелия) се съпровожда с дълбоки буржоазнодемократични преобразования. В същото време българското население в Македония
и Одринска Тракия продължава да страда от национален, социално-иконо
мически и религиозен гнет. Тук не са премахнати причините, които бяха по
родили българското националноосвободително движение и същевременно си
остават и задачите за отхвърляне на чуждото подтисничество. Селските тру
женици са подложени на безмилостна експлоатация от страна на едрите земевладелци-чифликчии; върху тях тегне произволът на корумпираната ад
министрация и притесненията на професионални разбойници. Паралелно с то
ва расте размерът на градската беднота, защото много търговци и занаят
чии се разоряват. Характерно явление за Македония и Одринска Тракия по
това време е масовата емиграция от тези области в Княжество България,’
където възникват различни групи и организации.
Вътрешната македоно-одринска революционна организация изградена през
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90-те години на XIX в. възприема основните принципи в идеологията и так
тиката на Българския революционен централен комитет и ги приспособява
към новите условия на борба. Върху развитието й оказват влияние и схва-'
щанията на социалдемокрацията и на радикално настроените среди в Бъл
гария. Основното нейно искане е да се предостави на Македония и Одри^
ска Тракия политическа и административна автономия, т. е. да се приложат
предвидените по Берлинския договор реформи. Автономията се свързва с
мисълта, че при благоприятни условия автономна Македония и Одринско
ще се присъединят към България или ще послужат като обединително зве
но за федериране на балканските народи. Дълбоко демократичният характер
на организацията е отразен в стремежа да се противопостави братското съ
трудничество на народите срещу тесногръдия национализъм на монархиче
ските дворове и управляващите върхушки в балканските страни, да се пре
одолее съпротивата на Великите сили.
Териториалният обхват на Вътрешната организация включва не само Ма
кедония, но и Одринска Тракия и се опира преди всичко на българското на-)
селение в тези области. Комитетите си служат с българския книжовен език,
на който се издават революционните документи и книжнина — програми, ве
стници и брошури. Ръководителите на освободителното движение начело с
Гоце Делчев и Дамян Груев са в мнозинството си преподаватели в българ
ските училища и са горещи български патриоти.
Княжество България се превръща в база на Вътрешната организация. В
четите израстват и се възпитават плеада предани дейци на революционното
дело, беззаветно отдали живота си за свободата на Македония и Одринска
Тракия. Като войводи и инструктори участвуват много военнослужещи — офи
цери и подофицери от българската армия, а в освободителните борби се от
зовават доброволци от всички краища на България.
Конгресът на Вътрешната организация, състоял се в началото на януа
ри 1903 г. в Солун, определя курса за въоръжено въстание, непосредстве
ната подготовка на което започва незабавно. Този курс предизвиква остри
спорове в Организацията. Независимо от това са свикани окръжни конгре
си, които привеждат в наличност оръжието и бойните сили, като избират
и ръководните тела. Конгресът на Битолския революционен окръг заседава
в Смилево от 19 до 24 април 1903 г. и избира Главен щаб в състав: Д. Гру
ев, Б. Сарафов и Ан. ЛозанчевлОт 28 до 30 юни 1903 г. в местността Пет
рова нива, край Малко Търново, в Странджа е свикан конгресът на Одрин
ския революционен окръг. Определено е Главно боево тяло, в което влизат
М. Герджиков, Л. Маджаров и Ст. Икономов. Поради гибелта на Г. Делчев,
загинал в сражение с турския аскер при с. Баница, Сереско, конгресът на
Сереския революционен окръг се отлага за началото на м. септември и се
провежда в Пирин планина.
На 20 юли 1903 г. — празника Илинден, населението на Битолския рево
люционен окръг, съгласно решението на Смилевския конгрес въстава срещу
вековния поробител. На отделни места наред с българите въстават и вла
сите. Пламъците на въоръжената борба обхващат Битолско, Охридско, Кичевско, Леринско, Костурско и отчасти Прилепено. Водейки активни настъ
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пателни действия, въстаниците нападат и унищожават неприятелските вой
скови части, овладяват Крушево, Смилево, Невеска и Клисура. В Крушево
под ръководството на Никола Карев, член на БРСДП, е установена рево
люционна власт и е създадена Крушовската република. Във въстание
то вземат участие българи и власи, а в новосъздадената власт са представе
ни народностните и религиозни групи в града: българи-екзархисти, власи и
гръкомани. Тук на дело се осъществяват революционните принципи на
ВМОРО.
В Солунския, Струмишкия и Скопския революционен окръг въстаническите действия се развиват съобразно със събитията в Битолския револю
ционен окръг. Активизират се акциите на четите. Извършени са атентати
срещу обекти на неприятеля.
Пламъците на въоръжената борба в района на Странджа избухват на
6 август 1903 г., на празника Преображение. Четите разпръскват турските
части и установяват контрол над селата. Въстаниците се вдигат на борба
с изключително голямо въодушевление. Те освобождават градовете Василико и Ахтопол. Върховното боево тяло издава възвание до местното гръцко
население, с което го кани да подкрепи освободителното дело. Революционнодемократичната власт в района просъществува повече от 20 дни. Въста
ниците наричат своята освободена земя „Странджанска комуна“.
В Родопите също се засилва партизанската дейност. Тук е формирана
голямата чета на Пейо Шишманов, която приковава значителни неприятел
ски сили.
В Сереския революционен окръг четите активизират дейноста си преди
определената от окръжния конгрес дата. Тук пристигат и четите на Вър
ховия комитет. Водят се кръвопролитни сражения. Най-значителни са въстаническите действия в Разложко. В самия Разлог четниците и местните въс
таници се сражават с нечувана храброст и дават много жертви. След оже
сточена борба е запалена и Белица.
Турското правителство предприема сурови мерки и потопява в кръв и
пламъци въоръжената борба на въстаналото население. Особено ожесточе
ни са сраженията в Битолския революционен окръг — централното огнище
на въстанието. Разгромена е Крушовската република. На Мечкин камък с
геройската си смърт войводата Пито Гулев се превръща в легенда. Главни
ят щаб начело с Дамян Груев се обръща към българското правителство за
решителна намеса в полза на въстанието. Като излагат положението във
въстаналите области, членовете на щаба заявяват: „Поставени начело на
народното движение тук, ние апелираме към вас от името на роба бълга
рин да му се притечете на помощ по най-ефикасен начин — чрез война. Верваме отгласът е същият у народа в свободна България“.
Турските войскови части осъществяват планомерно настъпление срещу
въстаниците и в Странджа. Тук е извършен морски десант в гърба на че
тите. Сред многобройните и скъпи жертви е и прославеният войвода Георги
Кондолов.
Въоръжените сблъсквания на цялата територия на Македония и Одрин
ско продължават повече от три месеца. Въпреки самоотвержената борба на
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народните маси въстанието завършва с неуспех. То се оказва недостатъчно
подготвено, а вътрешната и международната обстановка — неблагоприятна.
България, гледана недоброжелателно и от Великите сили и от съседните бал
кански държави, не е в състояние да се намеси решително — т. е. чрез вой
на, и чрез общи, обединени усилия да се достигне до националното освобо
ждение на угнетеното население.
Въпреки, че не постига поставените си цели, въстанието играе важна
роля за по-нататъшната борба в Македония и Одринска Тракия. Заветите
на борците от 1903 г. са трайно съхранени в паметта на поколенията. Те
са източник на вдъхновение в продължилите по-късни борби. Тези завети
и днес са пример за патриотична гордост и вдъхновение на днешните поко
ления в изграждането на светлото бъдеще на нашата родина.
*

*

*

Предложеният на вниманието на читателя сборник е първият от
томовете на поредицата „Дневници и спомени за българската история“,
съвместно издание на Главно управление на архивите на Министерския съ
вет и на Издателството на Отечествения фронт. Чрез новия сборник се пра
ви опит да се хвърли допълнителна светлина върху подготовката, избухва
нето, развитието, поражението и последиците на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Поместените в тома материали потвърждават бъл
гарския народностен характер на въстанието и разкриват масовото участие
на населението от Македония и Одринско във въоръжената борба, органи
зирана и ръководена от Вътрешната македоно-одринска революционна ор
ганизация (ВМОРО).
Материалите в сборника обхващат периода от свикването на Солунския
конгрес на Вътрешната организация (2—4 януари 1903 г.) и вземането на
решение за вдигане на въстание до късна есен, когато Главният щаб прие
ма решение за прекратяване на въоръжената борба и пристъпва към раз
пускане на четите, когато се водят и последните сражения преди оконча
телното потушаване на въстанието.
В сборника са включени преди всичко непубликувани до сега дневници
и спомени представени от Централния партиен архив при ЦК на БКП, Цен
тралния държавен исторически архив, Българския исторически архив при НБКМ,
Окръжния държавен архив — Благоевград, Окръжния държавен архив —
Бургас, Окръжния държавен архив в Пловдив и Окръжния исторически му
зей в Благоевград. Подбрани са документални материали, както на ръко
водители, така и на обикновени, редови четници, на дейци на Вътрешната
македоно-одринска революционна организация и на Върховния македоноодрински комитет. Включени са и отделни спомени на лица, не взели пряко
участие в бойните действия, но които са имали възможност непосредстве
но да наблюдават описваните събития. Материалите са написани лично от
самите автори или са записани по техен разказ от други лица.
В сборника не са включени материали за отзвука на въстанието в дру
гите страни. По този въпрос се подготвят други сборници, които ще бъдат
обнародвани успоредно с настоящия.
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Редакторите и съставителите са се стремили да обхванат въстаническите действия във всички революционни окръзи. Дадено е предимство на Битолския и Одринския, където участието на населението е най-масово. При
наличието на няколко дневници и спомени за определени събития е извър
шен подбор, като са включени онези от тях, които са най-обхватни и до
стоверни. Списък на непубликуваните, но съхранявани в архивите други
дневници и спомени са посочени в края, с оглед научните интереси на изсле
дователи, краеведи и пр. в бъдеще.
Материалите са обособени в две групи: дневници и спомени. Вътре в от
делните групи публикациите са подредени в азбучен ред по личните имена.
Всеки дневник или спомен се предхожда от името (собствено, бащино и фа
милно). В онези случаи, където не е установено пълното име на лицето,
посочено е само първото и второто или първото и третото име. Биографич
ни сведения за автора се дават съвсем накратко в началото, като се отчита
че най-ценни сведения за лицата се съдържат в самите дневници и споме
ни. Материалите не са специално анотирани от съставителите. Запазени са
и оригиналните авторски заглавия.
В онези случаи, когато липсват мястото и датата на съставянето на дне
вниците и спомените, съответните данни се установяват от съставителите
по съдържанието или по други документи. В тези случаи данните са поста
вени в квадратни скоби, което е отразено в обяснителните бележки под ли
ния. Датите в материалите, писани до 30 март 1916 г. са по стар стил, а
писаните след това — по нов стил. Подчертаните в оригинала места са да
дени в курсив. Същото се отнася и до написаните с едър шрифт текстове
в оригинала. Такива текстове са обяснени под линия. В случаите, където
автора не е довършил мисълта си или загатва, че следва ненаписан текст
е означено с три последователни точки. Съкратените места от текста от съ
ставителите, които обикновено се отнасят за събития и дейности на автора
преди или след възприетите граници на периода, нецензурни изрази и дру
ги са обозначени с три точки поставени в квадратни скоби.
Направени са обяснителни бележки само на онези факти, събития и яв
ления, които не са намерили обяснение в публикувания текст на спомена
или не са общоизвестни. Не са дадени бележки за отделни споменати ли-*
ца, тъй като те се повтарят в почти всички документи. С оглед да се из
бегне повторението в бележките към сборника е съставен именен указател
с кратки данни за дейците и споменатите лица.
Правописът е осъвременен, като са запазени всички езикови и стилни осо
бености. Правописните и явни машинописни грешки, които в много от ма
териалите изобилствуват, са поправени.
Поместените в сборника дневници и спомени се обнародват по оригина
лите, съхранявани в архивните хранилища. В бележките е посочено дали съ
ответният материал е публикуван до сега напълно или в друг вариант.
Сборникът „Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското въс
тание“ е само една малка част от многобройното документално на
следство, което се съхранява в българските архиви за тази голяма народ
на епопея. Редакторският и съставителския колектив е уверен, че не само
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по повод на 80 годишнината, но и в бъдеще, ще излязат от печат нови до
кументални издания, които не само непосредствено и автентично ще раз
крият историческата правда за причините, характера и целите на въстани
ето, но и ще покажат най-ярко патриотизма, героизма и величието на хи
лядите му герои — ръководители и обикновени бойци.

•

ЛЮБОМИР ПАНАЙОТОВ
ДОЙНО ДОЙНОВ
ДИМИТЪР МИНЦЕВ

ВАСИЛ ХРИСТОВ ЧЕКАЛАРОВ

Костурски войвода роден 1874 г. в с. Смърдеш, Костурско.
Работил няколко години в България, сменявайки няколко за
наята: обущарство, каменоделство, зидарство. През 1901 и 1902
г. на два пъти заминава за Гърция за закупуване на оръжие.
След убийството на костурския войвода Кузма Стефов и на
Лазар Москов (1902 г.) оглавява ръководството на Костурския
район. От тук започва неговата войводска дейност. В негова по
мощ са Пандо Кляшев, Никола Андреев, запасният подпору
чик Георги Папанчев, заместен през есента от Иван Попов и
Митро Влаха.
След потушаването на въстанието Васил Чекаларов, заед
но със сестра си Зоя, с Пандо Кляшев, Лазар Киселинчев идр.
се прехвърлят в планината Грамос, минават гръцката граница
и отиват в пристанището Арта. Оттам през Белград се приби
рат в София. Васил Чекаларов загива в сражение с гръцки вой
ски на 6 юли 1913 г.[•]

[•••]

Щом слезнахме долу в ливадите ни посрещнаха около 80
момчета на възраст 10—15 години, те ни поздравиха с гръмо
гласно „ура“ и ни последваха близо при селото, посрещна,<ха
ни всичко що е мъжко от Смилево с непрекъснато „ура“! При
брахме се у Павле Галевски на квартира. През цялата Преспа
и Ресенско не намерихме такъв дух, както тук в Смилево. Ми
направи впечатление и самата местност. Балканисто и облече
но с гора, доста обаче, много унищожавана гора от кюмюрджиите. Смилево е село чисто българско с 350 къщи на горе. Вси
чките смилевчани се прехранват само с майсторлък (градене
на здания) от никъде другаде нямат никакъв приход, нямат нито ниви, нито ливади, всичко на купено. Владее голяма сирома
шия. Смилевци са потекло от Дебранци. „От мияците“. Всич
ко е запазено: по носия, наречие, обичай и пр. . . . според както
ни разправиха, никога обиск [в] цялото село не е станал до днес
от страна на аскерите, четите тук намирали пълно спокойствие
и много било посещавано, имали първокласно училище.
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14 АПРИЛ — СМИЛЕВО — ПОНЕДЕЛНИК
Днес денят прекарахме в спане, само едно писмо Сарафов
писа за Битоля, в което говореше за по-скоро да стане събрани
ето и пр. аз го шифрирах и нищо друго, вечерта се преместих
ме в друга къща.
15 АПРИЛ — СМИЛЕВО — ВТОРНИК
През целият ден се излежавахме и чакахме отговор от Би
толя за събрание. Вечерта с дружината си дойде Цветков. От
Битоля съобщиха, че скоро ще пристигнат. През тези дни при
стигнал в Битоля от заточение Даме Груев1 и обеща да дой
де да се видим (Даме е родом от Смилево). Вечерта се научи
хме, че бил убит от турците-башибозуци някакъв селянин. Ние
останахме тук [и] се преместихме в друга къща.
16 АПРИЛ — СМИЛЕВО — СРЯДА
Дойде при нас войводата Цветков за първи път се срещна
хме и се запознах с него, той бил назначен учител в девическия
пансион, родом бил от Плевен, подгонен от правителството ус
пял да избяга и влезнал в четата, бил като запасен подпору
чик, тук пред нас се яви с офицерски дрехи. Вследствие голя
мата сиромашия в Смилево всички отиват да търсят работа в
Битоля. Днес потеглиха около 30 души. Още не достигнали под
селото Сухи дол, проклети няколко турци от селото турско Обедник, — което стои на пътя им, дочакват ги на пусия и застрел
ват двама на място и един раняват. Турците от Обедник би
ли опълчени против смиленчани, вследствие на едно убийство
направено на един звяр турчин от Обедник, от страна на смилевдани и то вътре на пазаря в самото Смилево. Сума жени за
минаха за Битоля да се оплачат на консулите. И вечерта ос
танахме пак в същата квартира.
17 АПРИЛ — СМИЛЕВО — ЧЕТВЪРТЪК
Към пладне донесоха двамата убити в село и ги погреба
ха, на опелото им отидох, Сарафов държа реч. От Битоля дой
де Даме Груев и съобщи, че идели с четите битолчани: Геор
ги Пешков, Георги Попхристоз и Лозанчев. Вечерта Сарафов
отиде у Груев да се видят и там остана на престой, а ние ос
танахме пак в същата квартира (Велян Бунче, Андрея Макрие — убитите смилевчани).
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4 18 АПРИЛ — СМИЛЕВО — ПЕТЪК
Събрахме се няколко души от пристигналите делегати, за
да не губим напразно времето и разменихме разни мисли по
положението на районите, понеже отсъствуваха и се очакваха
мнозина да пристигнат от районите, затова се задоволихме са
мо с една „Яуди шашарма“. Без да дойдем до някакво заклю
чение по някой въпрос. Даме Груев ни се представи като де
легат на Централния комитет.
19 — АПРИЛ — СМИЛЕВО — СЪБОТА
Като видяхме, че няма да пристигнат всичките селски де
легати и като времето не позволяваше повече, да гибим вре
мето напразно, за това реши се, да се постъпи към по-сериоз
на работа, всичките взети решения и предложения да се съста
ви протокол, за да се пази редът в говоренето избра се Даме
Груев за председател, секретари Георги Попхристов и Цветков.
Аз няма да преписвам тук всички въпроси, защото резюмето
на всичките заседания и решения е поместено в протокола, кои
то ще изложа по надолу.
На първо място ще кажа за поведението и делата, което
държеше Битолското началство, всички ръководители и войво
ди от провинциалните райони, се оплакваха от окръжните ръ
ководители, поради недобрата им обноска и лошото обръщение
в писмата. Ние мислехме само с нас да е ставало така, но ка
то видяхме други още повече да се оплакват, ние всичко им ос
тавихме, Атанас Лозанчев, който най-вече водеше кореспонден
цията, се развика пред в;сички и не го събираше от мъка. Като
видяхме така, всички се произнесохме да се изоставят тия ча
стни дертове и така Лозанчев се успокои.
От Битоля пристигна писмо от Лука Джеров, пишеше след
ното: „В Солун I— Отоманската банка е хвърлена на въздуха
с динамит, низ града са хвърлени бомби и са избити няколко
германци, има клане на българи, един французки параход е по
топен пак от наши работници. Инициаторът е заловен. Паса
жери от Солун няма да става* два дена.. ,“2
Това ни изненада! Даме Груев почна да ни разправя разтре
вожен следното:
— Да ги вземе дявола аз още когато заминах от Солун,
тия пакостници се хвалеха и не дочакаха до деня на въстание
то, те ни костваха повече от 250 лири. Те са около 15—16 ду
ши неразбрани хора, винаги нашите братя солунци биваха за
плашвани. „Ако не ни дадете пари, или ако хванат някой от
* В мисъл „има“.
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нас ние веднага ще подпалим динамита. Един от нас щом да
се изгуби няма да щадим нищо. . Винаги така ни заплашва
ха. Аз предложих* да ги унищожим, но и тук срещнах мъчнотия,
не можеше да ги съберем всички, пък по единично не бе въз
можно, защото пък щяха да си изпълнят, своите планове и ето
що направиха, да ги вземат дяволите. Така горе долу привър
ши Груев.
Сарафов, той ми разправи насаме, че те били изпратени
от него в Солун и те така си я извършили мисията както им
беше зарекъл, повече от 300 лири бил им дал на неми**, докато се сполучи това, за гдето са побързали не знам коя е при
чината, но в(се трябва да ги угрозяваше нещо, та затова по
бързаха. Както и да е, аз се радвам от душа и нека си говорят
Груевци и к о м п а н и я * * * , те мислят и другата година да
не дигат въстанието, но както и да е, това, само по себе си ще
си дойде... Така завърши Сарафов възхитен от новината со
лунска.
20 АПРИЛ — СМИЛЕВО — НЕДЕЛЯ
Откри се заседанието за разпореждане на разните въпроси.
Различни фигури представляваха различните мнения, се даваха
едни от други, все едни оригиналности, повечето време ни ми
наваше по разни препирни, отколкото по полезни въпроси. Дой
де ред да се избере един Щаб, и във всеки район ръководителни тела. (Това се взе образец от нашето Костурско, искаха да
го приложат на всякъде, но за жалост никой не можеше да раз
бере, как трябва да съществува това ръководителство. По дру
гите райони се работело само с няколко войводи и те всичко
вършеха. За даване някои сведения само, е имало заседнали
ръководителни тела низ градовете, но те си губили значение
то пред войводите).
■
В Щаба се избраха Борис Сарафов, Даме Груев и Атанас
Лозанчев. Избраха срещу тях в запас още трима, (това, фигу
рира в протокола, та няма тук да излагам подробностите). Из
браха се ръководители за всички райони, само за Ресенския и
Преспанския срещна се мъчнотия, защото ръководителят Ни
кола Кокарев и войводата Арсов, се караха, поради причина,
Арсов като войвода когато се движел из селата, всичко усво
ил и всячески се мъчел да подбие авторитета на търпеливия до
бродушен Кокарев. Той макар и да виждаше ясно това, но ни
най-малко не обръщаше внимание, на тия Арсови деяния. Най* В мисъл „тях“.
** В мисъл „тях“.
*** Написано с разредна в оригинала.
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сетне тозиттриятел Арсов, като почнал да блудствува и след
като останала една жена непразна, това Кокарев не можа да
го понесе, от тогава почна да го мрази, така щото живеенето им
на двамата беше вече невъзможно, за това трябваше да се раз
делят.
Тук се срещна мъчнотия да го преместят Арсов от Ресен,
се опасяваше да не стане някой втори Коте, затова пък справе
дливия Кокарев се назначи заедно с Велето Смилевчанче (Пен
чо) за Преспата, а Арсов пак си остана да плоди Ресенското.
(Това било справедливост! Сам Сарафов като член от Щаба
не можеше да го понесе това, но и той отстъпи като виждаше
другите да прикриват).
21 АПРИЛ — ПОНЕДЕЛНИК — СМИЛЕВО—
22 — АПРИЛ — ВТОРНИК и 23 — АПРИЛ — СРЯДА
През тия дни заседанията продължаваха, с дългите им ра
зисквания и неразбории. Изпъкна въпроса за деня на въстани
ето, най-вече бе против войводата прилепени Петър Ацев, защото не било въоръжено Прилепено.
Някои от другите райони се произнесоха по-скоро да е де
нят, а някой по-късно. Ние Костурчани искахме да се ускори
денят, защото положението у нас е нетърпимо, поради следни
те причини:
От Битоля ни беше писано още в началото на месец януа
ри да викаме чужденците (гурбетчиите) и да не разрешаваме
селяните да си отиват в чужбина. Това направихме и човеци
те си дойдоха без пари, вследствие на което гладът немилостиво
из Костурско почна отдавна да върлува, освен това, Бнтолското окръжно имаше такъв дух, щото щом пукне пролетта, тряб
ва да се обяви въстанието и затова всички чакат денят с нетър
пение, от друга страна, четите в нашия край се намножиха, потерите се усилиха. Гръцкият владика заедно с капитан Коте,
предава движението ни и в случай на едно нападение на някоя
чета ще се подигне населението и ето ти частично въстание.
Зададе се въпрос: къде ще намерят костурчани храни за во
дене на въстанието, на това им отговориха: „Да му мисли на
чалството, защото населението знае, че има началство, което
се грижи за всичко и затова поисках да се разисква този въп
рос, обаче отговора бе мълчание, разбира се на въпроси, които
не лесно се отговаря така. Вън от туй от Солун бяха ни обе
щали да ни отпуснат една сума за поддръжката на гладните,
но като мина во Солун Даме Груев (на връщане от заточение)
спря сумата, която беше на първа ръка 100 лири, да се изпра
ти за Костурско. Тоя господин без да знае положението си да2. Илинденско-Преображенеко въстание
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де мнението да не се изпратят суми за костурчани, докато той
не провери и не пише на солунчани, та казвам, вследствие да
дените разни мнения за деня на въстанието, остана да се доло
жи на Централния комитет, или по-добре на случая.
На това отгоре дойде известие от Битоля, че там има кла
не на българите, имало около 15—20 души. Повод на това да
ли турците, види се турците обидени от Солунската случка,
предумишлено това го направили. Ето как ни разправяха:
Полицейските подгонили две българчета и като не се пре
дали гърмели по момчетата, едното се отвърнало и застреляло
един от полицейските, тогава още повече се разярили турците
и като не можели да заловят същото момче, почнали да напа
дат на млекарите, касапите и разните работници българи.
Това известие много ни улесни в разискването, за разреше
нието на деня на въстанието. Тия, които искаха да се отлага
въстанието почнаха да казват, че не може вече да се крепи по
вече. На това отгоре ни се извести, че во селото Цапарци (Битолско) има сражение, между селяните и турците-башибозуци
от ближното село Кожени. Тов|а още повече ни разтревожи и
веднага изпратихме четите на помощ.
24 АПРИЛ - СМИЛЕВО - ЧЕТВЪРТЪК
Днес се преписа протокола на чисто и се подписа от деле
гатите (съдържанието на протокола ще го поместя по-доле),
между делегатите и щаба имаше частно разбиране, по разни
въпроси. Ние най-напред поискахме ред, обаче, не ни се даде
никакъв отговор, на зададените въпроси затова, се разкарахме со Лозанчев и со Груев, само Сарафов ни подкрепяваше и
ни съчуствуваше, защото той посети краят ни и знае що е глад.
Груев обеща веднага да пише во Солун, за да се отпуснат па
ри за гладуващите. Вечерта се разделихме и ние заминахме за
Златари заедно со Папанчев, Михаил Чеков (леринци и Васил
Попов от Ст. Загора), който беше назначен за Воденско да
бомбардира някои железни мостове от линията. Леринци не ми
наха през Преспата, защото во Леринско и Битолско има мно
го движение на аскери. Забравих да забележа: В Леринско в
село Кърпещина има сражение со четата на Петър Тинев и потери- Три четири момчета били убити, аскери имало убити по
вече от 30—40 души, бяхме придружени от Кокарев со дружи
ната му.
Ето съдържанието на протокола от Конгреса:
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ПРОТОКОЛ
'

На революционния конгрес во втори Мак[едоно — ]
одрински революц[ионен] окръг

З А С Е Д А Н И Е 1-во
Днес деветнадесети април хилядо деветстотин и трета годи
на, час дванадесет по турски сутринта, по поканата на ръково
дителите на П-ри Мак[едоно —] Одрински окръг, се събрахме
во място посочено от него, село Смилево — Битолско, окръж
ните ръководители на Битоля: Атанас Лозанчев, Георги Попхристов, Георги Пешков. Делегати от Централния комитет Даме Груев, Борис Сарафов, Димитър Дечев. Делегати от подви
жните горски ръководителни тела (и неподвижните градски),
Битолско, Пелистерски участък: Георги Сугарев, Смилевски —
Гявотско: Цветков, Мориховско: Никола С. Петров; Костурско — В. Чекаларов и Кляшев; Леринско — Георги Папанчев
и Чеков; Ресенско: Кокарев, Славко Арсов, Велян Илиев и Па
найотов (поручик), отсъствуваха делегатите от районите: Демир Хисарски, Крушевски, Кичевски, Прилепени и Охридски.
Обаче бяха на път и се очакваха да пристигнат. Преди да се
пристъпи към дневен ред и да се открие конгреса, обяви се от
окръжните ръководители, че се свиква настоящия конгрес, во
когото ще се предложат ред въпроси, но за да се спази реда,
ще трябва да избере един председател и нужното число за се
кретари. Предложи се и се избраха за председател Даме Груев,
а за секретари: П. Цветков и Георги Попхристов, след което
се пристъпи към разглеждане [на] въпросите. Предложените
окръжни ръководители. Пред вид на туй, че някой от делега
тите отсъствуваха, на дневния ред са п ъ р в о н а ч а л н о из
браха се, за разискване следните въпроси: Разпределение на
военните и морални сили; подготовка до и във време на въс
танието.
В т о р о : Длъжности и права на началническия персонал.
До и във време на въстанието.
Т р е т о : Що да се прави со не въоръжените и несгодни хо
ра стари, жени и деца во време на въстанието.
Ч е т в ъ р т о : Кой е собственик на оръжието?
П е т о : Уравновесяване на оръжието.
Ш е с т о : Определяне времето за въстанието, всестранно об
мисляне по казаните въпроси реши се:
1-во. За да има правилно ръководене на въстанието силите
на окръга и командуването се разпределиха както следва:
Един главен щаб за целия окръг, районни началници, вой
води и въстанници.
За в Главния щаб избраха се следните лица: Д а м е Г р у19

е в, Б о р и с С а р а ф о в и Т а ш к о Л о з а н ч е в . А като тех
ни заместници в случай на нещастие да се допълнят срещу
Груев — Георги Попхристов, срещу Сарафов —
П е т ъ р А ц е в , срещу Л о з а н ч е в — Л а з а р П о п т р а й к о в*.
Казаните лица се определят от конгреса и ще действуват от
сега нататък, а ако биха дошли някой нови сили, представя се
на Щаба да се разпореди со тех, както намери за добре, като
се придържа строго в ръководните принципи на организация
та, основния щаб, който се конструира подлежи на сменяване
само от окръжния конгрес. Състави се списък от районните ръководителни тела във време на въстанието, но окончателното
им произнасяне, се отложи след дохаждането на другарите от
другите райони.
Що се отнася до назначаването на местните войводи и раз
пределението на въстаниците, предостави се на районните на
чалства да сторят това за да могат да се подготвят всички ония
сили, които на ново се проектират за войводи през време на
въстанието, реши се за такивато да се устроят на неколко пун
кта специални подготвителни курсове, дето да могат во едно
кратко време, да се обучат и след туй да поемат възложената
им работа.
След като се разотидат всички ръководителни тела по райо
ните, веднага да разпределят въоръжените сили в района си,
на чети во численост от 30—50 души и да се прави со тех тай
ни практически обучения (походен ред, поединичен, стрелба и
пр.). Доколкото местните обстоятелства позволяват, да се за
почне събирането на храна жито, сол, едър и дребен добитък,
по доброволен начин, убеждение, а във време на въстанието
по наложителен начин, като се издава на стопанина срещу взе
маното от него разписка, подпечатана со окръжния печат и под
писана най-малко от един от ръководителите началници.
Да се вземат бързи мерки за приготовляването на дрехи,
обувки, медикаменти и пр. да се изберат специални хора за ин
тендантската служба, както и за приготовляване на патрони и
т. н. относително правата и длъжностите на началническия пер
сонал, реши се: да се изработи специален въстанически дисци
плинарен устав. Заседанието се закри в 12 часа вечерта.
З А С Е Д А Н И Е П -р о
Заседанието се откри на десет часа по турски сутринта и
присъствуваха всички явили се во предидущето заседание ли
ца, както и пристигналите през нощта Прилепски делегати:
* Текстът е написан с Главни букви в оригинала.
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Тале, Христо и Йордан Тренкови, след като се изясни на наводошлите делта на конгреса и се прочете извършеното во първо
то заседание, се пристъпи към дневния ред:
Що да се прави във време на въстанието с невъоръжените
хора, старци, жени и деца.
Подир кратки дебати се реши, да се отложи тоя въпрос за
когато се разглежда начина за въстанието.
Пристъпи се към разискване на въпроса:
Кой е собственикът на оръжието във време на въстанието
и се прие, че собственикът на частното оръжие е всеки който го
е доставил на свои средства, обаче, предоставя се на усмотре
нието на местното началство. Още от сега по мирен начин да
вземат оръжието от негодните и го разпореждат както намери
за добре, а во време на въстанието, ония които не би се съоб
разили со заповедите на началството да се прибере по какъвто начин се намери тогава за нужно.
Що се касае до въпроса за уравновесяване на оръжието в
окръга и районите, реши се: чифтетата, креманячките, евзалиите — излишни во един район, да се дадат на други.
Предоставя на щаба за напред при купуване на оръжие во
приготвените райони, да разпределя където намери за нужно.
Прочете изработената част от въстаническия дисциплина
рен устав3 и се прие, со някой изменения. Заседанието се закри
в дванадесет часа вечерта.
ЗАСЕДАНИЕШ-то
Заседанието се откри в единадесет часа заранта, во присъст
вието на всички явили се во вчерашното заседание и пристиг
налите през нощта делегати: Петър Ацев от Прилепено, Нико
ла Карев от Крушевско и Иван Димитров — Порече, Йордан
Пиперка и Димитър Матлиев от Демир Хисарско, Христо Узу
нов, Тасе Христов, Деян [Димитров] и Аргир Маринов от Ох
ридско. След като се изясни на новодошлите целта на конгре
са и извършеното в предидущите две заседания, внесоха се на
дневен ред следните въпроси:
1. Да се определи състава на районните ръководителни те
ла, на които се поверяват районите, до и във време на въста
нието.
2. Начина на водене на въстанието и какво да се прави с
невъоръжените и негодни за въстанието. След дълги дебати по
първите два въпроса реши се: съставът на ръководителките
тела на всеки революционен район да бъдат 3—5 лица и се кон
струираха по общо съгласие както следва:
а1. Б и т о д с к и р а й о н се разделя на две самостоятелни
1

части: а) Пелистерски район: Георги Сугарев, б) Смилевски
район — Цветков, Иван Делев и Георги Павлев; в) Мориховската част оттатък реката Черда присъединява се към Прилеп
ения район.
б) Л е р и н с к и р а й о н — Георги Папанчев, Лечо и Коста
Г руев.
в) К о с т у р с к о — Васил Чекаларов, Пандо Кляшев, Л а
зар Поптрайков, Манол Розов и Михаил Николов.
г) П р е с п а н с к и : Никола Кокарев, Веле Илиев и Наум
Фотев.
д) Р е с е н с к и : Славейко Арсов, Драган Петков, Алексан
дър Панайотов.
е) О х р и д с к и: Христо Узунов, Андон Кецкаров, Наум Ч а
къров, Наум Анастасов и Димитър Стойков (поручик).
ж) К и ч е в с к и: разделя се на две самостоятелни части —
а) Горно и Долно Копачко и Долна река — Лука Джеров, Яна
ки Янев, Арсо Мидов; б) Ребетинскол и Пороче: Георги П е т 
ков, Ванче Мичуков, Янаки Петров (Ирландски) Цв—етан от
с. Световраче.
з) Д е м и р Х и с а р с к о — Йордан Пиперка, Георги и Попхристов и п. Кузман (село Бобина), Христо Пасков.
и)
К р у ш е в с к и : Тома Никлев, Никола Карев, Тодор Хри
стов (офицер).
к)
П р и л е п е н и — Петър Ацев, Веле Христов, Йордан Тренков, Никола Петров. Всички посочени сили се допълват и изменяват по усмотрение от щаба.
Относително начина за воденето на въстанието след дълги
разисквания се прие:
а) Въстанието да бъде- повсеместно, всички райони во оккръга да въстанат.
б) Пред вид на това, че само една част от населението е
въоръжена, за да може военните действия да бъдат по-продъл
жителни и по упорити и за да се ангажирва въоръжената част,
от населението во борбата реши се единно да се действува; пар
тизански характер и начина на тези действия се определя така:
Во денът на въстанието да се дигнат всички въоръжени сили из
районите на четите според предвидените разпореждания от ме
стните началства, съгласно земеното решение во първото засе
дание в конгреса.
На останалата част от християнското население да се внуши
да не придружава четите, освен когато последните би имали
нужда от техните действия. На въоръжените сили повдигнати
по такъв начин се възлага следното:
П ъ р в о : Прекратяване на пътните, телеграфните и пощен
ските съобщения и недопускането за възстановяването им, от
страна на турската власт, през време на въстанието.
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В т о р о : Обезоръжаването на турското население до колкото може.
Т р е т о : Нападението на правителствените учреждения.
Ч е т в ъ р т о : Нападението според обстоятелствата на вся
ка турска команда била тя войска или башибозук.
П е т о : Браненето на християнското население, включител
но и чуждите поданници от турските нападения.
Ш е с т о : Запрещване да се нападат мирното турско насе
ление и да се посяга на турските жени, деца и старци.
С е д м о: Обикновено четите да действуват пръснати из ра
йоните, те могат да се сгрупират 2—3 или повече, за някакви
крупни предприятия и после пак да се разпръснат. Определи
се, при туй, четите да държат винаги нападателно поведение.
О
с м о: Задължава всички войводи со четите си, да се притечат на помощ на всяка чета, която е завързала сражение со
противника.
Д е в е т о : Началствуващите лица, да доведат куриерската
служба до максимум во време на въстанието.
Д е с е т о : Проявяването на инициатива во духа на гореоп-*
ределения начин, во време на въстанието е задължителен за
всички.
Заседанието се закри в един часа вечерта.
З А С Е Д А Н И Е I У-т о
Заседанието се откри на 24 април в седем часа след пладне.
Присъствуваха всички предидущи делегати и пристигналите от
Кичевския район, свещеник Тома, Арсо Мицков, Спространов
Димитър и Васил Попов. След като се посочи целта на конгре
са и се прочетоха взетите решения во миналите заседания по
които се съгласиха пристигналите, пристъпи се към дневния
ред:
О п р е д е л я н е в р е м е т о н а в ъ с т а н и е т о . Реши се,
взетите решения на конгреса относителнЪ ,подготовката и
разпределението на силите да се приведат час по-скоро в из
пълнение и районите да бъдат готови за въстание, не по-къ
сно от края на м. май. Представителят на щаба да определи
датата на въстанието, съобразно гореизложените обстоятелст
ва, при туй задължават се районните началници, своевременно
да съобщят заплашителното положение на районите им. На
край прочете се въстаническия дисциплинарен устав и се прие
окончателно.
Заседанието се свърши в дванадесет и половина часа вечер
та и конгреса се обяви за закрит.
За верността на гореизложеното подписите на представите
лите следват.
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26 АПРИЛ - ЗЛАТАРИ - СЪБОТА
Като беше Битоля заобиколена от аскерите и беше невъз
можно да се отива и се изкарва нещо от там, за това смилевчани дойдоха тук, изпратиха златарци в Ресен да им купат жи
то, обаче и во Ресен чаршията се затвори и не стана никакъв
пазар. Всичкото турско па и християнско население се развъл
нува и само повод трябваше да се даде мерки нагоре да настъп
ваме не се може, защото мястото е съвсем голо. Да се крепи
това място не може, аскерите продължават да стрелят и да на
стъпват. Оставаше само един трап, но не знаехме дали до там
не е достигнал неприятеля, дадох сигнал за общо отстъпление
и со голяма бързина се измъкнахме от трапа и се качихме на
задния връх, дето беше Попов и Кляшев. Тук мястото помага
ше и се укрепихме добре. Аз още не можех да си обясня как
ва е тази сила от страна на турците. Момчетата ми разправят,
че още во зори от Лерин пристигнал много аскер. Почнаха да
ни обстрелват со два топа, обаче, ние бяхме заели добри места
и не можеха да ни напакостят. Тези аскери, които бяха ни за
обиколили можахме да изпъдим.
Сражението се усили от към Митре и трая доста време, ня
колко аскери се промъкнаха и се загнездиха во едни каменяци, под позициите на Митре. Тъкмо хванах пътя на отстъпле
нието аз поставих мерник 1500 крачки и почнах да ги обстрел
вам. Почнаха да бегат, един от тях раних, се виждаше когато
се влачеше и бягаше към кулата, обаче двама още не мърдаха,
те бяха се загнездили там и седяха, похарчих 12—13 патрони
и все не ставаха.
По едно време една позиция се отпусна от Митревата чета
от ляво аз си казах, че напуснаха хубавото място види се из
плашиха [се] и бягат. На това място се появиха аскерите и подоле и по-горе. Хайде, си казах при Митре всички напуснаха
местата си и бягат като овци. Щях да се пукна от мъка, наши
те бягаха от укрепените позициии, а турците по място голо нас
тъпваха и нагоре трябва да настъпват. Няколко момчета 7—8
удариха тъкмо на двамата скрити во кеменията и по едно вре
ме налягаха, види се тези читаци убиха някого, гледаме всички
височини се заеха и почерняха от аскери, може да имаше по
вече от 600—700 души.
Аз и Кляшев заминахме да се срещнем со леринци и со Поптрайков и да решим. Аскерите отстъпиха и се прибраха при
Кулата, множеството голямо имаше повече от 1500—1600 ду
ши. Неколцина заминаха направо за Арменско, което го запа
лиха всичкото, а другите по шосето се отправиха за Лерин. Ос
вен селото изгоряха и всичките арменски колиби.
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■ На Кулата не се забелязваше ниШо, решихме да я напад
нем и да я [изгорим]. . . Вечерта заминахме за Подмоченската планина.
27 АПРИЛ — ПОДМОЧЕНСКАТА ПЛАНИНА — НЕДЕЛЯ
Тук дойдоха селяните и ни донесоха за обед ядене, тук пре
карахме много весело, защото шумата тъкмо що презелена и
ближния до нас трап бликаше от чиста планинска вода, не про
пуснахме тази божия благодат да си измием нозете и главите.
Привечер се преместихме во Брайчино, тук се прибрахме во
селото во поповата къща (баща [и] син попове).
28 АПРИЛ — БРАЙЧИНО — ПОНЕДЕЛНИК
От дългия път още не бяхме отпочинали, дойде по-младйя
ни събуди и заплашено ни каза: „Ставайте да отидете в друга
къща, защото от Николец три-четири бегове искат да ни дой
дат на гости, та ще ви намерят тук, те са много проклети турци, искаха да влезнат сами, но невестата не им отвори та се
разсърдиха. ..
Нека дойдат казах му, турете ги во другата стая, ние сами
ще си седим тук. Не може, отговори попа, защото те ще искат
да влезнат при жените... Това много ни разтревожи, добре ре
кох ние ще слезем в килера, ще седим малко докато поседят
тия у вас, иди ги вземи. Попът отиде да ги вика, а ние слезнахме в килера, веднага писах низ другите квартири на момчета
та да бъдат готови, защото ние ще ги хванем или ще ги напад
нем беговете, щом дойдат у попа. Ми се извести, че те имали и
други другари, дошли да купуват кози па и таксидарът и той
бил тук, затова не ни уйдиса. Ние отстъпихме и се прибрахме
в съседната къща, но и беговете не дойдоха в поповата къща,
въпреки поповите покани. Тук в Преспата това ни се видя найлошо, във всяко село има по няколко къщи беговски, те вър
шат най-големи безобразия и никак не изплашени.* Вечерта
заминахме за Германската планина в местността Морисница
(Каренцоква бука).
29 АПРИЛ — ГЕРМАНСКАТА ПЛАНИНА — ВТОРНИК
Щом известихме на германци веднага дойдоха ни донесоха
хляб, те ни разправиха, че Коте отишъл в селото и повикал
* Така е в оригинала.
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Петре, Наум и Коле и искал да ги бие за гдето не го слушали
него, но като видя че селяните се опряни и му каза, че не мо
жем да се делим от началството, той почна да отстъпва и ка- "
зал им:
„Щом не ме искате- аз няма да дохождам в селото в и ..
Коте сега бил в планината, малко по-горе от нас. След плад
не се разделихме со Папанчев, Васил Попов и другите леринцш
Те заминаха през планината къде Буф за Арменско, ние вечер
та слезнахме во Германци, вечеряхме, взехме два куриера и
четника Вангел от Бесвина и заминахме за Бесвина, стигнах
ме едва в зори и се прибрахме в една къща.
30 АПРИЛ — БЕСВИНА — СРЯДА
Тук се научихме, че Коте заловил някакво писмо наше, из
пратено от Лазо Поптрайков за нас. Това писмо Коте можал
да го открие и го провъзгласи по селата. Вечерта заминахме
през Брезница за Смърдеш и се прибрахме у Лазо Рачов.
1 МАЙ — СМЪРДЕШ -

ЧЕТВЪРТЪК

Тъкмо се приготовлявахме да съобщим на Лазо Поптрайков
в Дъмбени за да дойде, той пристигна заедно со Петър Погончев, който беше още под надзор. Петър Погончев щом дойде
от България повика един четник от Котевата дружина Търпо
Трайков от Поздивища и с двама още Загоричени, потегли и
отиде да се срещне со Коте, но не можа да стигне по-далече
от Вишени, Никола Филипов от Дреновени, четник на Попов
ги залови и ги предаде на Попов, след това Попов ги предста
вил на Л. Поптрайков, последния ги разпитал и загориченци
и [след] това Търпо ги освободил. Погончев го задържал в Косинец при Лазо Киселинчев, докато дойдем ние да го изслед
ваме.
Отидохме во работилницата на Лаки Поповски дето лееше
бомби и видяхме сума приготвени бомби. Днес само имаше излеени 12 броя, така хубаво наредил работата, всеки ден да мо
жи да лее не по-малко от 9 бомби, обаче се разчу на всякъде,
че се приготовляват бомби и на всички стана известна рабо
тилницата, па даже и на Коте. За това аз предложих на Лаки
още днес да прибере инструментите и да замине за Дъмбени.
На това от горе дойде известие от Билища, че аскер се готви
да дойде в Смърдеш, да обискира селото, затова вечерта ка
захме на Смърдешкия войвода Лаки Гелин и на комисията, да
каже на младежите всички да излезнат заедно со нас в гора26

та, да пренощуваме и утре да му дръпнем едно обучение во
планината. Вечерта излезнахме и се прибрахме на Вълканова
Чезма. Въпреки нашето предложение смърдешени не излезнаха от селото, само Лаки Поповски и още четири други, всички
останаха в селото и се оповаваха само на прикриване. През но
щта четите на Кършаков и на Дичо убиха развратницата Калковица Грозданова във Връбник и дойдоха при нас.
2 МАИ — ВЪЛКАНОВА ЧЕЗМА — ПЕТЪК
Дичо Андонов и Кършаков ни разправиха за извършената
от тях операция, върху Кольовица Върбницката на име (Киля, сестра на предателя Сотир Димитров, сърбоман от Въмбел). Кольовица я унищожиха безследно. Щяха да бият Цильо
{Щеро) Лабровски, задето изнасилваше върбничени да приз
нават патриаршията. Щеро во Връбник минаваше цял чор
баджия макар да нямаше никакво понятие от даскалък, но
той много години бе гръцки даскал, същевременно и бакалин.
Той задирял повече сиромаси и почнал на ред да обезчестява,
има обезчестени и моми, (Киля всичко е разправила) и някой
от четниците знаят имената на обезчестените моми.
Щеро бил предизвестен от Динето Жажията, негов зет, че
ще бъде наказан, затова Щеро избягал фамилиярно в Билища.
Погончев Петър го повикахме и го изследвахме за дето иска
ше да отиде при Коте и за всичко.. .*
б) Г л а д а : Той е общ навсякъде в гореказаните центро
ве, но има се надежда всички села во центровете, макар мъч
но да уталожим глада до ново и по възможност да депозират
жито, като се измислят средства за събиране на пари и купува
не жито. Ще се [в'|] земе пред вид от началството големия глад
во Кономладско и Дъмбени, но и те без да [в] земат пред вид
вниманието което обръща сега началството за двете села, ще
намерят всички начини и средства за доставяне жито.
в) Н а С т а т и ц а . Да се поможи со пушки и патрони от
следните села: от Смърдеш една пушка и 100 патрони, от Косичен една пушка и 100 патрони, от Дъмбени една пушка и
50 патрони, от Кономлади една пушка, от Турие една пушка,
от Въмбел малко патрони и от Костенарията и Хрупицко не оп
ределено число за сега пушки и патрони. Първият знак за вза
имно спомагане за нещастието на едно село в района ни.
г) П о н а ч и н з а в о д е н е в ъ с т а н и е т о . По този въ
прос се изказаха няколко мнения и най-после се дойде до ре
шението и одобрение. Въстанието да се води партизански — чет* Недешифрирана страница.
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нически, за да може да продължи повече време, фамилиите да
останат по селата на произвола на съдбата, за да не са свър
зани ръцете на въстаниците при чуването им от турските звер
ства. Всички четници селски, ще се наредят за въстанието да
действуват на всякъде, където началството намери за удобно.
Изобщо по тази точка цялото събрание се съгласява во всички
подробности со решенията на Окръжния конгрес. Понеже въп
росът е от голяма важност и сложност, пред който фантазия
та и мисълта им се спира въпросително и се предават во ръцета на началството, за всичко разпореждане. А съветите и помощ
та не отказва никой.
д) Реши се да се вземе оръжието от старците и негодните чет
ници, хора и от жените, на които мъжете или синовете не се слу
чиха тук и това оръжие да се даде на най-бедните и най-способните момчета в четата от страна на комисията. Чифтетата,. кремъклийките, тековете да се разпределят во четата, а изли
шъка да се предаде на началството.
е) Всеки четник да си има едно здраво рало, опинци или
2—3—4 рала по-слаби, стегнати дрехи, провизии — сол и мас
ло. Да се приготви во четнически ред, всички хора без оръжие
да носят коси, триони, копачки и кюский, лопати и балтии.
ж) Да се обучават новите селски чети во въстанически ред
и тактика.
з) Коте и дружината му да се поканят от страна на начал
ството да разпусне четата и да си отиде всеки по селската че
та, или да остане на разположение на началството докато дой
де решението на Окръжния конгрес за неговата чета. А ако не
послуша и тези покани, ще се разправим со него както се наме
ри за полезно и угодно, за да не страда делото постоянно от
разцепници. А от страна на събралите се делегати да се изпра
ти покана и разяснения до четирите села, които не влизат в об
щия състав на нашия район, а стоят отцепени от началството:
Руля, Желево, Ошчима и Търново, (па даже и Псодери).
и) В това събрание се избраха заместници на ръководите
лите в случай на нещастие, а именно: Срещу Л. Поптрайков —
Лазар Киселинчев, срещу Васил Чекаларов — Иван Попов,
срещу Пандо Кляшев — Кирияко Търповски, срещу Манол Ро
зов — Илия Биолчев. От това избиране може да има някои из
менения, ако се укаже вишегласие во второто събрание от ос
таналите центрове на района, Апоскепски, Блацки, Загорицки
или Мокренски. Заместници срещу войводите центрови тук ня
ма да има избиране. От Костенарията и Нестрамско считаме
за представители на събранието двамата центроводители Георги
Христов и Илия Биолчев и войводата Стерио Ташков, които
присъствуваха на това събрание (първо).
к) Ще се стараят всички делегати да развиват наклончост28

та към взаимно помагане по мирен начин, до въстанието, а във
време на въстанието, помагането ще бъде наложително.
Днес на единадесет часа 4 май (неделя) се закрива засе
данието. . .*
. . . Къде един часът нощта, стигнахме над селото (на Шестие) и какво да видим, братко!? Всичкото село запалено и ужа
сно гори!!! Картината е повече от страшна, очите ми се затъм
ниха и не можах да гледам, чухме от горе над нас женски гла
сове, разбрахме, че са от избягалите от селото, веднага изпра
тихме момчета да видят кои са и къде са, за да ги приберем,
да видим кой е жив и кой е убит. Удивлението повече и пове
че се увеличаваше и не можех да си обясня, тази решителност
и мярка от страна на турците!!!
Слезнахме къде Греота дето чухме гласовете извикахме ня
колко пъти познати имена, но отговор не последва. Напразнопродължавахме да викаме, изплашените млъкнаха и никой не
се обаждаше. Срещнахме се со Насо Роков той ни каза накъ
де са сбрани жените, той ни описа отчасти ужасиите станали
во селото. Насо и той беше во селото когато ставаше катастро
фата. Мене не ми се седеше повече да не слезна в селото. Сле
знахме на Заваляща и от тук наблюдавахме горенето на гра
мадните недогорени къщи. Не се слушаше некакъв човешки
глас. Само падането на зидовете и шумоленето на огъня, сме
сен от време на време со некой кучешко лаене. Стоех и гле
дах на ужасната картина, но тя ми късаше сърцето, защото
тази картина е опустошителна. При това казах на Лазо Поптрайков, поне да имахме една фотография и да направиме една
снимка, со която поколението да се занимава, да критикува
или хвали.
Времето доста мина, но не ни се напускаше това ужасно
гледище. Не знаехме дали останаха някои нещастници в село
то, или всички избягаха, най-после трябваше да отстъпим, за
да отидем и приберем пръснатите жени и деца. Насо Роков ни
заведе во една камениста дупка, дето намерихме много народ
от жени и деца и неколко мъже. Щом ни видеха, почнаха да
викат и плачат, кои за свой изгорени, други за убити — трети
за изгубени, заостанали голи, гладни и без подслон. Ужасна
картина! На всички страни се изговаряха сърцераздирателни
думи. Между тези фамилии намерих и моите домашни. Со из
ключение на сестра ми.
* Липсват четири страници от дневника
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29 ЮНИ - СМЪРДЕШКАТА ПЛАНИНА - НЕДЕЛЯ
Дойде при нас Лаки Гелин, Лазо Мицов и Наум Митрушев,
те нещастните се оплакваха от поведението на смърдешени, ни
разправиха как викаха по Кръсто Дамов, когато се върнал в
селото, след сражението при Локвата и Винри4 те сакае* да
го предадат на турците Кърсо като виде така избега. Когато
ставаше сражението, смърдешани изпратиха во Билища Дичо
Цапалков, да каже на правителството за сражението. Те наме
сто да грабнат пушките да ни помогнат отидоха да ни преда
дат! За всички тези неприлични работи, най-голямия подстрекател беше Цильо Янчов и некои други, куция Илия Зурльов
постоянно отивал при мудура в Билища, той се наел да изучи
къде е Стерис да го предаде. Той во съгласие со Гичовци и Каранджовци се стараели да услужат на турците. Вечерята зами
нахме за Тиза, а изпратихме три момчета во Лобаница да по
викат комисията и Косинската.
30 ЮНИ - ТИЗА — СМЪРДЕШКАТА ПЛАНИНА ПОНЕДЕЛНИК
След като дойде Лабаничката комисия се явиха неколко ду
ши смърдешени и дойдоха седнаха во ливадата. Со бинокъла
ги прегледахме и ги познахме всички. Изпратихме Кършаков
со неколко момчета и ги доведе при мен, като ни видеха всич
ки замръзнаха от страх! Те като виновници не знаеха как да
постъпят пред мен и се представят за негрешници. Нещастните
мислеха, че комитета вече се изгуби! Наместо да се опълчат
против турските зверства и да искат отмъщение, те се изпла
шиха и се опълчиха против нас. Като почнахме да им ги на
реждаме престъпленията им, онемеха! Помъчиха се да при
крият, но не можеха и сами почнаха да се изповядват как ре
шавали да не приберат комити во селото и всичко да явяват
на правителството, как търсели за Стерио и как изкарали чове
ци да пазят около селото, да не би да дойде Стерио и да го за
ловят и какви не още лудории.
Като главен виновник както казах по-горе бил Цильо Ян
чов, като се намери во тая група решихме да го унищожим.
Държахме ги до вечерта, предадохме ги на Кършаков да ги
занесе до во селото, другите да освободи, а Цильо да убие,
всред селото. Същевременно да хване Дичо Цапалко и Ильо
Зурльов и тях да убие, та со това да всее страх и да разберат,
че комитета не е умрял, ние заминахме през Дъмбени за Жупанища.
* В смисъл „искаха“

30

1 ЮЛИ - ж у п а н и щ а - ВТОРНИК
Тук не намерихме никой от войводите, писахме им да по
бързат да додат, решихме двамата от нас да заминат за Костенарията, а двамата за Пополе. Сума писма получихме со раз
ни съдържания! Дойде при мене Кирияко Търповски огорчен
до немай къде! Страшно ми се оплаква от неговите селяни, дето го нападнаха и третираха след сражението на 31 май и му
беше мъчно, дето нахалстват а не наказват виновниците. Кирия
ко се беше оплакал на Поптрайков и Кляшев и поиска наказазанието на виновниците обаче, изоставеният Поптрайков не
обърна внимание ни най-малко на Киряковото оплакване. Ос
вен това.. .* на Лазо Поптрайков.. .** до немай къде, винов
ница по затварянето на Митрето Шимбов и Дино Шекров, съ
що за създаването на неколко фирари по убийството на Цеманов, за което тя най-вече плачеше и викаше пред турците и по
сочваше неколко дъмбенци за убийци. Същата тая сега почна
ла да отива да развратничи со аскерите и това му се писа на
Лазо Поптрайков от Търпена Попдимитрова, по желанието на
комисията, а той ни най-малко не обърна внимание. Като на
чалник на Костурско си понася безобразията които ги върши...,
без никакво стеснение на душата му, особено за това, страш
но се тревожеше Кирияко, и имаше право, защото ние такива
ги наказвахме, а като гледат хората това, безправие.. .*** ос
тават без наказание? Как после това население нема да него
дува! Аз хвърлих неколко думи по тоя въпрос, но не последва
отзив нито удовлетворение и така Кирияко со тъга на сърце
то си замина.
Преди неколко дена Кляшев си беше оставил чантата во
Берицките кории, по причина случай,*** беха намерени от не
колко аскери. Те са помислили, че ще бъдат заобиколени, по
неже бяха само со Поптрайков, за това си скрили чантата со
книжата, като не можаха други хора да я намерят отиде сами
чък заедно со Кирияко. Вечерта трябваше да се разделим, Л а
зо и Розов да заминат за Апоскеп, а аз съм за Маняк. Часът
беше шест ноще и той го немаше да се завърне. Това много ни
[о] безпокои. Като видехме, че го нема и така се прибрахме
во ормана Манятеки.
* Две думи са неразчетени.
** Пет думи са неразчетени.
*** Така е в оригинала.

I
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2 ЮЛИ - МАНЯТЕСКИЯ ОРМАН - СРЯДА
Тоя гъсталак [е] прекрасен за прикриване на комитите са
мо една лоша страна има — препълнен е от комари и през це
лия ден ветъра не можа да повее. Ни се извести, че Митре и
Дико Котев пристигнаха во Жупаницката планина, имахме
пред вид за вечерта да пристигне и Попов, за това трябваше
да направим разпореждане за движението ни и да се разберем
•со Лазо и Манол. Между другите разговори аз откровено ка
зах на Поптрайков.. .* че е нетърпимо, и че това много ни урон
ва авторитета пред населението, като знае колко е развалена
до кокалите и ние търпим. Лазо малко се докачи и се вижда
ше едно вълнение в неговата душа, обаче не можа да заяви некакви претенции, а ми отговори че трябва да се убие не сега,
като се завърна от Пополе сетне. Тя беше осъдена още от когато предаваше за Цеманов и покойния Москов казваше: „Ще
я обесим сред селото на върбата за нам!“. Това решение не из
пълнихме тогава по причина за да се освободи от затвора Шимбето и Доно Шерков та по-после. Но докато те се освободят
Лазо Поптрайков, който беше по това време во затвора, той
се освободи по скоро и оставихме тая работа вече на него. Но
сто ... тя вече е още жива! Вечерта отидохме во Маняк и след
като вечеряхме Поптрайков и Розов заминаха през Здрелци за
Горенската планина и от там през Бабища за Мокрени. Кляшев и Митре пристигнаха во Маняцкия орман от дето Кляшев
дойде во селото при мене.
3 ЮЛИ — МАНЯК — ЧЕТВЪРТЪК
От зори още ми донесоха неколко писма со разни неприят
ни съдържания. От Мокрени ми пишат, че гръцкия костурски
владика5 бил во Елхово со предателя Теле и со 40 души аскери, турнали под изследване елеовени, дали отиват комитите во
селото им, колко пушки има, дали съм бил аз там и от там когато
съм бил за къде съм заминал и пр. Загоричени и те се оплак
ват от цикрулирането на Теле по селата заедно со аскерите. По
пов и той пише, че една дружина от 10 души изпратена от Ко
те, под предводителството на Аопст била около Бабчор... (от
друго място се научихме, че Коте влезнал в споразумение со
Телето от Сребрено, за да действува наедно против нас). Всич
ките ни писма са запазени и от неми може повече нещо да се из
влече. Само от Кършаков нямахме писмо и не можахме поло
жително да научим що е направил во Смърдеш. Се чу различ* Четири думи са неразчетени.
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но: едни казваха, че во Смърдеш са' убити "Трима мъже и три
жени, други три мъже и една жена и едно дете и пр. Но всич
ко не положително. От Попов нищо не можахме да научим. И
така вечерта се прибрахме со Митре и со дружината му во ормана Манятски, дето намерихме Ристо Цветков от Кономлади,
доста болен, оставихме го во Маняк и ние се прибрахме во
Старичени.
4 ЮЛИ — СТАРИЧЕСКАТА КОРИЯ — ПЕТЪК
Дойдоха от зори още, старчета* да се видим, след обяд ни
донесоха писмо от Попов от Кузо Погончев и от Аристид. По
пов со Биолчев пристигнал во Манятдкия орман, на когото пи
сахме скоро да ни стигне до вечерта тук, се срещнахме и со
Стериовата чета и со Георги Попхристов, които винаги се на
въртали около тук. Вечерта слезнахме всички во селото да ве
черяме и свикахме селяните на общо събрание. Дойдоха от
Гоено и от Лудово членовете от комисиите и тия присъствуваха
на събранието. Всичкото това събрание се състоеше от около
20 души, им говорихме доста много на всички, но ми се виде
изгубена работа, никаква живост, никакъв дух за борба! Ж е
ланието им е само да си седят дома, да се пазят да не би да
бъдат подозрени от правителството, да се прикриват, под пред
лог че са патриархисти. Никакъв четник да не влезе во селото
и така само да се каже, че тия били четници на комитета.
След отпускание събранието чакахме Попов до седем часа през
нощта и тъкмо що бяхме излезнали от селото Поцов стигна
со дружината си и ни съобщи, че на пътя [са] заловили седем
души турци от селото Забърдени, които отивали да гонят во
Хрупища Зехме ги и така ги занесохме во гората Стариченска.
5 ЮЛИ -

СТАРИЧЕНСКАТА КОРИЯ -

СЪБОТА

От зори още казах на Митре и на Стерио да хванат върха
на корията и там да чакат поляка от чифлика Лудово, понеже
там винаги излизал да пази нивите. Момчетата се разпореди
ха и чакаха со нетърпение поляка Муарем (кольонар). Обаче
наместо да отиде дето го чекаха момчетата, той слезна ниско
близо до Старичени и отиде при едни влахчета овчари. Едно
то от тех доде при нас и ни съобщи, че поляка е близо и поис
ка неколко момчета да слезнат во лозето, да почакат да го за
несе и да го хванат. Аз незабавно повиках Цильо Кономладски
* Така е в оригинала.

3. Илинденско.Преображенско въстание
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со 4—5 момчета, Кольо Добролийски, отиде и Пандо Кляшев
со тех. Хванаха мястото посочено от Дина влашето и след неколко минути видехме влашето да го носи към мястото и безцеремонно Кольо Добролийски направи неколко крачки, про
тегна си ръката, хвана го и му извика: „Теслим, теслим!“. ..
Всички се измъкнаха от местата си и повториха думата „тес
лим“, но всичко беше свършено, още когато Кольо му протег
на ръката, той не мръдна, предаде си дългата корона „гра“ пу
шка 40 патрона и щика. След малко го доведоха при мене,
вързан, той почна да хитрува да казва, че нали не видел не ис
кал вече да живее повече, че той пренасял пушки, че бил го
тов да носи ако сме го оставили. Запита кого казвали Георги
и Коста, това ни зачуди. Запитахме го да ни каже от къде ги
знае тия имена, но не ни каза. Тоя същия поляк преди некол
ко дена стреля по четника Костандо и малко остана да го уда
ри! От един турчин от Желегоже, четата един ден била забе
лязана, турчина търтил да бега, а Костандо се впуснал по не
го извикал му да спре и се предаде, той не спрял и почнал да
вика и тогава Костандо стрелял два пъти и го убил. Поляка
Муарем като видел това не закъснял да почне да стреля. То
гава момчетата го оставили, защото не им помагало мястото
да го убиват. Но,тоя звер сега е вече в наши ръце. Сбрахме
всичките войводи около мене, а именно: Попов, Митре, Стерио,
Кольо Добролийски, Биолчев, Георги Христов, Пандо и аз и решихме съдбата на тия днешни жертви. Седемтех турци забърденди да се занесат близо при Хрупища и тамо всички да се
убият, поляка да се занесе близо до турското село Желегоже
и там да се убие. Наистина турците от Забърдени се хванати
не со пушки во ръце, и разбира се, жалко ни беше да ги колим,
но сме заставени това да сторим по следните причини: Попов
като ги залови и ги върза и ги прекара през селото Старичени и те видеха некой от селяните които го чакаха, един от забърденците позна Цильо Кономладски, Георги Попдимитров и
много други момчета, които са лежали во Кортенския затвор.
Между тях имаше един който миналата година беше поляк во
Могила, аз го гледах от прозорците когато говореше со една
млада жена и още тогава страшно се бех ядосал. Мисля за то
ва да съм забелязал во миналогодишния ми дневник по обшир
но. Освен това, вече сме се изпарили и еднаж сме сгрешили со
освобождението на Нестрамския поляк, когато той се показва
ше светиня, за които всички нестрамени гарантираха, че той
нема да предаде, а след като го освободихме тикна 12—13 ду
ши во затвора! Сега нема защо да се затварят нашите невин
ни селяни по-добре чистотия, защото утре ще грабнат пушки
те и ще тичат подире ни. Ще пленяват и ще горят селата ни.
Най-после още раната на Дичо, Герго, Лаки и другите убити
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ггри Локвата на Виняри не е затворена. Къде може да стане ду
ма между четниците за освобождението им? Всички викаха:
„Още седим, трябваше да заловим та да се хвани като за даж
ба на нашите убити при Локвата и Виняри. Всички се радва
ха, всеки се готвеше да коли турци! Привечер слезнахме в ни
вите под корията, сбрахме всички четници около мен и им по
верих заловените турци без оръжие, че не е човешко да колим
турци без оръжие, защото со това и ние се показваме варва
ри, също като турците, обаче всички ми припомниха изгорено
то Смърдеш и избитите старци, жени и невинни малки деца, а
това всичко стана от такива, които ги имаше во ръцете ни и
щом ги освободим непременно всичко ще изкажат и утре пър
ви тия ще почнат да нападат на нашите села, немаше какво да
се прави и трябваше да се свършат! Запитах кой от всички
желае да отиде да ги унищожи. Току речи всичките пожелаха,
макар и да им беше казано, че трябва да се убият близо при
Хрупища и трябва да се завърнат обратно. Отделихме триде
сет души со Стерио Ташков и со Георги Христов, дадохме се
демте забърденци и заминаха. Полякът и той го дадохме на Нумо Желински, Коста от Желегоже, по когото стреляше, Нумо
Дъмбешки, Петрето Шестевски и Насо Панчаров (брат на
Митре) и заминаха да го унищожават към Желегоже. Ние се
опътихме през Жугелници и дойдохме во корията во Леска
близо при полето. (Ето имената на турците забърденци и въз
растта им, също и на поляка: поляка родом от арнаутлъка се
ло Тач се именува Муарем Тазид, год. 35. Забърденци: Авип
Адил — год.23; Мехмед Адил — год. 22; Кязим Мехмед — год.
39; Репо Бекир — год. 28; Адил Юсеин — год. 46; Юсеин Асно — год. 40; Абедин Юсеин — год. 20; всички млади и неже
нени за пушка да носат.
6 ЮЛИ — ДОЛЕНСКАТА КОРИЯ п=з НЕДЕЛЯ
Получихме едно писмо от Търпена Попдимитрова и друго
от Кирияко Търпевски, во което питаше, че Кършаков убил в
Смърдеш три мъже и една жена, а именно: Цильо Янчев, Дичо Цапалков и Цильо Зурльо и жена му, но последните Цапалков и Зурльо недоубити ги занесли во Билища, това . много
ни очуди. Как така да не ги доубие и да остави живи!? Цапал
ков вече и Зурльо като и Цильо Янчев те се убиват като измен
ници и предатели, а за жената, на Кършаков не бяхме му казали
да убива и не зная защо я убил? Наистина тая беше една мно
го лоша жена, но не бехме взели решение да я убиваме.
На ранкото во зори още пристигнаха пет четници които уби
ха поляка, същевременно пристигна и Коста Блацки от Жупа35

нища со 6—7 четника. Стерио со четата не дойде при нас, ос
тана во Жезулската кория. Привечер слезнахме во Долени во
селото направихме едно събрание от неколко мъже и жени и
след това, заминахме за Сничени заедно со двамата центрови
началници (Георги Христов). Тук се срещнахме со Стерио и
дружината, ни разправиха, че седемтех турци ги убили близо
до Хрупища. Се прибрахме во планината Одре, тук пренощувахме.
7 ЮЛИ - ОДРЕ ПЛАНИНА - ПОНЕДЕЛНИК
Тази прекрасна планина е подходяща за комитета, снощи
ми направи особено впечатление! Обаче тя била разделена на
две: Малко и Големо Одре. Малкото било на некой бег и го па
зел со поляци, а Големото Одре принадлежало на сничени, дой
доха сничени и ни се оплакаха, че бегът не им позволявал и
усвоявал от техната местност, не давал даже сничени да берат
дърва. До тук идвали много турците хрупнишени да берат
дърва, двама от дърварите [бяха] близо до нас и предполага
ме да са ни видели, това се разбираше от силното гонение низ
пъта добитъците им.
Дойдоха сничени донесоха ни хляб и ни казаха, че около сто
аскери дошли во Старичени и от там минали Жужалци до До
лени. От селяните избили някои, но по точни сведения не мо
жехме да сберем дали е исказано нещо. Казахме на сничени
да изпратят човеци, да изучат и да додат да ни кажат. Ние
си останахме сами без да познаваме местността.
8 ЮЛИ -

ОДРЕ ПЛАНИНА -

ВТОРНИК

От селяните сниченски никой не се появи и останахме без
хляб. Най-после къде 5—6 часа дойде едно овчарче и донесе
писма чак от Мокренскйя център. Момчето ни каза, че снощи
дошел во селото аскер и избил поляка Стерио влаха и днес
го завели со них и заминали към Д и с л а т т о , момчето ни съ
общи, че от седемтех убити забърденци при Хрупища, един ос
танал жив и изказал всичко какво е видел и как сме ги хвана
ли и как идвали при мене старичени и др. Затова аскерите до
шли право во Старичени, взели неколко селяни во Костур ги
изпратили, като ги били доста, но положителни сведения немаха. Това известие страшно ме смути! Като видехме че нема
да ни донесат хляб старичени, изпратихме 7—8 момчета во Амзабеговата Одре, да вземат 7—8 овнета или козлета от власи
те (от гръцката Блатца) да ги опечем. След некои 2—3 часа
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момчетата се завърнаха и донесоха седем ярчета, заедно со
влаха овчар. Обаче между тех донесли и турчина, Амзи бегов
поляк, прочут звяр по тези села! Дойде Кляшев и ми съобща
ва: „Момчетата, освен че донесоха ярета, ами и поляка го залови
ха и вече е тука!“. Това много ме очуди. Тъкмо онова което ми
слех вчера и говорих на некои момчета, да отидат да пазят на
водата и щом да замине да го уловят, обаче това се изпълни и
без да го чакат и пазят. Отидох да го вида и що да вида! Три
десетгодишен човек, ръцете му под коленото, гърбав со една ду
ма цяла орангутан, ту-у!!! бре!!!, рекох що за човек е той та да
треперат всички от него! Добре, но той макар и такъв, но пак
си показва своята дързост! Момчетата като го видели изпокри
ли се докато се доближи до тях. Колето Дреновчанче (Козинчо) искал да го застреля, но войводата Стерио Ташков спрел,
обаче, Козинчето повече не се стърпел, спуснал се пред него да
го хване. Гърбавият Шемо като го видел веднага се хванал за
пушката, сгодила се празна, та не му оставаше време да я на
пълни, понеже Козинчето като хала налетело върху му и като
го видял, че прави опит да турга патрон за да не го убие хвър
лил пушката со приклада върху му и малко остана ремъка да му
се обеси на гушата на Шемо. Шемо като видял, че нема спасе
ние, хвърлил и той своята пушка на земята и ударил бегом, но
•Козинчо го нападнал со такава сила, щото го прескочил, сед
нал на един камък и си ударил главата от която тече кръв, но
за Козинчо тези работи са дреболии. И така Шемо вече беше в
Козинчовите ръце... Всички се събираха около него и на все
ки му копнееше сърцето да го удари, да го закачи, да го измъ
чи. Со много викане можах да го отърва. Изпитах го от къде е,
ми отговори: „От Гърлени съм, ме викат Шемо Асанов, възрас
тен 40 годишен, женен имам дв!е моми и едно момче, брат му
се казвал Ячо, едноок (кьор) и най-лошия на света. Запитах
го дали имаше от неговите села во Смърдеш, когато последно
то изгоре и Шемо ми изброи седем-осем души като каза, че има
ло во Гърлени, два-три добитъци смърдешки.
Момчетата хванаха един влах — овчар от Дисляпо и го до
несоха при мене. Именуваше се Коста Георгу, страхливец до
немай-къде. Успокоихме го. Като погледна на дире и видя Ше
мо затрепери и нисичко побъбри: „Бобо! Тоз звер тука бил и ме
виде! Ах, той ще ме издаде!“ И си клатеше глазата овчара. За
питахме го дали е лош и дали го познава, отговори ни со един
особен тон. „Той е злодей, ако го гледате така! Той много овци ми е крадел и преди 5—6 дни искаше да ми открадне един
овен, но като го видех, скарах му се и той веднага ми обърна
пушката, той е ходил неколко години харамия.“
Изпратихме в Сничени Пандо Сидов и още един четник за
да донесат хляб, по пътя намериха един овчарин покръстен на
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име Кольо. Щом му казал Пандо, че Шемо сме го хванали, той
рипнал от радост и веднага се намери при мен. Видеха се и се
здрависаха со другия овчар Коста понеже се познавали. Ко
льо без да се церемони или да се бои от Шемо, като другия ов
чар, обърна се към него и му извика: „О, Шемо! Шчо ти семнеше, да ги фатиш комитите, е-е-е!!! Ето сега ги фати. Сега да
ти кажа ти на кого му ги крадеше овците и на кого му въртиш
пушката? И без да иска позволение, Кольо отиде при него бли
зо, взе един щик от момчетата, почна да го бие и да му казва:
„Кажи бре куче, защо я фатите некни тая жената от Оловради? Я фатите или не?“ Шемо се призна и отговори, че хвана
ли я и обезчестили заедно со Сенко поляка от Лъка. Това въз
мути всички събрани около него. Момчетата почнаха да го би
ят! Стичах се и со много викане едвам го спасих. Оставете го,
рекох на момчетата, защото ще го направите неспособен и ве
чер не ще може да върви, а той ще ни послужи да отидем до
Лъка, да заловим и Сенко поляка. Шемо беше готов да ни ус
лужи во тази работа. Решихме вечерта да отидем да го хванем
и него — Сенко та и двамата да ги унищожим и со това да се
всее страх во турското население и у поляците. Чакахме до три
часа нощта и дойдоха момчетата от селото со два товари хляб
и со поляка. Стерио ни разправи, че един от седемте забърденци останал жив, но днес умрел и изказал много работи.
'
Аскерите заминали надоле към Жужелци. Научихме се, че
в Лихнади имало един грък-кираджия много богат и можело
да го хванем и му вземем доста голема сума пари. Макар това
да ни беше против волята, но обстоятелствата докараха това
да предприемеме, защото целта оправдава средствата. Реших
ме Шемо да го унищожим безследно и да се упътим към Сничени, да викаме един от познатите на кираджията от Мърчаща и утре вечер да го хванем. Дадохме Шемо на Илия Биолчев, Георги Попдимитров, войводата Кольо и още неколко мом
чета, заедно со Стерио влаха, заведоха поляка во едно ближ
но дуло, да го унищожат и да го хвърлят вътре. Митре войво
дата му каза: „Щом го убиете и веднага да го хвърлите вътре
да не тече кръвта“. Кузо Темелков от Тиолища и той го гле
дам се върти около мене с турнат щик на пушката. Иди, рекох
и ти да мушнеш! Поистича со голема радост, по едно време чух
ме пукот от пушка, това ме разтревожи и рекох на момчета
та не е добра работа. Стигна Стерио влашето и ни каза, че не
дачакали да го убият Шемо и го спуснали в дупката — жив
останал и вика вътре да го вземат дяволите. Пак жив остава!
Взех две въжета и аз отидох там. Спуснахме едно момче вът
ре со една свещ (Кузо от Тихолища) и едвам со голема мъка
го намерихме. Щом го видя, Шемо му каза: „Дай ръката да
излезва фати ме“. Кузу му казва: „Кажи колко жени християн
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ки си хванал и дали хвана онази жена от Оловради.“ Я фати,'пет
сам фатил гяурки“, отговорил Шемо. Кузо почна да го мушка,
а Шемо вика: „Я фати, я фати!“ и така се свърши со Шемо,
натрупаха от горе големи камъни и така го оставиха за веки.
Както се виждаше тая дупка на Шемо му беше позната, защото като видя да шибат щиковете по гърба му, щом му показа
ха дупката той веднага се плъзна вътре. Момчетата като ви
дели, че той остана жив изгърмели по него но напразно. Шемо
се скри настрани и си слезна чак до дъното. Ако беше малко
по-смел, много лесно можеше да не го убие нашия човек, когато слизаше надоле, защото той държеше свещ и Шемо лесно
можеше да го удари со некой камък. Но види се Шемо не се
сети, или беше много изплашен. Ние се установихме на мест
ността Орлето близо към Сничени. Не можехме да стигнем понататък, защото осъмваше.
9 ЮЛИ — ОРЛЕТО — СНИЦКАТА ПЛАНИНА — СРЯДА
Ето една чудесна височина от където се виждат всички наши
села и току речи Деволтата, Населицата, Нестрамско и чак до
гръцката граница, всичко се вижда. Къде два часа забелязахме со биноклите аскери да седят во турското село Забърдени
под сенките. Наблюдавахме и чак до 6 часа и после сбраха се
пред джамията. Тогава видях, че са едно множество от 200 и
повече души. Отидоха си към селото Галища и на пътя се сре
щнаха с едно друго множество аскер, така щото се събраха до
400—500 души аскер. Потеглиха паралелно до едно място, пос
ле се разделиха, едните отидоха напред в Галища, а другите
низ траповете и низ кориите потърсиха ги и пак се присъеди
ниха и всички заедно потеглиха за Нестрам. Ние чакахме да
дойде човек от Мърчища, който трябваше да ни види в Ливхади и ни покаже богатия грък кираджия, но напразно. Мръкна
се и трябваше да се подвижим. Други аскери се видяха от към
Хрупища, така щото плана ни се осуети и трябваше да се от
далечим. Оттеглихме се со една усилена бързина от Орлето и
стигнахме во Саракина планина, а всичките момчета капнаха,
понеже доста далеко беше.
10 ЮЛИ — САРАКИНА ПЛАНИНА — ЧЕТВЪРТЪК
Тук останахме на бивак на такова калпаво място, щото тря
бваше да ни подсетят и всички можеха да ни струмбочкат, за
щото от всички страни заобиколени се високи непристъпни
стени, само от преди оставаше един трап, който щом като се
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хване от неприятеля, не остава повече друго, освен да се са
моубиваме или да се сражаваме! В тези грамадни стени на ед
на височина 40—50 метра направена една черква во която мом
четата влезнаха. Влизането в тази черквичка ставаше низ ед
на дървена стълба, полугнила. Без да питат момчетата се ка
чиха и когато видях тази полугнила стълба, косите ми настръ
хнаха! Чудно как не падна някой! Още по-чудно беше качва
нето ни по срещните канари за да излезнем горе на височина
та. Някои не можаха да се качат и заобиколиха доста много.
Часа беше около 9, когато се намериха на високата равнина
при едни ниви костурански, в които жънеха неколко селяни и
селянки. Щом ни видяха няколко жени избягаха от нивата. Се
лото Костураджа не беше далече повече от 20 минути. Един от
жетварите ни донесе един товар вода со едно магаренце и ка
то видя че сме християни почна да ни се оплаква от коджабашите и от хазаите, че ги претоварвали със спаилъците и пр. Костурачи е гръцко село с около 200 къщи, на Яни му говорих,
че ние сме християни и сме въстаници, които се мъчат да ос
вободят Македония и за това да каже на коджабашията да не
ни предадат. Отправихме се към Чурилово и насреща ни забележиха от одно бачило. Аз взех с мене 15—20 момчета и оти
дохме на бачилото, дето намерихме само един от овчарите, а
другия натоварил коня со манури (хубаво сирене) и си зами
нал. Бачилото беше от Гръцка Блаца. Лукавия овчар бърка
ше в казана нещо бяло, запитахме го що има нещо да ни да
де да похапнем и той ни отговори: „Ето млякото се вари на оджака, друго нищо нямам“. Напълнихме няколко котлета да
ядем но това не било мляко, ами сурватка от манурите, която
никак не се ядеше. Благодарение на Цильо Кономладски, той
натрапа един кобет чисто мляко, три четири оки и от него ядох
ме, а проклетият грък щеше да се пукне за дето изядохме мля
кото. Казах му да не ни предаде на турците, обаче той почна
да устроява план, как да ни предаде и то пред нас!
Такъв проклетник трябваше да го заколим, но аз го набих
доста добре и така си потеглихме. Казах му: „Щом ни преда
деш ще те унищожим на връщане.“ Стигнахме над Чурилово
дето чакахме да вземем заръчания хляб от чуроловени. След
като ни донесоха хляб, заведоха ни в буката чуроловска и тук
останахме да преседим. Нощта писах на Аристид в Черешница,
да ни отговори за Поптрайков и Розов къде се намират.
11 ЮЛИ - ЧУРИЛОВСКАТА БУКА - ПЕТЪК

.

Доде Чуриловската комисия и ни се оплака за следното:
;,Четникът Иван Христов от Черновища, дойде тук преди ня
колко дена прикрит от комисията и заедно со Тольо Христов,
40

почнаха да се разхождат из селото и се загнездиха во една
развратна фамилия. От това не добро прикриване го видяха чо
веци от Геранци и се почна да се говори, че има комити в Чурилово. Затова ние го повикахме Апостол Христов и му каза
хме, защо не ни каза [на] нас, че е тук Ването и като как е
дошел тук, да не би да е избягал от началството. Тольо на ме
сто да ни отговори, той почна да вика и да казва, че бил поствен над комисията и п р ... Ването чул това и излезна от къща
та и веднага с един бастун нападна едного от комисията, съ
що и Тольо се нахвърли върху ни, а на един от комисията му
я счупиха главата, ако това е дадено да вършат четниците то
гава да знаеме! Ването тук ни се престави за болен во ногата,
но това ние не забелязахме защото тичаше повече от нас. Той
трябваше да дойде при нас, ние да му намериме квартира за
седене. Ние досега криехме от вас, но от сега няма що да кри
ем, в нашето село няма дерман, от няколко жени развратни у
които отиват постоянно Телето, ето сега и Ването, а по-напред
отиваше и Никола Андреев на когото [в] еднаж му забелязахме
[а] той удари един шамар на Динето Кожабаша. Молиме да
вземете мерки.. . “
Селяните това го говореха во присъствието на Кляшев и
всички го изказваха по един особен тон! Обещахме им да раз
гледаме тия работи, след като се завърнем. Писах во Мокре
ни да ни изпратят един куриер да ни вземе. От Бобища ни пи
са Михаил Николов, че Газо и Манол били в Куманицкия гъ
сталак и можем да се намерим. След малко получихме писмо
от Поптрайков, во което ни пишеше, че се срещнал с Митре и
ни кани по-скоро да се срещнем. Къде 10 часа привечер се сре
щнахме и ни разправиха следното: „Ние отидохме во Мокре
ни и се срещнахме со Никола Андреев, той не можа да избяга
след като се разговорихме и му обяснихме неговите грешки, по
канихме го да дойде со нас. Той отказа заедно со некой от чет
ниците, ние почнахме да ги обезоръжаваме четниците и като
видяха това, обещаха да вървят со нас и така дойдохме сно
щи чак тук, но при зори Андреев си взема четниците кой знае
как ли ги измами и ни избяга, та сега сме на мнение, да се за 
върнем и да го хванем или да направим едно общо събрание,
да го обявим на всички за неговите престъпления. Да го изо
лираме и да назначим друг войвода за тоя център.“
Аз им се скарах за дето почнали да го обезоръжават и за
гдето като постъпили така, трябваше да ги обезоръжат еднаж
за винаги. Разбира се, четници да си позволиш да ги обезоръ
жаваш и после да ги оставиш свободни, ще избягат и още по
вече като неми. Но както и да е, вечерта всички потеглихме за
Мокрени, една част со Розов останаха на Клисурската бука,
другата со Попрайков над Мокрени во буката, а ние со Кляшев
слезнахме со една част в селото.
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12 ЮЛИ -

МОКРЕНИ -

СЪБОТА

Дойде при мене комисията и центровите началници. Коми
сията всичка скърбеше за дето не я удовлетворихме и за дето
оставихме безобразния Андреев, центровите началници и те все
искаха да го защищават, но нямаше во какво да се придър
жат. Повиках един от центровите началници, Симо Костов, на
страна и му казах: „Ако е тука Андреев, кажи му да се яви
пред мене, защото после ще пострада, сега е време да се из
глади тоя въпрос, ако не се яви ще изкараме всичкото негово
безобразие наяве и официално ще го уволним, ще назначим
друг войвода на центъра и комитета ще го преследва. Симо
Костов извести за всичко говорено от мене на Андреев, вечерта
се получи едно писмо дълго и широко претрупано со глупости,
во което отказваше да се срещне со мене. Случайно се срещ
нал со няколко наши момчета от четата и като ги видял вед
нага ударил на бяг. Както се вижда той е [в]зел хляб от Кли
сура и посоката му беше пак към там. Писах му во отговор на
писмото му и го подканих да дойде при мен.
Вечерта дойде Поптрайков и Розов при мене. Писах на леринци да доведат четите и да ни определят място за среща,
за да нападнем предателя Вангел Геле Сребранеца. Тоя пре
дател со помощта на владиката, почнал да прибира около не
го разни елементи и да преследва нашите чети. Преди някол
ко дена, владиката заедно со аскер и Геле отишъл в Зелениче,
строшил вратата на българската черква и после я запечатали.
Арестували няколко работници и така си заминали. По всичките
села все со това се занимаваше, да произвежда скандали и
да напада комитета.
13 ЮЛИ - МОКРЕНИ -

НЕДЕЛЯ

Решихме да се разделим на две части: едната да замине
за към Емборските планини, а другата към Гръцко-блацките
планини дето имало някакъв богаташ от Лепшица со стадата
си и имал бачило да изкарва кашкавал и сирене. Той бил мно
го богат и само со три-четири сеизи седял. Та решихме да го
заловим роб за да вземем някоя сума, защото сиромашията
така ни е надвила щото между всички ни се появиха карани
ци и то само за дето не можем да обуем и облечем четниците.
Днес получихме писма от неколко войводи, во които страшно
ни нападаха за дето не сме им набавяли всички потребности
за четите: някои докачени от обноските на Манол Розов, поис
каха да се разотидат. За въпроса на Андреев решихме: да го
оставим за сега и да му пишем да се вразуми, да доди или
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при мен или да замине при Щаба. Ако това не направи тези
три четири дни, докато ние се върнем в тоя център, да напра
вим общо събрание и со окръжно да заявим, че се лишава вече от
войводството и се смята за отцепник. Вечерта повикахме ко
мисията селска и им говорихме за решението ни за Андреев,
също говорихме на центроводителите. Писахме писмото и го
дадохме да му го предадат. Ние се разделихме както казах
на две. Аз и Кляшев со войводите Митре, Стерио, Кольо Хрис
тов и четите им се отправиха към Гръцка Блаца, а Поптрайков и Попов со четата му заминаха за Емборската планина.
Ние се установихме во местността Громпопо.
14 ЮЛИ - ЕМБОРСКАТА ПЛАНИНА ГРОМПОПО - ПОНЕДЕЛНИК
Во тази прекрасна и огромна планина препълнена со ов
чари, ние се прикриваме през целия ден и останахме незабе
лязани. Вечерта още [в] 1272 часа се отправихме към блан
ките местности, минахме край блацките гробища и към 5'/2
часа сутринта стигнахме во гръцкото село Титирище. Оставих
дружината край селото, а аз со Колето Гежов и со Кузинчо,
влезнахме во селото и тропахме во една крайна къща, която
ни се отвори и во която влезнахме. Тук се срещнахме со брата
на Колето — Насо Гежов. Той прави кашкавал на някои со
лунски търговци. Се качихме горе и видохме няколко стаи
пълни со кашкавал. Запитахме за богатия лепчински бег, кой
то живее во Думовища, дали е там или не. Насо ни каза: човеки по-стария, е во Лепчица, а синът му и брат му са там, но
брат му е фирар. Во говоренето Насо се познаваше че се из
плаши страшно изпратихме да доди и дружината и след малко
се събрахме всички. Успокоихме го Насо и потеглихме за Ду
мовища. По пътя срещнахме на много места овчари и от куче
тата им бяхме посрещнати и изпращани со лаяния. Стигнахме
во един манастир, и тук кучетата ни посрещнаха со своите
цивкания, но ние минахме со голяма бързина и се отбихме
от пътя за към гората на дясно, и едвам пристигнахме да се
омъкнем во един нисичък не доста гъсти копачки (гъсталак)
тук се затаихме защото вече съмна и мястото никому не беше
познато и така се спотаихме. На куриерът Колето Гежов от
Мокрени му беше познат само пътя за Думовища при Кулата
и бачилото на бега.
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15 ЮЛИ -

ДУМОВИЩА -

ВТОРНИК

През целия ден се пазеше голяма тишина и никой не сме
еше да се изкашля свободно или да се подвижи от мястото, защото отвсякъде бяхме заобиколени со овчари со стада. На два
три пъти кучетата ни лаеха и ние чекахме да бъдем забеляза
ни от овчарите, но както се виждаше не ни забележили. Къде
пладне мина игумена към беговата кула, на пътя го срещна
ха 2—3 турци и го запитаха: „Сапахбе готину аскеро бе гормедин?“ Отговорът на попа не достигна до нас да чуем, защото отговори много ниско. Привечер отидохме со Кляшев да раз
гледаме мястото и да решим нападението на бега. Обаче гор
ко сме били излъгани! Ние мислехме, че ще намерим само ку
лата во която да седи бега, според както ни беше казано, а сеча ние сме изправени пред един голям палат, здраво направен
со железни врати и около алми со доста високи зидове со вар.
Няколко други къщи и яхъри во които живееха сума работни
ци и добитъци, а кучета колкото щеш! Така щото цял чифлик.
Тук се пренасяха снопия и са вършееше, прашеха некои опоздели царевици и пр. А от страни до две три стотин крачки бачилото, така щото цяло селско движение со кяите му, со пъндарите му, со всичките работници, ни се престави невъзможно
да се осъществи и се хване бегът, при това нямаме и ближен
вътрешен калаузин. Дойдохме до следното заключение: Бегът
ще може да се хване само ако има преоблечени 5—6 момчета
во аскерски или заптийски дрехи, иначе не може, а такива дре
хи, нямахме, затова се изосотавихме от намерението.
ЦПА, сп. № 795. Оригинал. Машинопис.

БЕЛЕЖКИ
1Дамян Груев е арестуван и осъден през 1900 г. по Попставревата афе
ра. До май 1902 г. е затворен в Битоля, а от май 1902 до пролетта на 1903
г. е заточен в Подрумкале, Мала Азия.
2 Солунските атентати са подготвени и извършени от- 15 до 18 април 1903
г. от групата на „гемиджиите“ в която влизали: И. Попйорданов (Орце),
П. Шатев, К. Кирков, Д. Мечев, Ил. Тръчков, Вл. Пингов и др.
3Въстаническият дисциплинарен устав е поместен в сборника (вж:
Дневник на Христо Узунов.)
^Сражението при върховете Локвата и Виняри в Дъмбенската плани
на станало на 31 май 1903 г.
5Германос Каравангелис, костурски гръцки владика, жесток гонител на
българщината и един от ръководителите на въоръжената гръцка пропаган
да в Македония.
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ГЕОРГИ ТРЕНЕВ ТРЕНЕЕГ

Полковник Георги Тренев е роден през 1870 г. в с. Палат,
Горноджумайско. Завършил е Военното училище в София през
1892 г. Служил е в Първи пехотен [полк в София и във Втори
артилерийски полк във Враца. През Илинденско-Преображенското въстание е войвода на Воденската чета. Починал е през
1947 г. е София.

-

КРАТКИ БЕЛЕЖКИ ОТ ДНЕВНИКА НА
ЕДИН ЧЕТНИК ОТ ВОДЕНСКАТА ЧЕТА
ПРЕЗ 1903 г.

1) Обща подготовка; 2) Предварителни разпореждания за
организиране на четата; 3) Облекло; 4) Снаряжение; 5) Въо
ръжение; 6) Двилсение; 7) Съсредоточаване; 8) Боеве и 9) За
ключение.
I. Месец март 12 — Солунски светци безсмъртни — Диме
Мечето и др [уги] работено от няколко месеца. Целта на тях
ната работа е известна на повечето от моите другари и всеки
с нетърпение чакаше края на работата от тези дивни македон
ски юнаци. Идеалиста, — организатор и революционер — Го
це Делчев е на поста си [в] Солунско; Сарафов с щаба си за
минал за мястото си — Битолско. Условията и обстановката
налагаха да се формират час по-скоро допълнителни чети, кои
то да бъдат готови и се намерят по определените им пункто
ве. Към предполагаемия ден за въстание. М е н м и с е с ъ о б щ и
ч е с ъ м н а з н а ч е н в ъ в В о д е н с к а т а ч е т а , к о я т о ще
д е й с т в у в а в М о р и х о в с к о . П р е з м е с е ц а п р и л не
с е с л у ч и н и щ о о с о б е н о . * Към втората половина на ап
рил Гоце Делчев падна убит в с. Баница, Сярско.** Към края
на същия месец [бе] Солунското събитие, Банк Отоман[бе]
хвърлена във въздуха.1
II. През месец май, аз до колкото позволяваше длъжност
та ми, събрах пушки манлихерови, карабини и патрони, но та
зи работа беше доста деликатна, поради което ми бавно вър
веше. Към 20 юли пушките и патроните бях приготвил и из
* Текстът е зачертан от автора.
** В текста е записано „Солунско“
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пратил освен 7 карабини и един сандък патрони. На същата
дата въстанието е обявено.
Аз служа в [2 артилерийски] полк, в чин капитан. На 1 ав
густ дойде при мен Славчо [Нейчев]2 и ми съобщи че четата е
приготвена от К- Пърличев и аз трябвало да замина. Към 9 ч.,
вечерта, когато бяхме поставили пушките — 7 карабини и сан
дък патрони на файтона, бях арестуван и закаран в казармите
на полка и затворен. В суматохата, когато ме заградиха вой
ниците, Славчо с пушките и патроните успя да замине и ги за
несе.
Затворен съм в библиотечната стая и слушам стъпките на
часовия денем и нощем. Мислех и реших да избягам. На 7 ав
густ писах бележка на Дамян Хлебара, македонец и я изпра
тих по един войник, да дойде с файтон към 10 ч. вечерта и ме
чака при могилата, на север от гр. В. Часът е 10 вечерта. Слу
шам стъпките на часовоя, написвам бележка с думите „Часо
воят е невинен, аз скочих през прозореца“. Наметвам перелината, отварям прозореца и се хвърлих на вън. (Часовоят е вът
ре в коридора). Макар не високо — около 2Уг метра, но кога
то паднах на земята ми се стъмни в очите и в продължение на
една минута нищо не виждам. Когато ми са поразвидели в очи
те, тръгнах към определеното място. Там намерих Дамяна с
файтон, изпрати ме до гр. С [офия]. Посрещна ме Славчо
[Нейчев] и ме заведе в хотел Б. М. — срещнах се с д-р Татар
чев, д-р Руменов, Мартинов и Матов.
8
август. Вечерта заедно с Пърличев, придружени от Мар
тинов и д-р Руменов, заминахме за в района на с. Б. Там при
една воденица беше складирано облеклото и бойните припаси.
Момчетата беха на няколко стотин метра надалеч. Разпитах
ги за възрастта и месторождението им. По първата се оказа
ха от 20 до 30 години, а по втория въпрос всички родени в Ма
кедония, освен един роден в Бесарабия, мерача Буковски, ар
тилерист от там.
III. Разпределихме с Пърличев момчетата на 2 групи — по
20 человека в група. Групови началници поставихме [на] пър
вата група Вангел Георгиев от Солунско и Кирияк Димитров
[от] Загоричени — [на] втората група.
IV. Облекло: куртки, панталони, каскети, пелерини, всич
ко от тъмно сив шаек; опинци и навой с черни върви — всичко
ново.
V: Въоръжение и снаряжение: манлихерови карабини с об
лечени ложи — нов образец. Груповите началници и начални
кът на четата с револвер наган. Патроните на поясоци, револ
вера, раници. На всякой се раздадоха по 300 патрона, за в пат
рондаша и раницата, по 2 бомби — една малка валчеста и ед
на от големите — Круп. Отделихме и техническото отделение.
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на което за ръководител остана К. Пърличев. Хората от отде
лението снабдихме [с]: електрическа машина, меден тънък тел,
шнуров фитил и въжета конопени от различна дължина и де
белина. На няколко души от групата и отделението бяха даде
ни и ръчни електрически ламбички — длъжнести — по форма
та на калеми.
Още през същата нощ, облечени, стъкмени и въоръжени мом
четата заведох не далеч (около 3 км) от мястото на обличане
то и въоръжението при бялата вода.
9 август. Вечерта. Чакахме да дойде куриер и [да] ни при
веде по закрита посока до селото В., но не дойде такъв.
10 август. Също. 11 също, 12 също, 13 също, 14 също. Не се
явява куриер. Свръзката изгубена и ние сме забравени.
15 август. Осъмнахме на същото място, храна няма. През
деня изпратих Вангел Георгиев до с. В. да разузнае местност
та и [да] влезе в свръзка с някой от селото В., на когото е из
вестно нашето назначение. За да извърши онова, което му се
възлага през дена свали навущата, куртката и каскета, опинци
те обу само на чорапи, по риза и една кърпа на главата и в та
къв каефер се отправи за с. В. Надвечер се върна и доложи, че
е безопасно до там.
VI. Движение. Вечерта тръгнахме като ни водеше В. Геор
гиев и към 10 ч. вечерта пристигнахме към края на с. В. При
готвена беше храна. Момчетата се нахраниха и за в раниците
си вземаха. Без да се бавим, без куриер тръгнахме и преди да
се разсъмне стигнахме до селото Кръстец.
16 август. Навсякъде открито, на близо, съмва се вече, не
оставаше нищо друго, освен да се отбием на място [то] на око
ло 200 метра, където имаше няколко отделни дървета и тръни
и там да се затуляме през целия ден зад търнето и дървата.
През деня горещината е нетърпима, но страданията и мъки
те са приятни за онези македонци, които отиват да мрат за сво
бодата на своите братя в Македония.
Вечерта тръгнахме за чифлика М[уси] б[ей] в района на
гр. Д. Пристигнахме и там намерихме: Хр. Чернопеев, Пешо Семерджиев, интел[игентно] скромно момче свър [шил] VII
кл[ас], Делчев, Никола Жеков с четите им — Струмешка, Костурска, Кочанска и Леринска.
17 август. Раздаване на момчетата по един и половина пат
рона динамит и светени кибрит за подпалване фитила на бом
бите.
18 август. Упражнение по приготовляване фугаси от тех
ническите отделения и подпалването им от различни разстоя
ния посредством медния тел и електрическата машина. Под
палване и хвърляне на бомби. Упражненията се продължиха
на 19 и 20 август и дадоха резултати много добри. До като
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стояхме при чифлика М[уси] б[ей] прехраната завеждаше ня
кой си Мал., който беше познат на Чернопеев.
19 август. Четите: Кочанска, Срумишка, Костурска и Леринска разпределиха по число, според важността на районите, за
които бяха назначени, най-голямата по число Струмишката,
след нея Костурската, Леринската и най-малочислена оста
на Кочанската. Воденската остана в същия състав, в какъвто
тръгна от гр. С[офия]. Вечеряме на една софра: Чернопеев, Пе
шо Семерджиев, Делчев (не Гоце Делчев), Н. Жеков и други
още 3—4, на които имената не зная и не съм ги забележил. След
малко от като бяхме почнали вечерята дойде и Байчев от Шуш*
и Иван Шмекера, Никола Жеков от Ст[ара] Загора, които по
някаква [...]** са били в [..,]**
През време на вечерята между другите въпроси, отнасящи
се до бъдещето на всяка една от четите, Байчев запита Черно
пеев: защо за него няма чета, когато той бил заслужил много
за македонското дело и бил раняван на 7 места. Същият въп
рос повдигна и Иван Шмекера; неговата заслуга била, че снаб
дявал четите с оръжие; полека-лека въпроса почти достигаше
до кървава разправия, аз станах, обърнах се към двамата с думи
те: „Мили другари, работих 10 години, тръгнах не от желание
да водя и командувам чета, но да отида там, където съм се ро
дил и там, ако е решила съдбата, да умра. Затова, моля ви,
вземете, разделете и водете четата ми (Воденската). А който
желае от вас вземете ме ще му изпълнявам заповедите, както
изпълнява заповедите един 15 годишен дисциплиниран войник
на своя началник“.
След тези ми думи и двамата станаха и едновременно ми ка
заха: „Господин капитан! Вашата чета е определена за вас и
сте длъжен да я водите за там, където сте изпратени, ние ще
влезем в техническите отеделения на четите“. Въпросът свър
ши с това.
20 август. През целия ден почивка. Вечерта тръгнахме с око[ло] 400 человека, 4 товара патрони и 4 с бомби и 2 с [...]* *
и на разсъмване стигнахме в района на това село. Вечерта
тръгнахме по посока на гр. К; преминахме реката С. по моста
при селото К- и стигнахме на разсъмване гр. К- Денуване и
снабдяване с хранителни припаси четите.
22 август. Вечерта тръгнахме и достигнахме до местността
Грамада. Напред вървеше Чернопеевата чета; нощта полуясна — месецът ту се появяваше, ту го закриваха облаците. По
едно време спряха четите, излезнах напред да узная причина
та. Оказа се, че сме се натъкнали на войнишки постове от на
* Така е в текста
** Нечетлив текст
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ша приятелска страна. Чернопеев почна да се разпорежда с бой
да преминем, което ако беше станало, четите още там щяха дз
бъдат разпръснати. Аз го помолих да изляза напред и се опи
там дали е невъзможно да преминем. Той се съгласи и аз из
лязох напред. Когато доближих до постовете чух от около 30—
40 крачки глас: „Кой е“, отговорих: „Аз съм капитан (Тренев)
от [2 артилерийски] полк, който отивам да умра там, къдетосъм се родил и където живеят моите братя, сестри, майка ми
и баща“. Отговорът беше: „Господин капитан! Чух, не чух, ви
дях, не видях — добър ви път, минете със здраве!“. След това
четите продължиха движението.
На разсъмване пристигнахме при Дървена яб[ълка]; денуване. Вечерта продължихме движението и пристигнахме при се
ло С[ажденик].
23 август. Денуване край реката X. в района на село С[ажденик].
24 август. Денуване на същото място.
25 август. Също.
26 август. Също и снабдяване хората с хранителни припаси,
за няколко дена.
27 август. Пристигна куриер от селото Саса Никола Са. и
съобщи, че много аскер има и тази вечер е невъзможно за дви
жение. Куриерът веднага се върна вечерта обратно.
28 август. На същото място вечерта дойде същият и съоб
щи, че е възможно за движение, но е рисковано; при все това,
тръгнахме всичките чети с товарните животни — 10 катъра.
Към 11 часа през нощта стигнахме на линията (гребена),
която разделя два народа — поробен и свободен. Обърнат към
страната на робския народ, виждам всичко е тъмно, нигде свет
лина от прозорец на градска или селска къща, нито огнец от
овчарска колиба, куче да пролае не се чува, нито петел да про
пее, нито звънец от добитък. Това е робството. Обърнах се към
свободната страна: огньове се виждат на много места, и нещо
като често светна към тази страна. Кучешки лай се разнася,
звънци се слушат и слуха долавя ли пеене на петли. Това е сво
бода. Но кой я цени? Онзи, който кръв е проливал, съзнател
но за нея.
Движението продължава по една много стръмна пътека, от
лявата страна на която е голяма пропаст, в която изчезна един
катър товарен с патрони и момчето, което го водеше. На раз
съмване пристигнахме при червения камък, в района на селото*
Саса. Воденската чета е в охрана, без техническото отделение.
Другите чети останаха да почиват в една дълбока долина, во
дата на която преминава през селото Саса. До 11 часа преди
пладне нищо се незабележи. Към 1 Н/2 ч. видях прах по пътя
Кочани — Султан тепе. След няколко време забележихме гла4 Илинденско-Преображенско въстание
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вата на една колона и когато се изтегли цялата на открито, оце
них я на около един баталион (дружина) и която се насочва
ше по посока направо към четите, за което и съобщих на Чернопеев, но преди той да се разпореди да заемат позиция чети
те, колоната измени посоката и зави към Султан тепе, по коя
то посока се и изгуби. До вечерта нищо не се случи. Щом се
■стъмни, събрахме се и тръгнахме по посока на Юрушките (Кит
ката) гробища. Чернопеевата чета върви напред, Воденската•ариергард (отзад). Гробна тишина (предполага се, че на сед
лото — Юрушките гробища, има засада (тайна позиция), ни
що не се чува освен пъшкането на падащите момчета, които ня
мат котки, а по изсъхналата трева момчетата се плъзгат като
по лед; а и стръмнината не е по-малка от 25°. На разсъмване
пристигнахме в района на Мишинокаракачански колиби. За 8
часа сме изминали едвам 7—8 км.
29 август. През деня нищо особено не се случи. В охрана са
момчетата от Струмишката чета. Дойдоха двама души куриери
от Ново село и двама каракачани. Вечерта тръгнахме по посо
ка на Ново село и на разсъмване стигнахме в района на село
то. Разположихме се на едно малко възвишение, което от към
изток е обрасло с млада гора, а от запад [е] заобиколено с го
ли отделни връхчета.
30 август. Денуване на същото място, хората [са] много из
морени, на много от тях краката са побити. Хляб ни донесоха
от Ново село, печен в подници и извара-сирене. Всички сред
ства употребляват бедните хора от селото, за да ни услужат.
Чакане куриери от предните населени пунктове, но такива не се
явяват. Турската армия е мобилизирана и са заети почти всич
ки села. За действията на четите в Битолско нищо не знаем.
Вечерта решихме и тръгнахме без куриер по посока на с.
Просека и след мъчително пътуване но една козя пътека, стиг
нахме в района на това село. Разпореди се в Ново село еднадве жени да провлечат съчки по пътеката от където сме преми
нали до гдето държи района на тяхното село, за да се заличат
дирите, а също направиха и от селото Просека.
31 август. Заехме един връх на запад от селото, обрасъл с
дъбова гора, а по полите дребна гора.
Получиха се сведения, че войски в Кочанско са пристигна
ли много в с. Оризари — един баталион, в с. Цера — един полк,
[във] Виница един полк, [в] Паланка също, [в] Кочани —
също, [в[ Царево село —. полк. Въобще движението наедно
на петте чети (400 човека) става трудно. Куриери няма отни
къде.
На 1, 2 и 3 септември. На същото място. На 3 септември, ве
черта решихме да тръгнем пак без куриери по посока на сел
цето Витоша, което е разположено на ската към р. Брегални
ца, и къщите на което са покрити повечето със слама.
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4
септември. Пристигнахме в селцето Витоша почти на раз
съмване; местността [е] открита навсякъде; селото Оризари*
[е] близо, в което е разположена на бивак цяла дружина аскер. Нямаше къде да прикрием момчетата, освен по къщички
те; разпределиха се четите по къщите и плевните. Воденската
чета се падна в една плевня на края. Н я к о л к о к у ч е т а о с 
т а н а л и н е о т р о в е н и до т о г а в а , п о с т о я н н о п о ч н а 
ха да л а я т и да вият. И з п р а т и х а е д но м о м ч е о г
Ч е р н о п е е в а т а ч е т а да х в ъ р л и с т р и х и н и н и с л е д
т о в а к у ч е т а т а м л ъ к н а х а , но о т к а т о с е в ъ р н а
при нас з а п у ш и е д н а ц и г а р а и с л е д о к о л о е д и н
ч а с п о ч и н а с го л е м и
м ъ к и . По в с я к а в е р о я т н о с т е и м а л о п о л е п е н о о т п р а х а по р ъ ц е т е м у
не се у м и л и н е щ о е я л с н е м и т и р ъ ц е , о т к о е т о е
п о с л е д в а л а и о т р о в а т а . Товарните катъри ги разтова
риха и бомбите, патроните и динамита ги поставихме в слама
та на едно гумно, на което беше скоро вършено.
От като сме тръгнали — 20 дена вече, денем горещината е
нетърпима, а нощем студено, а днес горещината е още по-голяма. До към 10 часа пред пладне е спокойно. В охраната са мом
четата от Чернопеевата чета; за н[ачални]к на охраната е
Душко — буен, нетърпелив момък.
В плевнята, в която беше поставена за денуване Воденска
та чета, беше тясно и момчетата бяха се натрупали един вър
ху друг; горещина до задушаване. Към 11 часа пр[еди] пладне
се чуха 4—5 пушечни изстрела от към посоката на гр. Кочани.
Веднага скочих и извиках: „Стани в оръжие, след мен!“ Но за
излизане от плевнята беше мъчно, вратата [беше] тясна. За пет
минути бях на една височинна близка и залегнах, с мен при
стигнаха от четата само 10 момчета, останалите бяха още да
леч. В това време бе излязал от гумното Чернопеев, където бяха
бомбите и патроните и с висок глас викаше: Т[ренев]! дръж
те се там докато се изтеглят четите. Ние ще заемем позиция,
където бяхме вчера“!
Изминаха се 15—20 минути, четите се изтеглиха; не се чу
ват нито пушечни, нито топовни гърмежи. Четите се отдалечи
ха, не ги виждам вече, но преди да напусна мястото си с 10
момчета, видях с бинокъла, че от към с. Оризаре настъпи аскер във верига. Към с. Витоша. Снехме се от позицията и тръг
нахме по посоката на четите. С нас потеглиха жени, деца, дре
бен добитък. Плач от децата и жените. Картина грозна. За да
ги успокоим заех втора позиция с 10 момчета на самата пъте
ка, по която отстъпваха четите и по която се движеха бежан
ците, зад един каменен зид. Там стоим един час. Подир това не
се вижда, нито се чува никой от побягналото население, като
че потъна в земята или се завря под шумата. По това време
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излезнаха патрулите турски на края на селото там където са
•бомбите. Не се минаха и пет минути от като се появиха патру
лите, пламна плевнята, в която беше Воденската чета, след то
ва и други къщички, също и сламата в която бяха бомбите и
патроните.
Аскерът вместо да настъпи след нас, събра се цялата дру
жина около гумното, където горяха къщите, плевните и слама
та и там се въртят [войниците]. В това време забелязах висок
■стълб пушек, след което последва един внушителен гръмотеви
чен трясък. Почнаха бомбите да експлоадират една след дру
га. Бомбите от товарите бяха в сламата, около 150 малки и го
леми. А [тези] които бяха в раниците на момчетата, останаха
но плевните и къщите и се почна една гръмотевица, от бомби
и патрони, която продължи един цял час, понеже бомбите експлоадираха една след друга; рядко се чуваха едновременно да
избухват 2 или 3 едновременно.
След първото избухване на бомбата в продължение на по
вече от половин час не се видя никакъв войник. Всичко се из
покри и залегна; трима души при гумното убити; войници ви
каха. .. Пристигнах при четите, които усилено се окопаваха на
височината при просека. Бомбите още продължаваха да експлоа
дират. Узнах по какво са дадени.
Баталионите, които почнаха да настъпват подир Р/г час от
случката, от към с. Пера, Кочани, Кратово, Виница — всички
се насочваха към мястото където избухваха бомбите, като пред
полагаха, че там жесток бой се води. Аскерът, който настъпва
ше от с. Цера покрай нас мина на Р/г км, но не ни забеляза,
независимо от това, че на височината в дърветата работеха 400
человека.
Зад нас, от към Султан тепе запалиха гората. Стъмни се,
звездите заблещукаха; само че нощта таз вечер не е хладна,
както другите нощи, а е задушно-топло. Нищо, не се чува, нито
вижда на никъде, освен горящата гора от към Султан тепе, съ
що догарящите плевни и къщи блещукат и от време, на време
се чува трясък от някоя закъсняла бомба, зарита по-дълбоко
в сламата.
При такава обстановка четите тръгнаха по една пътека об
ратно, по която бяха минали преди три дена. Стигнахме към
полунощ на същото място, на което бяхме преди 4 дена — при
Ново село. Спряхме на почивка за малко и в една минута мом
четата заспаха. Двама души от Струмишката чета липсва [ха].
Невъзможно беше да се продължава движението. Хората [бя
ха] капнали от умора.
5
септември. Решихме да вземем позиция около Ново село,
като се разделихме на две групи. Чернопеев с другите чети зае
позиция на същото място, където денувахме на 30 август, а Во52

денската с част от Костурската зае една малка възвишеност на
2 км по [на] север. Около която на 2 км е голо, няма гора,
освен някое и друго отделни дървета.
[Чети] те се развиха в боен ред; боят се почна в 11 ч. пр[еди] пл[адне] и се започна заобикалянето на позицията, която
заемаше Чернопеев, но когато почнаха да я заобикалят от към
север, без да подозират, че съседната височина е заета от нас
и когато се наближиха на действителен пушечен огън 700 крач
ки, заповядах да открият момчетата огън, от който попадаха
няколко души убити, [а другите] побегнаха настрана, след кое
то мястото между двете позиции остана свободно.
Към 12‘/2 часа се забеляза настъпление от към селото Це
ра, на около 2 баталиона, от разстояние на 2 км се пръснаха във
вериги с подръжките си и се насочваха право към Воденската
чета. Б о я т п р и Ч е р н о п е е в с е в о д и у с и л е н о . Като
постепенно заобикалят позицията от всички страни, освен запад
ната. Към един часа откриха огън по нашите окопи, ние мъл
чим; наближиха 600 крачки и почна залпов огън (тогава) от
говорихме с чест огън, от който момент се почна такава трескотня и свирене на куршумите, щото едвам можеха момчета
т а ] да ми чуват [заповедите].
Всички, които се бяха приближили на 200 м. до окопите, по
бегнаха назад. До този момент изглеждаше, че не са повече от
един баталион, който атакуваше. Но като побягнаха, всички се
изправиха, [и тогава] оцених ги най-малко на един полк. Ка
то залегнали и се криели в гънките на местността, не [са] се
виждали. В такъв един случай, когато момчетата трябваше да
открият най-честата стрелба и въпреки командата ми: „Стре
ляй!“ — бързо, те се изправиха прави в окопите и почнаха да
викат високо: „ура! у р а ... д а ж и в е е с в о б о д н а М а к е 
д о н и я “! Турците отстъпиха на около 700 метра. Там се око
паха и до стъмване стреляха. Часът е 3 след пладне. Момчета
та ми съобщават, че един баталион се спуща от Султан тепе и от
север ни загради. Но [баталионът] пристигна, когато се беше
почти стъмнило. [Войниците] откриха залпов огън, на който от
говорих с такъв. Последната ми команда беше, която произне
сох със силен глас, за да се чуе на далеч: „Прекрати! Пригот
ви бомбите!“ След това всичко млъкна и настъпи гробна тиши
на. Имах 3-ма убити. Войските от към запад през целия ден не
взеха участие, а остана [ха] в наблюдателно положение. Часът
бе 9 вечерта, почна да вали дребен дъжд. Три месеца през ля
тото не беше валяло. Нощта е тъмна. Момчетата заспаха в око
пите, Мислех какво да правя, заградени бяхме почти от всички
страни. Куриер нямаше, който да познава местността и мъчно
проходимите пътеки. В това същото време дойде един човек,
около на 45 години, изпратен от Чернопеев, който е бил посто53

янен куриер при него в Кочанския район и ми каза: '„Четите на
Чернопеев са се вдигнали от позицията и чакат Воденската да
отиде при тях“.
Събудих момчетата и отидохме при другите. Те бяха на седловината между двете позиции. Много от четниците бяха зас
пали. Щом отидох при тях Чернопеев ме посрещна, ръкува се
и ми каза: „ Н я к о л к о г о д и н и с ъ м х о д и л из М а к е д о 
ния , м н о г о с р а ж е н и я с ъ м в о д и л , [ н о у р о к ] к а к ъ в т о и м д а д о х м е д н е с , н ем ис е ес л у ч в а л о . Да живее
с в о б о д н а М а к е д о н и я ! Б р а в о на В о д е н с к а т а че
т а “. Решихме да вървим на север, към границата, Воденска
та чета да остане и да прибира, ако някое момче падне от умо
ра, а тежко ранените, ако ще има такива да с е... Хората ще
да вървят в една редица: един зад друг и да се държат един за
друг. Нощта е тъмна — на една крачка нищо се не вижда. Ку
риерът тръгна напред и след него Чернопеев. Но едно ми на
прави впечатление; защо войводите на другите чети не остана
ха отпред в колоната пред своите чети, а се събраха до курие
ра и Чернопеева. Ако бяха останали войводите всякой пред сво
ята чета, нямаше да се дадат толкова скъпи жертви, понеже
всякой от тях е бил минавал по тези места по няколко пъти. Не
бяхме изминали още един к[илометър], колоната спря и ми се
предаде: поп Стойо се откъснал от другите и не знае къде да
върви. Главната причина е той за многото жертви, които дадох
ме; на попа не му беше мястото там. Нощта е тъмна и непро
гледна; трябва да се пази гробна тишина. Всичките момчета се
струпаха при мен и всякой иска да бъде до мен. Никога не съм
изпитвал през живота си такова морално-душевно тормозене*
както в този момент, а не бяха малко, — 150 човека, а не са
мо Воденската чета. Можеше да излезат от огнения обръч бе»
загуби, но 100 човека бяха от другите чети. Наредих ги в една
редица — един зад друг и заповядах да пазят пълна тишина*
но не изминахме 20—30 крачки, почнаха да се обаждат. „Къ
де е капитанът“? и аз трябваше да се обаждам. Непосредстве
но до мен бяха: Мандалов, (момчетата му казваха Доктора) —
дългогодишен учител в Македония, Москов старши подофицер»
от Чернопеевата чета, Вангел Георгиев (от моята чета и до днес
жив). Веригата на охранението минахме добре, заставите съ
що, но попаднахме в биваците на турците. Наближили бяхме
Юрушките гробища. При Мешино светна цигара пред мен, да
вам знак да седнат, с държане дрехата на този, който се държи
за мен и който също предава по същия начин на следующи и
т. н. Изпращам Мандалов и Москов на 30—40 крачки напред
да разузнаят. Не бяха се изминали 4—5 минути, припукаха
маузеровите пушки. Москов падна на място, а Мандалов дос
тигна до мен и до другите и падна, молеше да го застреляме»
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в това време турците откриха огън от всякъде. Последните ду
ми на Мандалов бяха: „Кажете на Македония, че аз си изпълних
дълга, да живее свободна Македония“. .. нямаше време пове
че да се чака. Стрелбата на турците продължава безразборно.
Момчетата викат с висок глас: „Къде е капитана!“ Турците ви
кат с висок глас:... „на капитана“. .. Пада Славчо :—: младо
момче, войник от 8 полк, ми стисна ръката, за която ме държе
ше още от половин час, едвам изтръгнах ръката си. Струпаха
се около мен 5—6 души, трясък на маузеровите пушки, но в
тъмнината ние легнали, не понасяхме загуба — само падаше шу
ма и клоните [от] дърветата върху нас.
Много от момчетата се заблудиха в тъмнината и някои па
днаха убити. Всред бивачното разположение на аскера — на юг
от Султан тепе, в района на Мешино. Нощта преваля вече, тряб
ваше да се търси изход. Поведох ги по посока на Китка през
гората, и се пораздигна мъглата, и пред мен на север се очер
та Султан тепе. Ориентирах с е [...]
6
септември. От момента на поляната положението ни ста
на много тежко. При Южните поли на Султан тепе, близо око
ло каракачанските колиби Мешино, сред биваците на турците.
Колко паднаха мои момчета на поляната не зная, но около ме
не имаше още около 5—6 човека. Поведох ги през гората по по
сока на Юрушките гробища. Падане, ставане достигнахме до
едно място в гората, седнахме да починем малко и аз бях за
дрямал върху коленете на Вангел Георгиев; в този момент се
даде един залп върху нас от около 50 крачки, но куршумите
удариха високо и ни посипаха клонки и шума от дърветата.
Тъмно е още. Аз скочих и извиках: „Подир мен момчета!“
Но подир няколко минути, когато излезна [хме] от гората в по
крайнината-сипей. Обърнах се, видях на 15—20 крачки зад мен
само 6 души, в този момент се даде един залп; веднага залег
нах и видях четирима от момчетата паднаха, а двамата право
назад избягаха, подир които се дадоха още 2—3 залпа, но не
видях какво стана по-нататък. От този момент останах съвсем
сам. Като залегнах между камъните и рядката папрат, не мо
жах да се помръдна. Куршумите постоянно плющят в камъни
те и така останах до съмване. Съмна се добре. На 100—150 кра
чки на запад от мене с гола полянка и тук-там групи букови
дървета. Около турците бяха изгубили всякаква свръзка помеж
ду си и се бяха пръснали по 2—3 доде и по един да търсят уби
ти момчета, за да ги обират, особено ги ласкаеха карабините и
новите дрехи. От такова, зареяни за обир на убити наши мом
чета убих двама в промеждутък на един час. По целия боен ра
йон през целия ден имаше рядка пушечна стрелба. [...]
На запад от мен по поляната почнаха да се събират аскери
и в продължение на 10—15 минути събраха се около една рота.
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Чух разпореждане да запалят огън и почнаха да събират и чу
пят сухи дърва, но по едно време се отмени това разпорежда
не и чух ясно думите: „Не правете огън, защото на светлината
ще ви избият!“ След това всичко утихна. Команди почнаха да
минават по край мен на 100 крачки и отиваха за вода на изво
ра, който беше към долината негде. Часовите бяха поставени.
Командите, които отиваха за вода говореха високо и целите им
разговори чувах. Когато отиваха към часовите, чувах: „Ким
сънъс?“ отговор „Аскер!“, след това последваше от часовоя
„Теч“!* от което узнах пропусната им.
Подигнах се и седнах. Чаках момент да стана и вървя; на
пред не бе възможно, трябваше право назад да се върна, да пре
мина постовете и след това да се свърна към север. Поставих:
пълна пачка в магазина на карабината. Преметнах я през ра
мената, извадих наган, но когато се опитах да се изправя на кра
ката си, веднага паднах — не можех да стъпя на десния си
крак. Веднага предположих, че крака ми е парализиран и не
оставаше друго, освен да се застрелям. Повече от 10 минути се
боря, да стана на десния си крак, но напразно. Реших и насо
чих револвера в челото си, но помислих, че когато дръпна спу
съка може би куршума няма да улучи на място, затова реших
да вдигна петлето и [да] потегля спусъка, в това време слушам
тупкане на сърцето ми, реших още един последен път да се опи
там да стана, което направих и тръгнах полека. През постове
те преминах със същата пропуска, с която преминаваха и тур
ските войници. Нощта е тъмна. Сутринта осъмнах в гората на
югоизток от Юрушките гробища.
7 септември. Осъмнах в долината на рекичката. Десен при
ток на Брегалница. Денят също както и вчерашния. Стрелба ни
къде не се чува. Около 11 часа пред пладне чух тръбен сигнал»
иска се подкрепление. След около половин час припукаха пушки,
които не продължиха повече от един час. По-после се научих,
че една група момчета открити били и избити всички. Целият ден
прекарах в същата местност. Вечерта заваля дъжд, а през но
щта — сняг и скреж. Преминах на левия бряг на същата река
до едно дърво и там осъмнах.
8 септември. Никъде не се чуват изстрели. Тръгнах по една
пътека на горе [на] север. През деня дъжд ръми. Приближа
вам гребена, който дели района на с. Цера и Саса. Движа се
по една пътека в гората веднага пред мен се изпречват всич
ките момчета от Воденската чета, с карабините на рамо, ра
ниците, едни ми подават хляб, други сирене, трети цигари,
взимам цигарата, турам в устата си, сепвам се и в миг нищо
няма пред мен. Повтаря се и се потретва същото нещо. Тога
ва се сетих, че аз не съм ял нищо; на 4, 5, 6, 7 и днес.
* Кои сте? Войници. Късно е. (тур.) — б. ред.
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' 8 септември. Почнах да късам есенна шума от буките и да
дъвча, но челюстите [ме болят] много, едвам, както и да е пре
глътнах три хапки. По една голяма случайност ненадейно на
около три крачки от мен изпъкна едно момче около 20 годиш
но, насочих пушката в него и казах: „Не мърдай!“; запита [х]
го от къде е. Каза — от с. Цера. Запи [тах] го къде отива; от
говори, че имал колиба ходел да спи там понеже [има] много
турци в селото и не можел да си отиде, късно станало. Щом се
стъмни тръгнахме за към селото Саса и ме заведе на една ко
шара при дядо [Вълко]. (Няма да споменавам имена на хората
от това село, които толкова много са жертвували за своята поли
тическа свобода, но които днес са под властта на най-свирепите и лукави сръбски управници). Дядо [Вълко] изпрати бабич
ката си в селото, в което по това време имаше един полк аскер и към един часа пред пладне донесе хляб, сланина, в едно
гърненде мляко. Вечерта щом тук бях пристигнал в колибата,
дойдоха още двама души момчета, водени от един човек от съ
щото село Цера, но без пушки :— оставили си пушките в сла
мата, където ги крили хората, от същата слама турците взели
за постилка, но не ги открили, защото стопанина на сламата
сам скубел сламата и в същото време закривал момчетата.
9 септември. Още не се беше разсъмнало, дядо [Вълко] ни
предаде на хора от друга кошара и там: кисело мляко, варени
картофи и хляб, но аз не мога да ям. Челюстите ме болят.
Вечерта бяхме заведени и предадени на други хора, там на
мерихме жени и деца, без да се съмняват мъжете, че може де
цата да ни издадат. Зададох пак въпрос на мъжете. Отговори
ми се: „Нашите д е ц а м о ж е д а г и с е ч а т н а п а р ч е т а ,
но н я м а д а к а ж а т н а т у р ц и т е , ч е к о м и т и с а и д в а 
л и т у к . Те з н а я т з а щ о и д в а т к о м и т и т е по н а 
ш и т е м е с т а , з а д а се о с в о б о д и м от т у р ц и т е .
През нощта, един от хората на тази къща, ни заведе при по
следните колиби, от гдето трябваше друг куриер да ни преведе
вече през границата. Но, когато пристигнахме там, намерихме
само една жена с дете пеленаче; мъжете — баща и трима си
нове заминали към границата да превеждат момчета от чети
те. След половин час се завърна най-младия Никола (прякора
на това семейство е . . . ) . Без да отпочине тръгна с нас и на
разсъмване преминахме границата, а той се върна обратно.
10 септември. Пристигнах в селото Саждени, там намерих
много момчета от Чернопеевата чета, които като ме видяха, се
спуснаха към мен и всичките едновременно извикаха: „Нашият
капитан“; някои от тях със сълзи на очите си ми разправяха —
мислили, че съм убит понеже ме видели, когато съм паднал
убит.
Загуби от едната и другата страна. Четници убити 75 чове
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ка. В сраженията на 5, 6, 7 септември. Турски войници, по съб
раните данни по-после — 380 човека!
Много жертви дадохме, но нечестния случай на поп Стою от
късна толкова хора от куриера, които бяха неволна причина да
паднат мъртви, почти всички от воденската чета, освен 10 ду
ши. Случаят показва, че който не разбира от една работа, пре
стъпление е да започва да я работи. На свещеника работата е
в черквата, а не с пушка в ръка. Този свещеник може би да е
жив и свещенодействува нейде, и ако прочете настоящето да
дойде при мен.
Четите не можаха да изпълнят назначението си по много
причини: много турска войска натрупана по посоката на дви
жението на същата, неявяването на куриери, за които беше ве
че невъзможно да се движат, понеже беше вече заето на всякъде от войски, водата в оризищата пусната, която преди няколко
дена е била отбита, а в това време повторно пусната в Кочанско, по всяка вероятност турците са били узнали за движение
то на четите, поради което са се разпоредили да се пусне водата.
От дневника ми, като участник във въстанието в Македония
през 1902 — [1 ] 903 година.
ЦДИА, Ф. 1521, оп. 1, а. е. 1, л. 1—33. Оригинал. Ръкопис.

Вариант на дневника е публикуван в „Из моя дневник. Сфор
миране на Воденската чета“, Илюстрация Илинден, кн. 9 (29),
ноем. 1930, с. 3—7 и кн. 10 (30), дек. 1930, с. 5—10.

БЕЛЕЖКИ
1 Авторът обърква реда на събитията. Първоначално са Солунските атен
тати, а след това е убийството на Гоце Делчев.
2 Тъй като авторът в оригинала е нанесъл имената на много селища и
дейци на ВМОРО при разкриването им е използувана публикацията в „Илю
страция Илинден.“
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КИРЯК ШКУРТОВ

Роден е в с. Старичани, Костурско. През юни 1903 г. ста
ва нелегален и взема участие в Илинденско-Преображенското въстание. След въстанието известно време престоява в Лариса, Гърция, а от началото на 1904 г. се връща в Костурско.
В края на март 1907 г. идва на лечение и почивка в Бълга
рия, но след Младотурската революция през 1908 г. се завръ
ща отново в родния си край, където остава до Балканската
война.

Костенарията носи своето название от туй, че почти всич
ките хълмове са покрити с кестенови гори. Костенарията се
намира на най-южния край на Костурско, състои се от около
15 (петнадесет села) и е заобиколена от юг и запад с чисто
гръцки села и от север с турски, а от изток с градеца Хрупища, седалище на гарнизон. Въпреки всички неудобства на раз
положението тук се разиграха най-големите борби с турците и
гърците-андарти.
През 1903 г. пролетта се предвиждаше, че ще има въста
ние, без обаче да се знае точно датата. Водими от горните
съображения войводите решиха да усилят своята дейност, да
респектират турците и да насърчат селяните и четниците.
Движението започна да става по-напредничаво и сблъскванията с аскера да не се избягват при удобни случаи. Така на
31 май 1903 г. ст. ст. се даде едно голямо сражение в мест
ността Локвата — Дъмбенско землище, от съединените чети с
турския аскер. В това сражение четите дадоха 13 души жертва,
а аскера около 70 души.
В началото на м. юни 1903 г. Чекаларов и Митре Влаха се
прехвърлят в Костенарийския район В| с. Старичени, срещат
се с районната Костенарийска чета и денуват в пл. Лешката,
другата вечер пристига и Иван Попов със своята чета.
' По пътя, като се движел Попов в местността Кюнчо в зем
лището на с. Старичени срещнал 7 души помаци от с. Забърдени, които отиваха да жънат в гр. Хрупища и понеже бе на
разсъмване ги плени и ги закара на общия лагер при Чека
ларов,.
Другия ден към пладне един лош арнаутин, пъдаря в с. Лу59

дово идва в лозята под лагера и се качва на една ябълка да
събира плодове, в това време Костандо о други двама четни
ци отиват и го залавят. На обед донасят селяните на четници
те хляб и виждат че има заловени турци. Един от тия турци
бе привлечен от Киряк Шкуртов и му доставяше оръжие, имен
но за него се застъпваха всички да бъде освободен. В. Чекаларов държи резервирано положение, Попов и Митрето са наклонни да ги освободят, но Илия Биолчев, районен началник в
Костенарията се застъпва да бъдат убити. Вечерта дават се
демте помаци на районния войвода Щерио Ташев! да ги отка
ра и убие близо към Хрупища, а на Костандо дават арнаутина да го откара в с. Желегоше (турско село) и го убие.
За нещастие обаче, един от убитите остава жив, другия
ден намерен от турци биде откаран в гр. Хрупища и там дава
показания и посочва селяните, които бяха донесли храна нз
четите. По тази афера Киряк Шкуртов и Стефан Атанасов из
бягват при четите, а Михал Балючев, Янко Дянев и Сидер»
Узунов бидоха арестув;ани и осъдени.
_
Съединените чети се прибраха в планината Одре, тук сто
яха три дни прехранвани от селяните от с. Осничени, третия
ден и тук заловиха един изедник турчин на име Шемето, пъдарин в с. Скълско, убиват и него.
От Одре планина четите се упътиха и стигнаха в един па
раклис в землището на с. Здрелца, местност безводна и гола.
Поради голямата жажда, не можаха да дочакат вечерта, а
още с видело излезнаха на височината в землището на гръц
кото село Костурадже. По нивите завариха жетв;ари-гърци, на
които Чекаларов се представи за гръцки войвода, те се зарад
ваха и почнаха да викат „Зито и елефтерия“ (да живее сво
бодата). Другата вечер или на 11 юли престояхме в буката
на с. Чурилово.
12
юли 1903 г. Четата се раздели на две, Чекаларов, Мит
рето Влаха и Пандо Кляшев; с 40 души четници заминаха зз
към Анаселицата, гръцките села, дето имаше един голям дерибей да го заловят, а Попов с 30 души остана в корията над
с. Емборе, Кайлярско. На 13 юли, към обед дървари турци до
хождат в гората и незабелязано от часовите нападат лагера
ни, ний изненадани скочихме на крака в тревога и докато се
разберем турците избягват в селото и разправят, че корията
има повече комите, отколкото дървета. Селяните турци поуплашени от разказа, хукват всичките семейства да бягат за
спасение към града Кайляри и през колкото турски села ми
нават забират с тях населението, а там селата са все турски,
та образуваха една грамадна върволица до града Кайляри,
бягат без никой да ги гони. Ние само ги гледаме от височина
та. Попов възползувай от гледката държа едно назидателно
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слово до колко е ужасно при такова положение погубване
присъствие на духа.
На 14 юли престояхме в гората на с. Бобища, тук бидох
ме изненадани от аскера, който бе излязал от с. Загоричени и*
Клисура, но благодарение на голямата тишина не бяхме от
крити. На 18 юли сме в с. Блаца. Същата вечер се бе завър
нал и Чекаларов от Анаселицата и вечерта се събрахме пак
всички заедно и от тук през с. Вишени и Шестево стигнахме
в Осоя на землището на с. Дреновенци.
20 юли 1903 г. Писма от Окръжния комитет бяха стигнали1
още на 12 юли и куриерите търсят четите да ги предадат, но*
никой не ни знаеше дирята, към обед селяни от с. Дреновени
се научиха за пристигането и донесоха писмата. Щом Чекала
ров отвори писмата и прочете, че въстанието е провъзгласено*
за същия ден свика веднага всички войводи и секретари и за
повяда да се напишат окръжни до всички села за да въстанат.
Четниците, виждайки това раздвижване в лагера наскачаг
около войводите с нетърпение да чуят новините.
Чекаларов изправи се пред всички и гърмогласно заяви, че
многоочаквания ден дойде и ний днес обявяваме въстанието и
излизаме на открито да се борим с вековния неприятел. Д а
живее Македония!!! Едногласно ура разцепи въздуха и всичко*
едногласно се поздравляваха с „Христос възкресе“ и „честита
свобода“! Няма перо, което да може да опише възторга, с кой
то се посрещна тая вест. Искаше ни се да имаме криле и да
хвъркнем да догоним аскера и да почнем открито борба, ни
кой не мисли, че ни предстоят лишения, опасности и смърт.
О
Боже, как нямам силно перо да мога да опиша по-живо*
възторга, който владее в лагера! След обед се разпратиха чет
ници и селяни да пренесат писмата по селата, в които се да
ваше нареждание коя милиция на къде да се зачисли и обек
та на работата, която трябваше да се върши.
За Костенарията се взема решение да не възстава, понеже
според местоположението е изложено на погибел, за това се
дадоха инструкции само да се охраняват от близките турски*
башибозуци.
На Костенарийския районен началник Георги Христов от
гр. Хрупища се възложи да отиде в гр. Хрупища и там, с по
мощта на милицията да хвърлят по учрежденията няколко*
бомби за респект и да пресекат телеграфните жици. На Жупанската и Дъмбенската милиция се възлагаше по-смелите давлязат в гр. Костур и вечерта да хвърлят в града няколко бом
би, да всеят страх и паника, а старите четници и милицията
начело с Чекаларов ще форсират града, една част ще навлезе
в града, а другата част от четата ще обстрелва казармите, ко
ито стоят на два километра от града и да не даде възможност

ма аскера да дойде в помощ на града. Види се, този план е бил
изработен от по-рано от всички началствуващи.
Вечерта според плана потеглихме и стигнахме над върха
на циганската махала и останахме на позиция да чакаме да
■експлоадират бомбите и тогава да навлезем от циганската
махала, защото града Костур е обграден от вси страни с езе
рото, та само една малка ивица земя го съединява с другата
суша. Към два часа след полунощ пристигнаха куриери, кои
то съобщиха че терористите не са могли да влезнат в града
понеже от една седмица турците бяха запретили да се влиза в
града след залез слънце. Като се получи това известие всички
с голяма скръб се върнахме към с. Апоскеп и от там за върха
на планината. Тук сутринта пристигнаха всички началници и
войводи и през целия ден се крояха планове и се правеха
■скици.
След обед по най-тържествен начин развяхме въстаничесжото знаме, от Костур който стои само пет километра от нас
всичко се вижда ясно; турци и гърци от града събрани на куп
чинки по балкони и височини не смееха да предприемат каквото и да е. Телеграфните жици от всички направления са пре
къснати, града изолиран и турците изумени.
След пладне Митрето Влаха с четници и милиция замина
ва да нападне гарнизона в. с. Кономлади, Лазар Поптрайков
за градеца Билища, а Чекаларов за гарнизона в с. Вишени.
Към 5 часа след обед на 21 юли ние с Чекаларов потеглихме
за с. Вишени. На пътя срещнахме 40 души помаци от с. Жервени, които се връщаха от града Костур и ги пленихме. Вър
вейки за с. Вишени виждаме 15 души аскер, който носи про
визии за гарнизона от селото и в лозята се започва усилено
■сражение. Понеже пленените помаци ни отнемат доста четни
ци, за да ги охраняват, Чекаларов дава нареждание да се
убият.
След сражението аскера успява да отстъпи за града и ние
влезнахме тържествено в селото. Тук пристигна и Митрето
Блаха, който съобщи че гарнизона от с. Кономлади преди не
говото идване е избягал. От тук през с. Блаца потеглихме за
•село Прекопана да нападнем гарнизона, но докато ние стиг
нем и този аскер избягал и влезнахме в селото без препят
ствие.
На 22 юли след малка почивка потеглихме от Прекопана
за планината Върбица.
' На 23 юли очаквахме да въстане Пополекол, но пристиг
наха куриери от с. Загоричени, които съобщиха че те се коле
баят дали да въстанат. Чекаларов като получи това известие
■с няколко души четници слезна в с. Загоричене, от където съ
общи и на другите полски села, че двоумение не може да има,
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а всички да се яйят пред революционното знаме за свободата
на Македония и те се присъединиха.
На 23 юли в Клисурския манастир Никола Андреев (Алайбей), мокренски войвода има сражение с клисурския аскер и
даде 6 души жертва.
На 23 юли до като Чекаларов събираше в Загоричени въс
таници, Попов забеляза от върха Върбица, че многобройна
войска от Сурович се упътва към Костур. Веднага съобщава
това на Чекаларов и го предупреждава, че той със своите въс
таници ще хване прохода на Дауло, а Чекаларов да се яви в
орляк от юг. Към 4 часа след обед' аскера наближава „Дау
ло“ и Попов командува огън. Започва се силно сражение, кли
сурския аскер подкрепен и от гръцки андарти начело с рене
гата Вангел (гавазин на Костурския гръ[цки] владика ро [ден]
от с. Сребрено, бивш четник) вземат живо участие, обаче ние
успяхме да ги прогоним и панически всичкия аскер избягва
към Кайляри. В1 разгара на сражението пристигна и Чекала
ров от юг над Клисура и с гърмогласно ура дават залп, това
ускори бягството на турците и андартите. На полесражение
то турците оставиха пет ездитни коня и един файтон, няколко
впрегнати талиги препълнени с кухненски принадлежности и
един андартин на име Георгаки, родом от о. Крит.
Към 7 часа Попов с четата си от изток, а Чекаларов от за
пад влизат в гр. Клисура, който се състои от около 800 къщи
власи гъркомани, седалище на гарнизон и мудурлук.
Посрещането от населението на четите бе триумфално и
[при] неспирни викове „ура“ и „зито“. Обискирахме казарма
та и мудурлука от където взехме потребните принадлежности,
а непотребните погорихме. В мудурлука намерихме коня на мудурина, едно много пъргаво черно конче арабска порода, кое
то Чекаларов язди до края на въстанието.
Престояхме в града вечерта и през целия другия ден и по
сле се отеглихме пак в планината Върбица. Тук разгънахме
плетените палатки от аскера и поставихме казаните да пригот
вят храна. Пленените пък коне се взеха по един от Попов, Ро
зов!, Поптрайков и Мих. Николов.
Тук в тази историческа планина необезпокоявани от нико
го се държахме до 15 август. От тук Чекаларов след превзе
мането на Клисура заповяда Костенарийската чета да замине
за района си и да пази да не станат някои изстъпления. В на
чалото на септември въстаниците се разделиха на две групи —
едната по-голямата замина за Мариховско, а другата за ^към
Албанските села към планината Грамос, която водеше Чека
ларов. Това се продиктува от обстоятелството, че в Костурско
бе пристигнала многохилядна турска сган, та да се избягнат
излишните жертви.
Чекаларов със 120 души изнесе още едно славно сражение
63

на планината над с. Апоскеп, тъкмо там където за първи път
развихме знамето. Това сражение бе много кръвопролитно за
турците, доде се до (ръкопашен бой, но при все това четата да
де само една жертва. От тук Чекаларов слезна в. полето, на
Маняския орман се съедини с Костенарийската чета. След един
ден почивка потеглихме за с. Нестрам.
Обсадихме селото Нестрам и опожарихме къщата на пред
седателя Коста Сребрей и дюкяна на Мельо Д. Качаунов,
убихме и Павльо Палябегов и един турчин от с. Желегоже.
През време на обсадата от Костур пристигнаха в селото ня
колко предатели от с. Нестрам придружавани от войска. Чет
ниците като ги забелязаха откриха стрелба и те избягаха об
ратно без да се сражават.
От с. Нестрам се присъединиха към четата Пандо Ризов,
учител и Христо Ат. Капитанчето. В Хрупища Георги Христов
не успя да извърши атентат, защото още първия ден аскера
бе заловил първенците от града и убиха Янко Кръстев, затова
Георги Христов с Яни Хаджипаскалев, който бе успял да се
укрие от турците и Борис Бацелов, [който] току-що бе завър
шил Битолската гимназия се присъединиха към четата.
Към 5 септември от с. Нестрам потеглихме на запад без да
знаем местата и без куриер. Стигнахме до едно село и понеже
не знаехме какво е се приютихме в една гора наречена „Бива
ка на Ж ака“. Тук хванахме един овчар от който узнахме, че
селото се казва Тухул и има 30 къщи гърци и 40 къщи моха
медани арнаути. Чекаларов ми диктува и аз написах едно пис
мо на гръцки до първенците на селото с което им съобщавах
ме, че ние се борим за свободата против турската тирания и
не закачаме никого който не ни се противи, затова ги подкан
ваме да ни посрещнат в селото без никой да се плаши и бяга.
Турците ведно с гърците се събраха на съвет и решиха да
ни посрещнат, но тъкмо решиха това и ни съобщиха че някой
бирник пристигнал от друго село и като се научил, че Чекала
ров се намира на близо и ще доде в селото провикнал се на
турците: „Вие сте глупци гдето се решавате да посрещнете ко
мити, ами не знаете, че само коня на Чекаларов ще изяде 10
турци“ и те от уплаха се решават да се оттеглят от селото.
Омер ага и Мерсин ага викат първенците, повикаха гърците,
дават им ключовете от конака и им казват, че всичко остава
на разположение на комитите и съжаляват, че техните селяни
се уплашиха и че не искат да посрещнат комитите.
Към 3 часа след обед влезнахме в селото посрещнати найрадушно от гръцкото население. Чекаларов даде нареждане
да се обискират турските къщи и ако се намери някоя българ
ска вещ от опожарените села да се вземе, а друго буквално
нищо да не се пипа, че ще има строго наказание.
.
Почна се обиска, но за нещастие тъкмо в това време някои

младежи мохамедани от това село подкрепени от другите се
ла се явяват на една височина и започват да ни обстрелват.
Тогава Чекаларов заповяда да се опожари турската махала.
От тук пак продължихме на запад, срещнахме селото Ли
вада и тук престрелка, по-нататък село Захарий също. Под
селото има останки от старинен манастир „Св. Захарий“. Про
дължихме за с. Фуша и с. Вретеник, навсякъде престрелки и
пожари.
На 8 септември рано сутринта виждаме една' занемарена
черква и село, и понеже не знаем какво е, Чекаларов заповяда
Георги Христов, Киряк Шкуртов, Яни Хаджипаскалев и Бо
рис Баделов, понеже владеят гръцки и вла*шки да доближат
някоя крайна къща и се узнае кое село е.
Ние се доближихме и за щастие [от] първата къща където
потропахме излезна познат влах от гр. Хрупища, почна да ни
целува и кани в къщи, но ние му отказахме, че другарите ни
чакат. Това село се оказа Грамос в подножието на едноимен
ната планина Грамос, което се обитава от власи, само лятно
време, а зиме остават само пазачи. Влезнахме в селото радуш
но посрещнати и с благодарности, че ги отървахме от арнаутите. Чекаларов заповяда да приготвят обед и [да] ни [го] доне
сат в близката гора където ще преспим, да си отпочинем от
големия поход. Към обед отиват 5 души четници да проверят
дали готвят обед и дали е готов. В това време една многостотна сган албанци нападат селото и се започва силно сра
жение, което продължи до вечерта. Албанците отстъпиха с
много убити и ранени, а ние дадохме един убит и Кольо Добролитски ранен в устата. Като свърши сражението Чекаларов
се научи, че една група албанци има в черквата, отидохме, об
садихме черквата и се даде заповед да я бомбардираме, но се
ляните със сълзи на очи молят да не я бомбардираме, защото
вътре има и 30 души първенци задържани от албанците. При
тия молби Чекаларов отстъпи.
На 9 септември стигнахме в с. Депско, тоже влашко и повечето от Хрупища познати, нахранихме се с хубав, и изобилен
кашкавал и папури.
На 10 септември стигнахме в село Мирославица албанско
и празно, опожарихме и него, тук намерихме в изобилие мед
и пчели.
На 11 септември стигнахме селата Котелци и Пчелско,
гръцки и бяхме посрещнати братски. От тук излезнахме на
планината Горуша, като заповядахме да ни донесат от двете
села хляб, те ни продоволствуваха три дена. На третия ден
ме повика Чекаларов и ми продиктува да напиша едно бла
годарствено писмо до селяните.
На 15 септември се появи войска, (и с нея си играхме на
5 Илинденско-Преображенско въстание
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гоненица почти три дена) мястото не допуска сражение, защото почти всичкото е гъста гора и немислимо е напразно да
се харчат патрони. Тук на планината Горуша има един връх
наречен Пиргос. Чекаларов с щита издълба и написа една пло
ча за спомен, че сме били на бивак, която обърнахме наопаки
и я заровихме в земята.
На 18 септември Чекаларов с цялата чета прекосява Костенарийските села, прибира оръжието от населението, убива
един турчин в село Старичени и се прехвърля към Корещата.
В Кономладската планина един отряд войска изненадва чета
та и при една малка престрелка пада убит Борис Бацелов от
град Хрупища. Последва нареждане милицията да се обезо
ръжи и предаде понеже ще има амнистия, а старите четници
кой на къде може да се оттегли за презимуване.
Немислимо беше да се заминава за България, защото мно
го войски бяха надошли в Битолския вилает, а и реката Вар
дар [беше] многоводна, та не може да се преброди. Ние решихме да отстъпим в Гърция и от там за България. Аз, Стефан
Атанасов, Васил Терзиев и Аргир Дачов потеглихме за Гър
ция. По пътя за Кожени нощно време попаднахме на едно от
деление войска, които ни обстрелваха, раниха Аргир Дачов и
го заловиха, ние останалите трима след много премеждия
стигнахме в Лариса. Тук в> Тесалия има много наши костурчени като мелничари и зидари, та между тях прекарвахме не
забелязани.
ЦПА, Ф. 226, необработен. Оригинал. Машинопис.
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МИХАИЛ НИКОЛОВ РОЗОВ

Михаил Розов е роден на 25 август 1874 г. в с. Бобища,
Костурско. По професия е учител. Учителствувал е в Дойран,
Воден и Костур. Бил е ръководител и касиер на Костурския
революционен район през 1901—1902 г. През Илинденско-Преображенското въстание е член на Костурското горско начал
ство. Починал е на 1 август 1934 г. във Варна.

Петък, 29 август 1903 а.1 Поради тревожните известия, по
лучени през нощта, още в здрача на утрото, по-голяма част от
отряда, се разви в проточена колона на изток от Блатото, а
центърът измести се някъде между местностите Оджов камък
и камънаците над Голямата падина. Отрядът е поставен един
вид под пара, която готовност се диктува от нуждата в мо
мента — ако турците предприемат настъпление и претърсване
в планината, да можем ги изненадаме.
Всички въстаници са под пълно бойно въоръжение. Някол
ко души селяни, нарочно задържани в лагера, разнасят хляба
на въстаниците. На всеки четник се пада по пешник и поло
вина, а сирене — според случая, на кой колкото се завари.
Хлябът е от чиста планинска ръж, с която се хранят болшин
ството села от двете страни на Вич. Дажбата е повече от 10
оки, която тежина всички намираме не само за излишна, но
още и невъзможна за лобиране в торбите, които са приготве
ни за по-малко съдържание. Повече от триста лешника хляб
остана неизползуван и захвърлен из вчерашния ни бивак.
Поради предстоящото отпътуване на отряда вън от Кос
турско, наредено е: всякой войвода да събере и тури в извест
ност числеността на четата си, бойното въоръжение, амуниция
и облекло, които данни били необходими, за да се види на
какво може да се ;разчита, с какво може да се разполага и
каква сила въобще представляваме. В по-горните редове от
настоящите ми бележки споменах, че отрядът е съставен от
центровите чети на Горна Кореща и Пополе, а именно: Блан
ката, Загорицката и Кономладската, комплектувани от четни
ци из селата на Блацкия, Загорицкия и Кономладския цен
трове и в които центрове влизат по отделно следните села:
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Загорицкия център: Загоричани, Олища, Бъмбоки, Бобища*
Команичево — Горно и Долно, Черилово и Горенци.
' Блацкия център: Блаца, Черешница, Бапчор; Вишени,
Шестеово, Апоскеп, Сетома, Тиолища, Кондороби, Орман Маняк, Костур и Прекопана.
Кономладския център: Кономлади, Жервени, Поздивища,
Дреновени, Габреш, Брезница, Статица, Турне и Черновища.
Горните центрове дадоха на Костурско повече от 1200 ду
ши въстаници, които взеха участие в боевете при: Клисура,
Битлища, Бигла, Невеска, Кайнако, Гулината, Вишени, Лок
вата, Дреновени и др. През време на горните боеве селските
чети не останаха по-назад от своите събратя от центровите
чети и от който двубой те излезнаха много разстроени, пора
ди което принудиха се да се слеят с центровите. Тези послед
ните след 15 август почнаха да нарастват в една внушителна
сила, която по настоящем има следния състав.
Блацката центрова чета до 15 август имаше 122 души след
боя при Гулината нарастна с Вишенската чета. 32“
Блацката центрова чета до 15 август имаше
122 души
след боя при Гулината нарастна с Вишенската чета 32 “
Бапчорската чета
68 “
Блацката “
6 “
Черешницката “
3 “
Шестеово и Тиолища 5 “
Кондороби и Апоскеп 3 “
239 “
Загоричката центрова чета (Мати няма сведения) по нас
тоящем брой
118 души
Загорицката селска чета 47 “
други чети от същия район
11 “
176 “
Кономладската центрова чета броеше до 15. VIII 116 души
от 15 до 27. VIII увеличи се с
33 “
Кономладската селска чета
37 “
новопристигнали четници от същия център 21
“
207 “
Понастоящем отрядът възлиза на 622 души, под прямото
началство на Лазар Поптрайков и под войводството на:
1. Иван Попов, войвода на Блацката центрова чета.
2. Мати Иванов, войвода на Загорицката центрова чета.
3. Васил Котев, войвода на Кономладската центр[ова] чета.
Селски войводи: Дим[итър] Чембера, Иор[дан] Рашайков,
Ставро — районен ръководител. Така комплектуван отрядът
произлизаше от хора с разни манталитети, уровен и интелект,
и занятие. Всички годни от 15—35 г. да носят оръжие влизат
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в състава на тая мозаична армия. Изключително селяни, в нея
влизаха... Нямаше само даскалите.
Въоръжението на отряда е следното: 103 маузерови пуш
ки, 1 мартинка, 15 манлихерки, а останалите 597 пушки са
„Гра“. Към същите пушки има 7000 маузерови патрони, 60
Мартинови, 920 манлихерови и 3520 патрони „Гра“. Към гор
ното въоръжение, всеки четник с пушка „Гра“, носи в торбата
си по една ока барут, 200 капсули, 100 куршума, 1 бомба и
две пачки динамит. Това е въоръжението на отряда, с което ще
предприеме нападение на турските сили и където и да ги на
мери, вън от Костурско, стига с това да не се пречи на опера
тивния план на отделните райони.
Облеклото е формено, но разнообразно по качество и цвят.
То се състои от куртка и панталони. Куртката е с легната яка,
а панталоните са до коленете. Обути сме с дълги до коленете
чорапи и арнаутски опинци, обковани с клинци. Гола глава,
а за завивка имаме и гуна. През кръста въстаникът има пат
рондаш, по който са накачени патроните, а на неговата лява
страна виси малка кутийка за вазелин (смазката), с когото
си чистим пушките, кърпа и сапун, манерка за вода.
Освен горното облекло и въоръжение, всеки въстаник има
на гърба си торба от две половини, в първата от която съх
ранява резервния си въоръжен материал от бомби, динамит,
куршуми, барут и капсули, а във втората част за дълбок ре
зерв държи няколко фелки пексимет, сол, обикновен хляб,
според случая и нуждата, малко сирене, захар и често пъти и
печено месо. В същата торба по-интелигентните четници, из
ключително ученици, държат и няколко листа бяла хартия,
молив, тетрадка или книги за прочит.
Духовната храна за интелигенцията на отряда, която е из
ключително от ученици е съвършено занемарена. Инициати
вата да се намира в отряда някоя книга за прочит е инициа
тива на отделния четник и никой не се интересува какво че
теш и кога четеш, стига да не си караул. Тя е най-оскъдната.
В целия отряд имаме за четиво три книги, а именно: една
„Христоматия“ от III клас, „Отечествена география“, тоже
за трети клас от Кънчев и „Водолечение“, от германския пас
тир Кнайп. Тези три книги служат за четиво на голяма част
от четниците. Учебниците с нищо не ползув1ат учениците, на
които им са станали отвратителни и по които учебници, спо
ред думите на Анастас Лазов са получавани много двойки,
трябва да се отдадат на публично изгаряне. „Водолечението“
никого не интересуваше и никой няма нужда от неговите нас
тавления. Изобщо, казано библиотеката на отряда е оскъдна.
В най-оскъдно положение се намира санитарната служба.
Всичката тая маса от 622 души, тръгнали на бран е изоста
вена на съдбата си — „живей или умри!“. Среден път между
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живота и смъртта не признава. Понятието „ленени кърпи,
сестри засмени“, червен кръст и докторски грижи са за нас
утопични понятия из областта на литературата и фантазиите.
Когато състоянието на ранения четник е безнадеждно, из
лишно е да поддържа той В| себе си вярата за живот. Пред
почита минутно душевно съсредоточение и водим от съзна
нието си, онова фанатизирано въстанническо съзнание, което
не признава компромис между позора и живота. До един от
отряда предпочитат да се самоубият, отколкото да паднат в
турски ръце. Това е тяхното възпитание, това е тяхното ре
волюционно разбиране, на които не един път Костурско е да
вало своята дан. На това фанатическо възпитание Лазар
Поптрайков посвети волните, неизвестни за широкия свят
куплети:
„Заради нази кръста червени
не ще положи грижи свещени.
Лекари млади, връзки ленени
няма за нашата снага ранена.
И милосърдна сестра засмяна
раната с билки не ще попърска.
С милия поглед, с уста румена
не ще пренесе и нам превръзка.
В болници модни, в кревати меки
не ще отдъхнат млади юнаци.
Както във войните, що води всякой,
при нас няма бели байраци.
Тежко и горко тоз който падне
ранен дълбоко в тези сражения!
Вместо човешка милост да найде,
ще го последват зверски мъчения.
Ето защо и бунтовника пада
от своя куршум без ни да тръпне,
вместо да моли той за пощада,
вместо свещена клетва да стъпне“.

В речника на отряда подобни благотворителни термини
като: лазарети и болници, разни доктори и милосърдни сестри
не съществуват. Благотворителното влияние на тая хумани
тарна женевска институция, която след боя при Солферино,
постави основите на Червения кръст и се стреми да внесе меж
ду воюващите повече хуманност, великодушие и човещина,
изключва нас. Въстаникът е динамична сила, която руши раз
биранията на съвременната държавническа управа и чертае
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утрешните граници на материка. За въстаника и до днес не
се намериха хора с повече човечност и великодушия. За тях
няма Дунанта, няма Нантешел, които да издигнат гласа си
за справедливост и повече човещина, когато търпението е оп
ряло до щика на тирана. За нас няма Фон Сутнер, няма Джон
Браун, които да разбудят обществеността. Няма човека, който
през 1876 г. канеше европейската съвест на съд пред малкото
дете в утробата на майката. Ето защо въстаникът е излязъл
на полесражението, въоръжен не о модерното въоръжение на
съвременните армии, нито пък с приспособленията за по-леко
и безопасно понасяне страданията и неволите в тая борба, а
с единственото средство, което най-вече плаши тираните —
смъртта.
В целия отряд имаме само две санитарни торби, които се
различават от другите по това, че те са кожени и че по сре
дата им е изрисувана емблемата на Червения кръст. А относ
но съдържанието няма какво да се говори. То е толкова ни
щожно, че ако уважаваме себе си уместно би било да не се
практикуват. В едната чанта имаме няколко бинта от ленен
плат, малко едифор и една малка тулумба за промиване на
рани, а в другата, плюс това което има в първата, още и
малко соблюмат, който разтваряме според нуждата. Това е
аптеката на отряда.
И трите чети имат по едно бойно знаме, поверено им от
революционните центрове, които представляват и пред които
всички четници са се клели за вярност към идеите и целите
на въстанието. Взели са участие в боевете при Клисура, Биглища, Бигла и Псодери, Кайнак, Гулината, Порта, Невеска,
Вишени и др. Пребродили са на няколко пъти Костурско и о т
б о е в е т е по диплите си носят поражения от вражески кур
шум. З а г о р и ц к о т о з н а м е е п р о д у п ч е н о о т т р и
куршума и единият ъгъл
(десният, долна
т а с т р а н а ) с к ъ с а н , но не о т к ъ с н а т , б л а ц к о то з н а м е е п р о д у п ч е н о о т с е д е м к у р ш у м а и
в с р е д с р е д а т а о ц а п а н о с к р ъ в п р и б о я на
Г у л и н а т а от ч е т н и ц и т е (убити) О р л о в А т а 
нас и С и д о в Андрей, к о и т о п а д н а х а при съ
щия бой и в ъ р х у ч и и т о т е л а ,
шепа
техни
д р у г а р и , з а д а п о ч е т а т т я х н а та п а м е т , п о к 
р и х а ги з а д в. е м и н у т и с ъ с з н а м е т о . К о н о младското
знаме е
п р о н и з а н о о т 18 к у р 
шу ма , а е д н а г р а н а т а п ри б о я п р и Б и г л а
о т н е с е и р а з к ъ с а с р е д н а т а ч а с т . И трите зна
мена са художествено изработени, творба на костурските дас
калици от с. Смърдеш, Загоричани и Шестеово. По форма те
са еднообразни: Блацкото и Кономладското с ясночервен фон
о т д в е п л а т н а , а ъглите им украсени със сърмени кис71

кй, "а 'Загорицкото с по-тьмночервегг фон. Погтояемина',еаг,раз*
лични. Кономладското знаме е с размери (приблизително)
1,10 метър на 1,50 м. На едната страна е извезана млада мо
ма с разгъната сабля в ръка, а под краката си тъпче полуме
сеца. На другата страна с коприна е извезан безсмъртния куп
лет от Ботевата „Молитва“:

.
.

„Вдъхни всеки му, о Боже,
любов свята за свобода
та като въстане роба,
в редовете на борбата
да си намера и аз гроба“.

;
'

Блацкото знаме е по големина и форма еднакво с това на
кономладската и със следното съдържание по неговите стра
ни: паднал въстаник върху когото млада мома поставя венец,
а на другата страна, с копринена нашивка е написан куплета
от Ботевата балада „Хаджи Димитър“:
Тоз който падне в бой за свобода,
той не умира,
"
него жалеят, небо и земя, звяр и природа
и певци песни за него пеят.“

Загорицкото знаме е по-малко от останалите две.
!
зт Знаменосци на горните знамена са следните лица: на блац
кото знаме е четникът Христо Лексов от с. Кондороби, на ко
номладското — Новачко Котев от с. Кономлади, а на загориц
кото — Ив. Калгатронов, от с. Загоричани. Знаменосците на
първите две знамена са от началото на въстанието, а оногова
на загорицкото е втори. Първият знаменосец бе Тогата Попхристов от с. Команичево, падна убит след боя при Кайнак
(14 август). Към всяко знаме и неговия знаменосец се числят
и по двама асистенти, които придружават знамената при го
лемите приеми и боевете. Във време на бой знамената се пос
тавят в средата на позицията, обкръжени от знаменосците,
техните асистенти и всичките четници. През време на отстъп
ление пред знамената, върви усилен авангард, който отваря
път, а след авангарда ред четници, според наличността на че
тата, знамето охранявано отзад от всички останали четници.
Цялата чета в подобни случаи е с наложени ножове на пуш
ките, готови да сложат главите си, обаче да не допуснат пленяването на светинята на четата, знамето. И трите знамена,
които придружават отряда са преживели критически момен
ти, в които самоотвержеността на въстанниците спаси честта
на четите и знамето от поругаване. При боя на Бигла (4 ав
густ), дето турците като бесни налитаха да пленят кономлад-

ското знаме, то бе спасено от 6 храбреци, които сложиха гла
вите си и паднаха под ударите на турците и в. който бой вой
водата на четата Митре Влаха, сам водеше защитниците на
знамето към смърт, докато и той падна ранен, наедно с други
3 души. Загоричкото знаме при боя при Кайнак, дето дваде
сет хилядната армия на Хусейн паша в устремен марш поме
те слабата защита на позицията и застави въстаниците да се
оттеглят на по-солидни позиции, падна убит знаменосецът То
гата Попхристов, пада и знамето, което се подема от следва
щите след него въстаници, които гО| изнесоха на безопасно
място. Блацкото знаме пада в още по-рисковано положение
прн боя на Гулината на 14 август, и в който бой, изпратената
Блацка центрова чета да отдаде отпор на настъпващия про
тивник към Върбица цял час и половина отблъскваше напъ
ните на турците в местността Дробоко, с надежда, че загорицката центрова чета, която е заела Рамна, пази техния гръб.
Настъпа е застрашителен, обаче устрема да се спрат турците
и обезсили техния напън е удивителен. Никой от позициите не
мръдва, а започнала се беше една настървеност от упорство,
пред което турската настървеност намерц гранитния камък,
в който се разби. Подири други пътища, които въстаниците
мислят, че с наши ръце ще съеумеят да ги защитят, но напраз
но. Турците се явиха в гръб на блацката чета и почват да за
емат Гулината от където решени са да нанесат поражението
навреме са забелязани. Обаче въстаниците са малко, а те са
безброй, които никакви куршуми не плашат, решени са да за
емат върха. Почви се едно надпреварвание, кой по-скоро ще
достигне новата позиция и спаси отстъплението на четата.
Всякой устремил поглед, усилие и стремеж по-скоро да се от
блъснат турците от Гулината, която почнала беше да се зае
ма от тях. Нареждането на войводата е излишно, инстинкта
води цялата чета към единствено за спасение място и всред
град от маузерови куршуми, те, четниците вървят с темпо на
нуждата към целта. Върхът е зает, дето веднага със заема
нето се почна ужасно изтребителен бой. Защитниците на Гу
лината са едва половината чета, с малки части от загорицкаката центрова чета, към които се присъединяват пристигащи
те от Дробоки четници. В тоя устрем на четата да завладее
главната позиция води ръкопашен бой за спасяване на знаме
то. Падат убити Цильо Младенов, Трайко Мнлевски, раняват
в краката Андрей Сидов от Бобища, Лексо раняват в рамене
те, раняват в ръката самия знаменосец и знамето се поема от
четника. .., който развявайки знамето бърза да го пренесе в
главната позиция дето се води усилен бой, който цели да за
държи турците до пристигането на останалите четници, които
отстъпват от първата позиция на Дробока. Неустрашим със
стойка на храбрец Хл. Шемшев1аров върви между град откур73

шуми. Повалят се другарите му от загорицката центрова че
та: Атанас Орлов и Н. Грънчаров. Пред него е засада. Оста
ват малцина. Призовава в тоя съдбоносен час за него и зна
мето силата на бомбата. Сваля раницата, изкарва от нея една
пачка динамит и убива турчина, а другарите му избягват. Зна
мето е спасено. Понятието за знамето в отряда е свято. Нещо
вродено има в отряда относно значението на знамето и вся
кой с гордост разправя за преживелиците през тези епохални
боеве, когато четите държаха своя изпит по отношение разби
ранията си за неприкосновеността на тези въстанически све
тини. Нека се гордеят костурските даскалици, че под диплите
на техните бездушни творби умират с усмивка на уста младе
жи великани, в техните творби и под чиито дипли виждат, че
се ражда свободата на Македония...
ЦДИА, Ф. 771, оп. 1, а. е. 84, л. 13—16. Оригинал. Машинопис.

БЕЛЕЖКА
• Поместен е текст само за един ден от дневника
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ПАНАЙОТ НАУМОВ РОБЕВ

Панайот Робев е роден в с. Апоскеп, Костурско. През
Илинденско-Преображенското въстание е четник в Костурско.
Загинал в с. Загоричани, Костурско през 1913 г.

№1

Лабро Браов — десетник
2. Пан. Наумов — четник
3. Флорин Поц. — „ —
4. Ристо Ундов — „ —
5. Коле Лекеов — „ —
6. Пандил Димов — „ —
7. Тома
—
8. Флори Матов — „ —
9. Д. Иванов — „ —
10. К. [. . .] И [. . .]*
11. Нумо Бубев
Забележка**
№2
Йото Гьорманов — десе[тник]
2. Радой Христов — четник
3. Митре Йоров
„
4. Лазо Наумов
„
5. Филю Мангелов
„
6. Петре Гегов +
„
7. Динко Лякимев
„
8. Томе Солаков
„
9. Георги Шлянков
+ почина на 30. VIII. 1903 в битката над селото
10. Пандо Калябимов „
11. Трайко Янков
„
* Текстът е нечетлив.
** Текстът на забележката се е изтрил, тъй
молив.
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като дневникът е

писан с

,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Стасе Шолдов — десет[ник]
Динко Попов четник
Динко Ляпов „
Гельо Щатанов „
Гиро Мишайков „
Григор Злеов „
■
. г,Леонид Кимерков „
Йото Герамов „
Сидо Порязов „
Илия Камизов „

-

-

•

”

.

№4
1. Митре Мильов — десеДник}
2. Коле Панев — чет[ник]
3. Стоян Сърбов. „
4. Стасо Попяпов „
5. Нумо Ицков „
6. Йото Бубев „
7. Ристо Иванов „
8. Лексо Йотов „
■
9. Дим. Чаркагов „
_
Заб[ележка]: Стасо Попяпов вчера 22 авг. беше караул, снощи
без позволение си отишъл у дома, днес оръжието си изпратил
в четата и не дойде.
Изгорени села в Костурско:
Смърдеш от по-напред изгорено.
Върбник, Лобаница, Въмбел, Косинец, Дъмбени, Жупаница, Дреновени, Поздивища, Чернов;ища, Вишени, Шестеово,
[...]*, Тихолища, [...]*, Кондороби, Черешница, Блаца,
[.. .]енен*, Загоричане, Въмбел, Бобища, Мокрени.
21 август. Около 4 — 4 1/2 часа през деня аскер от Костур
излезе около 2 х[иляди] души и тръгнал към Впч. Минаха с.
Вишени, подпалиха го и заминаха за Б[ългарска] Блаца —
също го запалиха. Същия ден аскер се приближил към Черна
гора от Псодерската планина Бигла. Това бе към пладне. Аскерът за[мина] към Вичските поли, не знаем що стана после.
22 август. Слух се тръгна, че аскерът ще нападне прибра
ните челяди в Черна гора, за това още от рано се поместиха
от тамо и навървиха дряновски осой под шестеовската бука,
като безумни във вид на керван. Плач, викове, писъци се чу
ваха, ала не знаехме неприятеля близо ли е! А ние се нами
раме в Лабана наела**
■
>
* Текстът е нечетлив
** Повторено в оригинала
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20 срещу 21 с. м. Отишъл в града при владиката1 попо
Яни и Томо Лукурогоски също и от се то мени* имам, за да се
предадат първо на владиката и после на турчина.
22 август. По заповед на нашето началство вечерта на
1 1/2 часа тръгнахме за Въмбелските планини от Лабана, но
като не можахме да стигнем до там — преспахме на Дъмбенската кастола. Минахме и Локвата и Балкан, дето по-напред
стана славно сражение (чудни планини тези — само върхове
остри и долини дълбоки, всички голи, понейде обрасли с дър
вета) .
Рано сутринта на другия ден — 23 с. м. потеглихме за оп
ределеното място. Изминахме и косински[те] върхове, влязох
ме в Смърдевско и пропаднахме [в] с. Смърдеш. То почти
цело изгорено. Жалостна картина представляваха посърнали
те изгорени къщи, а най-вече голямата им църква. Здрави
къщи стърчеха съвсем малко — до 30-на. Когато се показахме
над селото селяните ни забелязаха и доста се изплашиха, до
толкова, че почнаха с дрехи на рамо, да напускат селото, ка
то ни мислеха за аскери. Жалните, облечени са в страх. А
като ни разбраха, се успокоиха. Влязохме в селото, жените ни
посрещнаха, кои засмяно, кои със сълзи на очи, като да оп
лакваха своите деца. И наистина,- бе. Отпочинахме малко, доде подземем душите, заехме и по малко хляб и потеглихме.
(Въобще за изгореното Смърдеш, па и за всяко село, така
разкъсва му се сърцето на всеки българин. Звера—турчин не
пожалил нищо.) Вървейки доблизохме с. Въмбел и се поизкачихме на Въмбелската планина, също пуста и така устрое
на, както Дъмбенската. Тука се видохме с началниците и с
много чети — до 1000 и повече души.
Ние от път бяхме уморени доста. Преди тоя ден вечерта
аскер беше се разположил на Вич, над Бапчор и около село
Поздивища на чадъри. Тукашният караул извести. Послед
ният аскер се раздвижил по близките там села и изгорил
Поздивища, Кономлади, Дреновени и замина към Габреш,
Брезница, Смърдеш, за Ни[ви]ца, при нас.
Тук престояхме цял ден до вечерта. Към 12 ч. предприех
ме друго пътуване за Пелистер. Влезохме в Преспанско, видя
Се езерото. Минахме по края, през с. Дреново, преминахме
доста път, заминахме с. Уровник и се изкачихме на най-висо
кия връх на Германска планина. Дор да се изкачим излезе ни
душата от изморяване.
24 с. м. На Германските планини.
25 с. м. Веч се установихме на лагер, и се укрепихме от ня
какво нападение. С. Псодери се намира на южните поли от
планината, а с. Герман на с[евер], а вечерта като разбрахме,
че се сбира аскер около нас, за да ни нападне, отстъпихме от
там. В Псодери беше дошъл доста аскер. Ние минахме от дя
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сно на града на разстояние 1/2 час за Жельовската планина.
Тогава минахме с. Жельово, което ни оставаше от ляво и джадето. С. Ошчима са в тяхната планина.
26 с. м. В планината в буките престояхме до пладне, а пос
ле пладне тръгнахме за здравото село Кономлади, направле
ние към юг, отдясно оставаме с. Статица, тоже здраво. Вече
ряхме там печива и заминахме за в Кономл [адската] планина,
намираща [се] на юг от селото, обрасла от букови дървета.
27 [с. м.] Стояхме що стояхме там към планината, апоскепани и три[ма] души от други чети тръгнахме за грозде на
нашите лозя. Поминахме изгореното село Поздивища, село за
оплаквание. Църквата обезобразена вътре. Селяните изпла
шени, отчаяни, изпити, с насълзени очи гледаха изгорените си
къщи. Минахме с. Черновища и Дреновени също изгорени. По
няколко добитъци сбрахме от тези села и потеглихме за село
то ни за грозде, но за жалост не събрахме, а се върнахме
празни.
Четата ни от 1000-да души се разделила на две половини.
Едната потеглила за Пополе, другата остана в Габревско
(Габреш още живо), която очаквахме в Дреновенско осой.
28 [с. м.] В Брезнницкото кале. Брезница [е] още здрава.
Обаче и от там се поместихме денем, потерани от аскер, надошел през Дъмбенската планина и отидохме над Черна гора
на север. Вечерта се върнах у дома, защото не можах да ба
рам, ме болят нозете, останах в селото, а четата замина за
Костенарията воглаве с Чакаларов и Пандо Кляшев, а Лазо
Поптрайков с другата.
29. с. м. Вечерта се върнала четата и се прибра в нашите
Дула в Дълбока падина.
30 с. м. В селото ни дойде аскер около 2 часа сутринта.
Стоя дълго време, после си отиде, като заведе със себе си
много .човеци, между които и баща ми. Пак дойде четата горе.
Към 8 1/2 часа аскерът започна да се изкачва по Св[ети]
Илия нагоре. Караулите видяха това, съобщиха на четата и
последната захвана боеви места. Сражението се почна ужас
но и трая до Г 1/2 ч. ноще.
Паднаха в боя Петрето Гегов от селото ни и Гиро от Жупанища. Вечна им памят, те паднаха геройски в боя. Вечерта
се изразделихме и се пръснахме на разни страни. Чекаларов
замина за Костенарията, ние с Пандо за Кономладската пла
нина.
31. с. м. Видяхме кадежи над селото. Селото вече подпале
но и кой знае какви безобразия са станали на фамилиите ни.
Търпение — ще им се отплати. Плач и ридание настана
вече.
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1 септември.
На обед на другия ден се поместихме от там защото видохме
аскера, че иде от към Вич и потеглихме за на Лисич. Но когато се качвахме по един трап, няколко души бяхме останали
отзад изморени, тогава едно кономладско дете ни известява
от селото ни, че на голия връх на Лисич имало аскер и дейст
вително. Изпратихме известие на четата и тя заминала без
вредно. Като не дойде отговор за връщание, ние я последвах
ме по трапът, ала пред нас се яви турчин, който пълнеше во
да от трапа. Като го видяхме пръснахме да бягаме назад,
също и той избяга нагоре и извести на аскерите. Няколко
души от нас се отделиха и излязоха на ачик място по голото
на един рид, а ние зехме трапа. Като ги видяха първите взе
ха да срелят бърже. Ние, бягайки, излязохме на равното и по
нас захванаха да стрелят, щом ни забелязаха. Не знаехме що
да правим и ние се скрихме в една курия, а вечерта в Статица. Бяхме 6 — 8 от селото ни, 2 от Дъ[мбени] и един от Косинец. Останахме живи и здрави. Така щото се разпръснахме и
четата не знаехме де се прикри, избеганите също, а ние из
пъдени пилища в Статица. Тук разпитахме да намерим по
соката на Коте. Ни казаха в с. Ошчима и с един човек оти
дохме, ала не го намерихме. Престояхме вечерта така, а деня
в трапа на една горичка.
2 септември. Прекарахме цял ден в трапа без храна.
Вечерта пак се върнахме в селото у попа. Тук се найдох
със Стасето от Вишени. Той и други се загрижиха и ни из
проводиха в. Желово, дето намерихме Коте. Слава Богу ни
дойде три души, че се прибрахме към един много добър човек
и войвода.2
3 септември. Денем поминахме там, т. е. в селото и ни изгостиха добре с месо.
4 септември. В Жельово съставих стихотворения3
Същия ден вечерта заминахме с Коте и четата му и вуйчо
ми в с. Ощима. Другите деца останаха в Желово.
5 и 6 с. м. в Ощима, на 7 септ. сутринта заминахме за с.
Статица, после в. Кономлади, 8 с. м. към пладне заминахме
от там за Руля, а вечерта от там с вуйко му в Габреш.
Тъй се чу, че попо Мишо, баща ми, Лазо Лукаров и Наке
от Мокрени и други в селото убиха, а тях в Скърнато, а
два[ма] други в Шаварьта.
[•••]

На 9 септември, вечерта с вуйко ми [се] сурнахме в селото
ни от Руля, разбрахме що стана с него. Видяхме фамилиите
са неповредени, т. е. няма убити жени, деца, само, че биле из
мъчени от всяка страна позорно... изсъблечени и оставени го
ли, боси, гладни. Мъже са избити до 12,6 от тях вън от село
то — баща ми, Лазо Лукаров, попо Мишо убити в неделята с
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позорната смърт (одрани живи) горе, дето стана сражението;
Нико Пирналиев и Стасето Шолдов измушкани доле в поле
то при чифлика нов, а другите в селото, дето ги намираха.
Паднаха убити и 3-ма жупанци. Селото цяло изгорено. Че
тири къщи здрави останаха, училището и църквата. Челядите там са прибрани. Тях ги терале няколко дни като стадо ов
це в града, в чифлика и пай в селото, гладни, изнурени, пе
чално. Някои фамилии, гъркомански останаха в града да жи
веят. Останалите живи мъже изплашени от нанесените върху
им злочестини и неволи предадоха си пушките. Дадоха 16
пушки, искат им още две. Първенците, дотолкова се отчаяха
от делото щото викаха и викат: „.. .Угасна комитетът, ни раз
сипахте, ни изгорихте и нищо няма добро да донесете... Ний
веке викат Цилю Браов, Ставре, Мишайков, Черкачо, Динето,
Петрето, Теухарчо — всички. Те искат уморванье“.
10 с. м. в Габреш, 11 в Руля, 12 в> Търново.
15. IX. [1]903 Ощима.
; 16 [с. м.] в Габреш, се видохме с Глигор Фурмадов, 17 в_
селото си, 18 в Руля, 19 септ. в Бесвина. 21 в гората близо до
Псодери. 22 септ. в Желовската бука. 23. IX. 1903 г. Желовска бука. 24. IX. 1903 г. в планината Св[ета] Троица, принад
лежаща на манастира Псодерски със същото име. 25. IX.
[1]903 — 27. IX. 1903 г. В Ощимска бука. 2. X. 1903. Руленски
осой. 4. X. 1903 Руля.
6
октомври. Видехме сняг на Бигла — Псодерска плани
на. Над селото Псодери от Руля.
6. X. 1903 г. Руля. Същий вечерта заминахме за към село
то си без Стоян и стигнахме Габреш.
7. X. На 6 1/2 часа разбрах, че щура ми Лабро Браов ум
рял. Вечерта заминахме за селото си.
Лабро умрял в събота — четвърти октомври и бе погребан
в Костур —I в една от църквите до Митрополията. Бил да се
лекува на доктора, живял у метоха митр[ополийски] и почи
нал в ранна възраст 23 — 24 г. от уязвителната болест плев
рит. По-рано от) него починала годеницата му Стоянка от по
добна болест. Тя даде душа в четвъртъка — втори того —
с. м.
Умряха и двамата в младост за горест на, останалите жи
ви и чудо на светът, така щото ни единия, за другия 'да гори
в живот днес нещастен.
Вечна ви памят и на двама ви и лека ви пръст!!! Умряхте
за очудвание и оставихте да скърбят много мили сърца за
вас. Ти щура и приятелю, Лабро оставил си в тежка скръб
сестра — Недка (Кираца), която грижливо се мъчеше да ти
помогне с лекове и прислуга за твоето оздравявание, но прок
летата смърт те гребна милий ни, а земята те засипа! Ах! Де
изчезнаха нашите надежди? Де отиде твоя поглед? Де отиде
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твой живот? Ах, смъртта те грабна друже! И ни остави в
скръб!!! Скръб!!! Поздрави и баща ми, ако се намерите нейде.
8.
X. 1903 г. с. Апоскеп (изгорено). Назад не се върнах ©
четата.
27. X. 1903 г. Апоскеп.
Чудно нещо на нашата земя! Цял християнски свят по
минал с християнските идеи, с христ[иянските] заповеди, с
други думи, с христов мирен дух 19 века. Много се лъжат, ко
ито мислят, че минал и минава и мисли да върви за в бъ
деще. Държавите, т. е., царствата много се мамят на това.
Ако размисли един свестен пълен с разум и разсъдък човек,,
ще разбере, че те християнските] царе не са християни, а вар
вари още и човекоубийци. Най-голямо престъпление, като при
етия те го правят, че привикват хората да се учат да убиват по
добни. А Христос е казал: не убивай! Не е казал Христос са
мо на един човек, който убие човека престъпник и да се на
каже, а е казал за всички народи. Убие ли някой някого, хай
де се подхвърга на наказание в тъмница, сякаш тоя човек и
след като си претърпи наказанието, стига да иска, убива и
друг, навикнал вече той на тъмничен живот. Та каква полза?
Е добре? Ако си представим една държава като тоя убиец кой
да я накаже? Трябва да урват от някоя друга планета люди„
не глупави и не человекоубийци, за да я накажи царът и всич
ки около него, които викат хората да се учат.как да убиват
подобните си и които още поддържат человекоубийството. Ето
преди няколко години се оставиха да се кълват и тепат и да
си губят на вятъра човешки сили Англия и Трансвал. Изгуби
ха се хора, останаха вдовици и сираци за нищо и никакво.
Не беше ли добре по едни общодържавни съвети да се
уреждаше тяхната распра? Можеше, ала що сме жадни зри
тели В1 представлението да гледаме някакви ужасни сцени, нам
на които не ни къса нито бълха. Също така и за Гръко-турската война. Тука се остави пък звяра, варварин, агарянин,
неверник да тъпчи прави християни. Още по чудно и срамно^
за християнските царства. А още най-чудното е за поробени
те християни, които са оставени на турчина да извършва над
тях нечуени мъки и да ги убива. Срамно на христ[иянските]
царе що го пулят 5 в. да беснее и да не го изпъшкат. Ето таз
година Македония подигна въстание, за да се; освободи да
свали ярема робски и да се види и тя както другите сестри
свободна. Царете не побързват решенията си1за нея, ако се
заловиха за такива, защото Македонеца секи ден умира от
отчаяния и от други лишения, па и в зима се влиза та са пот
ребни много неща.
Жално за нас, горко за нас, пак мислят те да падне и в
тяхната ръка. Долу лакомите, то джанам! Долу войните! Не
ка кажат царете. Долу робството!!! Нека хвърлят оръжието,
Илинденско-Преображенско въстание
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нека не се учат хората человекоубийци, а работници, та лю
дете да имат спокойствие, мир, любов и добро. Дали ще сед
нат умни царе на престола и да мислят така, но и да вършат?
Отговор искам.
.
1. XI. 1903 г., с. Апоскеп.
29 декември. Бях в Търново. Там разбрах вярно за убийст
вото на Л. Поптрайков от Котевите четници и засичанието
главата му. Научихме и мястото, където се валя обезглавено
то му тяло, а главата му отнесена на ръцете на гръцкия вла
дика, а той на правителството. Научихме, че частите на тя
лото му били разнесени тук там по трапове и ридове от куче
тата. Позорно нещо!!! Срамна постъпка Котева. Също нау
чих, че Коте насила обръща селата там на гъркомани, за да
основе гръцки комитет и има сношение с владиката. Същото
прави Ст. Наков..
30 дек. В Кономлади. Бидохме се с Митре Влаше. Той ни
-осветли още по подробно за убийството Лазово и датата. По
каза ни и портрет от отсечената му глава. Много се нажалих
ме и просълзихме. Жално!! Жално!!! За победителите. Спо
ред него Лазо тръгва на 11 срещу 12 октомври от Кономла
ди при Коте на изцеление, понеже беше ранен от лявата велица до гърлото и оттатък. Той се довери нему, защото- бе
мирен пред въстанието, ала доверието остана осуетено. Три
четници го взели от там и близо до Търново, под Лисич, би
де избоден с щикове и отсекли, главата.
Загина най-доблестния деец по делото невинно! Нека бог
-отплати за невинната му кръв!!!
До колкото ми стигаха слабите ми умствени сили, аз изтъкмих една песен за него.
ЦДИА, Ф. 771, оп. 1, а. е. 90, л. 2—69. Оригинал. Ръкопис.

БЕЛЕЖКИ
1 Става дума за костурския владика Германос Каравангелис. Вж.
на Васил Чекаларов.
2 Войводата Коте Христов от с. Руля, Костурско в края на Илинденско-Преображенското въстание преминава на антибългарски позиции,
като става доверено лице на костурския гръцки владика Каравангелис и
активно участвува във въоръжената гръцка пропаганда срещу българите
•в Костурско.
3 Авторът на дневника е написал много стихотворения по време на
въстанието, които са записани в дневника. За сега поетичната му дейност
не е била обект на изследване от българските литератори.

<бел. 5 към дневника
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ХРИСТО УЗУНОВ

Роден в Охрид през 1879 г. Син на учител — активен деец
на Българското възраждане в Македония. Завършва българ
ската гимназия в Солун. Учителствува в Охрид. Активен деец
на ВМОРО — член на районното околийско революционно на
чалство в града. Допринася извънредно много за масовизи
рането и укрепването на организацията в Охридско и Струж. ко. Делегат на Смилевския конгрес през април 1903 г. в БиV толския революционен окръг. По време на въстанието районен.
войвода и член на Охридското революционно горско началст
во. След въстанието улен на окръжното ръководство на орга
низацията в Битоля. Инструктор и ревизор на четите в Ох
ридско, Стружко и Дебърско. Загинал геройски с цялата си
чета на 24 април 1905 г. при с. Цер, Демирхисарско.

БЕЛЕЖНИК НА ХРИСТО УЗУНОВ
ЗАБЕЛЕЖКИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА В ОХРИДСКО И СТРУЖКО

Организацията в Охр[ид] и Стр[уга] датира от 1894 г. За
развитието й послужиха основаването на нед[елни] у[чилища]
в Охрид и Струга.
Основатели в Охрид били: Никола Филипчев., [Лев] Ог
нянов.
В С[тру]га [Александър] Чакъров, [Антиноген] Хаджов*
В Охр[ид] през [18]94/95 [г.] вървяла бавно, така също и в
С[тру]га.
• През [18]96 г. в Охр[ид] се усилва и върви с бързи крачки
до 25 май 1897 г., когато се затвори нед[елното] у[чили]щег
вследствие на това, че [митрополит] Григория, като виждаше в
групирането на охр[идската] интелигенция свой противник,,
пожела да съкруши касата на недел[ното] у[чилище] и да ра
зедини интелигенцията. Той постигна това чрез Олга.**
От 25. V. [18]97 до 5. VIII. [1]898*** охридската интелиген* Имената са дадени с шифър.
** Псевдоним на Лев Огнянов
*** В оригинала погрешно вписано „908“
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ция стоя разединена и преследваха се едни други.
От основ[аването] на К[омите]та в Охр[ид] до 25У[18]97г.
■организацията] се представляваше от бюро състоящо [се]:
Председател
Секретар............
Касиер............
През тоя период в града бяха основани групи (изключ
ително] мъжки), а селата бяха в зародиша на пробуждението си. Първо организирани села бяха Ботун, Лешани, Върбяни, Лактине, Велмей и Годивье.
Първото организира го А[ргир] Маринов, а останалите
Узунов през 1896 година. Когато на 5. VIII. [18]98 всред града
Мет[одий] Патчев уби сърбомана—предател Дим[итър] Гърдаяов,2 духът на гражданите се повдигна^ стана причина за
сплотяване между разединената интелигенция. По повод убий
ството] затворени бяха М. Патчев, Ив. Групчев, К. Пърличев
и аз. На Велика сряда 1899 г. последните трима бяхме осво
бодени, а първия осъдиха на 15 год. затвор. Освободен беше
1902 год. м. юни, престоя 2 мефца] в Охрид; пратихме го при
лерин[ския] войвода Марко, престоя при него до средата на
о[ктом]вр[и] и, след което биде назначен за прилеп[ски] войво
да, и предаден в Кадино село от Станка. Биде убит на 25. III.
[1]903 заедно с още 6 четници.
Повод за сплотяването на интелигенцията е дало събира
нето на волните помощи за подържката ни в затвора. През
същата 1898 год. м. с[ептем]ври дойде в Охр[ид] Д. Груев, за
да помири партиите, но не сполучи. Сформирува бюро, състо
ите от [Владимир] Бояджиев. [Александър] Чакъров, Андрей
Христов, [Никола] Филипчев, [Никола] Заров и доктор [Геор
ги] Николов***
До края на същата [18]98 г. бюрото изключително се за
нимаваше с въпроса на затворниците.
В началото на [18]99 год. от същото бюро бяха основани
няколко групи.
Селата през [18] 98 год. бяха съвсем занемарени. В Горна
Дебърца за [в]сичките села се разпореждаше Смиле Войданов.
от Лактине, а в Долна Д[ебър]ца свещеник Васили поп Ангелев от Лешани.
Нови успехи нямаше, но просто запазваха горе-доле духа
на старите работници.
През същата [18]99 год. в с[ептем]ври бе сформирувано
ново бюро, състоящо се от [Владимир] Бояджиев, [Иван]
Групчев, [Александър] Чакъров, Андрей Христов. Работите
подкачиха в добър ред.3 Сформируваха се групи, терористич* Имената не са написани
** Имената са дадени с шифър
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[на] група и се посветиха няколко женски. Тури се основа на
месечен внос между работниците.
Тогава аз бях посредник между бюрото и селата. По села
та уредиха се селски бюра, терористични] групи и се извър
шиха няколко убийства.
През същ[ата] година обиколих за първи път цялата Г [ор
на] и Д[олна] Дебърца.4 Главни станции бяха Лакт[ине] и
ман[астира] „Св. святих.“
С[труж]ко,1както и Охр[идско] през [18]96 вървя бавно,
през [18]97 по-успешно и там влияеха охридск[ите] партизанств[а] (козните на Фил[ипчев]).
През 1898 съживиха се доста. По повод убийството на Гърдана и те оказаха материална помощ. Сформируваха групи,
терористични] групи и уредиха месечни вносове. През 1899 г.
Стр[уга] усили се доста повече от Охридско.
Дават представления за усилване народния дух. Тая так
тика започнаха от 1897 год.
С[тру]га в същото положение стоя и през 1900 г.
Царуваше пълен ред. През 1900 год. разнесоха се разпис
ки, юлий; помежду у[чите]лите, у[чител]ките — 1/6 от заплата
им и започна се раздаването на разписки в Охр[ид] и Стр[уга].
Първата разп[иска] в Охр[ид] 25 л[ири] т[урски] на
Ст[ефан] Р[адичев] (зеха му се в разстояние на 2 години).
През същ[ия] м[есец] с[ептем]ври стъпих като член в Охр
идското] бюро състоящо се от Андрей Христов, [Александър]
Чакъров, [Лев] Огнянов, [Иван] Групчев и аз.
ч ■
Преустройхме от тогава мъжките групи, уредихме женска
група, терористи. Купихме един [револвер] и го поверихме на
Н. К-, който ни служи до [1]902 лято за куриер до Рес[ен] и
Битоля.
1901 в Охр[ид] до началото на с[ептем]ври остава същото
бюро. По разните села сформируваха се бюра. В Д[олна]
,Д[ебър]ца работите се водеха от п[оп] Васила Рус. . . и поп
Б. . . от с. Бел...* в Г[орна] Д[ебър]ца Смиле Войданов, Гюрчин Кемалов.
Открития канал5 за оръжие през 1900 г. работи. С доста
вянето на оръжието съживяваше се духът между града и се
лата. Разписките вървят от ред, прилагат се терористични]
наказания, образуваха се 4 ж[енски] групи до юни.
Духът е бодър. Заседанията в групите став1аха седмично.
Куриерската служба напредна. Волни помощи.
На 24-и юни сформирува се чета за Охр[идско] и Стр[ужко].
Четата потегли от [манастира] „Св. Пет[ка] вечерта на Иван
[ов] ден.
* Имената не са написани от автора.
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Първата чета ръководеше се от Тале Горанов, родом от
Прилеп. Другари му бяха:
1. Рампо Пешков от Прилеп
2. Миладин [Голев] от Ърбино
3. Деян Димитров от Лакт[ине]
4. Милош [Богданов] отЛакт[ине]
С образуването на четата настъпва нов живот в целия
район.
. Четата стоя под ръководството] на Горанов до края на
август същ[ата] год[ина]. При четата прикомандировахме чет
ници от разните села, за да свикват на чет[нишки] живот. Го
ранов бе човек горд, кокетлив, красноречив, малко опитен,
свойств[ен], неговото красноречие накара народа да го ува
жава и да го почита като светия, но по-късно се компроме
тира. Неговото първо компрометиране] се състоеше в изпъжд
ане] от четата на Здравка. 2) извъндерната му страхливост
за разбиването на дебраните. 3) опитът му да обезчести една
жена. 4) отстраняването] му от Охр[идско] в Д[емир] Хисар[ско]. 5) грубото му отнасяне спрямо другарите. 6) вироглавството му спрямо Охр[идското], Стру1[жкото], Рес[енското] и
Биволското] н[ачал]ство. От С[миле]во в края на авг[уст],
където се скарва с другарите му и избягва оттам с Цвет[ко]
Стоянов от Ябл[аница] и се озовава в Охрид. Оставените чет
ници] избират си за вр[еменен] вой[вода] Тасета Христов.
Бит[олското] нач[алство] реши да се убие, но ние го помил
вахме. Пратихме го в Елб[асан], за да поддържа канала за
оръжие. Там развали канала. Правителството го узна. Зало
виха ни доставниците. Горанов дойде в Стр[уга]. Заплашва
стр[ужкото] нач[алство] с убийство, отидох и го докарах в Ох
рид. И тая му грешка простихме, като го задържахме в Охр[ид] да поднася разписки и пр. Би Гурко Савинов без причина.
Прати заканителни писма на Донча [Кецкаров] и Олга [Огненов] Осъд[ихме] го на смърт. Дойде Никола Петров вместо
него. Аз, Никола и Горанов заминахме за Бит[оля]. И [Георги]
Попхристов, [Анастас] Лозанчев и аз изследвахме Горанова.
Изброих му погрешните. Не можеше да се оправдае, а само
плаче. Простихме му смърт[ното] наказ[ание].
Каза му се, че ще бъде пратен в Бълг[ария] на комитетски] разн[оски]. Иска да предава. Осъжда се на смърт и
М[етодий] Патчев го удавя в Прилепено. Охр[идския] район
дължи на Горанова организирането на доста села (Ботун,
Лешани, Куратица, Брежани, Злести, Лакт[ине], Върб[яни]
Турье, Мр[аморец], Сливо, Сбъжди, Ържаново, Яблан[ица],
Глбоч[ица], Т[аш] М[орунища], Вехч[ани], и Вишняни). Във
всички поменати села образува бюра, кур[иерска] служба и
терористични] групи.
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От организирането] на четите в Охр[идско] и Стр[ужко]
може да се каже, че започна същ[инската] организация за
Охр[идско] и Стр[ужко[.
До края на [ 1]901 Охрид бе в същ[ото] положение с бодър
дух и с увелич[ение] на групите от двата пола, терористи, ма
териални средства, набавянето на материални средства С[тру]га също. Никола Петров зае ръководството] на четата в Охр
идско] и Стр[ужко] на 28. XI. [1]901 в с. Велгощи. Аз го пред
ставих. Тасе се обижда. Избраното бюро за м[иналата] г[одина] [1901] до с[ептем]ври 1902 г. Деятелността на бюрото бе
усилена в същото направление. Революционна библиотека6.
През 1901 до я[нуари] 1902.
Никола Петров организира след[ните] села: Рамне, Вел[гощи],
Кон[ско], Елш[ани], Пещ[ани], Търп[ейца], Люб[анища], Св.
Наум, Тутем, Косел, Дол[но] и Гор[но], Лак[очерей], Вапила,
Свинища, Реч[ица], Плаке, Сируля, Треб[инище], Мисл[дежде],
Лъж[ани], Драсл[ейца], Присов[яне], Локов, Селце, Буринец, Безево, Нерести, Бърчово, Оровник. На [в]сякъде уреди
сел[ски] бюра, терористични] гр[упи], касата, стражите, уп
ражнения] с оръжие, събиране пари за набавяне оръжие. Той
стоя в Охр[идско] и Стр[ужко] до н[оем]ври 1902 и работи чистосъвестно, по подстрекател[ството] на поп Хр[исто] (Стра
хил) биде опятнен пред четниците му. Бунтът в града под
Дойчина. В негово време извършиха се доста убийства на
предатели и турци. Района се раздели на 4 части:
I Охр[идски] — ръководител Никола [Митрев] с [в]сички
села от Бреж[ани] и Куратица до Св;. Наум
II Гор[на] и Дол[на] Дебърца — Деян Димитров (Лактине)
III Малесия — Тасе Христов (Присовяне)
IV Дримколски — Цв. Стоянов (Ябланица)
Организацията в 1902 от разделянето района на 4 части
достигна апогея на своето величие.
1. Уредиха се постоянни сел[ски] бюра
2. Касата
3. Куриер[ска] служба в пълне*
4. Терорист[ическа] (изтребление] на шпиони)
5. Волни помощи
6. Стражите
7. Съдопроизводството (още 1901 г.)
8. Взаимно спомагане и отиване на помощ при заобика
лянето на народ[ните] чети.
9. Търсене източници на въоръжение и канали
10. Правене упражнения с оръжие
* В смисъл уредено напълно
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. Никола [Петров] преместен в Битолско. Вместо него поп
Христо [Иванов Търгев] от Велгощи (Страхил).
Забел[ежка]: от 1902, 19 януари до 25 февр. [1]903 бех зат
ворен.
Понеже при залавянето ми бюрото бе непълно, защото по
лични съображения] през с[ептем]ври ц окт[омври] ноември
сам водех организацията допопълних бюрото с Донча, Цве
танов, Чучупейков образувах и десетически съвети и специал
на комисия за съдене състояща [се] от Н. Чакъров, Букур[ещлиев] и Пре. . .*
Струж[ко] прекара също така в оживление и достигна ду
ха В| пълно съзнание. След моето арестув[ане] бюрото бе със
тавено] както следва:
1. Олга [Лев Огнянов] — председател
2. Н[аум] Чакъров — секретар
3. [Антон] Кецкаров — касиер
4. Г[урко] С[авинов] — нач[алник] на тер [ориста] и десет[ници]
5. [Наум] Цветанов — посредник със сел[ските] кур[иери]
6. [Наум] Златарев —
( ' 7. [Климент Зарев] Чучупейков — иконом, складчик.
Искат да кажат, че той, Страхил, узнал от негде, че бил
осъден на смърт от н[ачал]ството и вследствие на това бил
отчаян. Това трябва да е най-вярно, защото Страхил след
като си заминал Никола често пъта падал е в меланхолия и
отчаяние и това трябва да е било вследствие на това, че той
подкопа авторитета на Никола Русински пред четата, който
пък се отнасял най-другарски спрямо него и ' най-доверено.
Вижда се, че съвестта го е мъчила. В сражението при Кон
ско на 14-и януари 1903 г. под ръководството на Страхила,
четата състояла се е от следующите четници:
Забележка:
1. Поп Христо от
с. Велгощи,
войвода
убит и дока
ран в Охрид
2. Алек[сандър] Джиков Охрид,
секретар
изхвърлил си
пушката
3. Гри[гор] Скендеров
старшия
4. Христо Илиов
Велгощи
5. Паунко Георев
четник
Лешани
ранен в гла
вата откамени
,,
6. Митре Георев
:
7. Тодор Георев
Свиниша
>»
8. Наум Печещков.
Г[орни] Косел ■ II
9. Хр[исто] Стефанов
Злести
11
* Неразчетена дума
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10Г Ез[тим] Котев
11. Ник[ола] Мнтрев
12. Нове Йованов
13., Сандре. ..
14. Нове Новевски

Охрид’
Елшани
Злести
Опейнца
Велмей

н
II
и
1)
м

15. Кърсте Трайков
16. Григор Секулев

Косел
Велгощи

"

17. Климе. ..

Елшани

п

}

!
Освен тези четници в същото сражение
следните селяни:
1. Спасе Цветков от с. Конско
2. Стоян Кърстев
“
3. Тасе Ченков
“

'"•Т ^......■ - Vту

убит, погре
бан в Охрид
ц
ранен,след ня
колко дена
умре
ранен, оздраве,
убиха го на
20. VII. 1903 г.
били са убити и
'/
убити от аскера

Сражението е започнало... след обяд и траяло. . .** От то
ва сражение, макар и да не знаем точно загубите на неприя
теля, но почти [в]сички уверяват, че жертвите са между 40—
50 души. Трябва да е верно, защото за погребението им били
закарани 47 рогатни [добитък]. Предателят не се знае кой е
и вследствие на това остана ненаказан.
Макар и да претърпехме поражение, но духът за отмъще
ние растеше между народа и останалите чети.
По повод това сражение арестуваха се сума селяни от
Конско и Елшани. Бнение до смърт. Трима умряха в затвора.
Народът дава лептата си. Духът по-бодър. Няколко дена
след туй сражение четниците Ал. Джиков, Григор Скендеров,
Митре Георев, Наум Пачешков, Христо Илиов, Хр. Стефанов,
Евт. Котеву Нове Йонов и Сандре от Опейнца, като са оста
нали без войвода отишли да се прикрият в с. Избиша (Ресен[ско]), където се удариха повторно през същия месец. За
ловиха ги Митрета, Наума и Христо! Илиов, които в м. март
бяха амнистирани. В същото сражение участвувала част от
Ресенската чета под ръководството на Пенча,* който през
[1]902 год. от нашия район биде преместен и назначен секре
тар на [Славейко] Арсова. Същия район временно се ръко
води от Никола Митрев — Елшанеца.
Между народа владее голямо оживление и съзнание на
духа. Въоръжаването става бърже. Дохажда в Охридско на
ревизия [Тома] Давидов7. Свиква сел[ските] начал[ства] и
* Псевдоним на Веле Илиев.
** Непопълнен от автора текст.
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им съобщава, че въстанието ще бъде същ[ото] лято. Отиде и
в Малесията.8 Срещата ни в Куратица [бе] на 14. III. вечерта
и 15 с. м. до обяд. Бяха [Иван] Нел[чинов], [Наум] Цвет
анов], [Наум] Зл[атарев]. Излизането ми на 14 от Охрид. При
обикалянието Давидов прави упражн[ения] със селските [че
ти]. Духът се усили още повече с неговото явяване в Охрид
ско]. Четите ни се ободриха. Разпрата в Дримколската чета.
Цвятко се оттеглюва. Марко го замества временно, а [Аргир]
Маринов — секретар на Езерската чета. На 15 [март] заоби
колиха Деяна в Ърбино. Сполучливо е излезнал. Ранен му е
само чет[ника] Гюрчин Петрев от Слатино. Неприятелят е бил
аскер и башибозук около 600 души. Притичат му се на по
мощ [в]сички села от Г[орна] Д[ебърца] и от Долна [Дебърца]. Също така Наки [Янев] от Кичевско и сума селяни. На
15-и на обяд съобщиха ни в Куратица за това сражение. Д а
видов потегли с неговата чета, Тасевата, Марковата и Езер
ската (Николовата) и селяни от Куратица. Ние останахме в
Куратица. Давидов отива низ полето и стига до [с.] Оздолени, но при гробищата, 4-ма турци начело с Дауда от Ресен
залягат в гробището и в престрелката си до в.ечерта Дауд
уби Давидова. 2-ма турци с Дауд бяха убити, 1 избягал ра
нен. Давидова дигнаха и го погребаха на един хълм. Обща
скръб. Народа кипи за отмъщение. Маневрите в [с.] Курати
ца на 15 март. На 15-П [през] нощ[та] потеглих с опенчани и
сирулчани за помощ, защото ни излъгаха, че сражението
продължава. 16-и престояхме в Лешани сред село и правих
ме упражнения. Вечерта, среднощ от върнатите лешанци на
учих за станалото. На сражението бяха дошли [от] Дем[ир]
Хис[арско]. Потеглили бяха [и] [Георги] Сугарев, [Парашкев]
Цветков и [Славейко] Арсов. Цяло въстание .Имало е 2000
души наши [с] пушки, но само малка част се употребиха. Д а
видов тоя ден бе отчаян, защото научи, че със [Борис] Сара
фова ведно дошел е [Димитър] Дечев (когото той обезоръжи
и върна в Княжеството, заради пиянството му). Зле му беше
повлияло това известие, бе разтревожен до безкрайност. Ни
как не е слушал районните войводи, нещо несъобразно с не
говия характер. При заминаването му за помощ заканваше се
да развали Песочани и Издеглаве. Неговата загуба за Орга
низацията бе пре-голяма. Той бе едничкия от офицерите, кой
то бе схванал вполне вътр[ешната] организация. Ако остане
ше жив да изпълнеше заканванията си за Песочани и Издег
лаве, което бе възможно, защото имаше доста сили на разпо
ложение, Охридския район щеше да бъде съсипан и нищо не
можеше да направи за в бъдеще (въстанието). Туй сражение
усили духът, но правителството арестува най-добрите ни сили
от [в]сичките села на Горна и Долна Дебърца около 120—140
души. Реакция от две седмици.
N
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[В]сички чети в Брежане до 19 и до 21 во Плаке, разоти
ват се. Тасе [Христов] със секретар Смилета [Войданов] в Малесийския район; Никола Митрев със секретар А[ргир] Мари
нов за Езерския район; Марко [Павлев] със секр[етар] Л[ука]
Групчев! за Дримкол. Никола се постави вместо убития поп
Христо, а Марко вместо Цветка [Стоянов]) когото [в]зех със
себе си. Районите бяха разпределени както следва; I Дебърчански — Деян със секретар Ташко Арсенов [Арсов] села: Лактине, Годивье, Върбяни, Турне, Мраморен, Сливе, Ърбино,
Слатино, Издеглаве, Сошани, Оздолени, Ново село, Белчища,
Средорече, Гръко поле, Велмей, Лешани, Злести; II Езерски:
Брежани, Куратица, Сируля, Вапила, Требнища. Лиоища, Мешейца, Климещани, Волино, Лъжани, Драслайца, Мишлешово, Мороища, Горенци, Оровник, Лакочерей, Св. Спас, Орман,
Косел, Расино, Опейнца, Завой, Плаке, Свинища, Речица,
Скребатно, Леековец, Велгощи, Рамне, Велестово, Конско,
Елшани, Пещани, Търпейна, Св. Наум, Любанища, Тушеми- .
ща. III Малесийски: Ботун, Дървена вода, Присовяни, Сбъжди, Ържано, Локово, Бърчово, Селце, Т[аш]морунища, Глобочица. IV Дримколски: Модрич, Луково, Дренок, Ябланица,
Нерези, Пискупщина, Безево, Вехчани, Октиси, Вранища, Виш
ни, Подгорци, Бороец, Лабунища, Г[орна] и Д[олна] Белица,
Радожда и Влаи. Това разпределение трая до края на април.
Обиколката ми от 21 апр[ил] с [Христо] Настев до* Смилево.
Срещата в Смилево с [Славейко] Арсов, [Георги] Сугарев, [Па
раскев] Цветков, Панайотов, Стойков и пр. В Гопеша, Злата
ри, Ехла, Избища. Кривене обратно с оръжието в Смилево на
Велики петък вечерта. Впечатления за Сугарев, Цветков и Ар
сов, Ресенски район (Дупени—Царедвор). Администрацията.
На Велика събота през Боища, Церово във Вирово. Среща с
[Георги] Попхристов, Лечка, Пардов отиваме в Слоещица.
Среща с [Йордан] Пиперката и Матлиев. Разправянето между
Попхристов и Пиперката. Четата на Пиперката. Разделям се
от другарите и с Пиперката и Матлиев отиваме в Бабино, където се разболях. Втори ден Великден в Железнец, а оттам в
Г[олямо] Илино. Хвана ме тиф. Лежах 13 дена. Дойдох в Бре
жани. Среща с [Аргир] Маринов. Покана за конгрес. Дохож
дат Тасе [Христов], Деян [Димитров], Ташко [Арсов] и Смиле
[Войданов]. Отидохме с коне в Базер, Слоеш[ица], Вир[ово],
Цер[ово], Боища, в Смилево (22. IV. вечерта). Среща с раз
ните ръководители на разните райони. Впечатления от ръко
водителите. Решението на конгреса, привързаността на реше
нието от ЦМОРК за въстание през 1903 г. Причината на това
[Анастас] Лозанчев и още 2[—ма] представители от други 2
района в Солунско. Държание на разните ръководители в за
седанията. От срещата ми с разните ръководители излезе, че
Биволското] революционно] бюро дало си гласът за въста
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ние преди да сондира мнението на околиите, които спадат в
окръга. Жалко! Нашата организация] винаги е пострадвала
от честолюбия и егоизъм. Не бяха съгласни [в]сички с изклю
чение на костурските представители, Папанчев, Пиперката,.
Матлиев, Лозанчев, Сарафов, Дечев, Панайотов, и още 3—4
други. [В]сички се съгласихме само, защото бе съобщено на
народа, че въст[анието] ще бъде през това лято. Разпоредено
бе от ЦК да дойдат чужденците* в родните си места. Разпо
реждането изпълнено (излишно). Начина за избир[ане] на ща
ба. Горски р[айонни] бюра. Връщане от конгреса на 29 април
пак в Брежани. Подраз[деляне] на Охр[идския] район на 6 части:
I Дебърчански: войв[ода] Смиле Войданов, секр[етар] Таш
ко Арсенов, села: Мрамор, Турие, Сл[иво], Лакт[ине], Год[иве],
Върб[яни], Ърб[ино], Слат[ина], Озд[олени], Из[деглаве] Сош[ани], Средореч.
II Малесия: войв[ода] Тасе [Христов], секр[етар] А[настас]
Каневчев, селата както и по-преди.
III — Деян [Димитров] войв[ода], секр[етар], Хр. Ангелов,
села: Брежани, Велмей, Куратица, Сируля, Лешани, Злести,
Мешейца, Климещани, Волино, Оровник, Мишлешово, Лъжани, Драслейца, Мороища, Рамно, Требенища, Вапила.
IV Езерски — Никола Митрев (войв[ода]) със секр[етар]
А[ргир] Маринов, села: Плаке, Свинища, Речица, Завой Опейнца, Косел, Лакочерей, Скребатно, Лесковец, Велгощи, Рамне,
Велести, Конско, Елшани, Пещани, Търпейца, Любанища.
V Дебърски Дримкол — Марко войв[ода] със секр[етар]
Милош, села: Модрич, Дренок, Луково, Пискупщина, Нерези,
Безево и Ябланица.
VI Стружки Дримкол — войв[ода] Яким Алулов със секр
етар] Л. Групчев с всички села оттатък Дримът.
Седма чета началствената. Това разпределение остана до
20. VII. 1904 г. Ревизията ми по всички села като захванах от
Брежани.
В ревизията при говорението си обръщах внимание на: 1)
Редов[ността] на стражите; 2) касата; 3) куриерската служба;
4) избир[ане] на войводи; 5) набавяне [на] общи припаси (ле
кове, храни, оръжие); 6) волни помощи; 7) самонадеяност
(да не очакваме помощ от никого); 8) упражнение с оръжие
то и пр.
Почти проповедта на [в]сички войводи състоеше се в гор
ните точки. Целия април и май в това се прекараха. Корес
понденцията се разви до най-висока степен. Бързата коресп
онденция] спомогна за развитие и усилв[ане] на духа. През
* В смисъл на „гурбетчия“; местни жители, които по липса на препита
ние работят далеч от родните си места.
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май Груев и Сарафов идат по обиколка. Брежани — Куратица. Гюрултията между аскера. В Брежани на 19 май, отидох
ме заедно до Слатино. Те за Мраморец, аз — Лактине, Годиве,
Върб[яне], Ц[ървена] вода, Ботун, Мешейца. От Охрид изли
зат на 21. V [Антон] Кецкаров, [Наум] Чакъров, [Анастас] Канавчев, Хр. Пармаков, + още 3—4[—ма]. Чакъров убит. Общо
събрание в Мешейца на: Горенци, Оровник, Треб[енища], Мишл
[ешово], Мороища, Драсл[ейца] и Лъжане. Отидохме в Сируля, после [на] 8. VII. В| Куратица. Среща с Кецкаров и друга
рите му. Иде [Наум] Златарев. [Наум] Цветанов. Заминах за
Малесия. Посрещане на Расп. . .* от Пр[исовяне], Лок[ово],
Яб[лани]ца и Ар[сов] (Дойчин). Срещата с Тасета. В Сб[ъжди]
байрам цигански. Заминавам за Деб[ърски] Дримкол през
Глоб[очица], поп Алексо, поп Йордан, поп Христо, Тане. В Безево събрание. Ябланица среща с Цв. Стоянов. В Луково об
що събрание на дрен[очани], модрич[ани], нер[езичани], писк[упияни], луков[чани]. Убив[ане] на Митрета предателя. Купу
ване барут. Кореспонден [ция] със Струга и Групчев. 9 дена
само в Дримкола. Залавяне стражата на Лук[ов] мост. Връ
щане през пл. Руйница в Ържано. Заседание. Збъжде об
що заседание от всички малефшски] села. С 4 товара през
Църв[ена] вода до Брежани на 10. VII. [ 1] 903. На 11 юли по
лучаване окръжното от Щаба, в което бе определен деня за
въстанието. Срещане с Кецкаров, Цветанов и Златарев. Раз
говорните. Даване план за въст[анието] на Тасета [Христов] и
Деяна [Димитров]. На 11-и юли заминаха си за районите. Раз
прите между Тасета и сел [ското] началство. 12. VII. и 13 в
Плаке вечерта в Куратица. Даване план на Ник[ола] [Митрев] — войводата и Аргира [Маринов] за въстан[ието]. Пращане
планове на Лука [Групчев] и Марко [Павлев] за въстанието.
Приготовлението] на работилницата в Курат[ица]. Ръководи
се от Хр. Пармаков и А[нтон] Узунов. 14. VII иде Смиле. Съ
общава му се плана и си заминава. Даване инструкции по от
делно на сел[ските] войв[оди] за I, II и III ден. Съобщи се в
Охрид и Струга денът на въстанието. В Охрид само на Огненов и Нелчинов** в Струга на [Александър] Чакъров и [Теофил]
Мушмов. 17. VII получиха се подробни инструкции от Щаба
за въстанието, също и възвания за центровете на разните ра
йони. Предписа се на Охр[идско] и Стр[ужкото] временни бю
ра да пращат работници и разни припаси.
* Неразчетен текст.
** Имената са записани с шифър.
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ПЛАН ЗА ВЪСТАНИЕТО ЗА РАЗНИТЕ РАЙОНИ В ОХРИДСКО

:

1. Четите на Смилевия район да заобиколят издеглавския
аскер и мюдюрницата и да ги нападнат.
Едната слатинска чета да дойде на помощ за загражд[ане]
на велмешкия аскер. В Издегл[аве] имаше само 200 души ас
кер, а във Велмей — 50.
II. Брежанската, Белчишката и едната Слат[инска] чета да
турят позиция на велмешкия аскер.
III. Ботунската да пази прохода Сатеска.
IV. Куратичката, Сирулската, Мешейшката, Лешанската,
Злестовеката, част от началствената, част от Деяновата и Вапилската, Лъкочерската и Избища да нападнат сирулския ас
кер състоящ от 200 души.
V. Горенчани, оровничани да развалят телегр[афа] Охр[ид].
Дебър и част — Охр[ид] — Струга.
VI. Мороищани, мислешовци да развал[ят] телегр[афа] Охр
[ид] — СДруга] и мостове по същото шосе.
VII. Плакянската, Свин[ишката], Реч[ицката], Завой [ската],
Опен'[ийската], Коселската, Скреб[атинската] и Велг[ощката] — телеграфната] л[иния] Ох [рид] — Ресен и мостовете по
шосето и да обсадят кулата при Свинища — 30 души аскер.
- VIII. Част от Курат[ичката] част от Бреж[анската] да па
зят случайно дошлия аскер в Куратица — 35 души.
IX. Кошанци, пещ[анци], елш[анчани], търпей[чани] да разва
лят тел[еграфната] л[иния] Ох[рид] — Подгр[адец] и пазят про
хода Скала при Търпейца.
X. Църв[ено]вод[чани] да пазят разтека на Караорман.
XI. Лъжан[ската], Драслейч[анската] и Т[аш]морунишката
да чакат в; Т[аш]морунишк[ата] пл[анина] пристигането на че
тите от Стружки Дримкол.
XII. Всички сили от Струж[ки] Дрим[кол] да развалят тел
[еграфните] л [инии] Стр[уга] — Елб[асан], Стр[уга] — Деб
[ър] и мостовете по тия 2 шосета и след туй да се оттеглят в
Т[аш]мор[унишката] пл[анина].
XIII. Всички сили от Дебър[ски] Дрим[кол] да развал[ят]
тел[еграфните] л[инии] що минават през тоя район и ако се
може да нападнат аскера на Мерсийбегов хан.
XIV. Четите от Малесия да турят позиции на Жупата и
окол[ните] тур[ски] села докато се приберат силите от Стружкия ц Дебърския Дримкол. Забел[ежки]: 1. Смиле сполучливо
обсади аскера. Държа ги 2 дена, но нищо не им повреди. Уби
неколко запти[и].
2. За тая точка изпълнители бяха Кецкаров и Цветанов.
Още като отивали аскера бе им турил засада на 4 1/2 [часа]
през ноща. Те беха разпръснати. Имахме един убит — Илия
от Велм[ешки] чифл[ик].
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3. Прикомандирован бе Гюрчиц Петрев от Слатино, стоя
на позиция до 24. VII [. . .]** Дим. Манчев.
4. На всички тия главно[ком]андващ] бе Деян, помощници:
Цв. Неделков от Слатина (Куратичката, Сирул[ската] — част н
Бр[ежанската] чета]). Ник. Аврамов и Стоян Кираджията с
мешейчани, Коле Хаджов с вап[илчани] лакочер[шани] и му*
роиш[ани].
5. Прикомандирован бе Пет[ър] Главинчев.
6. — “ — Гур[чин] Динев.
7. — “ — Ар[гир] Маринов и Петър Чанов
8. — “ — Цв. Стоянов
9. — “ — Ник[ола] Митрев (войв[одата])
10. Селските войв[оди], Тане
11. Селските войводи със старш[и] Пандети
. 12. Районният войв(ода] Яким Алулов и [Лука] Групчев
13 — “ — Марко [Павлев]
14. — “ — Тасе [Христов] и брат му Цветан
Предписано бе на [в]сички районни войводи да избият
[в]сички тур[ски] чиновници и запти[и] намиращи се в разните
христ[иянски] села. Също и разните шпиони. Можехме да
напакостим и на някои турски села, но не направихме това,
за да не предизвикаме клане.
Точка IV не се извърши сполучливо дотам. Проектираните че
ти от Меш[ейца], Вап[ила], Лиоища, Лакоч[ерей] не се явиха.
Сраж[ението] подкачи на 21 юли в 7.40 [часа] и трая до
6 3/4 [часа] подир обед. Имаше 1 ранен. Турците — 32 убити,
9 ранени. Дойдоха на помощ на тур[ците] охр[идски] аскер и
башибозук.
В 5 ч. и в. 5 1/4 запалиха Сируля. В 7 ч. нашите се от
теглиха.
Точка V изпълни се сполучливо.
Точка VI също, но Гур[чин] Динев като се връщал, опил се
и пеял по пътя. Меш[ейските] поляци предупредени от х[аджи!
Спасета турили са му позиция и го убиха заедно с мишл[ешовския] войвода и няколко четници.
Точка VII.** Сполучливо развалили телеграфната] л[иния],
мостовете и шосето, но не заобиколиха кулата.
Точка VIII. Аскерът от Куратица излезе на 2 ч., а на 2 3/4
се удари при Влашка вода. Сражаваха се до 10 1/2 ч. вечерта.
От тур[ците] един убит. Цветко сам бе отстъпил още на 4 ч.
Точка IX. Никола при Елшани още на 20. VII подир обяд
биде нападнат, убиха му 5 другари. Същата вечер нищо не
направи, но на другия ден развали телеграфната] л[иния] по
търпейското поле, след което се върна.
* Неразчетен текст
* Тук номерацията е погрешна, поправена е с молив до т. XI.
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Точка X. Четата стоя си на позиция до дохождането на ба
шибозука от Дебърско — 24 юли.
Точка XI. Стояха на позиция до 23. VII, който ден сума
аскер и башибозук ги нападна. Нашите разбити. Жертви око
ло 27. Изгориха с. Т[аш] Мор[унища] отстъпиха последова
телно. Ръководителя им Панде е виновен за тези жертви.
XII точка. Нищо не изпълнено, причина страхливостта на
•Л. Групчев.
Гочка XIII. Сполучливо развалиха само телеграфната]
линия.
Точка XIV. Издържаха 3 сражения в 2 дена с малко же
ртви.
В II тур[ците] разпръснати в безпорядък.
Освещението на Охр[идското] знаме стана на 22. VII. [1]903
на мест[ността] Игралище (Куратички рид) и в присъствието
на повече от 600 д[уши] чет[ници] и сума народ. Водосвета из
върши п[оп] Васил Попангелев. Местността нарекохме „Св.
Илия“ в чест на датата. 20. VII. Говори г-н А. Кецкаров за
значението на знамето и аз за целта на въстанието. След туй
четите си заминаха съгласно предписанието им дадено отна
пред.
22. VII. Аргир [Маринов] залови 65 товара брашно от аскера на Прентов мост. [На] 23. VII залови 19 товара дебърски
керван. Заловеното брашно ни въокуражи, защото страдахме
за хляб. Първите 2 седм[ици] се икономисахме с него. Главна
храна — месо. Със знамето заминах за Д[ебър]ца с 65 души,
през Бреж[ани]. Обикол[их] Слат[ино], Мрам[орец], Ърб[ино],
Тур[ски] чифл[ик] също и малесийските [села]. Стоях до 30
юли. 27. VII. — нападнати под Буйо глава (Мрам[орец). Опас
ността за знамето. Отидох в Кич[евско] — Бел[ица]. Връщане
и среща с Арса [Мицков] и Спростр[анов], Дим. среща с [Дим.]
Дечев и [Йордан] Пиперка[та] на Мрамор[ец]. 29. VII обратно
за Бел[ица], Спростр[ани] и оттам за Слат[ино].
На 29. VII. напад[нати] при Три буки (Слат[ински] рид).
'
Аз с Велка във Велмовци. II среща с Дечев и Пиперк[ата].
Доп[ълнителни] чети с Дечев заминават за ридът. Заранта
също и ние (сичко 100—120). Стоим на ридът. Стражават се в
Бреж[ани] и Велм[евски] чиф[лик]. [Борис] Сарафов в Бреж[ани]. На 30. VII отидох в Бреж[ани]. Среща със Сарафов, Кецкаров:, Цветинов. Заминава си Сараф[ов] за Г[орно] Ил[ино]
(от страх). Сражение на Г[орно]ил[ински]; преслоп* (Илинска
църква). Поведението на Кец[каров] и Чак[ъров] в това сра
жение.
Срещата ми с Чакъров в Мазатар. До 12 ав[густ] в Бачилище, Плакянско. До тая дата обиколих [в]сички чети в Дол-'
■* Преслоп, преслап — седловина.
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[на] Дебърца, Високо дърво. Ние на рида — 12 авг[уст]. С 25
души Кец[каров], Чак[ъров] и Л. Дим[итров] заминават със
знамето за Г[орна] Деб[ърца]. 16-й аз с 50 [души] на помощ за
Смилево (нищо). На 16 с. м. срещата ми [със] Смил[евската] и Бит[олската] р[айонна] че [та] на Еврайка. Нощта във
Вирово, призори с [Борис] Сарафов [в] Слоещичко. Другия ден
Слоещица. Вечерта — среща с [Дамян] Груев и [Георги] Суга
рев в Слоещи[цки] преслоп. Връщаме се при Църв[еноводската] чета. На 18 при Плак[енско]. 9000 аскер. Отбиването ни за
Галич[ица]. Приключението] а Опейнца, Скребатно. Цвет[инов]
и Зл[атарев] в Галич[ица]. Забелязани, бягат обратно. 6 дена
в Галичица. На 29 връщаме се [на] Гърмещица. 30 при поп
В!ас[ила] и Деяна [Димитров]. 31 сражение в Рашанец и про
чие.12
Особена забележка за туй сражение:
Разпределение на нашите сили: 1 отдел [ение], Рашанец, 1 —
Високо дърво, 1 — Мазано, 1 — Средни рид, 1 — Кюлето, 2 —
Речки рид, 1— Прентов мост и още 3 отдел [ения] по разни
места в горния кръг. [В]сички горни отделения възлизаха на
117 души въоръж[ени] с „догра“ 63, 14 [с] „кримки“ и „капакли“, 23 [с] „тетовки“, 6 [с] „царски мартини“, 3 със сръбски и
8 с чифтета. Неприятелят бе 3000 редовен аскер и башибозук,
разделен на 7 отделения. Тези 7 неприятелски] отдел[ения] бя
ха поставени срещу [в]сяко наше отдел[ение] състоящо [се] от
10—14 души. Аскерът заобиколил бе още от нощта долните
позици[и]. В зори настъпи откъм Плаке, залови Речки рид във
верига [от]към юг. Друго отдел[ение] от Куратица — Йосифовските кошари до Средни рид във верига (това отдел[ение] има
ше и топове — 2). Трето — разположено от Свинища до Речица (прохода заловен). IV от Опейнца — Прентов мост. V Ви
соко дърво от юг към с[еверо]и[зток]. У1-и Рашанец от към Игралище — Куратички рид. Огънят се открил първо [от] Раша
нец и последователно обхвана [в]сички позиции. Огънят за
почва] на 10 3/4 заран[та] (31 авг.) [и] продължи до късно
вечерта 12 1/2 — 1 ч. Аргир на Кюлето.
Мойте другари 62 + Деяновите 30 отидохме на помощ още
на 11,20 [ч.] раното и заловихме мест[ността] Игралище. Из
лишното стреляние на Яковчета — старшията издаде ни местопребиваванието, вследствие на което аскера [в]зе мерки и
ни нападна на същото място. Туриха се в огън само 4 отделе
ния под Деяново ръководство. Уби само 5 войници. От нас
никой. Отстъпихме на 4 1/2 ч., а се започна на 2. Мургаш и
К. Лятковото* отдел[ение] — П. Чанов, комуто бяха поверени
Пляк[енското], Сзин[ишкото], Белч[ишкото] отдел [ение] и 1/2
Бреж[анска] чета бе отстъпил още заранта. Те бяха около 87
* Името е дадено с шифър.
7. Илинденско-Преображенско въстание

97

души и тези отделения бяха разположени от Дупен камен до
Мазатар и ако те не бяха отстъпили [в]сички обсадени 7 на
ши отдел[ення] щяха да се спасят. П. Чанов нито бе съобщил,
че дохожда откъде него потеря. Той се извинява с окръжно
то] от Г[орското] р[айонно] на[чал]ство, в което бе казано: да
се нападат тур [ски] потери от 400 души и с най-малки отделе
ния, но да не се завързва сражение с крупни войски“. Той ка
то видял че тур[ското] отде[ление] е не по-малко от 1000
отстъпил, без да съобщи някому. Това не го извинява, защото в същото окръжно бе казано „винаги да се притичат на по
мощ на обсадените“ и се правеше обща бележка на повечето
войводи, като им се припомнуваха известни членове от Въс[таническия] дисциплинарен] у[став], задето, не са се притичали на помощ. Така, че това му извинение е без основание.
Той бе виновен и ако откриеше огън повече от убитите обса
дени щяха да бъдат спасени, щеше да има по-малко жертви
от невъоръжения народ. Турската войска държи обсадено туй
място до 5 [септем]ври подиробед. Защо? Затова защото те
имаха доста загуби, не по-малко от 150—200 убити и колагаеЪ* В това. време те събираха убитите си другари. Ние в
това сражение имаме убити само.. .** въстанници и . .. невъо
ръжени. Турците щеха да имат повече души, ако Ионче Шапкаров, подв[ойвода] на Велг[ощката] чета не бе отпустнал свойта пусия.
На ония, които обвиняват ръководението на туй сражение:
1.
Нашите разполагаха с оръжия, които стрелят от 290—
600 кр[ачки].
2 Само 117 въоръжени сили, повечето от които за пръв
път стрелят през въстанието и управляват оръжие.
3. Нашите патрони бяха премерени. Само старите четни
ци имаха от 80—120 патрона (те бяха 18 души), а [в]сички ос
танали от 10—80, но болшинството от 30—56 патрона.
4. Около обсадените 2—3000 невъоръжени мъже, жени и
деца, които винаги в подобни случаи всяват безредие.
5. Отделенията ни се водят от хора, които току-що хвана
ли оръжие в ръцете си, без да отбират от стратегия и прочие.
Неприятеля разполага (преимущества):
1. С далекострелни оръжия — „маузери“ и ,,цар[ски] Мар
тини“.
2. Патрони в изобилие.
3. Ръководят се от офицери.
4. Тур[ската] войска и башибозук са опитни стрелци.
5. Топовете, които макар и не дотам вредеха на нашите, но
все таки тревожеха ги.
* Турски началник на войсково отделение.
** Непопълнени цифрови данни от автора
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6. Свободни от жени и прочие.
7. Кураж, че външното настроение на дипломатическият]
свят им благоприятствуваше.
8. Фанатизмът.
Резултат:
1. Сражение от 10 3/4 заран до 12 1/2 или 1 ч. вечерта.
2. Наши жертви (разбира се въоръжени сили) — 41 чет
ници и въстаници, а техни — 150—200. Че това число е верно
свидетелствуват гробниците на Сирулския рид, в: с. Буково и
малкото закарани по тур [ските] села.
За да изучат турците добре нашите позиции послужил им
Велян [Славков] от Речица, братята му Тасе и Симон и май
ка му. Тези четири пъклени души ръководеха движението на
4 главни отделения от турската войска.
След това сражение настъпи отчаяние между четите и на
рода от слеДните] села: Велгощи, Опейнца, Лесковец, Завой,
Речица, Плаке, Свинища, Куратица, Сируля, Лакочерей Мишл[ешево], Меш[ейца], Лъж[ане], Оров[ник], Треб[нища], Горенци, задето от тях села най-много хора се избиха и пострадаха,
отчасти и в Брежани и Лешани.
Неколко души от Злести си предават оръжието. Също и от
Опейнца, Сируля, Свинища и 2-[ма] от Куратица [Хр. Иосифовски]. Заравянието на некои от убитите стана на 6 с[ептем]ври.
На фьгция] д[ен] се срещнах в Гърмещица с [Наум] Анаста
сов. Вечерта отидох в Куратичко (Давидов дол), обезоръжих
старите четници от Кур [атичката] чета. Преустроихме я. Же
ните пратихме в Охрид. На 8 и 9 стояхме в Брежани. На 9
с[ептем]ври в селото бяха след[ните] чети. Нашата, [ревизион
ната], Брежан[ската] Плякан[ската], Свиниш[ката] Реч[ишката] Опенч[ишката] Куратич[ката] и останалите Аргирови дру
гари. Привечер застреляхме злестовския войвода Силяна Локоецът, задето с оръжието си се е предал на аскера като дошел в селото им. Същевременно застреляхме и още 2-[ма] злестовци за същ[ата] причина. Стрелянието стана в присъстви
ето на помен[атите] чети. Заминахме с Анаст[асов] заедно за
Слатино. [На] 12 с[ептем]ври' се срещнахме с Кец[каров], Чак[ъров], Лаз[ар] Д[имитров] и утринта потеглихме за Мраморец. Общи съвети на сел[ските] войв[оди]. Вечерта в Турие —
също. 15—16—17 в Турие. Идат Дримколските чети. Посрещанието им. На 14 — сражен[ие] в Сърпица и Крапчи дол. Убит
п[оп] Васил. Критич[еско] полож[ение] в Д[олна] Дебър[ца].
18 — Сливо. Получ[аване] окръжн[ото] от Сарафов, че Б ъ лга
рия] ще обяви война и проче[ие] глупости. Ревиз[ия] на чели
те], 19 — Върбя[ни], 20 също. Среща с малес[ийските] войводи,
21 — Турие, Мраморец, 22—и Спростр[ани] и Велмевци, 23 Го
лямо] Йлино. Среща с бреж[анци], плакянци. 23 — нощта до
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Велмей. 24 — 4 ч. настъгтаа аскер към Слатино до Мраморец.
24—и с[ептем]ври. Клането във Велмей, отиваме в Турие. 26—й
войската настъпи към Мрам[орец], ние на Голак13.
ПРАВИЛНИК14
ЗА ЧЕТИТЕ НА ТГАИНАТА] ДДАКЕДОНО] ОГДРИНСКА1
РГЕВОЛЮЦИОННА1 0[РГ АНИЗАЩИЯ

Глава I
Прието*

За всеки окол[ийски] район се урежда** чета, а където има
нужда и повече***, като не разделна част от Организацията. Тя
се движи тайно из района при нужда на делото.****
Глава II

Назначение на четата
а. Агитация*****
Чл .1 Четата (като неразделна част на местната р [еволюцион
на] орг[анизация]) обяснява и разпространява между населе
нието в селата****** идеята за целта и задачата на О рганиза
цията] определени в нейния устав и правилник.
Чл. 2 В места дето има съставени орг[анизации], подготвя
чл[еноЕе] на тези орг[анизации] за истински нар[одни] бор
ци. Упътва ги в духа и направлението на Организацията] и
[ги] закрепва в организационно и дисциплинарно отношение,
а в места дето няма орг[анизция], а има почва, орг[анизира]
такива, съгласно устава и привилника на Организацията] и
за направеното съобщава на район [ните] комитети за сведе
ние и надлежно разпореждание.
Чл. 3 Прокарва между населението чрез убеждение и морално
влияние идеята за самовъоръжаване.
б. Организация
Прието

Прието

Чл. 4 В допълнение на дейността на местните ръководители в
селата четата урежда управителни тела, групи, тайната по* Добавено с молив от Хр. Узунов, което се повтаря и другаде
вилника.
** Думата „една“ е зачертана.
*** Текстът „а където има нужда и повече“ е добавен с молив.
**** Зачертан текст; „и под разпореждание на местния комитет“
***** Първоначално е написано „допълнително“
****** Прибавено от Узунов: „в селата“
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в пра

’

ща, нарежда сметките и списъците на чл[еновете] на селските
местни комитети и изобщо урежда всичко, което е предвиде
но в правилника, но не и дотогава извършено.
Чл. 5 Четата организира силите на Организацията със съдей
ствието на ръководителите] в селата и градовете в боево от
ношение, обучава момчета на боево изкуство и ги подвежда
под боева дисциплина.
в. Изпълнителни задачи
Прието

Чл. 6 Четата по разпореждание на Р[айония] ком [итет]
сама извършва или подкрепва преноските на боеви материали
в района си. Ней се предоставя грижата за раздаване оръ
жието между населението (членовете на орг[анизацията]) и
запазванието му в добро състояние било в складовете, било по
работилниците.
Чл. 7 Подкрепва ръководят [елните] тела в принудителното
събирание на пари като употреби морално, физическо насилие
върху посочените от ръководителите лица, въздействува върху
разни членове и не членове на Организ [ацията] за тяхното
вразумявание.
Чл. 8 Изпълнява решенията за смъртните присъди*
Чл. 9 Дебне и парализира пренасянето на оръжие, което
попада в неприятелските ръце. Дебне и преследва разбойни
ците били те турци или християни, както и всяка чета непри
надлежаща на орг[анизацията] и със съгласието на местното
ръковод[ително] тяло взема нужните мерки за изтреблението
им или за парализиранито на техните действия.
Чл. 10 Четата върши политически обири и грабежи в съг
ласие с местното ръковод[ително] тяло** и окръжния*** коми
тет в името на освободителното дело и за него. Парите по тоя на
чин принадлежат на общата организационна каса; те се при
бират със знанието на цялата чета и се предават под разпис
ка на местното ръководит. тяло****
г. Крайна задача
Прието

Чл. 11 Четата е предназначена да служи в района си като
ядка и смъртна дружина във време на въстанието; тя първа
* Първоначално текстът е бил: щзтребява по разпореждание на коми
тета подходящите се на смъртно наказание лица“
** В оригиналния текст е: „но само с позволението на“
*** В оригиналния текст е: „централния“
**** Зачеркнат е текста: „което ги препраща в центр. комитет. В изключи
телни случаи внасят са в общата организационна каса по начин какъвто
се намери за най-сигурен.“
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трябва да подигне знамето на революцията по разпорежда
нето-на Щентралния] к[омитет], да поддържа, съживява духа
на борците в самата борба и в най-трудните времена и мину
ти. За постигането на тази й крайна задача през време на
подготвителната й деятелност, тя трябва да има пред вид: а) с
примерното си поведение спрямо населението да му стане
обичлива, та да я следва то във време на борбата, б) с думи и
дела смели и безкористни и произходящи от искрена преда
ност към освободителното дело да бъде при членовете на орг
[анизацията] като образец на истински народни борци за сво
бодата на страната и с това да го насърчи, окуражи, и привър
же към себе си. в) Да се подготви измежду членовете на орг
[анизацията] колкото се може повече верни другари — спо
собни да издържат докрай борбата като подканва по-избраните хора да вземат участие заедно с нея в разните рискова
ни предприятия или ги подбужда и кара сами да вършат та
кива.
Глава III

:

Прието

Общи разпореждания за четата
Чл. 12 В движението и действията си четата трябва да
гледа по възможност да запази в тайна не само делото, но
и съществуванието си, както и да отбегза предприятия, които
могат да повлечат големи нещастия за местното население и
катастрофа за организацията.
Чл. 13 Като част от революционната] орг[анизация] тя
трябва да съобразява поведението, проповедите и делата си
с правилника на орг [анизацията] с общите разпореждания на
ц[ентралния] к[омитет] и изобщо с духът и направлението на
организацията.
Чл. 14 Тя трябва строго да съблюдава предписанията в
правилника на орг [анизацията] за тайнствеността, а) Работа
по делото от едно село не бива да се съобщава на друго, б)
За своите дела и по работи орг[анизацията] трябва да пази
строга тайна пред всеки другиго, освен пред местното ръководително тяло* и пред пълномощника на о[кръжния] к[омитет]**
в) По възможност да отбягва по пътищата и по селата срещата
с хора чужди на освободителното дело. г) На момчетата се
забранява по просто любопитство да разпитват и разузнават
работите на орг[анизацията], които не им влизат в задачите.
Чл. 15 За извършване в полза на делото някое предприя
тие дето са потребни повече сили или запознавание от по-си
* Първоначалният текст е: „главния местен ръководител“
** Първоначалният текст е: „Щентралния] к[омитет]“
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лен неприятел, четите от съседните райони могат да се сливат
временно в една под командата на началника на местната че
та. Повикването за сливане става по покана чрез ръководи
телите или в краен случай началниците на четите за [в] сяко
отсъствие съобщава в околийското ръководство.*
Чл. 16 Нападение на турски** села, опити за повдигане на
цели села за бунт и изобщо предприятия от крупен характер,
които могат да завлечат организацията] преждевременно във
борба се смятат за дела престъпни и изменнически. Виновни
ците се преследват и наказват като престъпници и народни
душмани.
Чл. 17 Четата няма право да извършва никакви убийства
без разрешение.*** Изключение от това се прави при следните
случаи: а) доказани шпиони и предатели като се съблюдава
щото при изтреблението им да не се дават излишни жертви,
б) Когато е заставена от случайна среща да извърши това за
самосъхранение или запазване на делото, в) Изтребление на
някаква разбойническа чета не принадлежаща на организа
цията.
Чл. 18. Четата изучава своя, а по възможност съседните
райони в географии [но] и боево отношение: пътищата, пъте
ките, реките, разположението на планините, всичките страте
гически пунктове годни за прикриване, отпор и нападение
на неприятеля, духът, числеността и оръжейната подготовка
на революционното и турско население, бойните сили на не
приятеля изобщо и частно по пунктовете из района и др. та
кива.
Глава IV
Отношения на четата с комитета
Чл. 19.**** Четата в общите работи е подчинена на местното
районно ръководително тяло. Тя изпълнява неговите разпо
реждания и за всички свои работи и мероприятия от него тър
* При направената от Узунов редакция следващият зачеркнат текст е:
„Четата от един район може да влиза в друг без разрешение още и за да
се прикрие от преследванието на неприятеля, в който случай тя е прост
гостенин под команда на тамкашния началник на четата и под командата
на тамкъшното ръководително тело. В подобни случаи, т. е. сливание за
определено предприятие в полза на делото и свое самосъхранение, четата
може да си послужи временно и с вънкашли хора и да влиза в прямо
разбирателство с дейци от друг район. Вън от тези случаи четата по ни
кой начин не може да отива без разрешение в друг район“.
** Първоначално е: „цели“
*** Зачертан текст: „на местния революционен] к[омитет] (ръководително
тяло)“
**** ц д |д и 20 са зачертани от Узунов
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си одобрения й разрешения и нему докладва за всичко извър
шено от нея. Сношенията си с него води по начин какъвто
взаимно си определят.
Чл. 20 Разпорежданията на Щентралния] к[омитет], ра
йон [ното] р [еволюционно] тяло до селските комитети, чета
та не може да пренебрегва и игнорира. Установения в райо
на ред между града и селата да крепи. Всеки месец тя е длъж
на да дава на р [айонното] тяло пълен отчет за извършеното
от нея, който се изпраща в Щентралния] к[омитет]!
Чл. 21 Ръководит [елното] тяло е длъжно да се грижи за
навременното доставяне на всичко потребно на четата по въо
ръжаването, храната, облеклото, подържанието й. То като
дава разпореждане на четата за работа и движение, длъжно
е в същото време да вземе всичките мерки, за да й даде въз
можност, улеснения, подкрепления за бързото и сигурно дви
жение и криене и навреме да удовлетворява всичките нейни
справедливи искания.
Чл. 22* Четата за ятаци, посредници и крепители трябва
да има само хора на орг[анизацията], затова пък ръковод[ителното] тяло е длъжно да се разпореди до всичките местни
орг[анизации] в района да й дават нужното съдействие и подържка и да се грижат за нейната безопастност.
Чл. 23 Споразуменията между началника на четата и коми
тетите (ръков [одителните]) тела могат да стават и устно чрез
здрави и сигурни хора, пратеници от едната или другата стра
на или писменно по наредения организационен канал. За
предприятия от по-важен характер свързани с някаква отго
ворност като уби[й]ства, обири и др [уги] т[акива] ръково
дит [елното] тяло трябва да издава писмено разпореждание,
за да има четата документи.
Чл. 24 Недоразумения между четата и селските комитети
разрешава р [айонния] к[омитет] (рък[оводителното] тяло),
а ония между последния и четата разрешава Щентралния]
к[омитет], чрез лично изследване на работата или негов пра
теник. На оплаквания на четата до Щентралния] к[омитет]
било от р [айонното] р [ъководително] тяло, било изобщо от
положението на работите по делото р [айонното] р [ъководи
телно] тяло е длъжно да даде ход по комит[етския] канал.
Чл. 25 Четата може да измени и напусне района си само
по предписание и разрешение на Щентралния] к[омитет].
Чл. 26 Самоволното напускание на района се смята за
произвол. Разтуряне на четата става само по разпореждание
от ц [ентралния] к [омитет].
* Член 22 е зачертан.
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Глава V
Състав и вътрешен ред на четата
Чл. 27 Четата се състои обикновено от 5—7—10 души* спо
ред нуждата и условията, в които се намира района. Тя си
има началник, който се определя от о[кръжния] к[омитет] в
съгласие на окол[ийския] .**
Чл. 28. Момчетата от четата трябва да бъдат готови и спо
собни да пренесат всичките трудности на четнишкия*** живот
и рискуваността на работата им, те трябва да са клетвени
членове на организацията] по възможност по-събудените и
съзнателни борци с доказана характерност, постоянство, нрав
ственост, с една дума да бъдат образцови борци, за да на
правят и самата чета такава. За момчета, които търсят частно
отмъщение и лични облаги няма място в тези чети.
Чл. 29**** Избора на момчета в четата става със съгла
сието на местното р [айонно] р[ъководително] тяло. Че
тата не може да приеме в състава си нов член без съгласието
на ръководителя, но и този последния не може да наложи та
къв въпреки желанието на четата.
Чл. 30 Четата служи като временно свърталище на работ
ници, които за работа по делото се преследват и компроме
тират пред властите и са станали невъзможни за явно жи
веене в мястото си. Тези или други хора на делото, които би
ха дошли направо до четата, тя ги държи при себе си на съх
ранение, докато се споразумее с р[айонното] тяло.
Чл. 31 Препоръчва се на четата:***** а) скромност в облек
лото, въздържаност в обноските с хората и в изискванията
на храната, прибежище и поддръжка чрез насилие забранява
се, освен в крайно наложителен случай******, б) момчетата тряб
ва да се обичат помежду си като братя и всякой от тя^ да е
готов да се жертвува за другарите. Всеки е длъжен да се при
тече на помощ на изпадналия в опасност другар.
Чл. 32 При пръв признак, че иска момче за лично само
съхранение и спасение напусне другаря си в минута на опас
ност и не му помогне, при възможност да направи това, той
се изключва от четата и организацията като страхливец.
Чл. 33 Всяко момче е длъжно да отстъпва******* отличните
* Първоначално е изписано „7 или повече души“.
** Първоначално е: „Централния“
*** Първоначално е: „горския и скрит“
**** Член 29 е изцяло зачертан.
***** Първоначално „момчетата“
****** Следва зачертан текст „произволи и неприличия на момчетата по къ
щите, които могат да компрометират четата пред населението се осъждат,
а тия за пиянство и блудство се наказват най-малко с обезоръжаване и
изключване от четата и организацията].
******* Първоначално е написано „отсъствува“.
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си желания и предложения за работа щом дружината не се
съгласи с него. Хиртуванията и интригите в четата се осъж
дат от нея и виновниците се мъмрят от другарите.
Чл. 34 Като хора служещи на едно свето дело момчетата
братски делят помежду си всичко (храна, вещи и др.), кое
то* им се даде. Началника в този случай няма особено
право. Сребролюбието, користолюбието и саможивството в
момчетата се смята за лошо качество.
Чл. 35** Без позволение на началника никое момче не мо
же да напусне четата н да иде у дома си или при некой поз
нат. По възможност момчетата трябва да крият имената, про
изхождението, месторождението и живота си.
Чл. 36 Никое момче не може да напусне четата си с цел
да отиде в друга чета без разрешение. При подобен опит и
напускане на четата без уважителни причини*** премества се
в друга чета.
Чл. 37 Оръжието на четата се смята за комитско и когато
някое момче напусне четата завинаги началника на четата
прибира оръжието му и го предава на комитета.
Чл. 38 Чет[нишкия] съвет**** ръководи всичките работи
касающи се до живота, движението на четата и изпълнението
на разните й предприятия. Той определя мястото и времето
за настаняване, квартируване и криене на четата; той раз
решава и недоразуменията между момчетата или между по
следните и населението.
Чл. 39 Плана за предприятията определя съвета,***** а из
пълнението се ръководи и командува от началника, който има
право на свое усмотрение да разпределя момчетата и да им
дава работа на всеко момче и други такива; когато се поиска
от окол [ийското] ръководително тяло****** някое момче за
работа съвета******* прави избор; негово право е да назнача
ва момче от четата за обученията, когато той лично******** не
може да ги ръководи.
Чл. 49 Във всичките гореизложени случаи дружината е
длъжна да му се подчинява и слуша но и той (съвета) е длъ
жен в отношенията с четата да бъде истински техен другар.
В разпорежданията да избягва грубостите и неприличията и
* Зачертан е текста „им попадне или“
** Първият абзац на чл. 35 е зачертан: „Които от момчетата са родени от
местото където работят препоръчва им се да отбегват среща с домашните
роднини и приятели.“
*** Първоначално текста гласи: „изключва се от организацията] завинаги“
**** Първоначално е „началника на четата“
***** В първия вариант е „началника в съвещание с цялата дружина“
****** Поправено е „от ръководителя“
******* Вместо „началника“
******** Вместо „точно“
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да уважава мненията и желанията на дружината, доколкото
с това се не разваля реда на работата.
Чл. 41* Общите спорове, които не може да разреши, както
и недоразуменията между дружината и съвета** разрешава
се от представители на смесен съвет от окол [ийското] ръководително тяло и една съседна чета. Съвета*** е длъжен да
дава ход на оплакванията на момчетата и да ги препраща
до местния**** к[омитет]. До разглежданието на оплакванието, оплаквающия е длъжен да не нарушава с нещо реда
на четата.
Чл. 42.От момчетата в четата много зависи тя да изпълни
добре своите задачи. От тяхното примерно поведение спрямо
населението много зависи да бъде обичана от него, само при
добро пазене вътрешен ред от цялата дружина и при пълен
сговор между момчетата тя може да стане образец за работ
ниците. Успешното изпълнение на каквато и да е работа е
възможно само, когато всяко момче с ревност служи и изпълня
ва възложената му от съвета***** работа.
Във всичките тези отношения за грешките на четата пред
комитета еднакво са отговорни членовете на съвета.******
Чл. 43 Момчетата имат право еднакво с началника да взи
мат участие в агитациите в духа и направлението на о р ган и 
зацията] като се спазва ред в говоренето.
Чл. 44 За вътрешния ред и образцовата дисциплина в че
тата, тъй необходима за нея във всяко отношение, главната
грижа лежи в съвета, но не е освободена от това и цялата
дружина. Недоразуменията, обикновените грешки и нередов
ността в четата изглаждат се по миролюбив начин. Грубости
те трябва да се избегват.
Чл. 45 По-големи престъпления като нередовност в стра
ната в изпълнението на възложена някоя мисия противопоста
вяне с умисъл на съвета или на цялата чета, отклонение с
думи или дела от духа на орг[анизацията] и за др [уги] т[акива] виновните се мъмрат в присъствието на цялата чета.
При непоправимост, повторно непокорство, голямо отклоне
ние от духа на орг[анизацията] при доказано кориетолю* Първият абзац от този член е зачертан: „В случай на разногласие меж
ду момчетата по некой план или въпрос, гласа на началника е решаюш.“
** Вместо зачертания текст: „и началника разрешава [районното ръко
водителко] тяло при лично изследване на спора от него или негов пра
теник.“
*** Вместо „началника“
.
**** Вместо централния!“.
...
***** в Место „началника“
****** в месТо „и началника и момчетата“
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бИе*******И лоши отношения с другарите******** се изключва
от организацията.
Смъртното наказание се предвижда в следните случаи:
- а) когато някое момче се опита умишлено* да извърши
или се докаже*** че крои да извърши предателство за ня
кой работник на делото или към четата и орг[анизацията].
б) когато издаде тайни работи, от които би излезло опас
ност за орг[анизацията] или за четата или за някои работ
ници.
в) когато на своя глава за лични облаги и по лични съоб
ражения извърши работи несъгласни с назначението на чета
та и с духа на орг [анизацията].
г) когато във време на някое предприятие на четата се
опита да избяга от нея [и] не изпълни възложената му ра
бота и с това тури в опасност цялата чета и парализира дей
ствията й.
***
Чл. 47. Решенията за смърт се [в]зимат от цялата чета и с
удобрението на о[кръжното] **** р [айонно] тяло.
край

ВЪСТАНИЧ[ЕСКИ] ДИСЦИПЛИНАРЕН] УСТАВ15:
Гл[ава] I
1. Дисциплината е строго определен ред, който всичките
въстаници (от най-малкия до най-големия) трябва да спазват.
2. Нарушителите на тоя ред се подлагат на наказания, спо
менати само в настоящия устав.
3. Всеки, който с пушка, секира или каквото и да е оръжие
стои пред Революционното знаме е въстанник.
4. Началник е всеки назначен от по-горното началство, да
ръководи, да носи грижи и отговорности за поверените му хо
ра, както в боя, тъй и вън от него.
5. Заповедта е задължителна, когато е дадена от лице (на
чалник), което има право да заповядва и да изказва заповед
та в законна форма.
******* Следва зачертан текст „и безнравственост, за пиянство“
******** Следва зачертан текст „и за напущане на четата по свое искание,
макар и с разрешението на началника на четата, отстранява се от четата и
се изключва завинаги от организацията.“
* Вмъкната е думата „умишлено“
** Вместо „узнае“
*** Текстът е зачертан: „когато цялата дружина на основание дълго наб.
людение намери някого подлежащ на смърт“.
**** Вместо: „ръководното!“
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Глава II
..

.

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

6. Въстаникът е длъжен:
а) Да пази интересите на отечеството до последна капка
кръв, като изпълни дадената си клетва. Виновният се наказва
със смърт.
б) Строго, точно и безпротиворечиво, своевременно да из
пълнява заповедите на началниците си; Виновният се наказва
със смърт.
в) Да се притича на помощ, да жертвува себе си за дру
гарите, когато ги огрозява опасност. Виновният се наказва със
смърт.
г) Да бъде храбър. Виновният за първи път се изоблича
ва пред четата и втори път — със смърт.
д) Напразно патрон да не стреля. Виновният за първи път
се изобличава пред цялата чета като страхливец, а ако повто
ри, обезоръжава се.
е) Да почита началниците и старшините си. Виновният се
наказва с превеждане в друга чета в същия район, а за втори
път със смърт.
ж) Знамето, докато е жив да пази длъжен е всеки, да му
направи скъпа постеля от собственото си тяло, та тогава да
се повали то.
з) Мародерството се забранява строго. Виновният се на
казва със смърт.
(Забележка): Мародерството се казва обиране на убити за
лична полза.
и) Пиянство, блудство, изнасилване на жени е строго заб
ранено. Виновният се наказва със смърт.
ДЛЪЖНОСТИ И НАКАЗАНИЯ НА ДЕСЕТНИЦИТЕ

:

7.
Всички длъжности и наказания предвидени в параграф
6 за въстаниците се отнасят и за.десетниците, освен това те
са длъжни:
а) Да следят за поведението на подчинените си. Грижат
се за реда в> отделението и отговарят за грешките на подчи
нените си.
б) Те изравняват малките спорове между подчинените си;
стараят се да заякчат другарството помежду им; да развиват
взаимоспомагането и да приучват подчинените си на почит и
уважение към началниците.
в) Десетникът следи за точното изпълнение на заповеди
те, които се отнасят до подчинените му.
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г) С личен пример приучава подчинените си на въстанически ред.
д) Бащински се грижи за здравето и доброто на хора
та си.
е) Справедливо разпределя между подчинените си припадающата се храна за отделението му, без да се ползува с ня
каква привилегия.
ж) Точно следи за правилното нареждане на служба и из
пълнението й.
з) В боя наблюдава за точната стрелба и насърчава под
чинените си.
' и) За всичко, що се отнася до отделението му, долага на
войводата си.
к)
За маловажни простъпки на десетника за първи! път
прави му се бележка насаме, за втори път пред началствующите лица. За многократно повтаряне на една и съща грешка
сменява се от длъжност, лишава се от звание и се превежда в
друга чета.

длъжности

И ОТГОВОРНОСТИ НА ВОЙВОДАТА

8.
Забележка: Всичките предидущи параграфи се отнасят
и за войводата. Освен това:
а) Войводата е отговорно лице пред районното началство
за състоянието на четата.
б) Отговаря за изправното състояние оръжието на чета
та си.
в) Войводата сам или неговият помощник води дневник, в
който ежедневно вписва накратко станалите произшествия с
четата.
г) Прави забележки и мъмрения на всички от четата за
направените от тях маловажни грешки.
д) Войводата похвалява храбреците пред цялата чета, изо
бличава страхливците и държи за това бележка.
е) Нарежда всеки съобразно грешката му от един до три
пъти не по ред на работа.
ж) Справедливо удовлетворява молбите на подчинените
си. За въпроси заплетени долага за разрешение на районно
то] и н[ачал]ства.
з) При налагание на наказания длъжен е да изслуша ви
новния, да разследва работата по-подробно и чак тогава да
наказва.
и) Подлежащите на наказания по §6 (пунктове а, б, в, ж,
и) войводата долага на р[айонното] началство, а до последва
не на разпореждане държи ги под строг надзор.
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к) Придобитите неща (трофей) войводата употребява по
разпореждане на р[айонното] началство.
л) За несполуките и нещастията произлезли от немарли
вост, прекалена осторожност, страх или бездействие, войвода
та се наказва със смърт.
м) За неотиване на вистрел (помощ) на съседната чета,
село или град без уважителни причини наказва се със смърт.
н) За невзимане съответствуващи мерки за охранение и за
неуьЛло водене на четата в боя наказва се със смърт.
о) За предаване на противника себе си или четата наказ
ва се със смърт чрез обесване.
и) За изгубване на знамето войводата наедно с четата се
погубват по усмотрение на р[айонното] началство.
р) За маловажни погрешки, от които не е последвало ни
що зло за делото, войводата се наказва с мъмрене от район
ното] началство, а при повторни маловажни грешки наказва
се с привеждане в друг район на по-долна длъжност, а за по
стъпки, които водят след себе си зли последствия за освобо
дителното дело наказва се със смърт позорно чрез обесване.
с) Войводата държи в известност р[айнното] началство за
всичко (движение на четата, разни произшествия и др.).

длъжности

И ОТГОВОРНОСТИ НА

районното

началство

9.
Предвидените отговорности и наказания в предидущи
те §§ се отнасят и до районното началство. Освен това то:
а) Ръководи въстанието в района си.
б) Изпълнява точно заповедите и разпорежданията на
главния щаб.
в) Грижи се за правилното функциониране на куриерска
та и интендентска служба.
г) Следи в района си за точното изпълнение на всички за
поведи, правилници и инструкции, издадени от щаба.
д) Привежда в изпълнение присъдите издадени от щаба.
' е) Заповедите на район[ното] началство се изпълняват безприкословно от всички войводи, десетници и въстаници в ра
йона им.
ж) То следи за поведението и действията на войводите.
• з) Районните началници се ръководят в действията си съо
бразно общия план на движението, само в изключително, на
лежащи обстоятелства, които не искат отлагане, действуват
по свое усмотрение, но за стореното веднага донасят) в щаба.
и) За нарушения районното началство се наказва от щаба
и съгласно важността на грешката или престъплението и пос
ледствията от тях налагат се следните наказания: мъмрене,
сменяване или смърт.
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10. Щабът е върховното ръководителко тяло във Втория
революционен] окръг.
11. Заповедите на щаба се изпълняват безприкословно от
всичките действующи сили в окръга.
12. Щабът ръководи въстанието в целия окръг.
13. Воденето на преговори с чужденци, посредници и с не
приятели принадлежи изключително на Щаба.
14. Той поддържа сношения с другите въстанали окръзи, а
при възможност и с вънкашния свят.
15. За действията си Щабът отговарят пред конгреса, кой
то налага наказания предвидени в настоящия устав на провинившия се.
16. Правото за свикване на конгрес принадлежи на Щаба,
обаче ако се отнася до въпроси, касающи се до самия щаб,
може да се свика и по искане на районното началство, когато
числото на последните надминава половината от общото им
число в окръга. В такива случаи Щабът непременно трябва
да се уведоми, за да свика конгрес.
Т а б л и ц а №1
Списък на извършени убийства по заповед на Организацията
в Охридско и Стружко
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Стружки район
Ламбе Попов от Вехч[ани], VI, 901, в селото му [от] Як[им]
Алулов, задето убил един работник и като сърбоманин
Ленка Русева [от Вехчани], XI. 901, в селото й [от] Наета
Муратчев*, предателка
Тасе Попов [от Вехчани], 1. X. 902, [в селото] му [от] Ст. Го
гов, съмнителен по заповед на Ник. Петров
Ламбе Янков [от Вехчани], 23. VIII. 903, до селото [от] Сим.
Шекутков, като предател
Спасе Катин [от Вехчани], VIII. 903, в къщата му [от] Нае
та Муратчев*, като предател
•
Кота Калайджиева [от Вехчани], 20. VIII. 903, до селото от
Стоян Дамов*, като предателка
.
Симон Шекутков! от Вех[чани], 20. II. 904, до селото [от]
Милош войвода, задето умишлено рани четник
Мария Дузлия от Октиси, X. 903, до селото Муратев, Кочо,
предателка
Леко Христов от Ябланица, VIII. 903, до селото му [от] Ст.
Гогов, като предател

* Някои от имената на изпълнителите на присъдите са дадени с шифър
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10. Георги Леков [от Ябланица], VIII. 903, до селото му рт
Трифон Мануилов, предател
11. Стоян Леков [от Ябланица], VIII. 903, Йон Димов с. Драс[лейца]
12. Митре Геров [от Ябланица], IX. 903, [от] Милош войв[ода]
като начал[ник] на сърбом[аните] в Деб[ърски] Дримкол
13. Митре Мойсов от с. Луково, 28. VI. 903, в сел[ската] гора
[от] Цв. Христов:, убит като предател
14. Трайко Велков [от Луково], 9. VIII. 903, В Слив[о] [от]
войвода Марко, убит като предател
15. Хр. Марков от с. Нерези, 2. XI. 903, в селото му [от] войв.
Милош, като шпионин
16. Янейца Митрева от Вранища, 902, в къщи [от] съпругът й
Яне като проститут [ка] и предателка.
17. Яне Митрев [от Вранища], III. 903, в Збъж[денската] гора,
убит по заповед на Тасета войвода като прелюбодеец, но
това е лъжовно. Яне е заловил Тасета в подобно престъп
ление.
18. Филип..., Драслейца, 17. IX. 903, в Ябл[анската] гора,
като избягал четник и предателствувал
19. Геор[ги] [влахът], Вишни, IX. 902, [от] войв [одата] Цветан,
потурчен, предателствувал
20. Спасе Нестеров, Радожда, 23. IV. 904, в село. Задето пре
дателствувал и като водит[ел] на сърб[омани] и гръком[ани]
Охридски район
1. Дим. Гърданов от Охрид на 5. VIII. 98, в града [от] Мет[оди]
Патчев, ръководител на сръб[ската] пропаганда _и подозрен
в предателство
2. Алек[сандър] Терзиянов от Охрид, 902, в Бр[ежанската] го
ра [от] войв[одата] Ник[ола] Петров, задето за пари уби лещанеца Ионче Китановски и задето обезчестил една мома.
3. Яким... (майстор), с. Луково, VI. 903 в града М их..., за
дето предавал чрез Шабан ага и задето отказвал да плати
разписката си
4. Сандре Спиров (Буше), Охрид, 18. VII. 903, в Курат[ичката] гора. Мургаш, като шпионин, съгледник
5. Велян Войданов, Брежани, 17. XI. 901, в кошарата му,
от Тасе войв [ода], като шпионин
6. Миленко Петрев от Брежани, 18. XI. 901, Илин[ска] църква,
[от Тасе войвода, като шпионин]
7. Наето Йорданов от Брежани, 19. III. 904, в къщата му Че
тата (Темелко)*, доносчик по организацията на правителст
вото. През 1901 и 903 предат[елството] му бе доказано и
* Името

е

дадено

с

шифър

8. Илннденско-Преображенско въстание
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се призна самичек. Биде опростен. След 2. X. 903 отново
почна да долага на правителството]
•8. Фания Йонова, Плаке, III. 902, в селото от четата на Ник.
Петров, [като] предателка, проститутка
9. Наумица..., Свинища, V. 902, до селото от четата Ник. Пет
ров, като предателка, проститутка
10. Кузман Радев, Свинища, X. 902, до [селото] предател
11. Никола Котев, Свинища, X. 902, [до селото — предател]
12. Звезда Петрева, Завой, IV. 902, [до селото] предателка,
проститутка
13. Пера Николова, Опеница, IV. 902, [до селото] [от] Сандре,
[предателка, проститутка]
14. Менка Ангелова, Велгощи, 902, в Охрид [предателка, про
ститутка]
15. Лазар Речков, Велгощи. VII 903, в сел[о] Кр. Ил. като
шпионин
16. Агния Павлева, Лешани, 31. XII. 901, Сирул. рид, като
предате[лка] и проститутка, устроявала е комплоти, за, да
се обезч[естят] моми от тях[ното] село с Тефика Тършанов
от Дебър[ски] чифлик. Такива случаи [само изследваните]
са 37.
17. Паункойца Георгиева, Леш[ани], 902, Речки синор. Четата
на Никола Петров, като предателка и проститутка.
18. Матейца [Георева], Леш[ани], 902, [Речки синор. Четата
на Никола Петров], като предателка и проститутка]
19. Ставре Иловски, Велмей, 902, селото, Т [асе], като предател.
20. Ионица Цветковска, [Велмей], 902, до селото, сел[ски] те
рористи] предателка: и проститутка
21. Симоница Вълчевска, [Велмей], 902, в къщата, [селски те
рористи, предателка и проститутка]
22. Ставрейца, Слатино, VII. 902, в [къщата], четата на Дея
на Димитрова с р[айонен] войв[ода], предателка и прости
тутка
*22. Арсена Ламбева, [Слатино, VII. 902, в къщата, четата на
Деян Димитров, районен войвода, предателка и прости
тутка]
23. Менка Ставрева, [Слатино, VII. 902, в къщата, четата на
Деян Димитров, районен войвода, предателка и прости
тутка]
24. Хр. Иванов, Ърбино, [VII. 902, в къщата, четата на Деян
Димитров, районен войвода], шпионин
25. Божана Ангелова, [Ърбино, VII. 902, в къщата, четата на
Деян Димитров, районен войвода], предат[елка] и прос
титутка]
26. Свещ. Хр[исто], Върбяни, 902, до селото, Деян войвода,*
* Повторено в текста.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

като предател от повече години през 902 се признава. Би
де опростен. В края на 902 отново почна да предава
Сава Кузманов, Годивье, 19. IV. 903 над [селото, Деян.
войвода, предател]
Силян Лакоец, Злести, 9. IX. 903, селски войвода предал
си оръжието и себе си
Г-еор[ги] Бален [Злести, 9. IX. 903] защото си предал оръ
жието на аскера в Брежани в присъствието на 300 чет
ници Г[орското] р[айонно] н[ачалство]
Хр[исто] [Злести, 9. IX. 903], защото си предал оръжието на<
аскера в Брежани в присъствието на 300 четници Горско
то] р[айонно] н[ачал]ство
Цвета Котева, Годивье, в село, Караджата, като предателка и проститутка
Арсе Фиданов, Лактине [в село], от сел[ски] тер[ористи]„
шпионин
Велян Василев, [Лактине, в село, от селски терористи, шпи
онин]
Хр. Сърбаков, [Лактине], 904, в* село, от селски терористи,,
шпионин

Таблица 1
Убити турци в Охридско и Стружко по заповед на органи
зацията] до въстанието 20. VII. 903
1. Раим Кочеджаклия, Пещани, X. 902, до селото четата на
Страхила задето следил четата да я предаде.
2. Ахмед, [Пещани], 6. IX. 902, под [селото], също и задето
обезчести една жена
3. Зенил, [Пещани, 6. IX. 902, под селото, също и задето обезчестил една жена]
4. Адил Бавтов [Пещани] 2. IX. 903, в с. Елша[ни], четата на
Никола Митрев, защото тероризирал народа
5. Джелил, [Пещани, 2. IX. 903, в с. Елшани, четата на Ни
кола Митрев, защото тероризирал народа]
6. Бежет Тършан, Дебър, 25. V. 902; на р. Сатеска. Четата на
Ник[ола] Петров, задето тероризирал народа, обезчест[явал[
жени, следил движение на четата и задето бе член на тур
ския] комитет.
7. Риза, Песочани, IV. 902, на Ботунци. Загдето се опитал да
убие един работник от Ботун
8. Шакир, Песочани, 14. V. 902, на Мармор — четата на Ни
кола Петров, задето тероризирал народа и обезчестил жени9. Риза Кривошиев, Песочани, VIII. 902, Сливов хан — четата
на Никола Петров., задето тероризирал народа и обезчес
тил жени
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10. Деар, Струга 20. X. 902, Мишлешево, задето тероризирал
народа
Т а б л и ц а 2.
Списък на убити българи от турци в Охридско и Стружко
по подозрение, че са работници на организацията
1. Иван Главинчев, Охр[ид], 20. V. 902, Мустафа и Осм[ан]
еф[енди], [Максуд* от| Заграч], незаловен
2. Н. Фортомаров, Охр[ид], 18. II. 903, в чаршията, Далип от
Струга
3. Коле Киселинов, Охр[ид], V. 902, Сливов хан от Каплан,
Пашо, Муса и пр. нена[казани]
4. Поп Сотир, Любаница, IV. 903, на път за [манастира] „Св.
Наум“, Исмаил
•5. Геор[ги] Шибаков, Велгощи, X. 902, Видобища
<3. Ставри Чингов, Велгощи, VIII. 901, до ханчето Охрид[ско]
7. Яким Размов, Велгощи, V. 903, Сушица
<8. Цветан Ресар, Велгощи, VI. 902, В| село
:9. Тане Беклевски, Белчища, 16. III. 902, Лешанско, Бесим...,
Дебър, незаловен
10. Степан Мирчев, Оздолени, 14. V. 902, до селото му, Зенил,'
Абедин от Подм [очане]
11. Бл. Смилев, Оздолени, 17. IV. 902, в къщата му, Пашо от
Песочани, ненаказан
12. Търпе Алексов, Сливо, V. 902, Сливов хан, Каплан, Пашо,
Муса — Песочани
13. Цветан Иванов, Сливо, 23. IV. 902, в къщи, Каплан, Па
шо, Муса — Песочани
14. Недан Стамболджия, Ърбино, V. 902, над селото, Н усъ...,
с. Баля (Дебърско), незаловен
15. Дуко Смилев, Ърбино, 20. V. 902, над селото, Адем... Охр[ид], незаловен
16. Хр. Кърмак [Ърбино], 20. VII. 902, над селото, Айредин,
Долна Дебърица [с. Люр], Джафер, Риса, Емин — Песо
чани
17. Неде Стрезов, [Ърбино], 20. VII. 902, над селото, Айредин,
Долна Дебърица, с. Люр, Джафер, Риса, Емин — Песо
чани]
18. Цв. Коняр, [Ърбино, 20. VII. 902, над селото, Айредин,
Долна Дебърица, с. Люр, Джафер, Риса, Емин — Песо
чани]
19. Трене Велянов, Лакти-не, 15. VI. 901, над селото, Абдула —
Ресен, Айредин — Д. Дебърица, Суло с. Люр, незаловени
20. Геор[ги] Тренев, [Лактане], 15. VI. 901, [над селото], същите
* Араб. — жител
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21. Змейко Трайчев, [Лактине], 11. VII. 901, [над селото] Шакир — незаловен
22. Апостол Илиев, Лакт[ине], 5. VII. 901, под Песочани, бр.
Каплан П а .. .шо, Муса — Песочани — незаловени
23. Аврам Траянов, Елшани, 23. XI. 902, в село, Люман Ах
мед Иляз, Пещани — незаловени
24. Хр. Паунчев, Елш[ани], II. 903, В| окр[ъжния] затв[ор], заптиите
25. Ионче Аврамов, Велмей, 21. IV. 901, Сирул. рид, Зенил,
Абедин, Поум, Таир—циганин, ковач в Ново село, неза
ловени
26. Ст. Гюрчин[ов], [Велмей], V. 901, до селото му, Зенил, Абе
дин Поум — незаловени
■
27. Нове Шишков, Злести, 900, до селото, Зекир, Поум, неза
ловени
28. Робе Силянов, Ботун, V. 902, на моста Сатеска, Капла^
Риза Емин — Песочани, незаловени
29. Димо Н. Шулевски, Издеглаве, V. 902, до с. Мейца, Рамадан — Делогожди, незалов;ен
30. Николе Б. Шулевски, Издеглаве, 902, Мешейца, Рамадан —
Делогожди, заловен, но ненаказан
31. Ило Шулевски, Мишлешово, V, Шаркинище, незаловен
32. Мартин Шулевски, Мишлешово, V, под селото, Айрула,
Далип—Струга
33. Климо Илов, [Мишлешово] .VI, до Струга, [Айрула, Далип—
Струга]
.
34. Яковче Димов, [Мишлешово], V. 901, Говедарника, Елмаз
убиеца — незаловен, но убит в сражение при Решанец —
31. VIII. 903
35. Яне Спасев, [Мишлешово], над с. Локов, Рамадан, Делгожди, заловен — ненаказан
36. Коста Николаев. Мороища, 21. I. 902, Говедарника, [Ра
мадан], Струга, незаловен
37. Тане Наумов, [Мороища, 21. I. 902, Говедарника, Рамадан,
Струга, незаловен}
38. Яким Маджаров, [Мороища], 13. VIII, под селото, [Рама
дан, Струга, незаловен]
39. Серафим Силянов, Върб[яни], 27. V. 902, Злестовско, Кап
лан, Муса — Песоч[ани} и Зенул
40. Герасим Груйов, [Върбяни], 28. V. 902, до с. Цър [вена] во
да, Емни, Каплан — Песочани, за пари
41. Наум Христов, Църв. вода, 23. IV. 902, в Сел. пл., Емин,
Каплан — Песочани
42. Тане Деспотов, (Църв. вода) 27. VII. 902, в Сел. пл., от
хайдути, дебрани
43. Кузман Трайчев
44. Йосиф Павлев в селото, Таир от Паум (?)
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45. Савейца Христева, Лакт[ине], 11. VII. 901, Каплан и с—ие,
незаловени
46. Йове Алексов, Лактине, 11. VII. 901, Каплан и с—ие, не
заловени
47. Петре Неделов, Годивье, 26. IX. 187..., дебрани, [незало
вени]
48. Коста Неделов, [Годивье], 11. VI. 187... [дебрани, незало
вени]
49. Деян Размов, [Годивье], II. 188...,, Шакир Яшаров — Песочани, незаловен
50. Цветан Стефанов!, [Годивье, II. 188..., Шакир Яшаров —
Песочани, незаловен]
51. Кл. Савев, [Годивье], 7. VIII. 1885, кичевски хайд[ути], [не
заловени]
52. Секула Илийов, [Годивье], XI. 1885, Рушидан, Тополяни
[Дебърско, незаловен]
53. Георги Ангелев, [Годивье], XII. 1885, неизв. незаловен
54. йон Ангелев, [Годивье], VIII. 1885, хайдути, [незаловени]
55. Трене Савев, [Годивье], IX. 1898, Н. С.
56. Велян Блажов, [Годивье], Тела Ариф, Паум, незаловен,
Делко Осман, [незаловен]
57. Трене Йовев, [Годивье], 3. VII. 901, Абас Маскудов, Курошица, Зенил, Тура, Дебърско
58. Кръсте Стойнев, [Годивье], IV. 1 8 8 . . хайдути
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Таблица на убитите през въстанието
в Охридско и Стружко (20. VII. 903 до 904)
Човешки жертви Без оръжие
оо
Название
О.
о на селата или
с
град[овете]
*©■
1

2
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—

1 —
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—

2
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Велгощи
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1

14

5.

Скребатно

25. VII 903

—

—

«.

Свинища

9. VIII 903

—

2

7.

Речица

9. VIII

—

1

—

8. Опеница

9

--- . -- -

3.

.

Забележка

гЯа

5

27

5

9

1

—

6

15 —
п —
О

2
1

—

4

22

3

1

9.

Плаке

30. V II

—

7

5

5

2

Ю,

Завой

—

—

1

2 _

9. VIII —

—

1

10

11.

Ку ратица

12

Сируля

13.

Косел

14.

21. VII.
.

—

7

__ Само 2 къщи изгорени
23. VIII.
11

3

13 10
оО

—

—

1 —

—

—

14

—

1

Г. Лакочерей

—

—

15,

Требени ща

—

—

2

—

—

—

---

—

1

—

—

—

—

—

—

1 —

—

—

—

—

2 —

—

16.

Горенци

17.

Оровиик

18.

Волино

—

—

I

19.

Ливада

—

—

—

20.

Брежани

7. VIII. 503

—

1

3

—

—

14

1

—

. .

21.

Велмей

25. VII

—

—

22.

Лешани

26. VIII

—

2

5

1

—

23.

Злести

20. VIII

—

1

7

1

1

24.

Белчища

30. VII

—

1

• 10

—

119

Само 1 къ
ща изг[орена]

Само част
изгоряха 1/2

1

2

25.

Гърко поле

26.

Ботун

4

3

5

6

7

1
23. VII и
6. VIII

2

5

1

27.

Цървена вода

25. VII

—

—

5

—

28.

Слатино

27. VII

—

—

12

2

29.

Оздолени

21—23. VII

—

—

—

1

30.

Сошани

23. VII

—

—

1 —

31.

Издеглаве

—

—

—

4 —

32.

Ърбино

28. VII

—

—

3

33.

Сливо

12. VIII

—

—

34.

Мраморец

п

—

7

5

1

35.

Турне

п

—

—

2

1

36.

Лактине

—

—

3 —

37.

Годиве

—

—

6

2

38.

Върбяни

—

—

3

2

39.

Присовяни

23. VII

—

—

1 —

40.

Збъжде

23. VII

1

1

41.

Ържано

23. VII

—

42,

Локов

13. VIII

—

43.

Селце

—

—

10

1 —

44.

Буринец

—

—

2

45.

Струга

—

—

1

46.

Вевчани

—

47.

Лъжани

—

48.

Мишлешово

49.

Мороища

50.

Драслайца

51.

ЛуКОЕО

52.

Безево

28. VII

2

1 —

7

—

2

1

2

— ■

2

1

—

—

1 —

—

—

3

—

17

2 —

—

—

6

6

—

—

—

—

2

—

—

—

9

—

1

—

—

—

—

—

1

—

—

;

—

7 —

4 —

53.

Ябланица

—

—

—

54.

Глобочица

23. VII

—

6

1

2

55.

Таш Морунища

23. VII

—

4

1

4

120

Изгорели са през въстанието следните села:

Велгощи

—

—

—

2.

Скребатно

—

—

3.

Опеница

80

4

Завой

—

1.

2

6

7

8

1

1

—

—

—

—

—

63

4

1

—

2500

—

—

—

—

5.

Речица

—

—

—

—

—

6.

Плаке

—

—

—

—

—

7.

Куратица

—

—

1

1

8.

Косел

—
О

—

—

—

—

—

4

1

—

—

3

1

1

9.

Сируля

10.

Лешани

11.

Манастир »Св. и
Свети*

12.

Злести

13.

Белчища

14.

Ботун

15.

Дървена вода

16.

Велмей

17.

Брежани

' 63
77

в кила

5

ЖИТО

училища

4

1

черкви

3

т?

воденици

кошари
и плевни

Изгорели имоти
КЪЩ И

<е*
и
■©. Название на селата
О
или градовете
с

—

1
800

77

93

1

1

—

112

—

1

1

1

52

38

3

1

1

200

104

27

3

2

1

80

98

—

6

1

1

80

6

—

—

—

—

18.

Д. Средорече

19.

Сошани

20.

Оздолене

25

—

—

2

1

600

21.

Слатино

140

—

13

2

1

2500

22.

Ърбино

—

—

—

—

—

—

23.

Сливово

70

93

1

1

1

850

24.

Мраморец

84

228

9

1

1

25.

Турье

64

57

1

1

1

26.

Лактине

95

1

1

365

Годиве

98

120
160

4

27.

6

2

1

900

121

1

2

3

4

5

6

7

8

215

5

1

1

234

8

ограбено

526

28.

Върбяни

89

29.

Оровник

1

30.

Мишлешово

6

—

31.

Драслайца

6

3

32.

Присовяни'

67

33.

Сбъжди

104

34.

Ържано

74

35.

Локов

36.
37.

1/2

ограбена
3

ограбена

114

3

ограбена

1

45

3

1

1

72

58

1

2

Т[ащ] Морунища

63

56

2

Глобочица

25

1

1

38.

Требенища

2

39.

Лабунища

1

4

40.

Свинища

41.

Велм[ешки] чифлик

1

1 к

1

—

3169
3979

—

12

Ограбени неща през въстанието

овци

птици

кила
жито

3

4

5

6

7

8

9

10

КОЗИ

2

свини

1

^
и
оа:

волове и
крави

Название на
селата

магарета

№ по ре,

1

Ограбени веши

Стойност на
ограбените '
оръдия и
покъщнина
гр[оша]
11

1.

Църв. вода

40 —

209

—

—

—

1219

665

2.

Върбяни

10 —

57

—

—

—

1250

768

3.

Годиве

18 —

200

—

—

950

37

4.

Лактине

15 —

145

—

—

1345

852

148 875

5.

Ържано

39 —

74

—

—

—

736

9140

201 800

6.

Локов

44 —

290

—

—

—

5060

1120

167 300

7.

Средорече

11 —

10

—

—

—

260

—

15 000

8.

Издеглаве

2 —

3

—

—

—

328

1000

2 600

9.

Ърбино

—

10. Турье

122

192 998 гр.

1

2

11.

Мраморгц

12.

Сливово

13.

Слатино

14.

Оздолени

15.

Сошани

16.

Белчнща

17.

Ботун

18.

Злести

19.

Лешани

3

4

5

6

7

3

3

72

25

—

8

9

10

11

■20. Ман[астир] »Сви Свети“
21.

Брежани

22.

Велмей

23.

Сируля

24.

Куратица

25.

Плаке

26.

Опеница

27.

Завой

28.

Свинища

29.

Речица

30.

Скребатно

31.

Косел

32.

Велгощи

33.
34.

Горенци
Оровник

35.

Долно] Лакочери

36.

Мишлешово

37.

Моройща

38.

Драслайца

39.

Лъжани

40.

Присовяне

41

Збъжди

- 3

—

16 —

352

1

36

163

_
22

8 —

20

—

17 —

21

1

123

1667 л[ири]
т[урски.
7 л. т.

—

—

1361

1049 1/2 л.т

1 —

97

1005

660 л. т.

—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

42.

Селце

43.

Буринец

44.

Глобочица

6

—

57

—

612

I.

530

—

1073 л. т.

45.

Т[аш] Морунища 45

—

169

—

1136

II,

220

—

1485 л. т.

46.

Ман. *Св. Петка» —

—

1

47.

Вехчани

—

156

—

200

47

3

—

48.

Октиси

49.

Лабуншца

2

3

50.

Ябланица

251

51.

Пискупщина

133

52.

Дренок

53.

Нерези

54.

Луково

55.

Модрич

56.

Пискупщина
П ои м ен ен

т.

180 л.

71 л. т.

—

30

340 1/2 л т

—

75 л. т.

т.

34 л.

520
1

25 л. т.

— 1 12 —
------- 1 —
— —
1 —

—
16
10

—
3 . ..

3
—

—

4

6

3—4

с п и с ъ к на у б и т и т е о т О х р и д ск о и С тр уж к о п р е з
в ъ с т а н и е т о (20. VII. 903 д о 904

гр. Охрид
1.

Кл. Рилков

30 г„ ч[етник]

20. VII до Елшани

2.

Г. Динев

22

21. VII » Меш[ейца]

3.

Кл. Патчев

»

75

VII „ Видобища

4.

Ар. Маринов

40

5.

Ст. Куртелов

28

9

•

6.

Хр. Пармаков

22

Я

а

• Гърмешница

7.

Геор. Трайчев

22

а

в

а

а

8.

Ан. Узунов

22

»

•

»

а

9.

Н. Златарев

26

я

•

а

а

10.

Л. Николов

24

»

9

11.

Мицко Кошищ[ки]

36 в[ъстаник]

12.

Мих. Арнаут

20 ч.

13.

Ан. Котляров

20 в.

14.

Ст. Стоянов

26 в.

31. VII в Маркови куки

V

'

•

124

ь

•

а

а

»

•

дело

а

а

в Рашанец

20. IX.

Хасан Джурз

7. X.

до Св. Спас

с. Елшани
15.
16.

Кл. Георгиев

22 ч.

20. VII.

Сандре Кордов

20 .

» *

до Елшани
»

»

с. Койнско
17.

Еким Грозданов

40 ,

18.

Стоян Гълъбов

“

IX до Реч'анските] лозя
20. VII до Елша[ни]

»

с. Велгощи
19.

Т. Бараков

30 .

20. VII до Елша[ни]

20.

Анг. Ноачев

48 .

26. VII в село

21 .

Гр. Ноачев

43

•

я

22.

Наум Тодоров

46

•

а

23.

Ив. Тущкалов

25

•

я

24-

Т. Ноачев

15

0

я

25.

Петър Сараец

61

•

0

26.

Д. П. Сараец

14

и

я

27.

Коте Настев

65

»

я

28.

Г. М. Настев

14

*

я

29.

Д. Кецев

56 ,

■

30.

Насте Чорбанов

40

я

31.

Пет. Шапчев

51

0

0

0

32.

Анг. Арнаудов

50

а

0

0

0

33.

Ст. Панджаков

55

п

0

0

0

34.

Ефт. Размов

53

0

35.

Г. Шокеров

60

36.

Наум Панджаков

77

0

37

Хр. Рамненец

75

0

Зв!

Ило Вретов

65

39.

Коте Бараков

65

0

0

40.

Ило Шибаков

73

0

0

41.

Як. Бъндев

40

0

0

42.

Тале Арнаудов

45

0

43.

Йон Буджаков

-

я

Лесков[ската] пл[анина] по
подстрекателство] на Мих.
Джура

в

селото
0
0

0

80

0
0

125

44.

Ник. Шикова

45

26. VII

45.

Наум[ица] Панджакова

70

•

46.

Сераф. Чинков

35 в.

47.

Гр. Шиков

24 в.

48-

Наум Лиотов

23 в.

49.

Анг. Шибаков

24 в.

50.

Наум Бунташов

51.

Куз. Шибакова

52

31. VII.

в селото

п
мефността] Бигла (Петр[инска] пл)

Я

я

я

я

я

Ш

я

я

я

я

я

19 в.

•

Ш

Я

Щ

45 в.

N

я

п

я

п

я

Я

Стеф. Бадева

50 в.

•

Я

53‘. Янейца Байданова

38 в.

*

п

54.

Коста Шибаков

45 в.

55.

Ст. [Шибаков]

13

56.

Д. Шибаков

12

я

57.

Йонче Лятков

30

я

58.

Хр. Китанов

47

я

59.

Тод. Вретов

13

60.

Йонче Шапкаров

35 в.

61.

Коле Кушалев

22 в.

•

■

1»

Н

»

62.

Илю Лиотов

45 в.

*

»

»

я

я

63.

Ило Шапчев -

20 в.

я

64.

Ило Шенгюлов

21 в.

я

65.

Ст. Д. Йонов

19 в.

я

»

я

я

в

66.

Лаз. Ст. Шокаров

19 а

»

67.

Стойне Симонов

28 в.

я

я

я

68.

Дим. Мургов

52 в.

я

я

я

я

я

69.

Пет. Муйов

53

я

н

я

я

я

70.

Вел. Шибаков

65

71.

Анаст. Шибаков -

50

72.

Ив. Пушов

73.

Г. Савев

74.

Наум Велянов

21. VIII.

я

п

Хасан Джура шфанина]

я

я

ш

п

я

я

т

Джаф а
■

я

я

31. VIII

под в. Маркови кули, Гърмешница и Речки рид

в

я

28. IX в Елшанфата] пл]анина]

г

с. Скребатно

126

Я

я

я

75.

Вел. Симончев

76.

Став. Иванов

77.

Анча Колейчина

78.

Хр. Стефов

79.

Трене Стойков

80.

Ив. [Толев]

81.

Ст. Толев
с. Свинщина

82.

Вел. Лазаров

'

25 в.

31. VIII.

Рашанец
■

83.

Коте Мирчев

20 в.

Я

84.

Кр. Цветанов

60

Я

85.

Став[ре] Тренев

18

•

я

я

86.

Бог. Иванов

55

И

я

я

87.

Пет. Мирчев

75

я

я

я

88.

Толе Велянов

75

я

я

я

89.

Здраве Велянов

70

я

я

я

90

Куз. Радев

’65

я

»

»>

91.

Ник. Котев

40

я

*

»»

92.

Пет Мирчев

75

•

*

»>

93.

Георе Радев

70

•

•

■

94.

Коте Николов

20

•

95.

Д. Илов

8

я

96

Стамена Стефанова

10

97.

Хр. Кузманов

25

98.

Митре Йонов

40

•

•

99.

Хр. Йонов

62

*

Я

я

100.

Коле Митрев

22

я

я

•

101

Трайче Стоянов ‘

25

102!

Вел. Здравев

70

до селото

а

я

я

VIII в селото

с. Речица

103.

Д. Николов

9. VIII изг[орени] в къщи

«

■

в селото

25 в.

31. VIII

Рашенец
под селото

104.

Кр. Стоянов

35

31. VIII

105.

Косте Христов

15

•

127

»

я

с. Плаке
106.

Псфейца Миленкова

107.

Ефтимица Миленкова

108.

нейно момиченце

109.
110.

20

31. VIII

до селото

25

м

я

я

2

1»

я

я

Митра Христова

25

я

я

я

Вас. Домазетов

25 в.

я

я

я

,

111.

Мице Стефанов

30

в

я

я

112.

Павле Ставрев

55

»

я

я

113,

Пет. Тумчев

70

в

я

я

114.

Цв. Миленков

55

в

я

я

115.

Коле Николов

55

в

я

я

116.

Николица

.

45

я

я

я

117.

Велика Стоянова

25

я

я

я

118.

Петрово детенце, некръстено

»

я

я

119.

Наум Николов

120.

Търпо Домазета

121.

Косте Митрев

122.

8 дена

27. IX Бачилище

45 в.
в.

я

я

25 в.

■

я

Хр. Николев

35 в.

я

я

123.

Спиро Настев

20 в.

я

я

124.

Хр. Димов

18 в

я

я

31. VIII

с. Опеница

"

•

125.

Хр. Йонов

25 в.

126.

Пет. Митрев

24 в.

Я

я

127.

Кър. Василев

26 в.

я

и

128.

Бл. Сидеров

25 в.

»

я

129.

Йон Йолков

60

я

я

130.

Йон Стефов

60

я

я

131.

Гюргя Митрева

18

я

я

132.

Спас Наумов

18

я

я

133.

Хр. Сотиров

я

я

134.

Бл. Серафимов

я

я

135.

Сим. Серафимов

19
.

..

30

.

22

я
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Ращанец

.

я

.

136.

Ник. Леков

81

137.

Бл. Леков

73

138.

Ст. Блажев

18

139.

Йонче Георшев

20

140.

Вас. Грозданов

70

141.

Вл. Трайков

25

142.

Став. Трайков

14

143.

Яне Шитрак

46

144.

Ив. Найдев

17

145.

Богоя Иванов

35

146.

Цв. Сърбинова

40

147.

Коста Христов

22

148.

Христойца

53

149.

Ст. Мойсов

70

150.

Мицко Мирчев

35

151.

Коле Мирчев

21

152.

Геор. Петров

153.

Миле Георев

20

154.

Спиро Митрев

48

'

73

с. Куратица
,

63

155.

Йон Секулов

156.

Кър. Огненов

40

157.

Сил. Търпов

58

158.

Наум Петров

82

159.

Хр. Ботунов

40

160.

Христойца

?

161.

Спаса Найдева

2

162.

Кър. Митрев

3

163.

Гинойца Котовска

164.

Сава Кръстанева

165.

Тасейца Кръстанева

166.

Кита Кръстанева (дъщ[еря]> 10

167.

Йон Стефанов

22. VIII

•

31. VIII

50
8
51

9. Илинденско-Преображенско въстание

при фурната

22

129

П

Маркови куки и Давидов дол

168.

Ник. Стефанов

12

169.

Анг. Милошов

35

я

170.

Менка Йовева

10

*

171.

Сандре Янев

18

Я

я

172.

Дичойца Митрева

25

1»

я

Я
я

173.

Мих. Дичов

-

1

Я

я

174.

Анд. Настев

с

11

я

я

175.

Цв. Спиров

с

20 в.

я

я

176.

Трайче Иванов

70

Я

я

177.

Евт. Стоянов

14

178.

Косте Йорданов

12

Я

я

179.

Стоян Наумов

82

я

я

180.

Настойца Секулова

60

я

я

181.

Георг. Йосифовска

27

»

я

182.

нейно некръстено дете

26 дена

»

я

183.

Дим. Котовска

60

184.

Хр. Траянов

23

20. VII

185.

Пет. Ангелов

43

VII

в село

186.

Наум Пачешков

50

VII

до село

я

я

с. Косел
до Елш[ани]

187. Цв. Терзов

64

188.

Хр. Шандов

32

189.

Фил. Велянов

35

я

я

190.

Горян Милев

31

я

я

191.

Дамче Георев

13

192.

Миле Мирчев

64

Я

я

193.

Коста Милев

30

я

я

194.

Коста Костев

г ?

я

я

195.

Йонка Милева

37

»

я

196.

Гюргя Милева

5

я

9

197.

Димо Нечков

80

я

я

198.

Зугра Андреева

12

я

.

я

31. VIII

я

я

Рашанец

с. Сируля
31. VIII
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в къщи

199.

Велика Николова

200.

Уст. Климов

201.

15

1»

п

7

9

»

Сотира Димушев

23

9

9

202.

Янейца Донева

35

п

»

203.

Кл. Попов Йонов

27 в.

9

9

204.

Спас Димов

35 в.

N

9

205.

Стоян Трифонов

30

9

206.

Цв. Анастасов

16

9

9

207.

Велика Анастасова

40

9

9

208.

Мара Анастасова

13

•

•

209.

Христина Спирова

20

•

9

210.

Тодор Георев

60

•

9

Дим. Търпев

30 дни

211.

Кл. Тодоров

—

31. VIII

212.

Таса Христова

15

я

213.

Василица Митрева

—

1»

214.

Петре Василев

15

п

215.

Цв. Милев

16

•

я

#

216.

Йонка Милева

—

»

•

«

217.

Сотира Митрева

23

9

•

»

218.

Цв. Пейчинова

15

9

9

»

219.

Блаж. Стефанова

50

9

N

9

220.

Сандр. Блажева

23

9

9

9

• —

.

една и съща
*

9

9

9

Маркови куки и Давидов дол

221.

Сандре Целев

13

9

222.

Войдан Траянов

18

9

»

»

223.

Лаз. Траянов

15

9

9

9

224.

Атанас Георев

82

»

п

”

225.

Тод. Николов

2

•

9

9

226.

Стефан Трифонов

22

в

9

9

227.

Дете от Петкана Бимбилева
от няколко дена,

228.

Дете от Наума Целев

229.

Дете от Галиб Косте Милев

некръстено

131

230.

Спасе Митрев

231.

Петре Пискюлов

30 в.

21. VII

232.

Илия Христов

35 в.

■

35 в.

21. VII

Трагорчев рид

31. VIII

Гърмеш[ница]

в селото

*

—

С. Требенища
Трагорчев рид
»

с. Оровник
233.

Вел. Бошков
с. Горенци

234.

Бл. Ситников

25

235.

Косте Спиров

56

IX

р. Сатеска

с. Волино
236.

Наето Короски

' 55 в.

25. VII

до селото

с. Ливада
237.

Кръст. Алабашев
с. Брежани

238.

Илия Миленков

26 в.

21. VII

Напеските

239.

Войдан Кърстанов

72

14. VII

в село

240.

Стоян Кърстев

20

31. VIII Гърмеш[ница]

241.

Наум Радев

76

13. IX

в село

Вироите — извадени

с. Велмей
68

24. IX

242.

241.а Ст. Корунов
Ст Георев

71

я

*

•

243.

Сил. Котев

67

»

•

я

244.

Мито Иловски

96

•

■

•

245.

Петре Илевски

78

я

я

я

246.

Чаче Трайчев

65

я

*

я

247.

Саве Сърбинов

58

<

248.

Митре Андреев

86

■

-

9

*

я

я

я

»

249.

Наето Глигоров

29

250.

Ив. Славковски

47

251.

Сърб. Ангелев

53

я

252.

Хр. Кърстанов

26

•

253.

Йон Церанин

33

•

:
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я

Велик дол

»

Сухи дол

'

;

я

»

•

»

Крапчи

254.

[Йон] Караблажев

98

я

Я

255.

Пера Илова

—

а

»

256.

Цв. Джепинков

25 в.

19. VIII

до .Сви Светих»

257.

В. Ангелица

75

20. VIII

Кошарите

258.

Наум Шокаров

—

259.

Кр. Стефанов

260.
261.

’
'

■'

с. Лешани

я

я

—

■

я

Хр. Трайков

60

22. VIII

Свещ. Васил п. Ангелов

42 в.

14. IX

Сърпница

262.

Коте Мучов

60

14. IX

Кур[атишки] р[ид]

263.

Милуш Николов

56

X

264.

с. Злести
Сил. Андреева

35 в.

21. VII

Сир[улеки] р[ид]

20. VIII

в село

■/ ■ .

Сир[улски] р[ид]

265.

Косте Цоков

30

266.

Йончо Йосифов

25

»

Я

267.

Йор. Тасев

30

а

я

268.

Йос. Йончев

16

я

я

269.

Ил. Марков

80

»

я

.

,

270.

Насте Рамаевски

80

•

я

271.

Куз. Локовски

75

я

•

272.

Томе Кузманов

27

я

273.

Трена Йонова

18

20. VIII

в село

35 в.

21. VII

Сел[ското] бач[ило]
в село

с. Белчища
274. Як. Христов

.

с. Лако[черей]

275.

Хр. Митрев

40

30. VII

276.

Стоян Павлев

40

»

»

277.

Нейко Наумов

80

а

>

278.

Вел. Силянов

37

279.

Кара[м]фил Костев

28

7. VIII

280.

Целе Шакирев

37

20. VIII

до манастиря

281.

Миле Петрев

70

20. VIII

до „Св. Свети — съсечени

282.

Тане Митрев

40

Я

я

283.

Триф. Танев

32

я

а

284.

Анд. Георгиев

35

я

а

31. VIII

133

Кур[атишки] р[ид]
с. Велмей

'

с . Г ор к о п ол е

285.

Йончо Лукачовски .

40

в село

с. Б отун

286.

Сп. Вълканов

50

287.

Стоян Богданов

17

288.

Хр. Петрев

20 в.

289.

Христана Петрева

45

Я

290.

Косте Апостолов

12

я

291.

Цв. Йончев

7

-

292.

Наум Нацев

80

VIII

293.

Пет. Митрев

80

я

я

294.

Ленка Костова

7

■

я

295.

Ст. Костов

100

N

я

296.

Спаса Паункова

14

•

я

297.

Анд. Стефанов

30 в.

•

я

-

21. VII

до Треб[енища]

я

я

23. VII

в село
я

до Треб[енища]
я

до селото

с. Ц ъ р в ен а в о д а
98.
299.
03.

Хр. Трайчев

65

25. VII

Китанов

36

•

я

27

•

я

.

я

•

Б;лг Ц »г г

с

ов

в село

301.

Арсе Божинов

28

302.

Яне Марков

60

с. Песочани

27. VII

с . С латино

в селото

303.

Неде X ристов

50

^04.

Йон Петр ев

40

Я

я

305.

Огнен Мойсов

60

•

я

д06.

Г юргя Секулова

80

Я

я

307.

Дамян Стойков

85

»

я

308.

Кита Димитрова

30

я

я

309.

Вел. Котев

310.

Стоян Томев

75
60

я

25. VIII

311. Темел Янкулов

30

312.

Димо Угринов

60

27. VII

313.

Йон Томев

40

25. IX

Я

134

я

под селото
я

я

я

я

Гол|ема] лив[ада]

Дабе Христов

18

315.

Георг. Търпчев

37

3. VIII

316.

Кър. Божинов

60

6. VIII

■

я

Спаса Илиова

56

27. VIII

•

0

105

23. VII

В

къщи

60

23. VII

в селото

314.

‘ ’»

я

я

под селото

с. Оздолени
317.

Трифоница Миовска
с. Сошани

318.

Димо Влавчев
с. Издеглаве

319.

Миле Смилев

15

26. VII

320.

Спиро Блажев

40

IX

321.

Лаз. Сотиров

45

■

я

я

322.

Кр. Шулев

50

0

Я

0

до Песочани

с. Сливово
85

12. VIII

в село

324.

Ангелина

95

28. VII

в село

325.

Янкула Стамболджиева

86

0

0

0

326.

Неде

' 90

я

9

9

323.

Андрей Стефанов
с. Ърбино

327.
328.

»

Хр. Ташевски

47

Стойна Ташевска

45

23. VIII
Я

Мрамор
»

с. Мраморен
329.

Спасе Василев

30

21. VII

Озд[олени]

330.

Хр. Матев

20 в.

26. VII

в село

331.

Трайче Димитров

25 в.

0

я

Мраморско

332.

Гълаб Максимов

27 в.

23. VII

333.

Ст. Тасев

35 в.

я

0

334.

Гъркина Сотирова

12

0

0

335.

Кръстаница Стойчева

75

я

0

VIII

Църв[ища]

336.

Кофил Павле в

30

337.

Янакия Николова

35

29. IX

338.

Стоян Иванов

27

Я

Опален

339.

Здраве Христов

75

я

до сел[ото]

135

Тур[ийски] рид

34о.

.

Настов

80

•

341.

Стоян Матев

25 в.

342.

Сераф[им] Кръстев

34 в.

0

Опален

0

0

■

с. Турье
343.

Янко Георев

40

12. VIII

344.

Кърстина Милошова

80

•

345.

Алеко Петрев

15

26. IX

до село

28. VII

в село

в село
0

с. Лактине
346.

Вел. Камберов

80

347.

Андр. Митрев

55

V

0

348.

Стоян Тодоров

30

29. IX

0

в село

с. Годивье
349.

Димо Аврамов

70

22. VII

350.

Утрин Филипов

76

0

0

351.

Саве Шоков

78

■

0

352.

Угриница Филипова -

70

0

под село

353.

Йонче Андреев

35

0

в къщи

354.

Сим. Петров

30

■

0

355.

Гюрчин Кузманов

90

28. VII

•

356.

Стана Стойкова

60

357.

Наум Савев

50

28. VII

в село

20

23. VII

в село

3. VIII

■ ..

0

с. Збъж де
358.

Дане Петков

359.

Нове Силянов

20

17. VIII

360.

Йон Кръстанов

70

■

0

361.

Хр.

75

■

0

362.

Кър. Петковски

84

■

363.

Траян Дамянов

80

17. VIII

364.

Цв. Андреев

80

365.

Рафаил Блажев

35 в.

28. VII

при Върб[яне]

366.

Вел. Димов

67 ч.

31. VIII

Гърмешн[ица]

.

0

136

0

И

0

0

с. Л оков

367.

Ило Траянов

30

368.

Косте Цветанов

45

369.

Йоница Димовска

43

370.

Постол Петков

371.

25. VII

до селото

13. VIII
,

л

»

9

9

с. Присовяни
75

23. VII

в село

Цв. Илова

45

22. VII

в село

372.

Божиница Илова

24

Я

•

я

373.

Стойна

12

Я

9

9

374.

Тома Постолов

55

я

Я

Я

375.

Петре Наумов

30 в.

я

■ Я

Я

376.

Наум Танев

55 в.

23. VII

Коте Марков

51

25. VIII

21. VII

с. Ържано

»

с. Селце
377.

Ив. Мартинов

24 в.

378.

Алексо Кузманов

24 в.

Я

я

я

я

я

в

я

при Кулата

379.

Цв.

18 в.

я

380.

Секуле Томев

32 в.

•

381.

Вело Дуков

22 в.

383.

Ив. Сърбинов

35 в.

384.

Пере Караджа

32 в.

385.

Петре Попов

—

22. VII

386.

Сим. Божинов

25 в.

23. VII

387.

Кър. Йовков

—

25. VII

в Деб[ърца]

338.

Нико Йовков

26

14. VIII

Мрам[орец]

389.

Спасе Ангелов

22. VII

Църни камен

390.

Вело Шарев

при Кулата
9

9

■

9

Я

Цър[ни] к[амен!

с. Буринец

Стружки район

Я

-

-

гр. Струга
391.

Целе Милев

в.

23. VII

Т[аш] Мор[орунища]

392.

Кърстан Алабашов

в.

21. VII

до Стру[га]

137

с. В евчани

VIII

393.

Пандел Радинов

В.

394.

Алеко Кленярец

в.

■

а

395.

Пет. Тодев

в.

•

я

1.

А. X. К. Шекутков

В КЪЩ И

Гявато

с. Лъжани
396.

Лам. П. Иловски

в. 23. VII

397.

Ст. П.

в.

. я

я

я

398.

Г.

в.

а

а

я

399.

Постол Алаулев

в.

а

а

я

400.

Което М. [Алаулев]

в.

я

а

я

401.

Г. Недев

в.

402.

Кл. Прзфиров

в.

403.

Хр. Попов

404.

Тане К. Попов

в.

а

я

я

405.

Кл. X. Попов

в.

а

я

я

П.

Т[аш] Морун[ища]

в село
6. VIII

80

Речки рид

31. VIII

406.

Тоде X- Попов

в.

а

я

я

407.

Което М. Попов

в.

»

а

я

408.

Киро Т. Попов

в.

я

я

я

409.

Власе П.

в.

а

н

я

410.

Г. Профиров

в.

я

я

н

п

я

я

411.

Яков Танев

в.

412.

Спасе Стефов

в.

-

я

я

413.

Митре Петров

в.

я

я

я

414.

Наето Стефанов

в.

23. VII

Т[аш] Мор[унища]

415.

Янчо Крежулев

в.

21. VII

Трагорчев рид

416.

Митре Прентов

в.

я

Я

'я

417.

Наум Прентов

в.

я

а

я

а

я

с. Мишлешово

418.

Г. Н. Прентов

419.

Стоян Каймак

420.

Петко Каймак

421.

Което Каймак

г

в.

я

23. VII
-
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в село

-

а

Я

я

422.

Спиро Мижимак

423.

Йонче П. Каймак

424.

•

•

25. VII

•

Хр. Прентов

•

9

425.

Сп. Гика

VIII

Галичица

426.

Янче Шулев

-

-

"

'

Я

'

'

Я

с. М ороищ а

427.

Ило Стефов

428.

Митре Йосифов

.4

23. VII

Меш[ейца]

в село

IX

с. Д раслайца

429.

Г. Митрев

32 в.

430.

Наум Николов

40 в.

•

431.

Андр. Илов

30 в.

432.

Кър|сте) Климов

47

в.

433.

Елт[им] Христов

434.

23. VII

Т[аш] Мор[орунища]
9

9

Я

9

9

9

9

9

25 в.

■

9

9

Траян Танев

31 в.

*

9

9

435.

Вас[ил] Стоянов

26 в.

Я

9

9

436.

Стоян Костев

55

1»

437.

Хр. Плакян

438.

Авр[ач] Андреев

20

до селото

до селото

439.

Богдан Йованов

50

440.

Ило Крушар

50

23. VII

441.

Нико Пекинец

60

•

442.

[Нико] Климов

50

•

9

9

9

9

до село

Треб[нища]
я

443.

Насте Митрев

45 в.

6. VIII

444.

Митре Стефов

28 в.

31. VIII

Горица
Гърм[ешница]

с . Т [аш ] М орун и щ а

23. VII

445.

Пет. Тодоров

446.

Сим. Петков

9

447.

Николица Несторова

9

448.

Анг. Яковчева

9

449.

Стоян[ка] Илова

9

450.

детенце

9

451.

Симон Петкова

Я

в.
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до сел[о]
я

изгорена
» “*

.

452.

Кр. Тасев

453.

Наум

454.

6. VIII

в.

»

Исак Стрезов

Горица

в.

»

•

в.

Ш

и

'

с. Глобочица
23. VII

455.

Хр. Иловски

456.

Хр. Ангелкова

457.

Кърстана Илова

458.

Наум Нелов

459.

1 удавена

■
»

т в.

в село

и

в.

6. VIII

Горица

Панде Мартинов

в.

•

п

460.

Йос. Иовев

в.

*

я

461.

Милан Дуков

в.

*

•

462.

Серафим]

в.

•

*

463.

Йонче Христов

*

Ш

464.

Което Велков

27 в.

6. VIII

Гор[ица]

в.

6. VIII

Горлица]

.

»

в.

'

с. Луково
с. Безево
465.

Кръстю Павлев

466.

Заф. Григоров

73

467.

Спасе Георев

18

Я

468.

Кл. Зафиров

25

*

с. Ябланица
28. VII

в село
само ранен
»

»

23

28. VII

до село

Стоян Шутев

70

23. VIII

в село

Тасе Василов

70

469.

Бимб[ил] Дуков

470.
471.

С. Завой

472.

Коле Янев

473.

Георе Шокеров

»

*
Рагозани

20 в.

31. VII

40

26. VIII в «Св. Петка1

28. VII

Охрид

с. Върбяни
в село

474.

Наум Силянов

60

475.

Митре Марков

46

■

•

476.

Кр. Смилев

23

Найдейца
Илинка Стефова *

52
63

•
•

»

•

Ш

477.
478.
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»

'

'

Забележка (частни)
•
22. IV. [7] 904. Тъй като комитета не е в положение да осуе
ти реформите16 вследствие на обстоятелствата непременно
трябва да се обърне внимание, за да се възползуваме от те
зи реформи, като направим усилия да се турят добри слу
жащи.
Четите во всички околии да съществуват, докато се види
резултата от въведените реформи и докато го изискват об
стоятелствата. Да се установят чети в[ъв] всички околии с
интелегентни ръководителни сили. Числото на четниците да
не бъде по-голямо от 10. Целта на четите да бъде чисто аги
тационна. Да се запази и въдвори старият ред и да се упот
ребят старания за да не стават сблъсквания и да не се про
извеждат никакви акции временно до въвеждането на рефор
мите. Да се спре нахлуването на чети от Княжеството.
Горна Копачка*:
Лафчани — Дешегубица; Кленоец — Попоец; Малковец,
Иванчища, Елховец — Реката; Галичник — Витоша; Янче —
Сушица; Рогози — Селце — Тресанче, Лазарополе, Гаре Осъм,
Мелничане — Маврово, Вълковия — Беничица, Богдево, Клекарница, Селце, Броде от „Свети Иван“ манастира.
Района на Арса Китевеки:
Ращани — Осом, Кнежино — Яорео, Добреновец, Подвие,
Пополжани, Видрани, Бъждени — Юдово, Свинища — Козица,
Белица, Кладник, Доленци — Карабуница, Вранещица — Матища и Св. Богородица (манастира).
Станции в Копачка
Во Подвие — Огнен.
Лафчани — Стефанов Нико, Смиле Георгиев и Деян Робе.
Душегубица: Пено, Трене Филипов, Нино.
Малковец: Миладин.
Иванчища: Деян, Дичо, Арсо.
Елховец: село: Поп Фидан.
Юдово: : Арсения, братя Дукови, Андон Войводата
Кленовец: Иованче.
I.
За да се контролират действията на отоманското пра
вителство относително реформите ще се назначават при гене
рал Хилми паша особени цивилни агенти от Австрия и Ру
сия, които ще придружават инспектора навсякъде, които ще
обърнат неговото внимание за нуждите на християнското на
селение да предадат особените съвети на посланиците в Ца
* Шифрован текст.
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риград и да информират тяхните правителства от [в]сичко
което става в Македония.
Като помощни органи на тези агенти ще се назначат сек
ретари и драгомани, които ще изпълняват тяхните заповеди и
затова ще бъдат опълномощени да обикалят казите, за да из
питат населението на християнските села, да надзирават пра
вителствата на казите. Понеже задачата на цивилните агенти
се състои за да се грижат за изпълнението на реформите и за
успокоение на населението, то ще се назначават за две години.
Високата порта ще заповяда на правителството си да се
дадат всякакви леснотии, за да могат да изпълняват мисия
та си.
. II. Понеже реорганизацията на турската жандармерия и
полиция е една от най-важните причини за смущенията на
страната, то е много нужно за да се търси изпълнението на
тези реформи.
Пред вид, че онези малцина шведски и други офицери, кои
то са досега назначени не знаят, нито езикът, нито пък поз
нават обстоятелствата на страната, не можеха досега да се
направят полезни, то е желателно да се направят следующите
изменения и притурки на бившите реформи:
а. Задачата на реорганизацията на жандармерията в трите
вилаета ще му се повери на един генерал в турска служба от
чужда народност, комуто ще се дадат и други офицери от
всичките сили, които разделят каазите дето ще развият тях
ното действие, като контролни органи, инструктори. Същевре
менно ще бъдат те в състояние да ревизират поведението на
войските спрямо населението.
б. Тези офицери могат да имат право според нуждите да
търсят едно известно число от офицери и унтерофицери от
чужда народност.
III. Щом се смири страната ще се търси от правителството
едно изменение на териториалната сигурност на управителните
каази в смисъл на по-редовно групиране на разните народ
ности.
IV. Същевременно ще се търси реорганизацията на адми
нистративните и съдебни учреждения, за които се вижда же
лателно да има достъп на тукашните христиани, за да се раз
вива (локална) автономия.
V. В главните центрове на вилаетите ще се назначи смесе
на комисия за изследвание на направените политически и дру
ги престъпления от еднакво число християни и турци чле
нове. В тези комисии ще бъдат членове австрийския и руски
консули.
VI. От турското правителство ще се търсят следващите по
мощи:
а) Да се наместят избягалите жители в отечеството им.
142

в) За подкрепление на изгорените християни.
с) За преправяние на къщите, църквите и училищата, кои
то са изгорени през въстанието от турците. Комисиите, в кои
то ще присъствуват и християни-първенци ще решават за су
мите. Австрийските и руските консули ще надзирават тези
комисии.
VII. Християни жители които са изгорени и съсипани от
турските войски ще се освободят за една година от [ в с я 
какви данъци.
VIII. Повторно се задължава турското правителство не
само онези от февруари (903) дадените реформи, но и други
реформи, които се мислят за нуждни трябва без никакво от
лагане да се изпълнят.
IX. Повечето зверства и злоупотребления са извършени от
илявето**, затова ще се освободят и повторно няма да се съ
бират.
Подведомствени на Стружката революционна околия ос
тават следните села: Струга, Мишлешово, Моройща, Лъжани, Драслайца, Биджово, Ливада, Ташмурунища, Глобочица Вранища Лин, Влай, Радожда Вишни, Белица, Вехчани, Подгорци, Боровец, Лабунища, Ябланица, Пискупщина, Безево, Нерези, Луково Модрич и Дренок.*
Останали монокли при следните лица в района:
1. Гюрчин Чортев — бинок[ъ]л
2. Йорданов, Наско от Брежани — монок]ъ[л селски.
3. Паунко от Лешани — монок[ъ] л.
4. Стоян Настов от Опейнца — бинок[ъ]л.
- [...] Изнесени са с разните четници вън от района ни монокли
и бинокли чрез:
1. Войв [одата] Ник. Митрев — голям бинок[ъ]л.
___2. ,,,, — 44 См[иле] Войданов 2
„
3„„ Цв. Недялков 1 монок[ъ]л
4.
Деан [Димитров] 1 бинок[ъ]л
5. 44—„„ Тасе [Христов] 1 бинок[ъ]л и 1 монок[ъ]л
6. Лактинчината (3) 1 монок[ъ]л
1904 г. Сметка на Горското Районно Началство
Съгласно* писмото на Донча от Добрич со дата първи фев
руари при заминаванието им во България занесли са със се
бе си следните суми:
Л [ири] т[урски]
Гроша
1. Дончо в брой
10 045 —
2. Чакъров, Александър
5 640.20
* Турски резервни войски, запасна войска.
* Текстът е шифрован.
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3. Цветанов, Мелхисадек
6 454
4. Димитров, Лазар
1 188
[В]сичко гроша —
23327.20
I.
Съгласно същото писмо разнесени са били от същите
лица:
1. Кецкаров, Донче
6 228.35
2. Александър Чакъров
"
1 205
Пренос — 7 433.35
3. Цветинов, Наум
. . ...
3 754
932
4. Лазар Димитров
12119.35
От същата сума Чакъров е дал в София на Кирил Пърличев шест наполеона, за да прати на Охридското бюро.
Забележка: Подробна сметка за всички направени от тях
разноски в особен тетрад са предали на софийските предста
вители [Христо] Матов и [д-р Христо] Татарчев.
II. Во същото писмо съобщава, че от сумата двадесет и
три хиляди, триста двадесет и седем и полвина, която са има
ли казаните лица, прибрал е самия Дончо, с изключение на
една сума от две хиляди и седемстотин гроша, които са оста
на [ли] у Цветинов. Ето още други разходи:
1. Пратени в Охрид чрез Точкова 30 л. 2 820...
2. Обличане и разноски за пратените
.
в София четници
3251...
3. Налично останали приЦветинов
2 700
8 771
4- разходите от I
12 119.35
двадесет хиляди иосемстотин и
20890.35
деветдесет и 35/40 гр.
За уравнение на сумата останали
у Д онча...
2436.25
23 327.20
На 10. I. 904 г. Дончо разходил за четниците намиращи
се в Добрич 13 1)/2 лева
67
Освен тая сума даде на Ангел Узунов
15 № сГог
1410
1477
[...]
Пренесени от миналата страница
1477
Останали налични у Кецкаров
959.25
2436.25
Кецкаров е изтеглил от Софийския комитет още две хи
ляди лева. От тая сума внесъл е в Охридската каса следни
те суми:
1) 27. XI. чрез Тупареви и Йонче Патчев 25 № <Гог лева
ср[ебърни] 522 ’/г гр. л[ири] т[урски]
2350
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За по пощата платил 11 1/4 лв. ср.
2) Чрез Никола Филипчев в София
20 № <1’ог 411 3/4 лв.

1880
4230

3) От заплатата му срещу разписка да
се приберат 20 л]ири[ т[урски] 470 лв.

2160
6390
Забел [ежка]. Съгласно писмото на самия Кецкаров във.
сметките на района ни намират се при него сумата 594 1/2 ле
ва сребро и още 959 гр. 25 пари л[ири турски] вън 15 (пет
надесет) наполеони, определени за Ангел Узунов.
Дончо Белградски дължи на градската каса:
л[ири] т[урски] гр.
1. От останалите суми при него 959.25
2. 15 № сГог на Ангел Узунов
1410
3. 594 1/2 лв. сребро.
[ ...] Мелхисадек или Анастасов Цветинов, Наум дължи
на горската каса, съгласно представената сметка на Кецка
ров с писмото му от 1. II. 1904 г.
ЗЕЛ
Имал при себе си когато е
заминавал за Църна гора гр.
л[ири] т[урски] 6454

ДАЛ:
1. За разходи съгласно пред
ставената му сметка пред
другарите в София и тая на
Матов и Татарчев.
гр. л[ири] т[урски]
3754
2. Пратени на Охридското бю
ро чрез Патчев осем наполеона
752

Псевдоними на разните села в Охридската околия
1. Велгощи — Боговица
14. Белчищта — Нивища
2. Опеница — Тотещи
15. Ърбино — Търново
3. Куратица — Коняри
16. Сливово — Дебрища
4. Требенища — Сламарница
17. Мраморец — Плочища
5. Горенци — Крушища
18. Турье — Старчища
6. Мешеица — Хайдуково
19. Лактине — Сливен
7. Ботун — Река
20. Годиве — Старово
8. Дървена вода — Раково
21. Върбяни — Дупица
9. Лешани — Слива
22. Збъжде — Давидово
10. Брежани — Железнец
23 Ържано — Павлово
11. Велмей — Кула
24. Локов — Юнец
12. Оздолени — Манчево
25. Присовяни — Букова
13. Слатино — Орлица
26. Селце — Круя.
10. Илинденско-Преображенско въстание
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VI. Охрид — Лайпциг: председател Момзен, секретар —
.Вирхов, касиер — Маркс.
VII. Елбасан — Цюрих: председател — Ливингстон, секре
тар Франклин и касиер — Морган.
VIII. Дебър — Мугден: секретар Невски.
I. Ерусалим — Пиемонд.
V. Ресен — Пловдив — Шифилда.
VI. Кажени — Прилеп — Краков.
III. Сливен — Крушово — Мексико.
IV. Варна — Кичево — Плоещ.
IX. Мадрид — Лерин — Алжир.
X. Хартум — Костур.
»

>1

»

Кпандопулос, Йосиф Ариматейски и Браян именува се Д а
мян Груев.
НБКМ— БИА, ф. 583, а. е. 56, л. 1648*—1835. Оригинал. Ръкопис.

БЕЛЕЖКИ
1 Публикува се за първи път, с изключение на незначителен откъс под
заглавие „План за въстание на разните райони в Охридско“. Вж. Сбор
ник 50 г. Илинденско въстание. С., 1953, с. 80—82.
Бележките са водени непосредствено след въстанието в по-голямата
част през зимата на 1903 г. когато Хр. Узунов е пребивавал в Охрид ка
то нелегален. Съвсем накратко, почти конспективно в хронологически ред
проследява историята на Охридската революционна организация от ней
ното създаване през 1894 г. до потушаване на въстанието. Вероятно Узу
нов е замислял да напише история на революционното движение в Ох
ридско. Някои имена и факти в бележника са дадени с шифър. Те са
дешифрирани от брата на войводата — Ангел Узунов. Всички листа в
бележника не са изписани (л. 2, 6—94, 109, 115, 121— 124, 130, 136— 139).
2 Това е първата организирана акция на революционния комитет в
града.
3 С установяването на Груев в Битоля, през 1900 започва нов етап
в развитието на Битолския революционен окръг. Той подпомага заздра
вяването, развитието и активизирането на окръжната организация и съжи
вява дейността на комитетите в окръга. Вж. М а т е р и а л и за история
та на Македонското освободително движение, кн. 5. Спомени на Дамян
Груев и .. . С., 1927. с. 21.
4 Дебърца е планинска местност на север от Охрид между планини
те Копараница и Плакянската, на юг до Турянската планина и Кичевската каза, на север и запад се простира до областта Малесия и пл. Караорман. Дели се на две части Северна — Горна Дебърца и Южна —
Долна Дебърца.
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5 Доставя се оръжие през Струга—Дебър—Елбасан и на юг през гр.
Подградец.
6 Вероятно става въпрос за доставянето чрез окръжния център в Би
толя на революционна литература като издавания в Битоля литографиран
вестник „На оръжие“ и вестници и книги изпращани по канал от София.
7 Войвода на ревизионна чета, изпратена от задграничното бюро на
ВМОРО в София и лично инструктирана от Г. Делчев. Четата има зада
ча да ревизира състоянието на четнишкия апарат в Битолския революцио
нен окръг и ръководи военното обучение на населението. През есента на
1902 пристига в Битолско. В Охридско Давилов с ревизионната чета пре
минава в началото на м. март. Пада убит на 13 март при с. Оздолени.
3 Планинска местност на север от Струга, граничи на север с Дебърската кааза, на юг със Стружкото поле, на запад с р. Дрим и на из
ток с местността Дебърца.
9 На юг от Охрид, по източното крайбрежие на Охридското езеро.
По западния бряг на р. Дрим.
4 Поради допуснати своеволия от страна на кичевския войвода И.
Пиперката, окръжното революционно бюро в Битоля изпраща члена на
бюрото Г. Попхристов за обследване на случая и мъмрене на Пиперката.
12 Местност, между селата Речица, Куратица, Свинище, където е бил
организиран лагер на населението избягало от изгорелите околни села,
лагерът просъществувал повече от месец. Поради предателство турците
средоточават в края на август около 9 хилядна войска срещу която на
31 август няколко революционни отряда водят целодневно сражение в ззщита на беззащитното население. Това е най-голямото сражение в Ох
ридския въстанически район и е завършило с нечувана жестокост към
беззащитното население.
13 Авторът не е завършил бележките, л. 26—94 са неизписани.
14 От л. 95 до 104 с друг почерк е записан Правилника за четите на
ВМОРО от 1902 г. Върху текста има бележки с почерка ка Хр. Узунов.
Вероятно той е подготвен от автора за Прилепения окръжен конгрес през
1904 г., на който Узунов е секретар.
15 Със същия почерк е записан „Въстаническия дисциплинарен устав“
изработен от Б. Сарафов и Д. Дечев приет на Смилевския конгрес на
24 април 1903 г. Оригинал от дисциплинарния устав не е запазен.
16 Става въпрос за Мюрцщегските реформи изработени през септем
ври 1904 г. при срещата на австроунгарския и руски императори в щирийския гр. Мюрцщег. Реформите са съвсем ограничени и частични и са
предизвикали голямо разочарование сред християнското население в Ма
кедония.
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АНДОН КОСТОВ ш кон Д У Р О В

Андон Костов Шкондуров е роден през 1879 г. в с. Смърдеш, Костурско. Участвува в Илинденско-Преображенското въ
стание като четник в четите на Васил Чекаларов и Лазар Поптрайков в Костурско.

Роден съм през 1879 година в с. Смърдеш, Костурско, Ма
кедония.
Произхождам от бедно работническо-селско семейство.
През 1903 година взех активно участие в освободителните
борби на Македония и [в] Илинденското въстание.
През време на въстанието бях четник в четата на Васил
Чекаларов и Лазар Поптрайков. Последният дойде в нашето
село Смърдеш, събра четата със знамето и околните села
заминахме за село Дъмбени, там беше събрана и дъмбенската
чета и околните села със знамето.
Дойде там и косенеката чета и околните села със знаме
то и потеглихме всички, за да запалим турското село Джервени. Почнахме сражението, цял ден се бихме до късно през
нощта. Турските селяни на Джервени отстъпиха към гр. Ко
стур, а ние превзехме селото и го опожарихме. Вечерта зами
нахме за с. Търново, там беше войводата Коте с четите и с
тези със знамената и същите дигнаха въстание. От там за
минахме за с. Костенец и отидохме на шосето Костур—Билища—Корша и отрязахме всички линии на телефоните и теле
графните съобщения. От там отидохме в с. Смърдеш да чака
ме да дойдат четите от превзетия град Клисура. Дойдоха на
чалниците: Васил Чекаларов, Манол Розов, Мишо Николов,
Никола Трифонов, Пандо Кляшев с Кономладската чета, Загорицката чета, Блатцската чета и войводите си със знаме
ната. Същите чети [тръгнаха] с нареждане от Васил Чекала
ров да нападнат на следния ден гр. Билища. Началникът Л а
зар Поптрайков със своите чети същевременно [трябваше] да
нападнат съседното турско село Капещица. Там се бихме до
късно и дадохме един убит и трима ранени. От там ние от
стъпихме на Смърдешката планина. Сутринта на разсъмване
дойде турска войска от град Костур, за да изгори българско
то село Дъмбени. Турската войска беше снабдена с горски
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оръдия, а ние бяхме укрепени на височините Локвата, Тиза,
Армицката падина Франговица, тези места на нас бяха доб
ре познати и се започна боя ужасен със залпове, бомби и на
стъпихме от всякъде с ура. Бихме се през целия ден и нощта
наближаваше, в това време турците започнаха да отстъпват по
посока на гр. Костур, а ние ги изгонихме чак под селото Дъмбени. В тоя бой жесток турците дадоха 20 души убити, а ние
заловихме един жив, ранен в крака — сигналиста им. След
победата на Дъмбени горското началство реши да предприеме
комбинирано нападение с леринските въстаници,, начело с
Георги Попхристов за нападение на турския гарнизон на се
ло Псодер на кулата, същевременно пристигна куриер от град
Лерин и ни донесе сведение, че турския аскер ще замине за
Кулата. Горското началство под водачеството на Васил Чекаларов, внезапно даде заповед всички центрови чети одма тая
вечер да бъдат готови да заминем, като останат селските че
ти с войводите си от околните села, за да пазят селата си. А
в това време Чекаларов също така изпрати по куриера пи
смо до леринския началник Георги Попхристов да се присъе
дини на това сражение. Костурските чети същата вечер за
минахме и пристигнахме на кулата, и заехме височините сре
щу кулата, и се укрепихме при Малък Рунзер и Георгова гла
ва. Костурските чети се укрепиха здраво в местността Голям
Рунзер, Киркова долина начело е Георги Попхристов. На
другия ден още сутринта рано турските войски идваха да зае
мат височините, където ние бяхме се укрепили, същевремен
но Чекаларов издаде заповед одма четите да открият огън и
веднага се започна ожесточен бой със залпове, от всички ви
сочини с ура и бомби се бихме целия ден до късно вечерта
и турската войска беше принудена да отстъпи по посока на
гр. Лерин и при отстъплението си турската войска изгори бъл
гарското село Арменско. В това славно сражение ние дадох
ме 6 души убити и трима ранени, между ранените е ранен
войводата Митро Влахов, при прекратяване на боя Костурско
то и Леринското началство се събраха на съвещание, за да
вземат решение, за да окупират град Невеска. Същата вечер
отидохме всичките чети Костурските и Леринските и окупи
рахме целия град Невеска, недалеч от техните караули. След
обяд целият ни кордон започна да лази до техните караули
и в това време засвири нашата тръба „ура“ и от всички страни
едновременно със залпове, хвърляне на бомби от всички стра
ни турската войска се обърка и започна да отстъпва по шо
сето за град Лерин. Войводата Попов с костурските чети на
стъпи и се хвърли към турските чадъри. А войводата Нико
ла Мокренски навлезе от към юг и запали турските казарми.
Град Невеска беше превзет от въстаниците. В тоя жесток и
славен бой паднаха убити трима четници и четирима бяха
152

ранени, а турците дадоха 25 души убити и ранени. В този
бой ние взехме много пушки, бойни припаси и храна за яде
не. След като се стъмни костурските чети се оттеглихме по
посока към планината Върбица. Същата вечер горското на
чалство взема решение да съобщи на всички селски войводи
с четите си в Костурско утре да дойдат и [да] се присъединят
към нашето отстъпление от Върбица. На другия ден още рано пристигна турската войска около 15 000—20 000 души. Ва
сил Чекаларов даде заповед всички четници дето имат пуш
ки манлихери и всички четници гдето вземаха пушки маузерки от гр. Невеска да открият огън и след кратък бой напус
нахме Върбица с всичките чети от Костурско и се събрахме
и напуснахме Костурско, навлязохме в Преспа, крепостта на
цар Самуил и там се укрепихме здраво за отбрана, срещу сил
ната и многобройна турска войска. И където мина турската
войска опожари всички села и като пристигна в село Бразница и село Смърдеш, турската войска изпратиха разузнавачи
на Въмбелската планина и там убиха 18 души четници. Тур
ската войска се отправи по шосето за град Лерин. Главата
беше на Бигла, опашката на село Смърдеш. Като се изтег
ли турската войска, нашата чета се завърна обратно в Ко
стурско в село Кономладската планина. Горското началство
под войводата на Васил Чекаларов взема три решения: първо
решение — началника Васил Чекаларов с центровите чети от
Корещата със знамената да напусне Костурско и да замине
за Добройтско поле и Костенарията да дигне там въстание.
Второ решение: началника Пандо Кляшев и Киряко Търповски с една малка чета да остане в Костурско.
Трето решение: началника Лазар Поптрайков, Манол Ро
зов, Михаил Николов с кономладската чета и загорийската че
та, и блатската чета, и околните му села с войводите им: Ва
сил Кономладски, Петър Погончев, Иван Попов със знамена
та си да напуснат Костурско, да заминат за Леринско и вът
решността на Македония, там да дигнат въстание и аз като
бях с тая чета потеглихме от Вич планина на 29 август на
брой 700 души въстаници. Минахме Леринско и стигнахме
Воденско над село Пожар. На среща ни се зададе турска вой
ска и влязохме в сражение, бихме се до тъмно и дадохме два
ма убити началника Манол Розов от с. Бобища и войводата
Ставро Лясков от с. Кономлади. През нощта отстъпихме на
други позиции, бяхме много гладни, заклахме 5 коня да се
нахраним. На турската войска им дойде подкрепа и ни на
падна наново. Почнахме бой и се бихме до тъмно. Отстъ
пихме по друга посока и минахме Каймакчалан планина и
стигнахме Мариево. Там се срещнахме с войводите Толе па
ша и дядо Кольо с по 5—6 души чета. Там нямаше въстание
и не можахме да се нахраним и се принудихме да върнем
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три четвърти от четата обратно в Костурско с началника Ми
шо Николов от Бобища и войводата Никола Пандов от Кономлади.
.
А ние останахме с началника Лазар Поптрайков и войво
дите Васил Кономладски, Петър Погончев, Загорицки, Иван По
пов Блатски със знамената около 150 души нощувахме в с.
Гудяково и напуснахме Мариево за Тиквешко над село Дрен
и там се срещнахме с войводата Гьорче Петров и Лука Ива
нов от Копривщица, капитан. Тяхната чета беше от 11 ду1 пи и се заклехме с тях и заминахме за Прилепско, там въ
стание нямаше. Потеглихме за обратно, за Костурско и стиг
нахме в Мариево, в с. Чанища не ни приеха, тогава разбрах
ме, че сме предадени и се оттеглихме в планината Маргара и Орле и там се окопирахме-укрепихме. Още рано турска
та войска от село Крушовица ни нападна и почнахме боя от
рано и се бихме до тъмно. В това кърваво сражение дадох
ме трима убити и 8 ранени, между ранените е ранен в уста
та началника Лазар Поптрайков. Вечерта отстъпихме — напус
нахме Мариево. Кономладската чета вървеше напред с вой
водата Васил Кономладски за Костурско. По пътя, на плани
ната Каймакчалан валеше сняг. И там се срещнахме с Борис
Сарафов, който идваше от Битолското въстание. Гьорчевата
чета се върна със Сарафов за София. Кономладската чета,
авангард и аз бях с тази чета вървехме за Вич планина, Ко
стурско и стигнахме планината в местността Павлен. Вале
ше сняг и в разстояние на 20 часовия път от Чанища—Ма
риево до Вич планина — Павлин, турската войска от село
Белкамен ни открива огън и се бихме на живот или смърт и на
това кърваво сражение паднаха следните убити синове костурчани: войводата Васил Кономладски, Васил Ватев Ко
номладски, Стоян Мелев Кономладски, Мельо Чебишев Коно
младски, Стоян Урдов Кономладски, Пандо Бъкрачев от се
ло Вишени убити. А ранени бяха: Новачко Котев от Кономлади, Андон Шкондуров от село Смърдеш.
.
София, 1 март 1958 г.
ЦДИА, ф. 770, оп. 1, а. е. 22, л. 1—2. Оригинал. Машинопис.
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АПОСТОЛ СТАМАТОВ ПОПОВ

Свещеникиконом Апостол Попов е роден през 1891 г. в
с. Пирин, Мелнишка околия. Неговият баща също е свещеник,
участник в революционното движение.

При едно идване на войводата Илия Кърчовски в с. Пи
рин към 1898—99 година, в къщата на свещеник Стамат Попилиев се основава и първият революционен комитет в състав
ръководител Дим. К. Маламов и членове свещ. Стамат Попилиев и Стойо Кръстев. Първом били включени в организа
цията много малко и съвсем доверени лица, но постепенно
чрез отлично разясняване целите и задачите на организация
та до пролетта на 1903 година, цялото население е органи
зирано. На Великден 1903 год. всички членове на организа
цията събрани в църквата при присъствието на войводата кап.
Ицрдан Стоянов биват заклети за вярност към организация
та от свещеник Стамат Попилиев.
В началото на май 1903 година пада убит в с. Баница,
Серско големия македонски революционер Гоце Делчев. То
ва довежда до масов терор на околните села. Ето защо ед
на група от около 70 души от тези села с двама свещеника,
неможейки да живеят по селата си, запътили се да емигри
рат в България, като чрез с. Пирин по канал да минат гра
ницата. В околностите на с. Пирин преседяват няколко дни,
докато ги препратят, обаче това се забелязва от нечистите
очи на предатели.
Назряха важни събития. Почна се в Битолския окръг, Илин
денското въстание, в което нашия Серски окръг не взе уча
стие.1 Съгласно директивите на Солунския конгрес в други
те окръзи да почнат усилени четнически акции, без да се ан
гажира местното население. За тази цел в с. Пирин, като
най-закрито и с обширен балкан, бе определено да се съсре
доточат всички вътрешни от Серски окръг и върховистки че
ти и да се състои конгрес за съставяне план за общи дейст
вия. За тази цел още в края на м. юли и началото на м. ав
густ 1903 година в местността Ливадата, отстояща само на
3 км от с. Пирин се съсредоточиха четите на Яне Сандански,
капитан Иорд. Стоянов, Дончо Златков и Банската чета, всич155

«о доста внушително число четници, очаквайки да пристигне
и генерал Цончев и полковник Янков, за да изготвят общ план
на действие. По туй време даже и попреди Дим. Стефанов
се бе настанил в една пещера местността Стамоновото от
стояща от с. Пирин на 4 км. и там печаташе на циклостил
революционен вестник. В тази пещера престоя при него Пейо
К. Яворов около месец, затова и тази пещера сега е извест
на като Яворова дупка. За прехраната на толкоз много чет
ници се грижеше цялото население от коритото на р. Пирин
ска бистрина, но най-голям д я л . разбира се имаше с. Пирин.
15 август празника Успение богородично се бе паднал в
сряда, а в с. Пирин е имало тогава много курбани, които тряб
вало да бъдат опяти от свещеника в четвъртъка, понеже сря
да е бил постен ден. Това се е знаело много добре от всички,
но и от шпионското око, което и известило турската власт, че
този ден свещеника ще бъде в село. Свещеник Стамат Попилиев, в четвъртък започва своята работа, като отива от къ
ща на къща да опява курбаните, но поставя човек да наблю
дава пътя откъм Мелник, да не дойде аскер.
Преполовил своята работа прехвърля се в Голямата ма
хала, но в този момент се задава аскер откъм Неврокопския
път и се втурва в селото. Някои селяни, които видели аскер а,
веднага намират свещеника и го уведомяват за грозящата
го опастност. Той преустановява работата си и хуква по те
чението на реката да бяга от дясна страна, а от лява аскера,
който и почва да стреля по него. По този начин гонейки го и
стреляйки по него той изминава един километър по течение
то на реката под град от куршуми, но нито един не го засег
нал. Завива по едно дере обрасло с гора и се спасява. Обаче
не отива при четите на Ливадата, да не би неволно да отведе
и аскера там, но се отправя, по скришно място при Дим. Сте
фанов в пещерата. След тази случка той окончателно остава
в четата на Яне Сандански.
През втората половина на м. август пристига в с. Пирин
бирника Алия, да си събира частта от данъка. Тогава имаше
в село здание (конак) на високо място под църквата, от което
се вижда почти цяло село — той там квартируваше. В същото
време една голяма група от човеци и добитъци от околията
отиват в Банско за получаване на оръжие. А канала и на оти
ване и на връщане минава през с. Пирин. На връщане като
дошли близко до с. Пирин били предупредени, че в селото е
бирника, а пък имало и хубаво пълнолуние, така че всичко се
виждало. Обаче водителят на групата леко погледнал на това и
целия керван се наточил през сред село: но месечината греела,
добитъка тропотел, тенекиите с патрони дрънчали, така че
се вдигал голям шум. Бирникът всичко видял от конака, уп156

лашва се, избягал и се скрива в една хвойна над църквата из
вън село и престоява там.
Щом се зазорило слиза в конака, прибира си книжата, из
виква кмета и му казва, че има работа в Неврокоп*, да му да
де човек и добитък да го заведе там. Кметът му дава за водач
Апостол Костов, добитък и заминават за Неврокоп. Пристига
в града и веднага отива при каймакана и му заявява: „Бей
ефенди ний спим, обаче раята не спи, нещо голямо се върши“
и му разказва за видяното в с. Пирин. А бирника говореше от
лично български и не е изключено от някои невнимателни раз
говори да е подочул и нещо повече. Каймакана извиква бинбашията съвещават се, и изпраща една голяма група аскер за
с. Пирин, които съобщават телеграфически в Мелник и от там
да тръгне аскер за с. Пирин, да се претърси селото и балка
на около него.
По туй време Костадин Апост. Шурков, Апостол Т. Шурков и Христо Димитров от с. Пирин копали ниви и засявали
с ръж в местността Дженке, Пиринско землище. Неврокопския
аскер не отива направо за с. Пирин, а излизайки на местно
стта Цвятков гроб, завива през планината [по] посока към
Лъките и от там по реката да слезе в с. Пирин. Пътувайки
през балкана, намират тези трима Пиринлии на нивите да си
работят. Хващат ги и им казват да ги откарат при четите. Те
отказвали, че не знаели да има чети и не са виждали такива.
Подлагали ги на бой, връзват ги и им казват да ги заведат на
Ливадата, тогава вече не могли да откажат, че не знаят где
се намира „Ливадата“. Има две предположения за знанието
на аскера, че четите са на Ливадата. Или бирника е успял
знаейки български да се научи, от някои непредпазливи хора,
или един от тримата при побоя е открил това. Повеждат аске
ра през местностите Лъките, Кукли и достигат до м. Забела
откъдето ясно се очертава м. Ливадата.
Това е 31 август неделен ден рано сутринта. Арестувани
те посочват «а аскера мястото, което се намира в един дол,
аскера се дели на две половини и се спуска да обгради това
място.
Часовите поставени на Димитровата нива в скалите над ли
вадата задрямали и едва когато на торния край на нивата
се показали аскерлии, един от часовите изстрелял по аскера,
но веднага бива убит той и двамата му другари.
Четите били изненадани, обаче чули гърмежите, разбират
че са заградени, тъй като и от другата страна на дола часови
те застреляли. Четници много, обаче мястото не позволявало
за отбрана, затова веднага решават да се изтеглят от този
дол, като всеки войвода поведе четата си. Четите на Яне Сан
* Дн. гр. Гоце Делчев.
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дански, кап. Йорд. Стоянов и Банската чета изтегляйки се
към м. Св. Троица на 3 км от с. Пирин, завързват частични
сражения с аскера, като дадоха общо жертви 8 четника и око
ло 70 души аскер. Четите минават р. Бистрица и се оттеглят
в м. Осиковица, Пиринско землище. Четата на Дончо Златков
се оттегля [в] направление към Мелник. Аскерът, след раз
пръскване на четите напада с. Пирин. При сражението присти
га и мелнишкия аскер и се съединяват. В с. Пирин след като
се чуват първите гърмежи откъм Ливадата и се известява,
че четите са нападнати, жителите на селото негодни за отбра
на, мъже, жени и деца, почнаха да ое изтеглят от селото и да
си задигат кой как може и какво може от покъщнината, а
най-главно хляб.
Селската милиция и другите въоръжени селяни, се разде
лиха на групи и всяка група зае по-стратегически места за от
брана на селото.
Аскерът нападна селото само откъм едно място, затова отбранителите можаха със съсредоточен огън да отблъснат то
ва нападение и до вечерта не позволиха на аскера да влезе в
селото. Привечер аскера се оттегли към Св. троица.
В тези стълкновения паднаха и първите жертви от с. Пи
рин. Вечерта пристигнаха четите на ген. Цончев и полк. Ян
ков с около 280 четника.
Генерала влезе в селото, научи за станалото и след като
получиха хляб и сирене за цялата група изтеглиха се към ме
стността Гарваница, за да запазят пътя откъм Невракоп, ако
евентуално дойде още аскер.
На другия ден рано сутринта ген. Цончев изпраща един
взвод четници под командата на поручик Парталев да запа
зят селото и да го отбраняват при нападение от аскера. Взвода
се настанява, като най-подходящо място за отбрана в артиката на църквата. През нощта пристига и аскерът квартируващ в с. Горно Спанчово и се съединява с другия аскер.
Рано през деня на 1 септември аскера откъм местността
Въстъпа напада селото, обаче взвода четници от църквата, доб
ре въоръжени и селската милиция от другите заети позиции
дават първия отпор на аскера. Сражението се води упорито до
пладне, но аскерът като по-многочислен, по-добре въоръжен
постепенно напредва към селото и успява да достигне фасулищата под селото и много аскерлии се вмъкват в него. Виждай
ки това двама четника също напускат позицията си в църква
та и се спускат също във фасулищата. Срещат се с аскерлиите
и се хващат гуша за гуша. Падат няколко аскерлии, но като
по-многочислени убиват и четниците и виждат, че са облечени
в българска войнишка униформа и казват в последствие, че
това не е дело само на селото, но тук е замесена и България.
След това по фасулищата аскера се добира до крайните плев
158

ни и къщи и ги подпалва, като през туй време колкото селя
ни намират избиват ги. Взводът виждайки, че не може повече
да се задържи, изтегля се от селото и се присъединява към
четата си, а аскера се отдава на обир, палежи и убийства.
Няколко дни преди събитията при Ливадата по нареждане
на Сандански подвойводите Спиро Петров, Кочо Настев и Хри
сто Сираков с около 24 четници, 32 селяни с 30 товарни муле
та заминали за Банско да пренасят от тамошните организа
ционни складове оръжие и взривни материали, необходими за
акциите в Мелнишко. На връщане когато били на дневна по
чивка в местността Арнаутското под Куклите, Пиринско зем
лище, съгледал ги много стотици аскер, който по това време
гъмжал по тези места търсейки изтеглилите се чети от Лива
дите и станалите сражения в и около с. Пирин.
Спиро пристигайки на Арнаутското среща се с хора от с.
Пирин и научава за станалото. Виждайки многобройния аскер
успява и препраща хората, добитъка с оръжието да заминат
за определеното им място, а той с четниците остава да задържи
аскера.
Преди почване на сражението дава свобода на Четниците
който желае да се изтегли и не влиза в сражението, защото той
е решил, че от тука жив няма да излезе. Спиро заема средна
та чука, а Настев другата. Завързва се ожесточено сражение,
което трае почти през целия ден, а това е на 4 септември. Спи
ро пеейки се сражава като поваля много аскер. Четиримата
четници които били при него падат убити един след друг. Той
остава сам, свършва патроните. Командуващият аскера офи
цер вижда, че от тази позиция няма вече да стрелят и разби
ра, че или са избити или са свършили патроните, затова да
ва заповед да се атакува позицията и ако има живи да се за
ловят живи без да се убиват. Обкръжават от всякъде пози
цията, но Спиро когато вече аскера бил съвсем близо до1 не
го хвърля бомбите, които носел със себе си и прави голямо
поражение на аскера.
След като се окопитват наново го обграждат, но той със
сабя в ръка сечейки на ляво и дясно се хвърля върху тях и
ги разгонва.
Виждайки се вече в безнадеждно положение, застрелва се с
нарочно оставения последен патрон в револвера си. Загинали
и 6 души от четата на Настев, а от аскера загинали около. 100
души.
Когато .намират трупа на Спиро (който имаше брада), по
мислили, че са убили Сандански, отсякли главата на Спиро, на
Димитър Полстоянов и на друг четник Мано и ги изпратили
в Мелник. Това съобщават в Горна Джумая*, където по ули
ците залепили обявление, че е убит Яне Сандански.
Дн. Благоевград.
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На 3 септември командуващият аскера в с. Пирин събрал
колкото намерил селяни и почнал да ги успокоява, като им ка
зал, че падишаха ще им прости, тъй като те са излъгани от
разни хайдуци, ето защо всички селяни, които са вън от се
лото и се крият да се приберат в селото. Изпратил и нарочни
човеци да викат по баирите всички семейства да се приберат
в селото, тъй като няма да има никакво гонение и преслед
ване на мирното население. Прибрали се доста семейства и се
ляни. Всички мъже били събрани, че [ще] им се говори нещо,
но щом се събрали, били затворени в църквата.
В същия ден неврокопския паша с една дружина аскер от-към Брезнишко през Тодорово се отправя, за с. Пирин гдето
пристига към 4 часа след пладне. В същия ден от Серес биват
изпратени двама конни стражари с писмо до командуващия
аскери в с. Пирин да се спре клане на хора и всякакви изде
вателства.
Аскерът, който се сражаваше със Спиро връщайки се разя
рен поради многото жертви паднали в сражението, влизайки в
с. Пирин, се отдава на безчинства — убийства, грабежи и па
лежи. Научавайки се, че мъжете са затворени в църквата решили да повторят станалото в Батак. Намерил се един по
човещлия турчин знаейки български извикал на затворниците:
„Хей гяури, ако имате нещо закон за изпълнение преди смърт
та си, изпълнете го, защото ще бъдете след малко всички из
клани“. Тогава затворниците почнали да се изпрощават един
други. При всичкото трагично положение не останало и без
куриоз. Приближил се кумът на дядо Ташо Янчов до него и
му казал: прощавай ми калтято. А той му отговорил: абе ку
ме аз ти прощавам, но тези що са отвън църквата те не про
щават и се засмял.
Турците приготвили един голям пън пред вратата на църк
вата и се готвели да почнат вече клането.
Пристига пашата, а след малко и конните стражари.
Пашата виждайки и осведомявайки се за положението, по
ставя часови от неговия аскер на църквата, други праща с
офицер да изгонят всичкия аскер отдал се на обир — вън от
селото. Забранява всякакво убийство, грабежи и палежи.
Пуска затворените селяни от църквата и ги изпраща да
гасят запалените къщи.
На другия ден събира населението на с. Пирин на едно ши
роко място: държи им реч, че царят е милостив, ще им прости
всичко, че те не са виновни, а онези които са ги подвели, да
посочат тези лица, главните дейци на организацията и който
има оръжие да го предаде.
Тогава някои селяни повлияни от думите на пашата каза
160

ли, че главните виновници, за да се стигне до въоръжено въ
стание са свещ. Стамат Попилиев, Дим. К. Маламов, Стойо
Кръстев, Апостол Г. Шаламандов и Стоян Мегдалинин.
Добре казал пашата, на тези бунтовници ще изгорим къ
щите за назидание, а вие всички ще бъдете освободени.
Пашата обходил къщите на посочените лица, но понеже би
ли тясно скачени с други къщи не ги запалили, но съвършенно
били ограбени.
От посочените лица Дим. К. Маламов падна убит на Ар
наутското при сражението на Спцро; свещеник Стамат Поп
илиев, който от няколко месеца бе с четата на Яне Сандански,
чрез предателство, при едно отбиване в къщи на 4 октомври
бе заловен, мъчен и по най-зверски начин убит; Апостол Ша
ламандов бе заловен от аскера, успява да им избяга, след то
ва става четник в Санданската чета, взема участие в много
акнии; Стоян Мегдалинин избяга в България и там почина през
зимата на 1904 година; Стойо Кръстев избяга в България и
остана жив.
Така с. Пирин с развилите се събития в и около него дър
жа в напрежение цяла седмица аскера от две околии Мелнишка и Неврокопска.
През тези сражения паднаха убити 22 селяни от които ед
на жена и 2 деца и 23 четника, опожарени 40 къщи.
На 4 септември оттеглилите се чети от местността Лива
дата и четите на ген. Цончев и полк. Янков се бяха събрали
на местността Парахулев говедарник, под Тодорово, Пиринско
землище, като бях и аз с тях. От тук се упътихме всички над
500 души четници за езерата над с. Брезница. С хляб нямаше
откъде да се снабдят, защото всички села бяха блокирани. Но
ний като се движехме по билото на планината, намерихме ед
но голямо стадо от около 300—400 овни помашки които зака
рахме с нас и на Брезнишките езера, бяха изклани, опечени
и разделени между четниците. При тези езера нощувахме, на
другия ден по билото на планината се изтеглихме към Демиркапия. От тук Сандански и кап. Стоянов с четите си се отдели
ха от нас, завиха към Мелнишко, а четите на генерал Цончев,
полк. Янков, Банската чета заедно с Димитър Стефанов на
когото бях предаден от баща ми и от Яне Сандански да ми има
грижата и да ме препрати за България, заминахме за Банско.
Над Банско към харамийския бунар оставихме четите, а всички
войводи, по-видни банскалии от Банската чета, Димитър Сте
фанов и аз, куриерите ни въведоха в Банско. В селото пре
стояхме няколко дни.
Аскерът квартируващ в селото усетил, че има движение по
селото, усъмнил се, и блокира селото и почна претърсване на
всяка къща. Обаче нас ни прехвърляха от къща в къща, докато ни прехвърлиха в обискираните къщи: и по този начин
11. Илннденско-Преображенско въстани*
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аскера не можа да намери нищо. Юзбашията на аскера се
тил се, че отдавна време не е виждал един учител. Доколкото си спомням името му беше Мингьо. Юзбашията затърсил
този учител да се яви при него. А учителят беше с нас, беше
и в с. Пирин. Дойдоха и му съобщиха кой го търси. Тогава по съвета на войводите той свали четнишките дре
хи облече банскалийски, запаса револвера си и отгоре се пре
паса с един банскалийски пояс, тури фес на главата си и отиде.
Мина доста време догдето да се върне. На запитването как
е минал отговори, че много добре, успях да го заблудя къде
съм бил, даже ме почерпи и кафе.
Една вечер куриерите пак ни поведоха и изведоха вън от
Банско, гдето намерихме четите да ни чакат. Оттук се пока
чихме в една планина, която не помня, не беше Пирин. От
там Димитър Стефанов ме изпрати с куриер за Рилския ма
настир, а от там за Дупница.*
Четите останаха в Разложко, гдето се и развиха разложките събития.
Предателят влах Тасе Нашов от с. Пирин за издайничеството е наказан със смърт от Сандански през 1904 година.
Наказанието е извършено от санданския четник, Мицо Самарджиев от с. Враня.
Почти на всичко описано съм очевидец, а останалото съм
чул от участници в станалите събития през 1903 година във
и около родното ми село.2
Б. м. Б. д.
Окръжен исторически музей — Благоевград, „В“ инв. № 2977. Оригинал.
Ръкопис.

БЕЛЕЖКИ
1 Авторът неправилно твърди, че Серски окръг не взема участие във
въстанието. Ред исторически факти включително приведените от А. По
пов данни опровергават това твърдение.
2 Част от спомените са описани по сведения от неговия баща, участ
ник в революционното движение.
* Дн. гр. Станке Димитров.
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ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕЛЕВ

Роден е през 1875 г. в Охрид. Завършил българската гим
назия в Солун в 1889 г. Участник в македоно-одринското дви
жение в България. През 1901 и 1902 г. е касиер на Върховния
македоноодрински комитет в София начело със Ст. Михайловски и Ив. Цончев. В Илинденско-Преображенското въстание
участвува в състава на четите на ВМОК е Серския въстанически окръг. През 1912—1913 г. е директор на българската мъж
ка гимназия в Солун. Умира през 1945 г. в София.

УЧАСТИЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЯ
В ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ.
На 4 януари 1903 г., в гр. Солун завърши заседанията си
тайният конгрес свикан от Щентралният] к[омитет] на В ъ т 
решната] м[акедонска] р[еволюционна о[рганизация]. В тоя
исторически ‘конгрес се взе решение през същата 1903 г. да се
обяви в Македония повсеместно стратегическо въстание.1
За това важно и съдбоносно за Македония решение бе ос
ведомен своевременно Върховния македоно-одрински комитет
в София, върховно управително тяло ,на организираната македоно-одринска емиграция в България. Комитетът бе поканен
да вземе активно участие във въстанието. ВМОК с радост
прие поканата и употреби всичко зависещо от него за органи
зирането на всички сили във България необходими за въста
нието. На първо време комитетът трябваше да се сдобие с по
вече парични средства. За тази цел през м[есец] януари 1903 г.
той издаде македонски бонове от по 10 лв. сребро единия на
обща сума 200 000 лв. и македонски марки от разни стойности
на сума 50 000 лв. С пласирането на боновете и Марките бяха
задължени македоно-одринските дружества и комитетските де
легати. Освен това с ред окръжни, Комитетът задължи всички
македоно-одрински дружества да засилят до максимум своята
родолюбива дейност да събират материали, пари да сключат
заеми от Б[ългарска] н[ародна] б[анка] и от други кредит
ни учреждения под поръчителството на видни граждани и съб
раните парични средства да бъдат внесени в касата на Коми
тета най-късно до 15 февруари.
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На тия комитетски покани се отзоваха с готовност всички
м[акедоно-] одр[ински] дружества. Вред в България се съби
раха помощи, материали, даваха се вечеринки, лотарии и кон
церти, разни забави и все в полза на македоноското освободи
телно дело. Никой македонец и одринчанин, никой българин
не отказваше своята лепта, всеки помагаше с каквото може
ше. В България отново закипя трескава работа с цел да се по
могне на мак[едоно]-одр[инско] освободително дело. Цяла Бъл
гария бе обзета от един трескав дух от една силна вяра, как
во дните на македоно-одринското робство са вече преброени.
Ентусиазмът в България бе такъв, че в много градове дам
ски комитети събираха средства и материали за македонското
освободително дело и всичко събрано своевременно бе изпра
щано в Комитета.
За да се подготви населението в Македония и Одринско
по-добре за великата борба, решено бе: със съгласието на ЦК
на ВМОРО, да бъдат изпратени във всеки революционен ра
йон в Македония и Одринско най-малко по един офицер, предим
но родом от Македония и Одринско. За тази цел, Комитетът из
прати секретни лични писма до всеки офицер, родом от Македо
ния и Одринско, с молба до 15 февруари 1903 г. всеки да съобщи в
Комитета: желае ли доброволно да напусна българската ар
мия и тайно, по канал да бъде изпратен в Македония или Од
ринско, като организатор на въстанието и инструктор на въстаническите отряди.
Цялата тая дейност на комитета не можеше да бъде укри
та от погледа и знанието на българското правителство. Нещо
повече, при среща с негови членове и при нашия решителен
отказ да им дадем сметка за вършената наша дейност — то
ни посочи, като факт, какво една от секретните наши покани до
офицерите е била вече в ръцете на Мелхамето, тогава султан
ски представител в София, който поискал обяснения за това
от българското правителство.
•
Стреснато, уплашено от това що ставаше в България и от
онова, което щеше да стане в Македония и Одринско, непод
готвено да посрещне великите събития, а главно, под натиска
на Русия, ангажирана тогава всецяло в крайния изток с
Япония, българското правителство реши: да разтури македоно-одринските организации в България, да арестува и даде в
съд по закана за разбойниците нас членовете на комитета и
така да осуети въстанието.
На 1 февруари 1903 г., тъкмо в деня когато Софийското
М[акедоно-]о[дринско] дружество щеше да реализира склю
чения заем от Б. Н. банка, на сума 400 000 лв., и щеше да ги
внесе в касата на Комитета, правителството турна ръка и зак
ри ВМОК и всички М[акедоно]-о[дрински] дружества в Бъл
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гария, като конфискува всички техни имоти, материали и цен
ности, като арестува и нас — членовете на Комитета.
Враждебното обаче държане на българското правителство
спрямо тъкменото въстание, както и закриването на М[акедоно-][одринските] организации в България не дадоха очаква
ните резултати. Въпреки всички пречки на правителството, ре
волюционното- движение в Македония се развиваше с бърз темп
и на Илинден 1903 г. революцията бе обявена от върха Побе
доносец над с. Смилево, Битолско.
[••••]

.

Благодарение на това, че по-голямата част от държавните
служители по всички ведомства бяха членове на македоноодринското дружество без оглед на месторождението, нареж
данията на правителството, явни и тайни, не се изпълняваха,
не постигаха своята цел и всенародното движение в полза на
македонското освободително дело растеше и се ширеше в Бъл
гария все повече и повече. А когато на Илинден бе обявена ре
волюцията в Македония, родолюбивото чувство у македоноодринската емиграция и това у всички българи от княжест
вото, бе в своята апогея. София, седалището на ВМОК, гъм
жеше от доброволци. Ние, членовете на комитета, освободени
от затвора, както и нашите сътрудници в делото, от тъмни зо
ри до тъмна вечер посрещахме доброволците и с особени бележ
ки на групи и поединично, кои като работници, кои като ту
ристи и пътници, по пътищата ги отправяхме на сборните на
селени погранични постове: Кюстендил, с. Гюешево, Дупница,
с. Рила, Рилския манастир, Самоков и другаде и оттам комитетските делегати отправяхме с куриери в непристъпните ви
соки планински лабиринти край турската граница, дето бяха
скътани и пазени комитетските материали: оръжие, патрони,
съестни продукти и др.
Най-сетне, когато всичко по-важно и необходимо бе на гра
ницата, ние — членовете на Комитета и нашите другари — съ
ратници в делото, пред върховните интереси в Македония, свих
ме нашето върховистко знаме и през м. август 1903 г. зами
нахме с доброволчески отряди за Македония и там, под зна
мето на ВМОРО воювахме за нейната свобода.
Водач на върховистите, войводата-генерал Ив. Цончев и се
га, както при Джумайското въстание през 1902 г., се постави
на чело на многобройните обединени революционни сили от
върховисти и вътрешни и по-е ръководството на революционно
то движение в Серския революционен окръг.
На 5 септември 1903 г., вечерта, съборът станал край брега
на Брезнишкото езерце, Неврокопско, реши: въстанието на Сер
ския революционен окръг да бъде обявено на 14 септември (ст.
ст) — Кръстовден и да бъде то общо, повсеместно, при кое
то войводите, Любомир Стоянчев, Илия Кърчовалията, Генко
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Гечев, Наки Георгиев, Стоян Бошов и др., да действуват в Демир-Хисарско; четите на войводите: Юрдан Стоянов, Борис
Стрезов, Петър Дървингов, Дончо Златков, Яне Сандански и
др. — в Мелнишко: четите на войводите: Димитър Атанасов,
Михаил Чаков, Стоян Мълчанков, Копаран Чауш и др., в Неврокопско, а четите на войводите: Анастас Янков, Александър
Манов, Христо Танушев, Димитър Зографов, Колю Лефтеров,
Серафим Парталев, Ив. Ботушаров, Бодков, Цветко Бизов, Кочо Молеров и др. — в Разложко. Главният пък щаб на чело с
генерал Иван Цончев и Димитър Стефанов, да бъде в Банския
балкан.
На 6 септември, всеки отряд замина за своето местоназна
чение. При раздялата, на началниците на всеки отряд бяха
дадени с хиляди екземпляри от следната печатна прокламация,
която да бъде пръсната из всички градове и села в Серския
революционен окръг, няколко дена преди въстанието.
ПРОКЛАМАЦИЯ

Братя Македонци и Одринци!
В дългата борба за свободата, бихте се като герои.
Под развятото знаме на свещената революция воювахте с
постоянство и упоритост.2
Дивна бе смелостта Ви.
^
Вие не се поколебахте да се изтъпите срещу грозната ти
рания и да застанете само със собствените си сили срещу една
могъща империя подкрепена от безброй наши врази.
Със силата на вашата десница вие разтресохте омразното
османско владичество, сто хиляди султанови войници и без
чет агарянска сган не сломи вашия полет.
Самопожертвуванието Ви нямаше предел.
Отрекохте се от всичко и всичко принесохте пред жертвеника на свободата.
Селата Ви биваха опожарявани, домовете ви разрушавани и
разграбвани, децата ви заклани, сестрите ви, жените ви и май
ките ви поругани, редица доблестни борци гинеха в борбата и
оросяваха отечествената земя със скъпата си кръв.
Колкото по-скъпи бяха жертвите и загубите, още по пламен
но прегръщахте борбата.
Димящите огнища окрепяваха мъжеството Ви: писъците на
децата и воплите на жените разяряваха душата ви, из недра
та на отечествената земя, излитаха нови борци и заемаха ме
стата на загиналите и свещенното знаме на свободата още погордо се развяваше по върховете на милата родина.
Вразите онемяха пред вашето юначество.
А людете и народите, чието сърце тупти от благородни чо
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вешки чувства, следят с удивление вашата чудна борба и гла
са им се надига за нас и за вашата свобода.
Силите на тиранията вече са изчерпани.
Още един юнашки удар и вековната тирания ще се пова
ли на земята в тръпките на смъртта.
Братя Македонци и Одринци!
Зората на свободата се показва вече над Македоно-одринския кръгозор. Тя чака тоя удар за да блесне с всичкото си
лъчезарно сияние над Македония и Одринско.
Гответе се, прочее, за тоя удар и бъдете всички по места
та си, защото настъпи вече бойния час и викът „СВОБОДА
ИЛИ СМЪРТ“, ще скърши оковите на робството и ще дове
де до тържеството на правда за Македония 1903 г.
ОТ ВЪРХОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ.

Горната прокламация бе разпръсната от нашия отряд в Мелнишко на 12 септември.
Въстаническите отряди, подкрепени от местната милиция
сега кръстосваха Македония и водеха люти сражения с турски
те пълчища. Революционната борба бе в своя разгар. Много
жертви се дадоха и от двете борещи се страни. Няколко бъл
гарски и турски села бяха опожарени.
Най-сетне .настъпи зимата и турна край на борбата.
Тая величава борба, проявена през Илинденското въста
ние от българското население в Македония, привлече още по
вече вниманието на великите сили и те наложиха на Турция
Мюрцщегските реформи, които бяха една много важна придо
бивка за нас; и ако не бяха те осуетени от младотурската ре
волюция през 1908 г., Македония щеше отдавна да се радва
на своята свобода.
Жив свидетел и съучастник на тая величава борба, членът
на ВМОК. и четник-секретар в доброволческия отряд на вой
водата — капитанът Юрдан Стоянов, тук давам бегло моите
спомени за движението и сражението на тоя отряд.
Първи от доброволческите отряди, които минаха турската
граница и се озоваха в Македония след обявата на Илинден
ското въстание, бяха отрядите на войводата — капитан Юрдан
Стоянов и войводата на Серския револ [юционен] окръг Яне
Сандански и Димитър Стефанов със своя щаб и своята чета от
около 30 души.
На 28 август дойдоха и се присъединиха към нас войводи
те на ВМОРО Михаил Чаков и Стоян Мълчанков със свойте
чети. На 31 август, от сутрин до тъмна вечер водихме лют
бой с турския аскер западно от Пиринската ливада. В тоя бой
четата на Яне Сандански даде един убит и един ранен, а че
тата на Юрдан Стоянов един ранен.
На 1 септември, в с. Пирин се води бой между турския ас167

кер и пристигналите в селото доброволчески отряди на чело
с войводата генерал Ив. Цончев, полковник [Анастас] Янков и
др. След прекратяването на боя, около полунощ, ние се срещ
нахме и обединихме с тия на генерал Цончев над с. Пирин,
при Гръцката поляна.
Според разказите на пиринчайи, в двете сражения станали
на 31 август и 1 септември, турците са дали повече от 100
души убити и ранени.
На 2 септември, в тъмна зора, съединените отряди на върховисти и вътрешни, на брой около 700 души, под началство
то на генерал Цончев, напуснахме Гръцката поляна и на 5
с. м., се разположихме в котловината на Брезнишкото езерце,
Неврокопско, дето се взеха важни решения за деня на въста
нието в Серския рев[олюционен] окръг и за разпределението
на нашите бойни сили.
На б септември след обед, всеки отряд замина за опреде
ления му район на действие през време на въстанието.
Нашият отряд, състоящ се от четите на Юр. Стоянов, П.
Дървингов, Дончо Златков и Яне Сандански, под началството
на Юр. Стоянов, същият ден замина за Мелнишко, област оп
ределена за наше действие.
. Поради туй, че ръководителите на Серския револ[юционен]
окръг не бяха подготвили организираното население в Мел
нишко за настъпващата велика борба — революцията и бяха
оставили населението съвсем невъоръжено и никак необуче
но в стрелба и военни приоми, на нашия зов за въстание, на
селението не се обади, обаче то редовно ни продоволствуваше и осведомяваше за движението на турските пълчища, кои
то наводниха страната и със своите непрекъснати маневри ни
пречеха да предприемем сами решителни акции.
След умелите наши маневри да се движим бързо, да се озо
ваваме ту тук, ту там, и с това да държим турците винаги на
щрек и в постоянно движение, най-сетне на 25 септември, когато зимата настъпи и движението ни из Пирин бе много зат
руднено, ние напуснахме Мелнишко и на 28 с. м., минахме гра. ницата и се озовахме в България.
.
Б. м. Б. д.
НБКМ—БИА, кол. 42, оп. 1, а. е. 7, л. 1—14. Оригинал. Машинопис.

БЕЛЕЖКИ
1 Конгресът заседава от 2 до 4 януари под. председателството на Ив.
Гарванов с участието на 17 делегати легални дейци от окръзите. На 14
януари е подписан протокола за подготовка и обявяване на въстание през
1903 г. Авторът пропуска, че решението за въстание се отнася и за Од
ринско.
2 Става дума за Горноджумайското въстание организирано от ВМОК
през септември 1902 г. и жестоко потушено от властта.

ДИМИТЪР ТАШЕВ

Роден е на 13 март 1874 год. в с. Колибите, Бунархисарско, Източна Тракия. В 1897 год. става член на революцион
ната организация и следната година основава революционен
комитет в родното си село, на който е касиер. Преминава в
нелегалност през 1900 г., а от 1902 г. е четник при Т. Шишманов и М. Герджиков. На конгреса на Петрова нива е избран
за подвойвода на Величкия революционен участък с войвода
Стоян Петров. По време на въстанието участвува в нападение
то на турския гарнизон в с. Инджекьой, Визенско. След въ
станието се заселва в гр. Созопол. Починал на 29 април 1955 г.

[...] Лозенградско бе разделено на три агитационни райо
на: Лозенградски, Малкотърновски и Бунархисарски. Аз за
минах с Тодрр Шишманов и още един четник от нашето село
за Бунархисарския район и бях в него район до изтеглянето на
четите в България към края на 1903 година. При заминаване
то ни за района Шишманов получил разрешение да изпълним
четири смъртни присъди: Киряк Калудов от Бунархисар, Илия
Налбантов от с. Чонгора, Тома Налбантов от с. Колибите —
най-големият противник на семейството ни. Аз се противопо
ставих за изпълнението на присъдите по съображение, че съм
родом от там и че с право населението ще ме съди, че съм
тръгнал да отмъщавам. Шишманов ме послуша, хората остана
ха живи и станаха дейни членове на организацията.
На 28 януари 1903 година в с. Едига, Шишманов се раз
боля от пневмония много зле. Понеже организацията ни беше
слаба, населението, смесено с гърци, затова писах в село Паспалево да изпратят хора с един кон, за да го изпратим в Бъл
гария на лечение и почивка. Нея вечер, когато щяхме да по
теглим, дойдоха куриери от с. Урумбеглий и ни викаха да убием
шпионина дядо Янаки Пирила — грък. Шишманов даде него
вата къса карабина на мене, а взема моята пушка „Гра“ и
се разделихме. Шишманов не се завърна в района. Когато при
стигнахме в Урумбеглия шпионина бе убит от организацията
в селото и убийците избягаха в четите. От убийството лошо не
последва. Аз останах сам в района. Към 15 февруари 1903 го
дина Герджиков пристигна от България с 20 човека, избрани
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момчета и добре въоръжени. Имаше четири стари подофицери
избягали от 24 пехотен полк с оръжието си: Пеню Шиваров,
Петър Ангелов, Цено Куртев и Димитър Христакиев, меди
цински фелдшер. Същата вечер пристигнах и аз. Отиваха да
бомбардират влака на гара Черкезкьой, Чаталджанско. По
молих Герджиков да ги придружа и аз. От първо не приема
ше, защото бях женен, а те били все ергени, нямало кой да
плаче. Аз настоях и той се съгласи. Бяха на четири групи, аз
отидох в групата на Герджиков. От Пенека заминахме с че
тири [ма] куриери за всеки случай. При с. Странджа, Миденско, Герджиков предупреди четата: „Ако някой се чувствува
изморен, ако го е страх, въобще ако не иска да продължи, да
се обади, докато сме още близо, да се върне.“ Всички отгово
риха „Напред“. Щом се мръкна потеглихме с един силен ход.
Почна да вали дъжд. След около половин час четата спря,
събрахме се всички и съобщиха, че Юрдан Божков от Пловдив
не може да върви, имал стар ревматизъм. Правихме, струвах
ме, но не можа да върви и никой не иска да- го придружи, да
се върне назад. Христо Арнаудов предложи цялата чета да
се върне до Колибите Апартес от района. Аз понеже се при
съединих от Урумбеглия, заявих, че аз ще се върна вместо ця
лата чета. Герджиков ги покани, „щом каза Ташев се връща,
ще се върне и един от куриерите, ако и някой друг желае да
се върне с тях“. Фелдшерът поиска да се върне, понеже се чув
ствувал изморен. Герджиков ме потегли настрана и ми преда
де поверително: „Ако Юрдан не може да върви ще го убиете,
ако върви, ще го заведете в с. Пенека и ще го оставите там.
Юрдан щом си почина пожела да върви. Направихме му па
терица и потеглихме. Щом пристигнахме в Колибите Апар
тес, качихме го на кола и го отнесохме в с. Пенека. По пъ
тя аз му пеех: „Де се е чуло и видяло комита на кола да го
носят, както ми Юрдан Божков от Пловдив“. Герджиков ми
каза още: „Юрдан ще оставите там, а вие веднага ще замине
те за с. Велика (балканско село). Ако турците открият чета
та и почнат да арестуват населението от района, във Вели
ка ще обявите въстанието“.1 Щом потеглихме от Пенека зава
ля сняг със силна виелица. Като пристигнахме във Велика,
забелязах, че всички домакинства усилено печаха сухари. Бла
годарение агалъка на турците, не можеха да ги открият. Че
тата благополучно се завърна във Велика и се избегна преж
девременното въстание по сред зима и при дълбок сняг. От
село Велика заминахме 6 човека от четата за Бунархисарския
район с войвода Коста Калканджиев, с четата бе и Стоян Пет
ров. Калканджиев не бе добър за възложената му работа и не
я изпълняваше. Обичаше да пие ракия и да агитира между
младите жени. Беше станал за подигравка. Към края на ме
сец април 1903 година Околийският комитет изпрати Стоян
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Петров и мене в България, за пушки. В Бургас се срещнах с
Герджиков. Той ми каза, че Бунархисарско няма да го въоръ
жаваме, защото има много турски села. Останах при него и
пренасях оръжието, което пристигна от Ямбол и Варна за с.
Гергебунар, Бургаско. Към края на май Герджиков ме изпрати
в с. Къзяклисе на турската граница, да науча за последствията
от Коевската афера — Лозенградско. Там намерих много бе
жанци — повечето от селата Каваклия и Ениджия, най-големите села от Лозенградско. Там бяха и четите на Лазар Мад
жаров, Яни Попов, Коста Тенишев и др. Маджаров ми съоб
щи, че са осъдили Кадинова на смърт и ще го убият. Турчите
след като ликвидирали селата замесени в Коевската афера,
изпратили войски в с. Ениджия, обискирали го, ограбили го,
направили ред мръсотии и заминали за Каваклия. Кадинов
решил да се запази населението на Каваклия и да се избегне
позора, който са претърпяли ениджийци. Повикал някои от
първенците и им съобщил намерението си. Първенците се съг
ласили, и че рушфета в лири ще бъде от тях какъвто и да е,
само войска да не влиза в селото.
Щом пристигнала войската Кадинов запитал офицерите, за
що искате да обискирате селото. Търсим оръжие казали му
те. Той им заявил, че населението е готово да си предаде оръ
жието, което имат. В него момент са били обещани и лирите —
рушфета. И пазарлъка станал. Те въоръжените избягали в
България с четата. Вечерта било наредено, всеки който има
ловджийска пушка, пищове, ятагани, Мартини, па и някои крим
ки останали от Руско-турската война, ще ги занесе и остави в
училището, без някои да ги приема. Сутринта натоварили ос
таналите пушки на една кола, съставили протокол и замина
ли за Лозенград. Запитах Маджаров, дали Кадинов с тази си
постъпка е направил предателство или е спасил населението
от грабежи и разни мръсотии, даже е запазил престижа и на
самата организация и ако те изпълнят присъдата и ако аз ос
тана жив след въстанието, това убийство ще го направя въп
рос. Маджаров помисли малко, пусна кълбо дим от цигарата
си и каза: „Щяхме да направим още една голяма грешка, ако>
не се срещнахме“.
От село Гергебунар заминахме за Турция около 150 чове
ка. На конгреса на Петрова нива към края на месец юни бях
делегат. Всички делегати гласуваха за въстанието, освен Ди
митър Катерински от Свиленград.2 Лозенградския окръг бе
разделен на 14 боеви участъци. Герджиков предложи на мене
Величкия участък, но аз отстъпих на Стоян Петров, като по-голям от мене [във] войводството (беше лежал в Лозенградския
затвор). Аз му станах помощник. От Петрова нива заминах
заедно с Герджиков за България. В Бургас събрах около 90
и няколко човека почти от Бунархисарско, избягали след Коев171

ската афера. Въоръжих ги в Аланкайряк, Бургаско. Пунктов
началник беше Георги Попаянов от Малко Търново-. Пушките
бяха почти „кримки“ с изключение на 3—4 „Мартини“ и ня
коя „бердана“. Всеки четник носеше в раницата си по две бом
би. Щяха да бъдат използувани във време на въстанието. През
границата ме изпрати един македонец на име Карчо, бил чет
ник в четата на Гоце Делчев. Към 15 юли пристигнахме в на
шия район в с. Маглаково, Малкотърновско. Заклаха една яло
ва крава, само че бъчва вино нямаше.
На въстанието нападнахме аскера в гръцкото градче Инджекьой, Визенско, на полите на Странджа планина. В напа
дението взе участие и членът на Боевото тяло Стамат Икономов.
Нападението излезе успешно. Жертва дадохме един убит, Ни
кола Панайотов Саракчиев от Бунархисар и един ранен. Пре
ди нападението помолих Икономова да ми разреши с няколко
момчета да нападнем аскера в с. Куредере, Бунархисарско, не
се съгласи, понеже не било предвидено в общия план.
Последна се изтегли в България нашата чета, след завзе
мането границата от турските войски. Икономов ки съобщи:
„Границата заета, гледайте да се спасите“. Съобщихме на на
селението в боевия участък и решихме: младите с четата да за
минат за България, а старите ще останат в селата си. Потег
лихме. Не щеш ли, от другите села, които останали почнаха
да се присъединяват към нас и се събраха едно голямо мнозин
ство: мъже, жени, деца, добитък и пр. Решихме, четата ше за
мине границата дене за по-удобно. И си казахме: „Ще стане
едно голямо чудо, ако ги спасим, ако ни нападнат аскери, пак
ще бъде чудо — убийства, страх, плач и ридания и пр“. На
ближихме на два километра от границата. Край един дол на
една поляна имаше и течаща вода, направихме една голяма
почивка. През това време съобщихме на българския пост и от
там дойдоха няколко войника на помощ. Пристигнаха и ня
колко- момчета от четата на Георги Кондолов. След почивката
хайде напред четата, няколко души преден патрул, един за
ден, а останалите ог двете страни във верига, а жените и де
цата ще продължават напред. (И заминахме! При преминава
нето на границата никакъв турски войник не се яви. Сигур
са си казали: „да се маха това бунтарско племе от главата
ни“. Вечерта починахме при Зеленковата река, Аланкайряшко
землище. Сутринта Паскал Иванов от Лозенград, от четата на
Георги Кондолов отиде да си мие лицето на рекичката, какво е
правил, пада револвера от кубура, ударил се на камък и патро
на право в сърцето и докато отидем, намерихме го мъртъв. Не
щастие — револвера на Кондолов и само един патрон и можа
да го убие. Погребахме го край Аланкайряк, на една поляна.
След два три дена четите решихме: да нападнем един грани
чен турски пост и [да] го унищожим и пак да се върнем в
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България, за да предизвикаме турските войски да навлязат в
България. Нищо не излезе. Пристигнаха от Бургас войски и ни
разгониха. По-добрите пушки скрихме по къщята, а останали
те бяха конфискувани. И така трагично свършихме с въстание
то през 1903 година [...]
[...] Пропуснах да отбележа една случка, не толкова инте
ресна, колкото трогателна. Преди да заминем през границата,
след въстанието с народа, минавахме реката Велека, зададо
ха се четири коли товарени с мамули, от гърци от с. Костй,
Василиковско. Аз бях началник на задния патрул, всички бя
ха около 15 човека, мъже, жени и деца. Съобщих на войвода
та, какво да правим. Той нареди да се избият всички. Отидох
ме с три момчета при колите, те нещастните бяха се вдървили от
страх. По пътя казах на момчетата, казах им, че не мога да
изпълня заповедта, че няма да я изпълним. Щом видях хора
та толкова изплашени, много ме трогнаха и веднага им заго
ворих по гръцки — нищо лошо няма да ви направим, не се
плашете. Успокоиха се малко. Казах им, ако има в Кости, Ва
силиковско, войска или жандармерия да не казват. Една от
жените държеше на ръце дете на около една година. Аз много
се трогнах и от мъка поставих ръката си на главата му. Май
ката схвана мъката ми и запита: „Женен ли си?“ Казах й —
да, имам две деца, малкото е като вашия. Те са в Лозенград
сега. Там е наводнено с албанци, Бог знае какво е станало с
тях. Очите ми почнаха да плачат въпреки волята ми. Те про
тегнаха ръка за сбогуване, разплакаха се жените и ми зацелуваха ръка. Аз целунах детето по главата и се разплаках.
Тръгнахме. Главата ми бучеше. Жените ме утешаваха с
думите: „Вие спасихте нас, Господ ще спаси семейството ви“.
Заповедта на войводата не изпълнихме, но спасихме живота
на 15 души.
1948, Созопол.

Тракийски научен институт. Оригинал. Ръкопис.

БЕЛЕЖКИ
1 М. Герджиков не е могъл да даде такова указание. Походът към
ж. п. линията при Черкезкьой става през м. февруари 1903 г., а решение
то за въстание в Одринско се взема през м. юли на конгреса в местност
та Петрова нива на Странджа планина. На този конгрес е избрано Главно
боево тяло в състав: М. Герджиков, Л. Маджаров и Ст. Икономов. Кон
гресът възложил на Боевото тяло допълнително да определи деня, в кой
то ще се обяви въстанието. Вж. Хр. Силянов, Спомени от Странджа, С.,
1934, с. 27—42.
2 По подробно вж. Ив. Орманджиев, Приноси, кн. III, София 1933, с.
258—259.

ДУШО ЖЕЛЕВ

Душо Желев е роден в с. Еркеч, Анхиалско (Поморийско).
Той е един от основателите на Тайния революционен кръжок
„Трайко Китанчев" в Самоков. В освободителните борби на
българите в Македония и Одринско участвува от 1901 до
1907 г. Бил е войвода в Малешевско, Кратовско и Тиквешко.

СПОМЕНИ ПО ОСВОБОДИТЕЛНАТА БОРБА
НА МАКЕДОНИЯ И ОДРИНСКО ОТ ТУРСКО РОБСТВО
ЗА ВЪСТАНИЕТО 1903 ГОД.

Имало взето от някои фактори решение за въстание, което
да се обяви на Илинден — не знаехме нищо, аз поне не знаех,
но предполагам, че ако другите го знаеха, то щях да го зная
и аз. Така че не особено бързахме със заминаването си, а се
стремяхме да можем да си доставим нужните материали в
достатъчно количество.
Чак след като другарите ни в западна и югозападна Маке
дония разтърсиха горските усои с гърмежите на пушките и
бомбите, когато Пито Тули развя знамето на свободата в Кру
шово, тогава стана известно, че този край е въстанал и води
ожесточена борба на живот или смърт.
Тогава ние усилихме приготовленията си. Изпратихме ан
гажираните от четите хора около 250 души в чифлика на Вла
димир Бобчиевски към с. Муси бей (Радомирско), където бя
ха постепенно складирани всички необходими материали, оръ
жие и дрехи.
Образуваха се пет чети с войводи: Хр. Чернопеев, Петър
Самарджиев, Никола Жеков, капитан от артилерията Тренев
и Панайот Байчев и една чета — нарекохме я техническа, съ
ставена от по-интелигентни момчета, която се грижеше за по
ставянето на мини и възпламеняването им когато трябва с
електрически ток. За тая цел разполагахме с две електрически
машинки и достатъчно количество жица.
Началник на тая чета бях аз, като най-добре запознат с
минното дело и много динамит и бертолетова сол бяха минали
през ръцете ми за пълнене на бомби.
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Имахме също и санитарно отделение, запознато с обязаностите си от студента по медицина в Петроград — Милан
Стоилов от гр. Кукуш, който беше и техен началник. •
. Всяка чета беше разпределена на десетки и всяка десетка
имаше своя десетар, избран из между по-старите и опитни чет
ници, а главнокомандующ на всички беше Чернопеев, а заед
но с началниците на четите образуваше се нещо като военен
съвет.
Така подредени четите, въоръжени всички с манлихерови
пушки е 250—300 патрона и по две бомби, потеглихме от Му
си бей, като останалите материали — бомби и патрони натова
рихме на дванадесет коня, наети от Муси бей и се отправих
ме към границата. Същата нощ стигнахме в една спиртна фаб
рика под с. Слокошница (Кюстендилско), в чийто широк двор
се настаниха четите. През деня донесе се от Кюстендил хляб
и суха храна с каквито се запасихме за няколко дена. След
добрата почивка във фабриката вечерта потеглихме и с голе
ми усилия стигнахме до с. Червена ябълка, а от там през дру
гата нощ бяхме в с. Сажденик — последния пункт за премина
ване на границата.
Там заварихме четата на Кочанския войвода Дечо Коцев
с двадесет души, който дочака да замине с нашите чети.
.
Налагаше се да освободим наетите от Муси бей коне, но
в Сажденик не намерихме коне да ги заменим, затова оста
ваше да повърнем само стопаните, а конете да задържим. Това
предизвика голямо недоволство, но нямаше какво да се пра
ви, иначе трябваше да се лишим от запасните материали. За
тяхно или наше щастие и на това положение се намери изход:
един селянин от Сажденик ни съобщи, че в планината има
ло около 50 коня, пасли без пастир, принадлежащи на каракачани, които се били установили със стадата си в планината.
Слушал бях от конекрадци как крали коне, как ги ловили
и пр., но никога не съм мислил, че и аз ще си послужа с конекрадство, което обстоятелствата ми наложиха да направя. На
правеното предложение от селяните да се възползуваме от те
зи коне се видя възприемчиво на Чернопеев, пък и останалите
нямахме нищо против когато е въпроса да се намери средство
и начин за пренасянето на материалите, от които щяхме да
имаме такава .голяма нужда. Оставаше да отиде един от вой
водите с команда четници да заловят и докарат дванадесет
коня. Не знам защо, но другарите посочиха мене като най-май
стор на тая работа и настояваха да отида.
Нямаше какво да се прави. Под общите закачки на Пешо,
Жекоолу, Чапрашиков и др., аз взех 15 души четници, снабдих
се с 12 юлара (въжета) и един селянин ни поведе към пас
бището на конете, чиито големи звънци чухме още отдалеч.
Беше хубаво се стъмнило. Ний прибрахме конете, прикарахме
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ги при една дълбока долчина й ги заобиколихме от всички стра
ни. Под указанието на селянина заловихме 11 хубави здрави
коня и едно муле, наметнахме им юларите, въпреки упорство
то им и когато ги заведохме в бивака на четите всички спяха.
Събудих Чернопеев и му казах за докараната плячка.
Разбудиха се и другите войводи, излезнаха да видят сто
ката, одобриха я и я откарахме в близката горичка, която на
правихме коновяз на обоза си. На другия ден ги пробвахме с
въжените им поводи и всички се оказаха добри носачи, с из
ключение на един кон, който не се съгласи да носи тежестта
на два сандъка бомби, които щом му завързахме на самара и
го подкарахме, започна да скача, изправи се на задните си
крака, за миг стремглаво хукна да бяга, като повлече след
себе си четника, който го държеше. След няколко секунди ка
то вихър се понесе по баира, освободил се от товара си и са
мара, чийто каиши се изпокъсаха и той падна. Гледахме го
как свободно развява гривата си докато се изгуби от погледа
ни, но не го преследвахме — оставихме го да се радва на сво
бодата си, извоювана с такъв риск и усилия.
Същия ден изпратихме обратно кираджиите на Муси бей,
с голи ръце, защото нямайки други самари, ние задържахме
техните. Така се снабдихме със собствен обоз, за обслужване
то, за който определихме нужното количество четници.
Вечерта, ако не се лъжа беше 3 септември 1903 г.. още не
стъмнило се ние бяхме съвършено готови за път и потеглихме
по стръмната пътека, извиваща се като змия по склона на
Осоговската планина.
Времето беше значително топло. Под тежкия товар пот се лее
по челата, краката умаляват, но момчетата ободрени от ми
сълта, че отиват на роба помощ да дадат и от тежка тирания
да го отърват — не чувствуват умора — бодро крачат напред.
След няколко почивки изкачихме върха, където две успоредни
пътечки разделят поробената Македония от княжество Бъл
гария.
Потулени зад гората почакахме докато един четник от пред
ния патрул, състоящ се от няколко изпитани стари четници, се
завърна и съобщи, че не се вижда нищо опасно. С него зами
наха две десетки, които залегнаха на две страни, патрула про
дължи пътя си, воден от опитен куриер, а след това се извър
вя и цялата чета помежду залегналите десетки, които послед
ни се наредиха след обоза.
Движим се както винаги един зад друг на дистанция една
крачка, която според случая се увеличава. След четата върви
обоза, а след него и задния патрул. През първата нощ стиг
нахме в местността Хамеринката — гъста букова гора ни при
криваше от неприятеля.
Нашият „военен план“ се състоеше в следното: всички че176

ти задружно пристигаме в Струмишко. Подкрепени от селски
те чети, каквито в Струмишко имаше организирани почти във;
всяко село, през една нощ ще нападнем град Струмица, ще
парализираме дейността на войската и стражата, завземаме ка
зармите и складовете, заграбваме намереното оръжие, с кое
то ще въоръжим селяните, с които ще подсилим съразмерно че
тите и от образувания така революционен оазис разширяваме
дейността си във всички направления. Всяка чета ще се зае
ме с отделна задача. По такъв начин ще нахлуем към Радовишко, Петришко, Дойранско, Малешевско и навсякъде при
бираме местните селяни, които бяха от по-рано снабдени с
оръжие.
Турските села трябваше да се обезсилват като се обезоръ
жават. Действувайки бързо, трябваше да изненадаме против^
ника и да не му дадем възможност да групира силите си, кои
то според проучванията ни не бяха твърде големи, с изключе
ние на Кочанско, където като погранично имаше натрупано
около 15 000 (петнадесетхилядна) армия.
В подробности всеки началник на отряд трябваше да се
съобразява с обстоятелствата, при които действува и съобраз
но с това да взема съответни мерки.
Трябваше да се бърза да се доберем до Струмишко, зато
ва оше добре нестъмнило се и ние потеглихме на път, с наме
рение да преминем кочанското поле и се хванем за склонове
те на Плачковица, в която имахме надежда, че ще ни приюти
както квачка дребните си пилета. При все, че имахме вода
чи, които добре познаваха местностите, през които се движим,
пътуването не особено ни спореше. Едвам бяхме стигнали в
една махала от с. Полаки, с. Пресека и нощта се извървя —
оставаха още няколко часа да се разсъмне — съвсем недостастъчно време за да слезем в полето, камо ли да го пресечем за
да прекараме настъпающия ден в тая махаличка, състояща се
от 5—6 къщи, та през идущата нощ да можем да се изкачим
по-високо в Плачковица.
Понеже четата беше доста големичка, то всички кошари и
къщи бяха напълнени, а отвън се движехме преоблечени в сел
ски дрехи няколко души.
За храна на четата бяха заклани осем овена, които се ва
ряха в няколко котела, наредени един до друг. Всички почи
ваха и аз също бях си легнал в двора под тясната сянка, хвър
лена от зида на кошарата и едва задрямвах когато се добли
жи до мен един селянин и ми каза: „Братче, турци идат.“ Аз
станах веднага и го запитах къде са и много ли са. „Не са мно
го 7—8 души са, трябва да са бегликчиите“, поясни селянина.
„Нищо, успокоих го аз, лесно ще се разправим с тях“ и го
въведох в стаята където почиваше Чернопеев с предрешените
другари. Разбудих Чернопеев и му казах за донесението. Излез12. Илинденско-Преображенско въстание
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нахме навън и видяхме турците още далеч — идат право към
махаличката. Решихме да не вдигаме голяма тревога с цяла
та чета, а само ние, които бяхме навън да им поставим заса
да и ги заловим. Останаха 4—5 души зад ъглите на къщите,
■срещу които се направляваха турците, а аз и Петър Самарджиев се закрихме зад други къщи, за да им пресечем пътя от
другата страна. Току завих зад къщата и се разнесе силен
гръм от мартина. Турците, подозрели, че срещу тях не са мир
ни селяни откриват огън, който веднага се последва от крех
кия трясък на няколко манлихерки. Аз изскочих пред къщата и
■ето двама души. Единият от тях гръмна насреща ми, облак
дим ме засипа, през който едвам ги видях, че бягат зад къща
та и гръмнах веднъж. Спуснах се зад ъгъла на къщата и нов
облак дим ме засипа от дадения изстрел. Виждам под стряха
та на къщата долепени до стената силуети на двама души и
започвам да стрелям и съвсем ниско ту в единия, ту в другия,
■съобразявайки, че ако бавно се разправям с единия, то дру
гия ще ме убие. Гледам, че единият без да обръща внимание на
куршумите, които кой знае къде отиват, та не попадат в него,
прави големи усилия да извади патрон от патрондаша си, но
не успява защото патроните отдавна не са вадени, зеленясали са и са се слепили с патрондаша.
От бързото стреляне не усетих кога е изпаднала тенекиена
та кутийка, в която се събират пет патрона, след изгърмяването на последния патрон от нея, но като дръпнах спусъка
и ударника тропна на празно, разбрах, че пушката ми е праз
на, но нямах възможност да търся други патрони да я пълня,
защото агата успя най-после да извади патрон и се готвеше
да го пъхне в пушката. Ето случай когато можех да си послу
жа с шашката, която толкова време носих, а за проклетия се
га бях оставил, защото неудобно беше със селски дрехи и шаш
ка. По навик пипнах се за нея, но като я нямаше, блъснах с
приклада противника си и побягнах. Бях успял да се закрия
зад ъгъла на къщата, когато се разнесе гръм от мартина и за
пуши зад мене. Напълних веднага пушката си, показах се зад
ъгъла и виждам, че турчина бяга. Прицелих се, гръмнах и той
падна, подраска малко с ръце и пак стана и побягна. Друг из
стрел, даден от другари, които бяха наизскочили от кошарите
и къщите, го повали неподвижно на земята.
Всичко това ставаше много по-бързо отколкото се разпра
вя. През това време виждам, че още някои от турците продъл
жават да бягат, докато посипвани с куршуми падна и послед
ният.
Обръщам се назад, виждам човек до стената на къщата, раз
гръща си голи гърдите, кръсти се и повтаря: „Християнин съм
■бе, християнин“. Оказа се, че той бил вторият човек, от двамината, на които аз стрелях и съм го ранил в крака. Бил бъл
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гарин, когото турците водели със себе си да им показва пъ
тищата. Поведох го към мястото дето бяха се събрали някол
ко души при Чернопеев и виждам, че те държат едно заптие,
когото заловили жив. И той бил българин от Радовиш — стра
жар на турска служба. Не го убихме, взехме го с нас и добре
се сражава срещу турците в последвалите няколко сражения,,
а ранения оставихме да си отиде.
Ясно беше, че гърмежите на станалата престрелка са раз
тревожили аскера, находящ се не твърде далеч от нас, уста
новен на застави и очаквахме не след много да се притече, за
това побързахме да се изкачим на височината над махаличката като преди нас изпратихме селяните да отидат по други ма
хали.
Малцина се запасиха с храна от врящите на огъня котли,
при все че гозбата беше почти готова, защото времето беше
много топло, товарът ни твърде тежък, за да може още да се
увеличава, пък и баира, който предстоеше да изкачим, беше
доста висок.
Цели потънали в пот изкачихме баира. Чернопеев разпоре
ди кой коя част да заеме и започна веднага окопаването. Аз
с хората от техническата чета се заех да поставя фугасите, го
тови да се възпламенят когато стане нужда.
Почти приготовленията бяха вече привършени, когато ви
дяхме, че едно отделение от около 200 души аскер се прибли
жава към къщите, които ние бяхме напуснали. Още от далеч
разпръснаха се във верига, заобиколиха махаличката и поч
наха да се приближават много предпазливо към къщите.
След малко събраха убитите седем души, изнесоха ги на
гумното (хармана) над къщата и ги наредиха един до друг.
Всичко ясно виждахме с биноклите, но и те виждаха нашите
приготовления.
Аскерлиите се разпръснаха из къщите види се да заграбят
нещо каквото им се хареса от бедната селска покъщнина и
дрехи.
След няколко минути се издигна черен облак дим, разкъс
ван от червените езици пламък. Подпалена беше една купа
слама. Не след много запушиха и къщите. Ясно беше решение
то им да изгорят напуснатите жилища. Излизащият от тях пу
шек се повлече по недрата на височината, подкарван от лекия
южен ветрец, а над зданията се виждаха огнените езици, вър
тящи се във всички направления, като че ли ревностно се стре
мят да докоснат и пометат всичко, което цяло семейство с дъл
гогодишен черен труд е можало да прибере.
Разнесе се силен гръм на експлоадирала бомба от случай
но, пък може би и съзнателно забравена раница. Аскера, из
плашен, се дръпна назад, но бърже се убеди, че не представ
лява голяма опасност и се прибра на групички. Къщите, об
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хванати ту от черен дим, ту от червени пламъци, рухнаха на
земята и се обърнаха на пепелище.
Слънцето почти захождаше, когато от другата посока се
зададе друг отряд войска, навярно от някоя недалечна заста
ва и като ни видя застана доста далече от нас, а след малко
потегли и първия отряд и се доближи до нас на около един
километър. Залегнаха без да дадат нито един изстрел.
Настъпи здрач. Видяхме ги след малко и едните, и други
те се оттеглиха назад. Ние като прибрахме всичките си ма
териали и заложени фугаси, наредихме се в походен ред и
тръгнахме да заемем по-удобни позиции, където да можем до
стойно да посрещнем многочисления аскер, какъвто очаквах
ме, че ще се събере през нощта и ще ни нападне сутринта.
Изкачихме се на един висок баир с плосък връх, от една
та страна, на който се спуща един объл хребет и свързва друг
подобен връх по-нисък от първия, а двата заедно образуват
нещо подобно на седло. На първия — по-високия баир остананаха Хр. Чернопеев и четите на Никола Жеков и Панайот Бай
чев, а останалите заехме по-ниския баир. Започна се направа
на окопи, поставяне на фугасните инсталации и др. подобни
приготовления за даване достойно посрещане на противника,
който не закъсня да се появи.
Още рано сутринта преди изгряване на слънцето, забелязахме приближаването от няколко страни на многочислен ас
кер, който се насочи право към височината, която се заемаше
от трите части, заедно с Чернопеев, на която високо издигна
тото червено революционно знаме с разярения лъв и надпис:
„Свобода или смърт“ се развяваше от сутринния прохладен
вятър.
Не чакахме много. Силна пушечна стрелба разтърси окол
ността. Откриха огън от доста далечно разстояние, като че ли
искаха да кажат „виждате ли ни, ето че идем“. Баира продъл
жава да мълчи, само знамето плющи, развявано от вятъра и
вдигано все по-високо от достойния знаменосец Григор Зверката.
Още отдалеч искаха да демонстрират военното си изкуство
при настъплението: едни части с честа стрелба да парализират
неприятеля, а други групи в колони настъпват и като доста
тъчно приближават баира, започват от своя страна силното му
обстрелване. По такъв начин даде им се възможност да се приб
лижат значително и се настаниха в не твърде изгодни пози
ции, защото оттам не се виждаше нищо. Но щом направиха
опит предните им части да се приближат още повече и изчез
наха на открито, веднага ги посрещна силен гръм и мощно
„ура“ разцепи въздуха. Настъпи смут в редовете на аскера,
побягнаха назад, като оставиха няколко убити, а ранените се
виждаха как е мъка се опитваха да догонят другарите си. То180

ъа особено ясно се наблюдаваше от нашите позиции на дру
гия баир, който продължаваше да мълчи.
Така започнатото сражение, види се указа разположението
на четата и те започнаха да обграждат върха, така че не след
змного време появи се аскер и от другата страна на върха,кой
то се разви в по-дълги вериги и започна обсадата, като види
■се намери за необходимо да заеме стратегическия връх, като
не подозираха, че той е зает от други части на четата. Там
•се бяхме окопали доста удобно, като използвахме и част от ста
ри аскерски окопи и се спотайвахме.
Един гол, конусообразен хребет водеше от гората право
на върха, на който сме се разположили ние около 100 души,
него искаше да заеме аскера, за да може да обстрелва и от
към тази страна другия връх, където са Чернопееви. По този
хребет започна да се изкачва аскерът, държейки се от дясна
та му страна, за да не бъде забелязан откъм Чернопеев — без
да знае, че се излага много добре на нашите куршуми.
Взе се решение никой да не стреля докато не се прибли
ж ат съвсем близо до нашите позиции и всеки да се снишава
колкото може за да не бъдем забелязани. По такъв начин
дочакахме първите редици да се доближат на около 100 метра.
Всички пушки бяха насочени в тях и когато десетката на
■Сандо Китанов,, към която бяха се приближили най-много да
де един залп то мигновено' загърмяха от всички страни и баи
ра екна от мощното „ура“, подвзето и от другарите на другия
баир. Още от първите изстрели паднаха доста убити и ранени,
а другите изненадани от неочакваната среща, бягаха към го
рата, като оставяха след себе си убити и ранени. Чак след ка
то се закриха в гората започнаха да стрелят, а пък ние порядко им отговаряхме, защото не виждахме никого.
Пространството между гората и окопите ни беше обрасна
ло с гъста висока папрат, в която на няколко места постави
хме по няколко големи бомби, подпалването, на които ставаше
от окопите ни с електрически машинки.
Ясно беше, че аскера в гората се увеличава, защото стрел
бата ставаше все по-честа и започнаха да правят опити да ни
атакуват, пълзейки из високата папрат. Местата на бомбени
те гнезда бяха отбелязани с побити при тях високо издънки,
отсечени от гората.
И когато към два часа след пладне една група смелчаци,
подтиквани от началниците им, се опита да ни атакува и със
силна стрелба от цялата гора успяха да достигнат първите
редици от бомбените гнезда, те изведнъж се възпламениха и
се вдигна такъв силен гърмеж, като че ли гръмнаха няколко голямокалибрени оръдия. Целият баир се затресе. Продължи
телно „ура“ се подвзе от четниците от двата върха. Какви са
били пораженията — не знаем, но ефекта беше голям, упла
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хата силна. Близо половин час не гръмна никаква пушка. За
почна пак рядка стрелба, която постепенно се усили. Към 4
часа заваля силен дъжд. Откъм гората започна такава сил
на стрелба — отделните изстрели се сливаха в едно непрекъсна
та гърмене, Също така и на другия баир стрелбата се усил
ваше.
Нов опит за атакуване от още по-многобройна група аскер
се направи. Със силна стрелба и псувни и закани, приближа
ваха се стремително към нас, когато вторият пояс от бо^лби
се възпламени и последва още по-силен трясък, защото тук
бомбите бяха повече. Пак настана временно затишие. На но
ва сметка започна стрелбата от гората. Когато след малко
дъждът се усили, усили се и стрелбата и предприеха нова още
по-голяма атака, която отбивахме с хвърляне на малки и валчести бомби, тъй като третия пояс бомбени гнезда не можаха
да се възпламенят, понеже случаен куршум прекъснал едната
жица от електрическата инсталация. За да не се измокрят фи
тилите на бомбите и кибрита, то събрахме ги на няколко места,
от където само по-опитните другари си служеха с тях, покрити
с мушами, окопите ни се завириха с вода.
През целия ден ожесточен бой се водеше и на другия баир,
но там аскерът не успя да се приближи до четата, понеже би
ваше излаган на открито и неминуемо поражение.
Със завършването на деня намаляваше постепенно и стрел
бата, а когато се стъмни, тя съвсем стана рядка, особено от
страна на четите, които едва се обаждаха, за да засвидетелствуват съществуването си.
Настъпи веднага мрак. Дойдоха при нас пратеници от Чернопеев три момчета и ни съобщиха, че Чернопеев поръчал да
прекратим стрелбата, да се съберем и подредим за път. Тък
мо бяхме готови, ето че всички четници от другия баир наче
ло с Чернопеев дойдоха. Събрахме се всичките войводи на
съвещание и решихме да се изтеглим от тук и да отидем на
Юрушките гробища — един хълмист връх, естествена крепост,
почти недостъпен за атакуване.
Излъчихме трима по-опитни четници под мое ръководство за
преден патрул и при водачеството на четника дядо Нешо от
близкото село Мишино, който донякъде познаваше местата,
потеглихме. Нощта беше тъмна като в рог. Една крачка пред
себе си не можеше да се вижда, затова пътувахме хванати
един зад друг.
След доста дълго лутане, водени от дядо Нешо, който от
голямата тъмнина беше изгубил представа като къде се на
мираме, забелязахме, изглежда доста далеч, гори огън, за
който дядо Нешо предполагаше да е някой овчар от с. Цера,
обаче като се приближихме още малко, огънят се оказа близо
пред нас. Спряхме се. Доближи се дядо Нешо до огъня и виж
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да, че има няколко огъня и покрай тях лежи аскер. Връща
се, дръпва ме назад и ни съобщи за видяното. Спряхме чета
та и съобщихме на Чернопеев какво има при огньовете. Съб
раха се всички войводи на съвет и се реши да нападнем спящия
аскер, обаче дядо Нешо му се видя това решение не твърде
уместно, като изтъкна съображенията си, че понеже имаме
много неопитни другари, то акцията няма да излезе толкова
сполучлива, затова даде съвет да се отстраним на известно
разстояние и да се излъчат старите опитни четници и с тях
да се направи нападението. Видя ни се доста уместен този
съвет, възприехме го и под предупреждението „много тихо!“,
което се предаде шепнешком по цялата редица, започнахме да
се отдалачеваме от това място и не след много стигнахме до
гора. Спряхме се. През това време като заваля един силен
дъжд, изсипва се като из ведро. Насядахме очаквайки да пре
стане дъжда.
След малко гръмна една пушка и веднага се загърмя
толкова силно и доста близо до нас. Наскачахме всички и се
опитахме да се отдалечим. Настана суматоха. Едни от четни
ците нагазиха в гората. Чернопеев, свирейки с известната на
всички четници свирка, с гласът на нощната птица „хулувейк а “, върви в друга посока и свиква другарите след себе си.
Тръгнах и аз нататък, заедно с няколко четници и попаднахме
в един дълбок дол. Стигнахме дъното и започнахме изкачва
нето на отсрещния бряг. След като на няколко пъти от среда
та на брега се връщахме хлъзгайки се до дъното най-после из
драскахме и се намерихме на една равнинна — полянка. Там
намерихме най-важния за случая дядо Нешо, а също и Делчо
Коцев, Крум Чапрашиков и др. около 10—12 души. Седнахме
на полянката, изчакахме. Понеже навсякъде около нас ехтеше
от силната стрелба, то решихме да не мърдаме от тук, докато
не виждаме какво има пред нас, иначе рискувахме да се на
тъкнем на някоя засада. Налягахме. Не след много зашумоли
се наблизо — човек ходи през гората. Обаждаме му се със сиг
нала — крякане като жаба. Насочва се към нас и като дохож
да, казва кой е, но в тъмното не може нищо да се вижда. Ляга
и той при нас. По такъв начин през нощта на същото място
се събрахме около 40 души. През цялата нощ силната стрелба
оглушаваше околността.
Познаваше се, че скоро ще се разсъмне, при все че тъмни
ната беше непроницаема. Изведнъж силен залп от много пуш
ки се разнесе недалеч от нас. Всички наскачахме — питаме
дядо Нешо не може ли да се ориентира къде се намираме,
като има предвид на къде се движехме от мястото на сраже
нието. Дядо Нешо се позамисли. Незнанието си изказа с едно:
„Па еба ли макя му! Да вървим по-нататък, та каквото господ
даде.“ Поведе ни през гората право нагоре по един доста стръ
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мен баир. Постепенно започна да се разпръсква мрака, зората
се сипна — настъпи денят. Преминахме изпречилия се пред нас
доста дълбок дол, вървим по насрещния му склон през все
по-рядка гора и изведнъж засвирва тръба. Веднага насядахме
и виждаме насрещния гол баир почернял от аскер. Съвсем пред
пазливо запълзяхме нагоре през рядката гора, с намерение да
се доберем до Юрушките гробища — скалистия връх, на който
бяхме взели решение да се укрепим, като много изгодна ес
тествена крепост.
Бяхме значително го наближили, забелязахме, че по върха
се движат хора и предположихме, че Чернопеев или други
части от четата са ни изпреварили и са заели върха, обаче
като ги разгледахме с бинокъла, оказа се, че е аскер. Повър
нахме се по-навътре в гората да се посъветваме какво да пра
вим. Решихме да преминем пълзешком не много широката,
но дълга поляна, която се спуща от Юрушките гробища и да
се отзовем на отсрещния й ‘край, от където започва гъста едра
букова гора, която аз добре познавах от по-рано и да докажа
на другарите си, че съм ориентиран къде се намираме, заве
дох ги на едно място където съм денувал по-рано и раздавах
пушки и патрони. Като разровихме намерихме картонени пачки
от кримкови патрони, които бяхме заровили в шумата след
раздаването на патроните.
Навсякъде беше тихо, никаква стрелба не се чуваше. Обла
ците почнаха да се разкъсват и слънцето проблесна. Провре
ните му лъчи между клоните на буките падаха на земята и
огряваха малки кръгчета от нея. Четниците се настаняваха там,
за да подсушат дрехите си — бяха мокри до кожата. Седнах
ме не повече от два часа и изведнъж се разнесе силна стрелба.
Всички наскачахме и набързо се пристегнахме. Стрелбата се
разшири на по-голямо пространство. Посъветвахме се с Делчо
Коцев и предложихме веднага да отидем на помощ. Някои
от другарите, особено десетника Диню от Кукушко, съобрази
ха, че едва ли ще можем да очакваме някаква помощ, защото
никак не можеше да се разбере, къде се намират нашите дру
гари и как е разположен аскера, защото навсякъде се гърми,
В голяма степен те бяха прави, но все таки нашето бездей
ствие не можеше да се оправдае. Делчо Коцев предложи да
вървим към местосражението, а ако попаднем на аскер, ще
го ударим и ще облекчим положението на другарите, с които
се сражават, ако ли пък се натъкнем на наши другари още подобре ще бъде. Тръгнахме. Вървейки през гората, излезнахме
на края й до една гола височина. Спряхме се да обмислим
положението и да решим какво да предприемем. Стрелбата
продължаваше, само че по-слабо, а беше още доста рано. Ча
сът не повече от три след пладне. Не мина много време, часо
воят, който беше заел прикрита наблюдателница на височин184

ката съобщи, че не много надалеч се движи аскер. Привлякохме
се няколко души да разгледаме положението. Изглеждаше, че
аскера няма да мине покрай нас, защото се отдалечаваше, но
за всеки случай всички другари се изкачиха на височинната
и заеха кой как може по-изгодни позиции. Аскерът, около
200 души, след като се поотдалечи от нас, събра се на едно
място и насяда, види се, за да си починат. Ясно беше, че не
подозират нашата близост. Останахме така повече от час. Из
веднъж под нас, покрай гората на около 400—500 метра се
появиха десетина души аскери и вървят право към нас. Като
излезнаха на открито, спряха се, види се да дочакат друга
рите си, които след 15—20 минути пристигнаха и станаха и
те не по-малко от 200 души. Почнахме кой как може да се
окопава, защото предположихме, че се готвят да ни обходят.
■Стрелбата по другите места почти беше утихнала. Ето по едно
време надигнаха се и в безпорядък тръгнаха успоредно с гора
та право към нас, след това завиха малко в ляво. Изглежда
ше, че ще ни отминат и ние не мръдвахме. Слънцето се закри
ваше зад далечните височини и ни даваше надежда, че този
ден ще минем без сражение, защото другият аскер беше се
закрил от погледа ни. Види се някой ни забеляза и съобщи
на другите, защото изведнъж се разбягаха. Някои от тях за
легнаха и започнаха да ни обстрелват. Понеже се намираха
на открито, побързаха да намерят що-годе прикритие, но наша
та стрелба им нанесе доста големи загуби. Другият аскер, кой
то беше се отдалечил значително, се повърна и приближи на
500—600 метра и понеже почнахме да го обстрелваме, залегна
и откри огън.
Започна се силна стрелба около един час. Почна да се
стъмнява, стрелбата намаля. Изсвири тръба. Помислихме, че
ей сега ще ни атакуват. Стрелбата съвсем се прекрати. Забе
лязваме, че аскерът се отдалечава. Допуснахме, че ще ни пос
тавят засади, та на където и да тръгнем, да попаднем в тях.
Не смеехме да тръгнем на никъде, а то съвсем се стъмни. Решихме да се оттеглим в гората. Прибрахме се, тръгнахме много
тихо, стигнахме до гората, спряхме се да се ослушаме дали
няма някакъв шум какъвто аскера не може да не произведе
когато е на пусия. Минаха 5-10-15 минути нищо не се чува.
Делчо под чиято команда се бяхме поставили, нареди да зас
танем един зад друг и всеки да знае кой е пред него и зад
него, да не би да се разпръснем из гората. Аз вървях по сре
дата. Поведе ни и нагазихме гората. Колкото вървим на
долу, толкова мястото става по-стръмно и гората — по дребна,
но пък много гъста. Докато отначало се стремяхме да пазим
привидна тишина, то надолу едвам можехме да се движим
викайки се един друг да не се изгубим.
Хлъзгайки се надолу, с падане, ставане, стигнахме до една
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рекичка. При все че бяхме много гладни, пак пийнахме по мал
ко водица, седнахме да починем, даже някои запушиха. Зад
рекичката мястото беше почти голо — тук-таме обрасло с го
ричка. Придвижихме се напред по склона на един баир без да
знаем накъде отиваме, защото дядо Нешо не беше ходил по
тия места пък и аз, също и Делчо, макар че бяхме се движили
в Кочанско из Осоговската планина, не можахме да се ориен
тираме. Изнемощели, гладни, едвам се влачехме по нагорни
щето. Нагазихме в едра, доста гъста гора. Седнахме да почи
нем, някои от другарите даже заспаха. Тъкмо се готвим да
ставаме, зачуваме шум, движение на хора. Залегнахме и стис
нахме пушките. Ето нагазиха ни 5—6 добичета говеда, след
тях върви човек. Заловихме го. Оказа се че е българин селя
нин от близко някое село. Предложихме му да ни преведе през
границата за България. Понеже беше станало много късно, а
границата била много далеч, той на негов риск ни заведе в
неговата кошара и ни настани в една много стръмна гъста
горичка. При все, че бяхме много гладни, не му възложихме да
ни донесе храна, а го задържахме при нас. Той беше един
млад, едър мъж и много спокоен. Никак не допускахме, че тук
можем да бъдем открити от аскер, а това много ни окуража
ваше.
Вечерта още несгьмнило се добре той ни поведе към гра
ницата. Оказа се, че действително границата не била така
близо както ние предполагахме. Вървяхме дълго време все в
нагорнище почти и понеже бяхме гладни, изнемощели, то мно
го често се спирахме на почивка, уверявани от водача ни, че
границата не е много далеч. Капнали от умора, най-после стиг
нахме до границата и водача като ни я показа, пожела да го
освободим да се върне, като ни посочи точно къде се намира
турския граничен пост.
Освободихме го, тръгнахме твърде предпазливо към посоче
ното ни място като най-удобно за преминаване границата. Взех
ме всички предпазителни мерки за случая, минахме границата
необезпокоявани от никого и бързо навлязохме в българска
територия. Недалеч от границата седнахме и дълго почивахме,
даже и поспахме. Студът не ни позволи повечко да си почи
ваме, затова се отправихме към с. Червена ябълка. Там уз
нахме, че Чернопеев с около 20 другари бил в с. Сажденик, при
стигнал един ден по-рано.
Изпратения до него куриер донесе писмо, с което съобща
ваше който желае пак да замине да чака в Червена ябълка,
а който не желае нека остави оръжието си и горната си дреха
и да си отива. Мнозина пожелаха да останат, но повечето се
отказаха и си заминаха. С останалите се прибрахме при Чер
нопеев в Сажденик, където още няколко дена пристигаха мал
ки групички и отделни четници, прехвърляни през границата
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от добрите селяни, които нарочно разкарвали добитък из го
рата и говорели високо, за да привлекат вниманието на раз
пръснатите четници.
Друга една част от четата заедно с войводите Петър Самарджиев и Никола Жеков преминават границата към Гюр
гево, но вместо да продължат навътре в България, те се заблу
дили и навлизат наново в Македония и то точно срещу тур
ския пограничен пост, когото помислили, че е някоя къща в
България и се запътили към нея. Един от четниците Боровски
от гр. Шумен побързал да превари другарите си и да се нас
тани по-удобно в къщата в поста. Като го видяли аскерлиите,
веднага го сграбчили, той се развикал, останалите изкочили
навън и почнали да стрелят. Четниците се разбягали защото
били оставили пушките си някъде в гората,за да ги запазят
от българските власти, които винаги обезоръжаваха четниците.
Боровски бил убит веднага. Подадения след това протест
от страна на българското правителство, че той уж бил българ
ски войник, дошел на скоро на границата, бил се заблудил в
тъмнината и попаднал по погрешка в турския пост, не даде
никакъв резултат.
В края на краищата оказа се, че липсват над 40 другари,
оставили костите си за свободата на Македония. Между тях
са и студентите Марко Марков от Ст. Загора и съвсем младия
студент по медицина в Русия — Милан Стоилов от гр. Кукуш.
Така неудачно изпълнихме операционния си план, както
почти всички полководци — не така както е предвидено и под
робно обмислено, а както се наложи от съвсем други обстоя
телства и случайности.
Понеже патроните ни бяха съвсем малко, то Чернопеев
заедно с няколко четници замина към София или Кюстендил
да набави патрони и още някои необходимости, а ние останах
ме в Сажденик.
През това време пристигна четата под войводството на Слав
чо Ковачев, състояща се от около 150 души. След като прес
тояха няколко дена, употребени в изучаване положението зад
границата, най-сетне една нощ се прехвърлиха в Македония,
но предупредени от селяни, че навсякъде е заето от многобро
ен аскер, та и храна не ще могат да си доставят, същата нощ
се връщат пак в България, с намерение да преминат на друг
нункт. Но и това не им се удаде, защото действително в този
район бяха концентрирани големи войскови части. Според съб
раните сведения надминаваха 14 000 души. Така, че той беше
принуден да разпусне четата си.
След няколко дена получихме нареждане от Чернопеев, кой
то се срещнал в Кюстендил с Петър Самарджиев и Никола
Жеков и другарите преминали с тях и взели друго решение,
да приберем всичкото оръжие и имущество на четата и се на
.
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сочйм към Кюстендил. По пътя Ще бъдем посрещнати й отве
дени където трябва.
Натоварихме всичко на коне и тръгнахме. През нощта над.
с. Богослов (Кюстендилско) ни посрещнаха изпратените хора„
поеха багажа, а ний слезнахме в Кюстендил.
' Селяните в Кочанско не взеха никакво участие във въста
нието, при все че мнозина имаха оръжие, пък и ние не потър
сихме тяхното съдействие, защото както казах по-горе, обект
на нашите действия бяхме определили Струмишкия район. При
все това оказаха голяма помощ с откриването на разпръсна
тите из горите четници и превеждането им в България.
Б. м. Б, д .
ЦПА, ф. 226, оп. 1. а. е. 127. Оригинал. Ръкопис

ИЛИЯ МАНОЛОВ ДИЛБЕРОВ

ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ
Добре, ама на Отоман банк имало още да се работи докато
поставят взрива. Хората дето щели да дигат във въздуха бан
ката се скарали в един от тях отишел та запалил неприготвен
взрива.1 Така въстанието избухна преждевременно. За един ден
тогава сбрахме 300 души четници. Аз водех 88 души от Кукушкия район. Кръстьо Асенов 90 души (бяха го направили воевода на Солунския район), две временни въстанически групи
водеха Трайко Гьотев (75 души от с. Драгомирци) и 75 души
водеше Гоце Нистров от с. Кресово. По всички села плъзнаха
турски потери. Ние бяхме в с. Междурек, Круша планина. Ви
дехме голем наплив от войска и рекохме да идем на Серския
балкан. Дигнахме се от Междурек в с. Бурсука. По пътя зало
вихме две турчета. Вързахме по голямото турче и ги накарахме
да вървят пред нас за да кажат пътя. Отидохме в с. Бурсу
ка. То беше на остров в Бутковското езеро на река Струма. С
една лодка по 4—5 души минахме на острова. Ние всички си
полегнахме и оставихме Гоце Карчев, Дано Лилянов, Стойчо
Немански и Милан Делчев. Они почнали да играят карти, а
големото турче оставили да лежи край тях. По едно време слу
шаме дигат поролтия. Отиваме при тях. Що да видим! — тур
нето се отвързало и побегнало, а те наново го хванали и пак
го връзват. Вечерта излезохме от островчето на брега на едни
поляни, защото чакахме Бурсуклиите да ни донесат ядене. Ча
каме, чакаме, ни ядене ни селяни. По едно време гледаме тур
нето пак се отвързало и избегало. Пазеше го Насо Гълъбов,
ама заспал и като се събудил гледа въжето у ръцете му, а тур
нето избегало. Търсиме го, но никъде не го намерихме. А леб
още не идеше. Тогава тръгнахме назад към Круша. Вървим по
шосето за Порой. Съмна се и по едно време гледам в далечи
ната се белее джамия. Питам това турско село ли е. Видехме,
че нема как! Попаднали сме всред турски села и ще трябва да
хванем направо към Круша. Разпръснахме се по храстите. Турците започнаха да изкарват сутринта добитъка на паша. По
едно време турски воловарчета идат на хълма, където стоим
ние и почнаха да си играят с един кокал на тояги. Що да пра
вим. Стойчо Немански вика: „Аз ке ги фана“. Като го видеха
децата, като пеперудки се разбегаха и той не можа никой да
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фане от тех. Гледаме децата стигнаха далеко до един стар
турчин и му разправят нещо като посочват към нас. После
гледам турчина тръгна към село. По едно време слушаме как
отдалеко вика силно на турнетата: „Хей да гледате да не избегат църните волове (ставаше дума за нас). Тогава рекох на
Кръстьо: „Да ставаме!“, а той вика: „Къде?“
— „Ще вървим направо през турските села.“
Тръгнахме във верига. Бяхме се проточили на три кило
метра между първия и последния човек. Отивахме към мест
ността Люляка при с. Долни Тодорек, Кукушко. По полето турците ни гледаха, казваха ни „добър ден“, но никой не ни за
качи. Стигнахме до най-лошото турско село Апейково. Излезохме по едно било и гледаме турците залегнали на позиция
и ни чекат. Издадох заповед: „Никой да не стреля, ако не
гръмнат първи турците. Ако некой гръмне от тях — със залп
по това място! А орачите и копачите няма да закачате!“. Над
турците беше Люляната — един висок баир. Требваше да фаяем височината зад турците, преди те да са я фанали. Казах
на Кръстьо Асенов: „Напред ще тичаме за височината, Гоне
Трайков, Милан Делчев и Стойчо Немански, а ти ни прикривай
от турците със стрелба. Турците започнаха като бесни да пу
кат, ама и нашите здравата ги почнаха и ние фанахме висо
чината. Ние от височината като фанахме огин, огин по чита
ците, не им даваме да мръднат и полека, полека целата чета
се изкачи при нас. Заехме позиция на височината. Гледаме при
стига от Рояново редовна турска войска, иде и башибозук и
отдалеко ни обградиха. Ама ние не им даваме да се прибли
жат. До вечерта непрекъснато се бихме. Като се стъмни, решихме да слезем към Междурек, защото вече отдавна не бях
ме яли, а до Междурек беше голо. Мислехме си ще утепат не
кой от нас, ама другите ще се измъкнем. Като се стъмни, гледа
ме — целото поле накладено с огньове, защото по стар турски оби
чай, до всеки убит войник те кладът огин. Ние тръгнахме като гле
дахме да заобикаляме огньовете. Па и турските войници из
глежда нарочно гледаха да не се срещнем. Бехме избили до
ста народ от тех и те се много плашеха от нас. Минахме без
пушка да гръмне. Стигаме вече Междурек и на пътя срещаме
един селянин. Викаме му: „Ние отиваме нагоре в полите на
Круша планина в Междуречката кушия да денуваме. През де
на никой от селяните да не идва при нас. Но ще се качите на
камбанарията да гледате дали иде турска войска и да ни съоб
щите. А вечерта ще приготвите некой брав* и ние ще дойдем
в селото да похапнем и да се приготвим за път за „Арджанския
гьол“. Ние стоим цяла сутрин на курията и никой не идва. А
станало така. Гледачите дето поставили на камбанарията за* Овен.
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спйли и додеке се събудят цялото село пълно с турска войска
и не могли да ни дадът знак. А ние нищо не знаем и сме спо
койни. Привечер се строихме да слезем в селото и пратихме:
Мито Междуречки, от същото село да отиде пред нас в селото.
Тоя човек тръгна 15 минути пред нас. Той влезъл в селото и
турците не го видели, а ние спокойни си вървим. Залегнахме
във верига на около 100—150 крачки от селото. По едно време
гледаме Мито се връща от селото към нас. Усетиха го турски
те часови и почнаха да викат „Дур, бре! Вурум, тутун!“ и при
пукаха. Дадох веднага заповед назад. По едно време ми каз
ват, че 20 души (две десетки) ги нема никъде. Търсихме ги
но не ги намерихме и понеже ставаше вече опасно тръгнахме
към Арджанския гьол. А нашти двайсет другари тръгнали по
същия път пред нас. Гледаме по пъта едни жетвари легнали да
нощуват. Събудихме един от тях и го пратихме при Копе Кехая от Мутлово той да ни прати ядене при Планиничките кла
денци до с. Планиница. Той тръгна пред нас и таман ние наб
лижаваме едно дере, пропукаха пушки от към с. Мутлово.
Викам убиха човека. А гледаме го — той след малко' тича към
нас! На тебе ли стреляха, бе?“
— „Не, ама у Мутлово стрелят.“
■
А наши[те] другари стигнали до с. Мутлуво и пратили 2 ду
ши при Гоце Кехая. Цялото село било обградено, но турците
не ги видели. Като стигнали до Гоце той им вика: „бегайте,
целото село е с турска войска!“. Те побегнали, ама засада ги
открила и пукнали по тех, но не ги убили. Ние фанахме над
селото и там намерихме тия двама от наши [те] загубени дру
гари. И понеже войската идеше по нас, ние отидохме до село
Грамада, на 4 километра от Кукуш. Имаше едно голямо гра
дище. Качихме се на градището и казахме на селото да ни
донесе само 2—3 стомни вода. Седнахме там да денуваме. По
едно време чуваме голяма стрелба. А това е станало така. Тур
ската войска открила дирите на наши 18 другари и ги откри
ва по пладне у едно дере. Чуваме голяма пукотевица, ама не
знаем от къде иде. Ние не можахме да мръднем, защото ако
турците ни открият ще запалят село Грамада. Дойдоха при нас
двама души и ни казаха, че наши другари са обградени и се
води големо сражение. При това сражение паднаха 13 души
убити и двама тежко ранени. Един друг тежко ранен помоли
другарите да го убият и те го убили.
Вечерта ние тръгнахме към Арджанския гьол. Стигнахме
до с. Гърбашел и казахме на селяните да ни донесат хлеб и
сирене. Ние не бяхме яли вече 3 дена. По едно време слуша
ме пристига турска войска у едно съседно село. Разбрахме, че
част от войската ще тръгне към Гърбашели. Ние чекаме хра
на, а през това време селяните докато пълнели кошовете с хра
на ги видел субишино и селяните се разбегали, а той извикал:
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,,Фанете ги, бе!“. Ние чухме това и веднага тръгнахме. Късно
вечерта селяните пак успели да напълнят кошовете и дошли на
нащо место, но не ни заварили. Над нас почна да се светка и
заваля голям дъжд и град. Ние се фанахме един за друг да
не се изгубиме през нощта. Приближихме се до езерото и влезохме на островчето. Влезохме у шафаро. И под езико ни во
да. Студено до анасана.
На сутринта блесна слънцето и гледаме до нас нещо шумо
ли. Вървят човеци. Ние мислехме да не са турцн. Тръгнахме
по тях, и като ги наближихме: „Стойте, бе!“. Те не ни чуха.
Познахме ги и те ни видяха и се върнаха. От 18 души това бе
да двамата, останали живи от боя в падината. Единият от тях
беше ранен. Бехме много гладни. Помолихме четниците от съ
седните села да отидат да вземат хлеб, но те не искаха. Страх
ги беше и от глад почнаха да се бунтуват. Викат: „Воеводите
да идат. Нека идат Дельбер Илия и Кръстьо Асенов“. Тога
ва земах моя и на Кръстьо Асенов нагант и се свалих по бели
тащи. Вързах си бела кърпа и обърнах елеко на опъки. А
Кольо Църното пратих да извади от водата някоя лодка от по
топените. Турците беха дали заповед на населението всички
лодки да се потопят. Донесе една лодка и един сърп. Казах
им, като се завърна късно, да гледат хубаво и да ме видят и да
ме познаят у шафаро. Излезох от езерото и фанах низ поле
то — полека, полека си ода. Гледам жетварите — нито един
ъе познавам. Шанкам се из полето като улав. Най-после ви
дех дедо Трайко Караколев от с. Драгомировци с двете си
щерки — моми. Единият му син беше убит, а другия беше зат
ворен в Едикуле в Солун. Снаха му Величка ни беше съседка
в нашето село. Аз отидох при деда Трайко. Той правеше въ
жета за вързане на снопите. Аз си бях начернил лицето и бех
жато гюптин мръсен. Казах на дедо Трайко „Добър ден“. Той
ми отговаря добър ден, ама не се и обръша. Снаха му Величка
ме позна по гласа и вика на свекър си: „Тате, това е Дильбер
Т1лия!“. Какъв ти Илия — вика баща й — това е гюптин жетнар.“ Аз не можах да се стърпя и викам:
— Дедо Трайко.
— Он се стресна и вика:
.
— Кой си ти?
— Дильбер Илия.
— Що тераш тука?
— Хляб.
— Бягай от тука. Единият ми син го убиха, другия е у
затвора и, ако и мене фанат що ше прави челядта ми?
— Добре, кажи некой друг наблизо от нащо село?
— Ето тоя орач в бахчите е Нако Парадов, (на ранения от
нашата чета Гоне Парадов — баща).
— А през това време Величка ми носи краещннк от техния
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хляб. Сбогувах се и право при дедо Нако. А той оре до сам
шосето Гевгели — Солун. 'Изкарал ралото на шосето и го чисти.
— Що така на тука?, ми вика.
— А бе, дедо, едно магаренце с ортома ми избега.
— Не съм видел.
Той изкара една бразда и се върна с ралото. Аз чакам на
края. Като ме виде вика:
— Не съм видел, момче, магарето.
— Дядо Нако не можеш ли да ме познаеш? — Той се озър
на. Аз му викам — аз съм Дилъбер Илия — като му казах,
зема да плаче. Вика: „Наш Гоно убит“.
— Не, бе дядо Нако, ранен е леко и е при нас.
Зарадва се много човеко. Разправих му всичко. После дядо
Нако ми вика: — „Ето брат ми зад воденицата жъне“. Тръг
нах към воденицата. Дядо Нако ми вика: „Сакън във водени
цата е Абедин чауш (един стар потераджия). Аз пак тръгнах.
Той пак ме върна и ми взе сърпа, а ми даде въженца, та кой?
то ме види да каже това е жетвар и носи въженце за вързване на снопи. Стигнах до вадата на воденицата и гледам на
другия бряг двама от другарите на Абедин Чауш. Те се мие
ха и ми казаха: „Мини гледай си работата.“ Тръгнах към
наши1те1 жетвари и с едно око гледам назад да не би да тръг
нат след мене. Брат ми жънеше заедно с Петър Тошев. Той
още от вадата ме познал, че съм аз и все в мене гледа. Мах
нах му с ръка. Той ми вика: „Гледам към тебе, за да видя що
ще направят турците“.
— Дайте и сберете повече хляб. От нашо село Гавалянци
от всека къща да сберете по една подница, също така от с. Маловци, също така от Михалево и Чугунци. Ще сберете хлеба
и сиренето и ще го стоварите на моста на Калинската река, а
ние ще дойдем довечера и ще го получим. Петър Тошев ми
даде един голям дискус и целия хляб що имаше. Тръгнах на
ляво от воденицата и излязох на шосето Гевгели—Солун. По
шосето виждам Драгомирския Субаша натоварил на кон тре
ва и се качил отгоре. Знаех, че трудно ще ме познае, но се на
ведох да си вързувам цървула. Той си замина към чифлика, а
аз фанах към езерото.
Пристигнах при другарите привечер. Отделих от тех 40 души
и ги пратих да получат храната. Като получихме храната хва
нах та разделих на всички по един дял по-равно. Кръстьо Асе
нов ми рече: „Аз ще замина тая вечер към с. Мурарци да ви
да да не е направено обиск и да дигна оръжието. Утре вечер
ше си дойда.“ Той зема 10 души с него и замина същата вечер.
На него му била целта да вземе при нас учителката Ана Малашевска, която беше подгонена от турците. Кръстьо я оби
чаше и искаше да се ожени за нея. Той вместо да се върне на
по другата вечер дошел още същата вечер с Ана. Ние не пра13. Илинденско-Преображенско въстание
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тихме хора да ги чакат. Когато на другата вечер пратихме хо
ра, те не бяха вече там. По-късно научихме, че са съединили
с голямата група на Трайко Гьотов и на Гоце Нистров Павлев и тръгнали по селата за към Солунски окръг.
С дискуса, що ми дадоха, изпразнихме една лодка и
всички се преместихме навътре в езерото на Гавалянската валта, където имаше големи колиби. Бехме събрани много души
на едно място, а имахме храна за 2 дена. На третия ден от
нас се отцепиха 23 души начело с Христо знаменосеца да оти
дат да вземат храна, но не се върнаха. От тая група паднаха
убити Гоце Керевидчиев от с. Хърсово, Кукушко и Тоно Боя
джиев от с. Долни Тодорак. Тая група по-късно се присъедини
ла към Кръстьо Асенов.
На четвъртата вечер глада почна да ни мъчи и реших да
излезем от езерото. Сутринта пращам Дино Калински да на
пълни чиста вода в стомните. По едно време вика: „Ела, бай
Илия“, и се смее. „Вземи си и бинокъла“. Като отида, що да
вида — на Червения брег срещу Драгомирци цялото езеро
обсадено и полето палатка до палатка на турската войска. Из
полето изкопани окопи и турнати засади. Започна стрелба на
посоки по Гавалянската валта. Ние бехме останали на валтата
88 души. Ние също започнахме да стреляме по турците. Бих
ме се цели 5 дена и тогава решихме да отидем по-навътре в
островчето към с. Спанчево. И там имаше валт (колиби). Там
имаше направена и една голяма фурна. Стигнахме до фурна
та и намерихме един чувал сол, а брашно не можахме да на
мерим. Пак ни усетиха турците и пак започна стрелба от всякъде по нас. По едно време гледаме турците се опитват да
влезат с лодка в островчето. Но ние ги отблъснахме. После
научихме, че 12 000 души редовна армия е била обградила Гавалянския гьол.
Островчето беше неатакуваемо, защото всичко беше мо
чурище и шафари, а чиста вода имаше съвсем малко, за да
могат да стигнат до нас. Тогава те почнаха да ни бият с ар
тилерия — една батарея полски оръдия. Стовариха много те
некии газ и подпалиха тръстиките, за да ни накарат да се издушиме и да изгорим. Пръскаха газ и то с толумби (помпи) и
огин горе в езерото цела седмица. Целия народ се беше упла
шил. Огньовете осветяваха цело- Солунско, Кукушко и Гевгелийско поле. А аз вече немаше какво да правя. Трябваше да
се мре. Чеках три дена помощ от останалите три групи в Ку
кушко, които да ударат в гръб войската и ни освободят. И
така, стана 15 дена от как бехме на Гавалянското езеро, щехме да се издушим от дима и храна немаше никаква. Само гризехме от тръстиката стволове, ядеме ги със сол и пиехме во
да. Имаше едни кошери с пчели и изядохме питите заедно с
восъка. Риби имаше, но не можехме да отидем до брега и да
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хванем. Най-после, като видеха оти ке се мре от глад, сбрах
сите момчета и им казах, че сме решили да излеземе. Строих
делата чета и им викам:
— Мои млади другари. Аз съм решил да излезем и на су
хо да мрем, а не да ни изтепат във водата. Ние сме дали клет
ва — „смърт или свобода“. Сега дойде времето да мрем за
свободата на нашия роден край. Но насилствено никой не ис
кам да дойде с мене. Който обича Македония и който пази
клетвата да излезе напред.
. .
Всички като един излезоха напред и викат: „Да тръгнем да
мрем за наша родина“.
Дадох нареждане да приготвят двете лодки. Лодкари беха
братя Такови от с. Драгомирци, Петко и брат му Мицо. Те бя
ха нелегални и се криеха в блатото. Викам им:
— Момчета, аз влизам напред с първата лодка. Не бойте
се ,скоро ще ядеме хляб.
Полека, полека лодките ни изкараха на брега у шафара
(брега беше на около един километър навътре обрасъл с шафар). Слизаме и слушаме не далеко от нас шума на турския
лагер. Всички се сбрахме на куп. Дадох нареждане на двамата
братя лодкари да чакат тук, на това място с лодките до съм
ване, защото като направим сражение, който ранят да се вър
не на това место те да го откарат с лодките. Построих в кръг
всички другари. Турците още не ни бяха усетили. Викам им:
— Момчета, като слушате тая турска врява, не бойте се от
тях. Аз съм с вас и ще вървя напред. Ако всичко мине хубаво,
след половин час хляб ще ядеме. Сега само ни остава още
едно нещо да направиме — да си вземем прошка един от друг,
защото може вече некои от нас да не се видим.
Почнах пръв аз и целунах всички наред. Тоя до мене тръг
на по мене и той целуна всичките. Третия пак също. Така се из
редихме всички. Вече се беше стъмнило. Ние бяхме изтоще
ни от глад. Тръгнахме към турците и не можехме да гледаме
от изтощение. Като наближихме до турците, другарите се оку
ражиха и се стегнаха да мрът като хора. Вървиме така и стиг
нахме до жп моста на линията от Кара Сул до гара Килиндир
(Крундирци). Още бехме в шафаро. Гледаме да излезем пре
ди да е изгрела месечината.
След един час отделих от другарите 4 души бомбаджии на
чело с мене. Дадох заповед — щом пукне турската засада ще
викнем „Напред, на нож“ и ще ударим 4 бомби и на второ
викане ще хвърлим още 4 бомби. Тръгнахме право ние чети
римата срещу турската засада. Куршуми валяха около нас ка
то дъжд от всички страни. Започнахме да тичаме срещу заса
дата и като стигнахме на около 15 крачки извиках: „Удрете
бомбите!“ Фърлихме 4-те бомби и турците от засадата ста
наха на сол. Останалите турци се разбягаха. Почнах да търча
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напред и останалата чета във верига търчи по мен. Аз бях ка
то бесен. Не чувствувам нищо. Само гледам пред мене огина
от турските пушки и викам на нож. Първата позиция на турците се пръсна. Турците съвсем се объркаха и почнаха един
други да се стрелят. При това сражение турците дадоха над 100
души убити,
Като тичахме така, дойдохме до втората турска засада под
моста. Отидох на 10 метра над тях. Те си снишиха главите в
окопите и пушките им пукнаха към небето. Аз рипнах да пре
скоча линията ама се спънах и паднах върху камъните. Ножът
ми удари в камъните и светна искри. Турците помислиха, че
пак сме хвърлили бомба и почнаха да бягат кой на къде ви
ди. Аз почнах да стрелям по тях, а другарите ми минаха под
сводестия мост и се измъкнаха нагоре към един скалист баир.
Таман тръгнах и аз след четата, се закачих на една шипка.
Носех една широка копринена риза. Напред назад не мога да
се откача. Едвам се откачих и се затичах след другарите. Тур
ците продължаваха да стрелят като бесни, но и те не знаеха
къде да стрелят. Стигнах до другарите и питам Дино Калински: „Всички ли сте тука?“ — вика ми, че са всички. Ни един
не е убит. Стрелбата продължаваше, въпреки, че ние се бехме
измъкнали от засадата.
Поседнахме и казах на другарите да пазят тихо. Бяхме
между скалите на една височина. Турците засвириха отбой и
огино спре. След малко време гледаме 15 души конници турски
офицери застанаха на около 500 метра под нас. Те сбраха всич
ки турски войници и офицери и питат ги (а при нас всичко се
слуша): „Що стана?“. Отговарят им: „Яви се една голяма че
та от водата: ама като ги ударихме, върнаха се обратно в
езерото.“ А началнико им вика:
— Ашколсун, бе момчета. [Х]убаво ги наредихте. Тия ще из
мрат от глад във водата“. Голям късмет имахме. Викам си ше
ми фанете цървулите. Ако бяха рекли, че сме избегали от об
ръча на другата сутрин щяха да ни фанат. Викам на другари
те: „Страшното мина. Не бойте се. Сега ке идем у село Баялци и ке апнем хляб“.
Тръгнахме. Месечината, нашата шпионка се дигна. Оставих
другарите покрай село и влязох в него при братовчед ми Андон Грушов. Паролата ни беше да почукам на вратичката три
пъти. По едно време гледам го мъкне се край дуваро.
— Кой си ти?
— Ела тука, аз съм братовчед ти Дильбер Илия.
— Ама излезнахте ли живи от езерото?
— Излезнахме.
Като разбра, че съм жив, много се зарадва.
— Е какво има към вас?
— Я го дядо Аргир2 на Вардар.
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Дядо Аргир бил до село Шльопинци покрай Вардар с 500
души. По това време ЦК като научил, че аз вода сражение в
Арджанското езеро и съм обграден от турдите изпратили нареж
дане до Гевгелийската окръжна чета на Аргир Манасиев да
сбере всички чети и планински групи и да ударат турската вой
ска в гръб и аз да мога да се измъкна. Викам му:
— Веднага пратете куриер да намери дядо Аргир и да му
каже там да ме чака, до Вардар.
Пратих куриер и веднага дойде от дядо Аргир отговор да
останем да денуваме до двата извора при село Шльопинци.
Донесоха през това време хляб за всички хора. Хората ни мо
жеха вече да ядат. Бяха отвикнали и коремите им се бяха за
лепили за гърба. Викам на Андон: „Тук имаше у Смолско ед
на бачия. Стои ли и сега?“. Той ми отговори: „Там си беше
ама сега къде ли е ? .. . “ Тръгнахме към бачията където по-рано беше. Но вече гледаме я нема. Къде ли е. Казах на друга
рите и отсреща слушам с лай им отговориха кучетата. Викам:
„Там е бачията“. Тръгнахме и видехме бачията. Гледам у ман
драта свети една кандилница. Прилая куче, угасна кандилницата и гледаме един мандраджия побегна. И право при нас
бяга. Хванахме го.
— Що бягаш, бре?
— Уплаших се да не е аскер.
— Връщай се назад.
Влязохме в мандрата. Викам му: „Направи качамак.“ Сбрах
ме се всички и [х]апнахме по едно парче качамак със сирене.
Викам на мандраджията: „Ти ще ми намериш място за денуване и ще ми донесеш млеко вместо вода и хляб.“ Мястото да
е хубаво, та ако ни открият да можем да се бием“.
— Тук има една местност — Мечкината дупка.
— Викам му: „Аз у дупка не влизам.“
— Ама не е такова мястото, какво мислиш.
— Е, щом е така, води ни.
Зехме с другарите сирене и две тенекии мляко. Води ни,
води ни и ни откара до Вардара, баш срещу едни бараки на
турски аскер.
— Къде ни водиш, бе?
— Почекайте, тук има едни скали.
Отведе ни, на мястото. Мястото беше една поляна. От там
се спущаше пропаст към Вардар, който беше зад нас. Имаше
парнар (гора) и големи едри скали. Разделихме се на групи,
и се скрихме между скалите и заехме позиция. А над нас има
ше един висок баир. Към пладне гледаме едно детенце иде от
високото и ни, търси. Казах да извикат детето. Доведоха го.
— Какво ти казаха селяните?
— Казаха ми да ви кажа, че войската [е] излезнала от езе
рото и [е] дошла в нащо село на нифран (обиск, блокада).
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Рекох на детето„Седи сега при нас.“
Дадох го на моя заместник Дино Калинов. Дадох заповед,
ако случайно дойде войската никой да не гърми, а да чекат
мойта пушка кога гръмне тогава всички да гърмат. Мина се по
ловин час и поцърне баиро от турска войска. И идат към нас.
Дойдеха на 20 крачки от нас. Те пукаха на посоки и искаха да
ни открият. Търкаляха големи камъни които падаха във Вар
дар. Ние не мърдахме. По едно време слушам тръбата засви
ри сбор. Събра се войската на едно място и после тръгнаха и
префърлиха баиро.
— Е, видехте ли — казвам им на другарите — като си мъл
чите как не стана сражение.
Мина се още един час и гледаме друго дете иде отгоре.
— Какво има, дете?
/
— Пратиха ме селяните да ви кажа, че войската [е] отиш
ла на мандрата, изяли млякото, натепали мандраджията и се
върнали пак към езерото. Казаха ми да ти кажа още, че дядо
Аргир е пратил двама куриери да те прекарат още тая вечер
през Вардар.
Вечерта излязохме с двете деца на една поляна и почнах
ме да чакаме да донесът храна от село Смолян. Дойдоха 10—15
души селяни заедно с двамата куриери на дядо Аргир и но
сят мляко, баници, сирене като на сватба. Прибрахме ядене
то и веднага се дигнахме. Стигнахме до р. Вардар на брод. Чекаме дядо Аргир да се обади, чекаме. Няма го. По едно време
съм заспал. Бута ме моя помощник Дино Калински.
— Ставай, бай Илия. Съмна се. Аргир го няма!
Що да права. Тогава, [в]земах една клечка каф кибрит, (за
палене на бомби, защото не се гаси) запалих я и махнах с огина три пъти. Гледам на отсрещния хълм ни отговарят пак с
огин. Рекох:
— Айде, ето го дядо Аргир отсреща. Газете Вардаро!
Фанахме се по 5—6 души здраво за каишите, а патронда
шите и пушките метнахме през шията. Като влязохме водата
ни завлече надолу и излязохме на другия брег на 500 метра
по-долу. Така на групи на групи минаха всички. Като излезнахме от водата не можехме да ходиме. На Гоцето Стоилов
и на Дано Ночето им се надуха краката и не можеха да мръд
нат. Тръгнахме за баира отсреща и минаваме близо до тур
ската войска. Слушаме отзад Дино Калински псува. Върнах
се назад. — „Защо псуваш, бе?“
— Псувам тия двамата, защото не могат да ходят.
— Трай бе, не виждаш ли, че турската войска е близо и мо
гат да ни усетят. Ти върви напред, а аз ще остана да карам
тия двамата. Отидох зад двамата и турих ножа на пушката и
им викам: „Одете или ке ви избия“. Другите отидоха напред, а
аз от време на време ръгам с нож двамата да вървят. Пр ис198

тигнахме всички в едно дере над с. Муин в полите на Кожух.
Аргир сме го били отминали. Оставих часови и всички по
легнахме да спим. Беше ден. Бях преди това изпратил хора до
, село Муин да кажат на селяните да ни донесат храна. Те докато сме спали донесли на часовите една мърша и два хля
ба и казали, че поляко видел четата и отишел да каже в Гевгели и веднага да бягаме в планината. Чудя се що да права.
Хората вече не могат да ходят. Тогава пратих куриерите на
дядо Аргир да го намерят. След половин час се връща единия
куриер и ми вика засмян: „Я го дядо Аргир, на 1 километър
под нас“. Селяните ни били излъгали, за да не ни носят храна.
— „Що ти каза дядо Аргир!“
— Ке му кажеш на Дильбер Илия да си остави един часо
ви и да не мърда от мястото и да почиват. Ако дойде турска
войска, аз ке я посрещна. Той да си почива и хич да не се
тревожи.
Дядо Аргир, разбрал, че селяните са ни излъгали и дал
нареждане в селото да донесат храна. Ние си легнахме спо
койни и сме заспали. След обед часовия ме бута.
— Стани бай Ильо, по дерето нещо се говори, требе да е
турски аскер.
Дигнах ведната четата и залегнахме във верига. По едно
време видехме, че това са от селото селяни, жени, моми и де
ца носат хляб, сирене, баници. Дойдоха и ни целуват. Турнах
ме софрата на поляната хапнахме и направихме моабет с хо
рата.
Още привечер иде дядо Аргир с четата си — сган 400—500
души. Като се видехме — едно целуване, едно прегръщане. Раз
говорихме се за всичко. Дядо Аргир даде нареждане на селя
ните да донесат и вечеря. А после прати двама куриери в се
лото да доведат двамата души мъж и жена що ни донесоха
само два хляба и излъгаха часовия. Докараха ги при нас под
стража. Дядо Аргир лично започна да ги разпитва:
— Защо така направихте, бе? Тия хора 20 дена хляб не са
яли. Едвам са останали живи. А вие идвате при тях и не им
давате храна, а им казвате пак да бягат.
Те викат: „Видяхме поляко и решихме да кажем“.
Дядо Аргир прати да извикат поляко. Беше един турчин.
— Кажи бе, ефенди, ти отиде ли в Гевгели да кажеш?
— Сакън ефенди, аз ‘и да ги вида нема да кажа, ама не
съм ги видел.
Аргир рече на неговите четници Пандо и Леонид от Мачуково: „Удрете“!
Почнаха да ги бият и двамата. Додека кръв не почна да
тече не ги пуснаха. Отнесоха ги в селото на лесе (тарга). Ар
гир им вика: „Друг път, пак така правете“.
Същата вечер всички се дигнахме в Кожух и отидохме в
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Йскибеговата бачия. Седнахме там на почивка 7 дена. Дойдо
ха от Гевгелийското ръководно градско тело от любопитство да
видят Дильбер Илия как се е отървал от езерото. Разправих им
всичко, а те ми разправят какво говорили турците за мене.
Те викали: „Ашколсун. Каков силен войвода. Като хала ке ни •
согазеше со тия топове.“ Они мислели, че бомбите са топове.
Останахме 7 дена и хубаво си [х]апнахме и пийнахме. Искин
бег мандраджията беше казал: „Яловата стока и млекото на '
дядо Аргир.“
На седмия ден от нас се отделиха със своите хора Григор
Тотето от Седово, Ичко Гюпчев и Иванчо Карасувалията. А аз
и дядо Аргир с наши[те] хора се дигнахме из Кожух по селата
Ума, Ошански манастир, Сирмени, Кованец и др. Стояхме там
10 дена и чакахме да се срещнем с Кръстьо Асенов, който иде
ше от към Паяк планина. Мина се 10 дена и пристигна един
влах — куриер и ни каза, че Кръстьо Асенов е убит. Даде ни
писмо от Трайко Гьотев, Гоце Павле и Апостол — воевода. У
писмото пишеше да се приберем в Уменското градище, защото
е убит Кръстьо Асенов. Дильбер Илия, неговия пръв другар да
дойде при нас и да решим що да правим по това убийство. Д я
до Аргир чете писмото и не искаше да каже как е станало
убийството, защото като чуха другарите всички се разплакаха.
Дядо Аргир ме повика настрана и ми каза: „Твоя другар Кръ
стьо Асенов са го убили негови другари, в с. Корношори в
Паяк планина. Ти трябва да дадеш присъдата като идеш у
Уменското градище.. . “
Дигнахме се с Аргир и на другия ден пристигнахме у Умен
ското градище. Намерихме там и трите групи. Беше вечер. Вед
нага отидох при едни Кръстьови другари и ги питам: „Що е
станало?“ Те ми викат: „Ние не знаеме, иди питай Мито Д а
нов и Кирил Панарев, те двамата са били пратени да повикат
Кръстьо Асенов и те знаят.“ Тръгнах да ги търся по огньове
те и ги намерих. Гледам Киро закачил малихерата на Кръстьо
Асенов на рамо. Отидох грабнах му пушката от рамото и му
викам: „Кой ти даде тая пушка. Имаш ли сурат да носиш та
кава пушка!“ Викам: „Вържете го!“. Вързаха го. Питам: „Мицо Данов къде е?“ Викат ми: „Ето го, у отсрещния огин“. Оти
дох при него и дадох заповед: „Вържете го.“ Оборихме се, за
щото той искаше да искара пистолет. Вързахме ги двамата
един до друг. Събрахме всички другари на Кръстьо Асенов и
почнахме да ги питаме един по един как е станало убийство
то. . . Те ни казаха, че пратили двамата да повикат Кръстьо
да дойде на Уменското градище. Добре ама Гоно Беганин с
20 души е бил поставен за часови на Уменското градище. Той
спрял тия двамата като минали покрай него и ги попитал къде
отиват. Викат му: „Отиваме да доведем Кръстьо Асенов у
Уменското^градище, да се реши неговия въпрос с Ана Мала-
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шевска.“ А Мито Данов бил на Гоно Бегинин братовчед. Гоно
го извикал на страни и му казал: „Като идете там и Кръстьо
си легне, утепайте него и Ана.“ Киро не знаел това. Като вър
вели по пътя Мито му казал, че имало заповед да убият Кръ
стьо и Ана. Киро рекъл: „Сакън, не можем на воеводата да
посегнеме. Има си ЦК и той ще реши тоя въпрос. Пристигнали
■късно вечерта у Корнишори, намерили Кръстьо Асенов и му
дали писмото. Той го прочел и казал: „Момчета, вече е късно
сега, да повечераме и да си легнеме, като се съмне полека, по
лека ще отидем там.“ Вечеряли и легнали. Наредили през нощта
кой да е часови. Дошло ред на Мито Данов. Тогава той опрел
пушката до гърдите на Кръстьо, който спал и стрелял. Кръстьо
само извикал: „Убиха ме!“ и умрел. Мито дигнал пушката да
убие Ана, ама нещо не могъл да изтегли затвора на пушката.
Тогава Киро рипнал, и му фанал ръката и му казал: „Ти уби
Кръстьо“, а тоя вика: „Не съм го аз убил, а от страни го уби
ха“. Настанали всички и се разбрало, че Мито го е убил. Дру
гарите на Кръстьо били 3—4 души и не могли да го върнат.
Докато разпитвахме Мито приближи се Гоно. През цялото вре
ме Мито не каза, че Гоно му е наредил да убият Кръстьо. Ви
ка Мито на Гоно: „Сега, че ме осъдат на смърт и искам ти
да ме убиеш!“. А Гоно му вика: „Ами, за един даскал, че те
убият“.
Дойде ред да издадем присъда. Запитахме всички друга
ри по отделно (беха 200—300 души) каква да е присъдата. Всич
ки по отделно казаха „смърт“. Киро осъдихме 5 дена да ходи
без оръжие, защото не казал на Кръстьо, че Мито е говорил
с Гоно. Турнахме го у кръг и всички запалихме лоени све
щи, докато се четеше присъдата. Мито до края не каза, че Гоно
му е казал да убие Кръстьо. На сутринта тичат при нас и ми
викат, че Гоно е избегал с 20 души из планината. Ана остана
при нас. Разпитвахме Мито още 2 дена дали някой не му е
казал да убият Кръстьо, ама той не казва. На втория ден от
делихме 4 души момчета да го отведат на гроба на Кръстьо и
там да го убият. Казахме им там пак да го ръгат с ножове, та
да каже. Там те го мушкали, но той пак не издал Гоно и там
го разстреляли над гроба.
Мина се един месец и ние с двете чети — аз и дядо Аргир —
все ходиме заедно. Дойде време да бягаме в България. На
всякъде въстанието беше потушено. Илинденското въстание
трая около 3 месеца. Дядо Аргир рече: „Аз ще сбера всички гру
пи и ще ги вода на България.“ Аз реших да остана с 6 души
мои другари. Дядо Аргир ми рече: „Аз ще ти дам още 4—5 ду
ши от моите хора и вие ще останете като Гевгелийска полска
чета със задача да обикаляте 4 района: Гевгелийско, Валандовско, Дойранско и една част от Кукушко.“ Изпратих дядо
Аргир до Струмишкото поле. Той водеше със себе си 200 души.
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От тия хора почти всички се върнаха след 20 дена от България,
защото турското правителство помилва всички, които са избегали гю време на въстанието. А мене и 6-те мои стари друга
ри помилването не ни фащаше, защото бяхме стари револю
ционери и четници повече от 10 години.
Гоно е искал да убие Кръстьо, та той да стане войвода.
*

*

*

Тръгнахме от Сърумишко за Гевгелийско и вечерта отсед
нахме в село Попчево, Струмишко. Седяхме там 2 дни. Вечер
та преди да тръгнем дойде Андон Кьосето с двама другари. Те
бегали за България, ама като разбрали у кое село съм, дошел
да ме види. Похапнахме заедно поразговорихме се и той фаиа
за България, а аз фанах за Гевгелийско село Костурно. Почна
дъжд синджир върху нас. Требваше да минем през село Брайковци. Беше неделя, раното на съмване и минахме покрай къ
щата на субашията. Изгасна светлината в къщата му. Дру
гарите ми викат: „Усети ни субашията“. Аз викам: „Нищо“ и
тръгнахме за с. Балинци. Влизаме в селото. Разположихме се
у селото и повикахме селското ръководно тело.
ЦПА, ф. 226, оп. 1, а. е. 124. Оригинал. Машинопис.
Б. м. Б. д.

БЕЛЕЖКИ
1 Банк Отоман е взривена от групата на „гемиджиите“, която из
вършва Солунските атентати от 15 до 18 април 1903 г., като се надява
с това да привлече вниманието на западните капиталистически държави
върху положението в Македония и Одринско. Турското правителство из
ползува атентатите като повод да обезглави местните комитети и да па
рализира дейността им.
2 Става въпрос за Аргир Манасиев, роден в с. Сехово, Гевгелийско,
починал през 1932 г. в Горна Джумая (Благоевград). Бил е учител, член
на районното ръководително тяло в Кавадарци, гевгелийски войвода и
околийски ръководител, участвува в Македоно-Одринското опълчение в
Междусъюзническата война и в Първата световна война.

МАНОЛ ФИЛЕВ КОЧОВ
И НАУМ ЯНЕВ МАСАЛИНКОВ

Манол Кочев е роден през 1883 г. в с. Кономлади, Костурско. До 1903 г. работи в гр. Смирна. По разпореждане на ВМОРО се завръща в родния си край и взема участие в Илинден
ското въстание в четата на Митре Влаха. След въстанието жи
вее в Асеновград.
Наум Масалинков е роден през 1875 г. в с. Смърдеш, Костурско. Член е на ВМОРО. До 1901 г. работи е гр. Вале Мадем,-Мала Азия. В 1901 г. се завръща в Костурско и активно
участвува в революционното движение. Взема участие във въ
станието в четата на Стерьо Стерьовски. След въстанието се
преселва в България, живее в Асеновград. По професия е строи
телен работник.
-

.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПОДГОТОВКАТА
НА ВЪСТАНИЕТО

Костурската околия в голямата си част като планинска, не
можеше да изхранва гъстото си население. Долината на р. Би
стрица (Полето) и малкото поленце около южната и източна
та част на Костурското езеро едва можеха да задоволяват мест
ното население в Нестрамкол (Полето) и Равно Пополе. А гра
мадната Кореща (северозападна част на околията) и планининестото Пополе (източната и югоизточната й част) се из
хранваха главно от житниците на Леринско и Кайлярско. Ето
защо, населението в цялата Костурска околия най-късно до Ди
митровден трябваше да приготви храни за зимовище за до про
летта, защото като паднеше сняг невъзможно беше минаване
то на Бигла планина за към Лерин и Дауло за към Леринско
и Кайлярско. Препитанието си населението изкарваше главно
отвън, като гурбетчии по цялата обширна Отоманска империя
(най-вече в Цариград и Анадола), в България, Гърция, Ру
мъния и други страни. Да се дигне пък наближаващото се с
бързи стъпки многоочаквано въстание трябваше предварител
но да се изпратят от страна на Комитета агенти навсякъде в
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балканските държави, в Турция и другаде, за да приберат гур
бетчиите. Това се извърши твърде лесно и благополучно. Ви
наги почти празните български села от мъжко население взеха
след това друг лик. С пълна положителност можем да кажем,
че 1902 г. бе първата година на петвековното ни иго, когато
всички се събрахме по домовете си, можехме да се видим и
опознаем. Но, когато костурските гурбетчии се връщаха от гур
бета си, не можеха да стоят по домовете си повече от шест ме
сеца или година. Ето защо като мина почти цяла година от за
връщането, а въстанието се бавеше, почна брожение, толкова
повече, че и аферите по освободителното дело зачестиха.1 И то
ва брожение отдолу, което целеше, да се справим час по-скоро
с тирана, ускори деня на вечната разплата — Илинден, Илин
денската епопея. Така през 1901 г. и особено през 1902 г., найтрескаво почна да се работи за снабдяването ни с бойни при
паси. Отделните групички самоотвержени борци заминаваха
по канала за Гърция да купуват оръжие. Арестите в гръцките
затвори никого не смущаваха — делото напредваше. Паметна е
трагичната кончина на удавените ни мъченици в р. Саламврия2
(Тесалия), поради тази свещена цел. Пушката „Гра“ в Гър
ция поскъпна до 60 драхми, когато цената и бе 15—18 драх
ми. Купуваха се пушки, патрони, барут и от местното турско
население. В страната пушките „Гра“ или „Мартини“ стигна
ха до 4 лири турски. Турското правителство се стресна. Ход
жите подканяха в джамиите турското население да не продават
оръжието си на гяурите, но парата надви и прословутия тур
ски религиозен фанатизъм. Турското население в околията не
беше по-добре поставено икономически от християнското, даже
то беше в много отношения по-долу от него. Плодородните и
богати места в южната част на околията бяха в грамадната си
част в ръцете на бейовете. Наистина, достатъчна беше земя
та за изхранване на голяма част от турското население, но то
бедствуваше от постоянните войни на Турция и от вечно раз
мирните. . .* Турското население живееше главно от грабеж,
но революционната организация, след премахването на бего
вете тури край и на дерибействата. По този тактичен път Ор
ганизацията сломи гордия, непобедимия, фантазирания азиа
тец, за да продава ценното си оръжие на „неверните“. А Гръц
ко-турската война през 1896—973 год. най-много спомогна в
това отношение: тя напълно удовлетвори плячкаджиите турци с пушки „Гра“, които впоследствие попаднаха в ръцете на
въстаниците. Приготвиха се същевременно и бомби. За целта
имаше специалисти-техници в Смърдеш, в Кореша4, които ра
ботеха безспирно. Приготвяха се и патрондаши. Купуваше се
барут и патрони. Събираха се гилзите, пълнеха се. Участие взе
* Неразчетена дума.
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маха жените и децата. Земята бе добре разработена и засята. .
Берекетът през 1903 г. бе отличен, берекет, какъвто Костурско
не помнеше. А това много окуражи населението, то повярва, че
и бог помага на делото. Заповядано бе от началството всеки
да приготви повече брашно, да се снабди с повече сол, захар,
ориз и пр. необходимоети. Мелниците по селата трескаво за
работиха. Приготвиха се удобни скривалища за храните — за
опасни моменти. Всички предчувствуваха, че желаният ден на
ближава. Турската власт не спеше. И тя взе сериозни мерки.
По-начесто поставиха гарнизони в селата Кореша и Пополе.
Най-сетне на 9 май 1903 г., в навечерието на въстанието, със
султанско ираде бе унищожено голямото и цветущо корещанско с. Смърдеш, родното място на Васил Чекаларов, от редов
ната турска войска, пехота и артилерия. Унищожени бяха та
зи година със султански ирадета по едно село във всеки ви
лает в Македония (в Битолския, Скопския и Солунския), за да
се сплаши населението и [да] не се дигне въстание. Но въпреки
нечувания терор и „Атиловата“ касапница в с. Смърдеш, на
речено „първи костурски Батак“ след унищожението му, подир
два месеца навред в страната се развя при най-голям ентусиа
зъм знамето на свободата, тържествено забиха всъде камбани
те за изгрева на свободата. Сринатите до основи 300 къщи в
с. Смърдеш от артилерията, задигането на покъщнината и до
битъка му от аскера и башибозука, опожаряването му след то
ва от пехотата, клането на 140 души, мъже, жени и деца и от
вличането във вътрешността на Албания на повече от 20 де
войки — всичко това не бе в сила да разколебае духа на ро
ба, да пречупи съвестта му — да не изпълни свещените заве
ти на деди и прадеди, предавани от поколение на поколение,
както, и още повече, не се разколеба тоя дух и след Илинден,
при най-тежката борба на костуреките соколи срещу турскогръцкия негласен съюз — срещу аскера, турските и гръцки бан
ди, даже и след вероломното клане на хиш.ниците-гърци в найголямото костурско българско село Загоричене, втория Костурски Батак (ден Благовещение 1905 г.)5
НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЪСТАНИЕТО
Около десетина дни преди провъзгласяването на въстанието,
към началото на м. юлий ст. ст. 1903 г., всичките районни че
ти от Костурската околия (само от частите Кореща и Пополие, а не и от Нестрамкол и Костенарията) се събрахме в с.
Апоскеп. Там бяха Лазар Поптрайков, Васил Чекаларов, Пан
до Кляшев, Митре Влаха, Иван Попов, Никола Трифонов, Ата
нас Кър шако в и прочее. Потеглихме към югозапад — към до
лината на река Бистрица. Денувахме в Маняцкия орман, меж
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ду Бистрица и притока й р. Беласица, на запад и недалеч от
гр. Костур. Следната нощ минахме полето, сиреч пресякохме на
преко Нестрамкол и спряхме в Костенарийското село Жужелци.
При пътуването ни от ормана (гората) за Жужелци залових
ме и убихме 7 души помаци от нестрамколското с. Забърдени.
В с. Жужелци в местността Самата Костена стояхме два дни.
Тук се срещнахме с районните чети на Нестрамкол и Костенарията — с войводите Кольо Добролицки и Стерьо Ташков. Де
нем убихме пъдаря — турчин на с. Лудово, заради големите
му злодейства над местното българско население. След това
продължихме пътя към с. Осничени и към крайъгълния югоза
паден български пункт в околията ни, именно стратегическата
Одре планина. Там ни поддържаха с храна власите-овчари от
Грамо-ския край. В Одре убихме турчина Шемето, пъдар в с.
Скъмско, за тиранията и грабителствата му по ония места. От
бихме се един ден в с. Лувраде и след това се отправихме към
изток, към южните части на Пополе. При изгрев слънце бяхме до
чифлика Кърпени, при моста на Езерната река, която се вти
ча в [р.] Бистрица. Място равно, открито, опасно. Ускорихме хо
да в дясно и се озовахме на канаристата Горенска планина,
където останахме до мръкване. През нощта потеглихме към.
с. Мокрени. С войводата в тоя район Никола Андреев (Алай
бей) не се срещнахме, защото по това време той беше към Врабченското езеро. Истината обаче е другаде. Войводата Н. Ан
дреев отбягна срещата, защото той трябваше да отговаря пред
началството за някои свои дела. И добре стана така, защото
впоследствие той бе опростен, помилван заради големите му
способности и пламенният му патриотизъм. Върнахме се след
това обратно назад към гръцкото с. Логиница, където пре
стояхме около 4 часа. Поради оплакванията на местното насе
ление заклахме там, бирника Таксин, а покрай него и двете
му заптиета. Минахме после Чуриловския манастир, откът,ето
се отправихме към Ксрешата и спрехме в Дреновския осой
взехме храна и спряхме в местността Черешата над манастира
„Св. Врач“ между селата Загоричени и Черешница. След това
при с. Дреновени. Тук един ден преди Илинден, пристигнаха
книжата за въстанието.
Тази обиколка из цялата околия от страна на ръководите
лите и войводите с четите, всички на брой около 100—120 ду
ши, ние, четниците, тълкувахме като голяма ревизия на начал
ството в околията, за очистване на някой турски дерибеи, ка
то да се намираме пред необикновени, пред важни събития.

.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ВОЙВОДИТЕ ПО РАЙОНИ.
ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА

Веднага в Дреновския осой се извърши разпределението на
войводите по районите в цялата околия. Митре Влаха остана
временно в с. Дреновени — като старши войвода. Христо Цан
ков зае селата Дреновени, Черновица и Поздвиза; Васил Котев селата Турье, Статица и Кономлади; Стерьо Стерьовски
(подвойвода) — Смърдешкия район: Смърдеш, Брезница, Въмбел, Върбник; Атанас Кършаков зае Косинецкия район: села
та Косинец, Лобаница и Кърчища, вместо убития наскоро в
боя при Локвата в село Дъмбени войвода Дичо Антонов, Ставро Калабуров — Дъмбенския район; Никола Трифонов —
Бабчорския район (Горно Пополе); войводите Манол Розов,
Ив. Попов, Н. Андреев (Алай бей) и Мишо Николов в Попо
ле; Кольо Добролицки в Нестрамкол (Полето) и Стефо Та
шков в Костенарията.
След станалото резпределение на районите войводите Ата
нас Кършаков и Стерьо Стеровски, заедно с четите си и сел
ските войводи от Корещата, а именно: Лаки Г. Пранджов
(Смърдеш), Яне Панов (Брезница), Ангелия и Мурджо (Върбел), Васил (Върбник), Иван Анастасов (Лобаница), Дельо
Миновски с поп Отце (Косинец), Ставро Калабуров (Дъмбели), както и въстаниците от този район, всички отидохме със
знамената в местността Тиза над с. Смърдеш, където пред ця
лото духовенство стана тържественото даване на клетва. След
това пак всички се отправихме към с. Дъмбени, за да пленим
тамошния турски гарнизон, който обаче беше подушил дви
жението и своевременно избягал в града. После, денем от се
ло Дъмбени заминахме в с. Габреш, където хванахме турците жетвари на Кязим бей и Дервиш бей и след разпит ги ос
вободихме. След туй потеглихме за единственото в Корещата
помашко село Жервени, където почна вече нападението.
СРАЖЕНИЕ В С. ЖЕРВЕНИ. ОПОЖАРЯВАНЕТО МУ
Жервени — малка котловина, дефиле с направление изтокзапад в центъра на Корещата. Обрасла долина с гъста расти
телност, дъбови гори. Четата нападна от вси страни селото.
Помаците откриха огън. За 2—3 часа селото бе опожарено, въо
ръженото му население избито. Поради голямата уплаха от
движението на четите още при първия ден на въстанието же
ните и децата бяха напуснали селото и се криеха в селските
гори, част пък беше се прибрала в града. Това нападение се
извърши от селските чети на селата: Дъмбени, Косинец, Смър
деш, Въмбел и Върбник под командата на Стерьо Стерьовски и
Ставро Калабуров.
207

*

ПЛАН ЗА НАПАДЕНИЕ НА ГР. КОСТУР
В Дреновския осой при обявяване на въстанието взе се ре
шение, щото през нощта срещу понеделник 20 юлий, ст. ст. да
се нападне градът, да се вмъкнат в града около 50 души, ста
ри изпитани четници от разни села. Бойните припаси — бомби,
револвери, патрони и прочее — изкусно да се поставят в сама
рите на добитъците. Понеделникът като пазарен ден и като
пръв официален ден на въстанието бе най-подходящият за на
хлуване в добре укрепения гр. Костур. В тоя ден идваха да се
откупват селата от спахилъка — всички кметове (коджабашии)
трябваше да присъствуват в хюкюмата*. Следователно всеки
четник от село щеше да има при себе си и кмет, който бе за
дължен да купи в града тенекии газ за своя четник за опожа
ряването на града. Четниците трябваше да влезнат в града по
единично заедно с пазаренци в самия Илинден за да действу
ват в определените им части. Всеки четник знаеше само своя
дълг — какво да прави лично той. По-нататък нищо не знаеше.
Когато ще влезне в града, тогава ще му стане достояние об
щия план на нападението. Понеже по сухо се влиза в града
само от едно място и то твърде тясно и понеже всеки пътник,
мъж или жена, биваше старателно претърсван при влизането,
трябваше да се внимава за укриване на плана. Това, се отна
сяше за 50-те четници-терористи, за вътрешните смутители, кои
то бяха длъжни да бомбардират и опожарят града. А отвън,
откъм северните стръмнини и страхотно надвиснали скалисти
височини срещу града между селата Апоскеп и Жупаница, посреднощ срещу понеделника трябваше щурмово да връхлетят
четите към града, за да подмамят турската войска вън от гра
да, вън от полуострова, в който момент вътрешните бунтовни
ци заедно с всички пазаренци да разтърсят града и го унищо
жат. Обаче тоя хубав проект, макар и много опасен, не можа
да се осъществи, поради късното съобщение по селата, глав
но по нямане на необходимото време. Можаха да влезнат в
града само терористите Манол Филев Кочов от с. Кономлади
и Иван Москов от с. Дъмбени. На първия бе определено да
действува в участъка — пазаря до джамията, а на втория —
участъка при гръцката митрополия. За понеделника, след ка
то се получи второ нареждане от началството влезлите двама
терористи в града излезнаха заедно с пазаренци и се върнаха
в частите си.
* Управление, сграда, в която се помещава'! представителите на вла
стта.
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ВЪСТАНИЕТО — ФАКТ ЗА ТУРЦИТЕ
Още призори в понеделника има голямо раздвижване меж
ду турските войски в града и гарнизоните по селата. През;
нощта навсякъде бяха скъсани телеграфните жици, съобще
нията прекъснати. Тая нощ бе най-светлата, по-светла и от
най-хубавия слънчев ден за петвековния костурски роб. От
р. Бистрица на юг до пл. Бигла на север, от Корбец пл[анина]
на запад до Бич на изток — цялата Кореща и цялото Пополе, цялата област между Биглица, Костур и Лерин бе в ръ
цете на въстаниците. Ето защо много ужасени бяха турците,
които тоя момент всячески се стремяха да извършат тактич
но отстъплението си ■
— да не попаднат в плен пръснатите гар
низони из главните села и стратегическите места в околията.
ПЪРВА СХВАТКА С ТУРЦИТЕ. СРАЖЕНИЕ
ПРИ С. ПОЗДИВИЩА
Към обед, в понеделник, на 21 юлий ст. ст. всичките чети
от Корещата и Пополе под ръководството на Лазар Поптрайков, Васил Чекаларов, Пандо Кляшев, Иван Попов, Митре Вла
ха и прочее заедно със селските чети от тези места потеглих
ме за с. Вишени, за да пленим тамошния турски гарнизон.
На пътя между селата Шестеево и Вишени срещнахме случай
но турски транспорти с храни. Почна се престрелка с отделе. нието турски войници и връщащите се пазаренци-помаци, жервенци. Убити бяха около 10 души войници и повече от 30 ду
ши помаци. Понеже мястото бе голо и каменисто, турците
изненадани от въстаниците, бяха изложени на голяма опасност
и по този начин не можаха да окажат никаква сериозна съ
протива. Целта, обаче на четата не можа да се реализира,
защото Вишенският турски гарнизон още през нощта беше
се изтеглил от въстаническата област.
След това ние, въстаниците се отдръпнахме навътре в
Корешата, към ливадите на с. Поздивиша. Там при с. Поздивища се откри сражение между нас и турската войска. В това
сражение взеха живо участие в полза на турците помаците
от съседното село Жервени. Войската бе пръсната и унищоже
на, а след това бе нападнато и опожарено с. Жервени, оръ
жието бе прибрано и избити бяха до един всичките метежни
ци-помаци, както споменахме по-рано. Възможно е срещната
та турска войска при с. Поздивиша да е била натоварена от
страна на влабтта да охранява временно едничкото мохамеданско (помашко) село Жервени в цялата Кореща (в цялата
област между градовете Костур и Лерин), докле се оттегли
изцяло населението му. Това се случи на 22 юлий ст. ст., втор14. Илннденско-Преображенско въстание
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ник, а в предния ден бе схватката с транспорта и с 30-те по
маци жервенци.
За забелязване е, че до въстанието помаците от с. Жервени кротуваха, бяха лоялни към съседните села —•към бра
тята си по кръв, подчинени бяха на комитетските наредби,
види се от страх, но участието им в първите дни на въстание
то явно на страната на тираните — едноверците им турци,
реши напълно заслужено трагичния им край.
НАПАДЕНИЕ НА БИГЛИЦА, КАПЕЩИЦА
ОТ ВЪСТАНИЦИТЕ. ОПОЖАРЕНИ
БЪЛГАРСКИ СЕЛА
След разбиването на турския аскер при с. Поздивища и
опожаряването на с. Жервени, с други думи след очистването
на Корещата от турски крак, ние, въстаниците, около 600—700
души се отправихме към западната част на Корешата, към
селата Капешица и Биглица, към граничното албанско насе
ление.
Две думи за Биглица. Биглица минаваше за градец и бе
седалище на мюдюрин и с гарнизон. Западната Кореща пове
че там ходеше на пазар, отколкото в далечния Костур. Тър
говията в Биглица бе почти в български ръце, имаше около
40 дюкяна български. След хуриета разрешено ни бе там да
открием III— то класно училище с пансион (както имахме в
тр. Костур), архиерейско наместничество, да построим черква,
•обаче Балканската война всичко оауети. Биглица бе важен
-административен и стратегически пункт със значението на око
лийски център в областта Девол, между прохода Звезда и
Костурската околия.
Ето защо четите имаха него за прицелна точка след Ко
стур, даже повече него, за да могат да се обезпечат в начало
то на въстанието от най-голямата, от албанската опасност.
Въстаниците заеха Плешовец планина. Вляво от тях, от нас,
беше Капешица, а отдясно Биглища. Позициите бяха твърде
ъзгодини за нас. Отдоле на по-малките височини над двете
села бяха турците и арнаутите, около 700—800 души, а с
башибозука — двойно и тройно повече. Целият Девол беше
се събрал да се брани от гяурите. Борба жестока, борба не
равна. Шепа въстаници трябваше да отстояват в борбата с ця
ла една империя отоманска и с една дива Албания. При това
странно бе, че тая шепа нападаше, тя бе в настъпление. Сра
жението трая от обяд до вечерта 4—5 часа. Албанците бяха
своевременно изтеглили семействата си от Капешица и Бигли
ца. Дадоха се само две жертви от наша страна Никола Со
тиров Шамандуров от с. Смърдеш и едно момче от с. Турье,

210

а от войската и башибозука — неизвестно. Най-сетне влязох
ме в Капешица, прибрахме само добитъка — волове, овце и
се оттеглихме към Смърдеш в местността Бели-Кланци, бев
да опожарим селото. Така Биглища не успяхме да превземем,
но пък албанците се стреснаха, взеха от това добър урок,
видяха силата на довчерашните си роби, които цели векове
безмилостно са тероризирали под покровителството на тур
ските власти. Няколко дни след сражението при Биглица-Капешица турските войски опожариха българските села Въмбел
и Върбник, съседни на албанците.

БОЯТ ПРИ ЛОКВАТА.
о пож арен и

бъ л га рс к и села

В местността Бели-Кланци (Смърдешката планина) почи
вахме само един ден. В тоя ден, месец август, семействата
(жените и децата) от селата Косинец, Лобаница и Дъмбени
идваха към с. Смърдеш, бягайки от турския аскер. Под ръ
ководството на вожда Васил Чекаларов, войводите с четите
си бързо заеха височината Локвата (Дъмбенската планина),
Тиза и Мали Вогли. Всичко голо, каменисто. Отзад към за
пад, на височината Шества остана едно отделение да наблю
дава да не иде аскер откъм Биглища; а друго остана на Карауло, за да наглежда от към с. Брезница — откъм север и
изток. Семействата пък, които бягаха от въпросните села се
прибраха в местността Площене надолу към Червени греди,
слезнаха доле и се упътиха към Въмбелската планина в мест
ностите Рушалица и Злидо, където и останаха. От заетите по
зиции, ние въстаниците почнахме сражение с настъпващия по
дирите на семействата турски аскер. Боят трая цял ден — от
сутринта до вечерта. Прогонихме аскера до с. Сливени и зад
Бистрица. Ние не дадохме никакви жертви, от турците — не
известно. Пленихме буризанина (сигналиста), който бе ранен
в крака. Той бе анадолец. И при най-големите измъчвания
при разпита той остана твърд — нищо не откри за състояние
то и движението на турските войски.
След тази битка турските войски опожариха предните корешански села (близосъседни до местосражението) откъм
р. Бистрица и Биглишко (Албания), а именно: Дъмбени. Ко
синец, Лобаница. Ние се отдръпнахме към с. Кономлади, във
вътрешността на Корешата, на сборния пункт Рутишчето, меж
ду селата Кономлади и Жервени 1— добър стратегически пункт,
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ГОЛЯМО СРАЖЕНИЕ ПРИ КУЛАТА
НА БИГЛА ПЛАНИНА. ПРЕДАТЕЛСТВОТО
НА КОТЕ ВОЙВОДА
В местността Рутишчето престояхме един ден. После се
отправихме към Бигла планина, между селата Песодер и
Желево. По съветите на войводата Коте, ние, въстаниците
трябваше да се срещнем с него в това място, за да нападнем
заедно гр. Лерин. Ръководителите приеха предложението на
Коте, макар и да не се доверяваха яко на неговите думи и да
то считаха за съмнителна личност.
Но нека кажем няколко думи за Коте, за да ни стане поясен вървежът на по-нататъшните събития. Той бе от с. Руля
и войвода в Женевския район на селата на тъй наречената
Рулска река (началото на р. Бистрица): Желево, Руля, Тър
ново, Оличима, Бесвина — северозападната част на Костурската околия, съседна на Долна Преспа. В началото на ре
волюционната епоха в Костурско, Коте взе живо участие при
избиването на най-злите турски кеседжии-спахии, доста беше
се издигнал пред очите на населението. Обаче по-късно, когато се организира добре околията почнаха постоянните тър
кания, между него от една страна и останалите корешански
войводи, от друга, особено между него и вожда Васил Чекаларов. Последният никога не даваше доверие на Коте и беше
за неговото премахване. Много бяха причините за това, но
главният организатор — Лазар Поптрайков — беше за поми
рението, не слушаше съветите на далновидния и прозорливия
Чекаларов, за което впоследствие даде главата си, както ще
се види по-нататък. Коте бе винаги опозиционер, противна
страна, уж върховист понякога. Дори във времето на въста
нието той стоя настрани от борбата, държа неопределено по
ведение, бе загадъчен.
Котевата примамка стана очевидна: ние не срещнахме Ко
те при Кулата на Бигла планина, където според както бе
уговорено, трябваше той да ни чака. Напротив, той беше из
бягал към селата Брезница и Бесвина, в горичката Нежово.
Ние пристигнахме среднощ на Бигла, като сутринта В. Че
каларов изпрати едно отделение от 15 души под командата
на Търпо от с. Поздивища, бивш Котев четник,за да търси Ко
тевата чета. Обаче турските войски, които бяха хванали пред
варително позиции в същото място през нощта — откриха
залпов огън срещу отделението. Сражението се откри при Ку
лата на Бигла планина, на 1/2 час разстояние от влашкото
село Песодер за към гр. Лерин. Боят бе ожесточен от сутринта
чак до вечерта. Турската войска бе многобройна, действува
ше и с горска артилерия. Ние бяхме въоръжени повеч с пуш
ки „Гра“ и „Мартини“, по-малко с манлихерови и маузерови
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пушки. Търпо, командирът на отделението, бе убит заедно с
6 души въстаници, а войводата Митре Влаха ранен. От вой
ската убити около 20 войници. Тоя бой щеше да бъде съдбо
носен за нас, ако местността не бе гориста. Сега вече води
телят Васил Чекаларов още повече се издигна пред въстана
лото население и не само като отличен стратег, но и като дъл
бок психолог, същински пророк. Мръкна се. Турската войска
се върна назад към Лерин, като опожари голямото българско
село Арменско (до гр. Лерин) и извърши същинско клане над
' беззащитното население. Удаде се нам възможност във време
на боя да бомбардираме Кулата, но това не направихме за
избягване излишни жертви.

ПРЕВЗЕМАНЕ НА МЮДЮРЛЪЦИТЕ
КЛИСУРА И НЕВЕСКА
След това генерално сражение водителят В. Чекаларов из
върши цяла маневра. Захвърли въстаниците от северозападния
край на околията към югоизточния —- от Бигла планина на
Бич, на пл. Върбица над историческото ни село Загоричане.
Тук се срещнахме с пополеколските войводи Манол Розов и
Мишо Николов от с. Бобица и Никола Андреев (Алай бей) от
с. Мокрени. Една седмица стояхме на Върбица, но аскер не
ни нападна. След това потеглихме за гр. Клисура — седалище
на мюдюрина в Пополе кол. Градът е на седловината, която
свързва Върбица с Мурик планина и близо до прохода Дауло,
що е на пътя Костур или Хрупища за гара Турувичево. Без
големи усилия градът бе превзет при голям ентусиазъм на
влашкото му население, камбаните в града непрестанно бие
ха. Тук бе първият триумф на въстаниците. Турската стража
бе избита, но мюдюринът намери скривалището си, та не мо
жа да се залови. Паднаха в наши ръце коне, файтони, муни
ции. В Клисура стояхме три дни и се фотографирахме. След
като се учреди местно управление върнахме се обратно на
пл. Върбица. От Върбица през с. Негован се отправихме за
другия мюдюрлък — за с. Невеска (Леринско). Леринските
чети, осведомени за това, бяха заели позиции откъм северната
страна на градеца. Местността планинска, източните склоно
ве на Вич планина. Невеска е в падина, наоколо гориста. На
селението, както и в Клисура — влашко, забягнало там още
в Алипашово време. По заповед на началниците си, ние костурските въстаници, много предпазливо, пълзешком се при
ближихме към градеца, допряхме до самия него и го блоки
рахме неусетно. Озовахме се и до самия турски лагер. Аске-
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рът бе на почивка след упражнение — пушките бяха строени
на пирамиди в 10 ч. сутринта. Изведнъж ние щурмово напад
нахме войската, която бе изненадана и обърна на бяг. Леринските чети, с които ние нямахме връзка, бяха наблюдатели,
като само служеха за охрана откъм север — от гр. Лерин. В
един час разстояние ние влязохме в Невеска. Войската бе
окончателно разбита и пленена. Само патрулите и останалите
турци в казармата откриха огън. Най-сетне и казармата бе
превзета и Невеска падна напълно в наши ръце. Това бе вто
ри триумф за нашите костурски въстаници. Тържествата бя
ха както и в Клисура. Населението ликуваше. Паднаха в на
ши ръце много трофеи. Заловихме 4 сандъка патрони, 300
пушки маузерови, 10 товара брашно, 3 товара ориз, пексямет, сол фасул и пр. Убити ^около 20 души турци и 7 залове
ни живи, пленени. От нас бе ранено момчето Гямо от с. Дъмбени. И тук мюдюринът можа да се скрие, не можахме да го
заловим. Образува се местно управление. Вечерта се върнах
ме обратно на Върбица като оставихме Гямо в с. Прекопана,
където изгоря към края на м. август, когато бе опожарено се
лото от турските войски.

КРЪВОПРОЛИТНО СРАЖЕНИЕ ПРИ
КАЙНАК. СРАЖЕНИЕ НА МОКРЕНСКИЯ
ВОЙВОДА С АСКЕР ПРИ ВРАБЧЕНСКОТО
ЕЗЕРО. ОПОЖАРЕНИ СЕЛА
При връщането ни на Върбица до с. Черешница залових
ме един парцалив грък от Костур. След разпит и тричасово
престояване той бе освободен. На другия ден обаче пристиг
на многохилядна турска войска (16—18 000) от гр. Костур. Из
първо боят започна в голата част Койнак под пл. Върбица,
над с. Олиша. Селските патрули от околните села бяха изне
надани от войската и след сражение бяха избити около 25
души. След това по цялото протежение от Кайнак до Върби
ца се водй страшен бой чак до вечерта. Турците за първи път
през въстанието се биеха смело и щурмово. Като че ли беше
почнал да отпада вкоренения в душите им страх от комитета
[ВМОРО]. Види се парцаливият грък ще да е бил шпионин,
който е донесъл за състоянието на въстаниците, за тяхното
положение, лишени от ничия подкрепа. Защото все пак тур
ците не можаха да [по]вярват, че такава голяма съпротива
може да окаже вчерашния роб, покорната рая. Те подозира
ха в редовете на въстаниците присъствието на български или
руски войскови отделения, на български или руски офицери.
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Окуражени бяха от обстоятелството, ‘ че във всичките досе
гашни боеве не чуха пукот на оръдие от страна на бунтов
ниците. В тоя бой войската имаше полково знаме, служеше
Си и с горска артилерия. Присъствуваше в боя и костурския
гръцки митрополит Герман, известния българоядец и кръволок, палачът на Загоричани. Благодарение, че аскерът идеше
отдолу, от западните поли на Върбица, а ние въстаниците бях
ме господари на билото, можа по-безболезнено да се свърши
тоя ожесточен бой и да се спасим от плен. Опасността за нас
при тоя бой бе подобна на тази при Кулата и Бигла планина,
И там, както и тук предателството изигра главната роля.
Въпреки всичко, мъдрото ръководство на легендарния вече
вожд В. Чекаларов даде добър урок на турците в неравната
борба. Паднаха убити повече от 50 души войници. Избити
бяха тогава от нашите терористи и 7 души турски войници,
пленени при превземането на мюдюрлука Невеска. Костур се
стресна от тоя бой, наречен боят при Кайнак, защото не мо
жаха да се укрият пред народа дадените турски жертви.
Вечерта ние се разделихме на две половини: едната се
отдръпна на изток към освободения гр. Клисура, а другата
към Вич планина. Късно през нощта часта от Клисура отново
замина и се присъедини към другата част на Вич планина.
Оттук всички се събрахме пак на сборния пункт при с. Копомлади (Корешата). В Пополе кол останаха войводите Иван
Попов, Н. Андреев, Мишо Николов и Манол Розов с четите
си и местните въстанници.
Разочарована от боя, многохилядната турска войска за от
мъщение и под диктовката на гръцкия митрополит опожари
цветущите пополеколски български села: Загоричани, Олиша,
Бъмбоки, Черешница и Блаца.
По това време, през м, август стана голямо и кръвопро
литие сражение при Врабченското езеро между мокренските
въстаници под войводството на Н. Андреев (Алай бей) с аскера. Въстаниците бяха на открито, изложени на голяма опас
ност. Ето защо там паднаха 40 скъпи жертви. Войници-неизвестно. Тогава войската опожари хубавите пополеколски бъл
гарски села Бобища и Мокрени.
МАНЕВРИ ИЛИ ГОЛЕМИ
ДВИЖЕНИЯ НА ВЪСТАНИЦИТЕ
От сборния пункт при с. Кономлади потеглихме за с. Смърдеш и се настанихме на Смърдешката планина — на хълмо
вете Паун, Остричка, Кърджова ливада, Червени греди, Са
мата бука и на Карауло над Осойната чешма. Почивахме три
дни. Мястото — стратегическо. Към северната страна сръмно,
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непроходимо. Отдоле върви шосето от Лерин за Биглиша-Корча. Приготви се храна за 3—4 дни. Войската през това време
не се яви никак. Слязохме после в с. Смърдеш и се отправих
ме за с. Въмбел по дерето за местността Шипята, нагоре към
Брястата и най-горе Корбец-Въмбелската планина. Там денувахме. Вечерта слезнахме в с. Дряново (край малкото Преспанско езеро), после в с. Оровник, Ляк и стигнахме в Герман
ската планина. Хванахме овце на един турски бей от с. Ляк
за храна. Срещнахме се с преспанските въстаници. Тук на
Германската планина здраво се окопахме. Правехме окопи,
дувари (стени) до 1 метър, всичко маскирано. Получихме
сведения, че турската войска се разделила на две части: една
та част потеглила към Бигла планина, а другата по посока към
Дряново, Оровник и пр., по нашите дири. Престояхме три
дни на Германската планина. Ние влезнахме в стълкновение с
аскера, защото напуснахме тези позиции и се отправихме към
Песодерския манастир и към шосето Биглиша-Лернн за с. Желево и Кономлади.
РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСТУРСКИТЕ ВЪСТАНИЦИ.
ЕДНА ЧАСТ ЗАМИНАВА ЗА МОРИОВО
Тук при главния сборен пункт при с. Кономлади, по запо
вед на началството разделихме се на две части: едната — Л а
зар Поптрайков, войводите Манол Розов, Мишо Николов, Цильо Котев, Иван Попов и подвойводата Коле Пандов с чети
те си заминаха за Мориово, а другата от В. Чекаларов, П. Кляшев, Нестрамколския войвода Кольо Добролицки, Костенарските — Стерьо Ташков и прочее — остана в Костурско да
продължава борбата. А частно в Пополе останаха да действу
ват само войводите Н. Андреев (Алай бей) и Дине Куманички с четите си и местните въстаници.
БЕЛИ ЗНАМЕНА В С. БРЕЗНИЦА
След потеглянето на другарите ни за Мориово, ние бол
шинството костурски чети и въстаници, заминахме към Смърдешката планина — в местността Червени греди. Потърсихме
хляб от с. Брезница. Селото вдигна бели знамена в знак на
покорност към войската и отказа да ни даде храна. Там при
с. Брезница най-вече се прикриваше през време на въстание
то невъоръженото население (повече жени и деца) от Корещата. От страх да не бъде изклано населението от турските
войски издигнати бяха бели знамена в селото. След разпита,
обаче оказа се, че Стоян Джайков и двама други селяни —
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съмишленици на изменника — Коте войвода не позволяваха
да ни се даде храна. Даже се били заканвали на съселяните
си, че ще открият на войската, ако се даде хляб на въстани
ците. Издирени вече виновниците за дигането на белите зна
мена в селото и за да не се даде храна на въстаниците, по
следва заповед, за унищожението им. Къщата на Ст. Джайков бе опожарена, а самия той, който откри огън на чета
та, намери смъртта си в пламъците. Другите двама негови
другари бяха обесени. При опожаряването на къщата ранен
бе въстанникът Христо Гучов от с. Косинец.

ГОЛЯМО СРАЖЕНИЕ ПРИ С. АПОСКЕП
Веднага след това заминахме всички за с. Апоскеп в ме
стността Ковачо — на върха, на билото на Апоскепския бал
кан, срещу самия гр. Костур. Позициите ни бяха откъм север
ната страна на билото. Потърсихме хляб от селото, но тъкмо
тогава пристигна от Костур войска. Четите откриха сражение
то. Аскерът бе изненадан. А и ние бяхме се разположили
на почивка, но обратното излезе. В случая нямаше предател
ство. Почна се лют, най-ожесточен бой от 10 ч. сутринта до
късна вечер, когато настъпва обикновенно пълното господство
на революционерите. В тоя бой участвувахме около 300 души
въстаници и около 2—3000 души войска. Турската войска зае
позиции на юг под нас. Изложена бе на опасност. Въпреки
това обаче турците като разполагащи с големи сили, можаха
да ни обсадят от вси страни. Така откъм с. Вйшени едно от
деление войска зае гърба ни, след като се почна сражението.
Също и височината Крест над Костурските лозя, между селата
Жупаниша и Апоскеп бе заета от войска — вдясно от наши
те позиции. Откъм село Сетама пък пристигна друго отделе
ние войска и зае позиции вляво от нас. От вси страни залпо
ве, огън. Жестокостта бе безпределна и от двете враждуващи
страни, като, че в тоя кървав бой ще се види вечната разпла
та между роб и господар. Тоя бой надминава Кайнак и Вър
бица, за да не кажем и големия бой при Бигла планина, ста
нал от Котевото предателство. Към пладне почнаха да се си
пят куршуми и в квартала Посзери в града. Турското и гръц
кото население бе в паника. В миг всичко живо в града се
прехвърли от Посзери в квартала Долца в южната част на
Костурския балкан. Когато пък почнаха да се пренасят с ко
ла в града цели десетки трупове на войници настана там ця
ла олелия. Турците и фанатиците-гърци (не народът) се пита
ха едни други: „Ами ако комитите настъпят града, къде ще
бъде нашето спасение?“ — „В гьола“ — шушнеха мълком
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сърцата на народа, на грамадното болшинство, особено на
евреите и спотаените българи, които ликуваха от радост.
Боят над с. Апоскеп бе стихията на Костурския български
дух, ореолът на славата на мъчениците, които нямат равни на
себе си измежду съотечествениците би като се има пред вид
географското положение на Костурско — в крайъгълния юго
запад на българското племе, обкръжено откъм юг с гърци, з
откъм запад със суровите албанци. Апоскепският бой напра
ви В. Чекаларов легендарен герой, за да му пеят и враговете
гърци до самата Междусъюзническа война победна песен на
гръцки език. А как се свърши тоя неравен бой? Неусетно, ние
въстаниците пробихме турския обръч, даже без сражение, защото духът винаги побеждава. През целия тоя бой и при тая
здрава обсада паднаха само двама въстаника, а от войска
та — по сведения на турците около 60 души.
На следния ден след боя полковият командир Кючук Ме
хмед паша заповяда за отмъщение на „гяурите-българи“ да за
стрелят в местосражението 5 души — апоскепски първенци и
затворници-хрупишани. Изведоха гражданите-хрупишани от кос
турския зандан, окованите затворници-заложници, за да бъдат
умъртвени заедно с невинни селяни от Апоскеп, по простата
причина, че са били българи. Обаче един от затворниците Зисо
Аргиров бе помилван, бе пощаден. Като баща на многобройна дребна челяд той паднал на колене пред пашата и със съл
зи на очи му целунал полата. Тоя факт и обстоятелството, че
някога палачът бил ял неговия хляб спасиха живота на хрупишкия клетник. „Прощавам ти казал пашата и иди да раз
правиш на вашия неблагодарен народ за турския мерхаметлък“* [...]
След като прерязахме надлъж полето или котловината на
р. Бистрица, сиреч опаслата зона, стигнахме при полите на
Грамоските предпланини, край с. Нестрам, където имахме
сражение с едно отделение войска. Паднаха 5 войника. След
това продължихме пътя нагоре към пл. Горуша, предпланина
на Грамос. Стигнахме с. Тухул (Тул) и почнахме да се сра
жаваме с местните албанци-башибозуци. Отблъснахме баши
бозука и освободихме селото. Погърченото българско населе
ние в селото ликуваше от радост и ни посрещна като освобо
дители. Продължихме да преследваме албанския башибозук.
Настъпихме в албанските села Ливадия, Загар, Фуш и Бъртенин, където имахме във всяко село сражения с албанския
башибозук. В тези села намерихме задигната покъщнина от
опожарените от войската и башибозука корешански българ
ски села. Ето защо по заповед на В. Чекаларов всичките тези
села опожарихме. След това с албанския башибозук имахме
* От тур. милосърдие, състрадание.
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сражение и в куцовлашкото село Грамос. В това сражение
ние дадохме един убит — Стоян от с. Въмбел, а башибозукът,
който ограбваше населението около 15 души. С башибозука
се бихме и в албанското село Мирославица. И това село опо
жарихме след сражението, защото и там намерихме задигна
ти стоки от българските села. Най-сетне отблъснахме албан
ския башибозук и от погърчените български села Котелци и
Пселско. И тъй към края на м. август и началото на м. сеп
тември разбихме албанския башибозук, опожарихме селата
на този башибозук, превзехме целият грамоСки край. Награ
дата наша на въстаниците, бе че отмъстихме на туроките воен
ни власти и на башибозука, а най-главното дето в целият то
зи край, бяхме радушно посрещани и изпращани от местното
гръцко и куцовлашко население като спасители, като осво
бодители.
ВРЪЩАНЕ НА ЧЕКАЛАРОВАТА ДРУЖИНА В КОРЕЩА.
ПРИВЕТСТВИЯТА И БЛАГОДАРНОСТТА НА В. ЧЕКАЛА'РОВ КЪМ ЧЕТИТЕ В НЕСТРАМ КОЛ И КОСТЕНАРИЯТА
Като изпълнихме най-съвестно дълга си към инородното
население в околията — към гръцкото и куцовлашкото — дъл
га си към майка Македония, прескочихме в Костенарията. При
тези наши най-опасни движения, посред турци и албанци и
край Албания, нас нищо лош|о не ни сполетя. А туй най-вече
се дължеше на тактиката на В. Чекаларов и особено на мест
ните чети в този край — нестрамколската и костенарийската.
Четниците познаваха добре всяка педя от своята родна земя,
искрено обичаха народа, идеално му служеха и готови бяха
да се жертвуват за неговото благо. Ето защо мъдрият В. Че
каларов след успешното ни пристигане в Костенарията от все
сърце благодари за идеализма и самопожертвователността на
тези четници, синове на най-робската костурска земя, отрас
налите чеда на р. Бистрица, всред мъки и порои сълзи. Обхо
дихме Костенарията, която не бе опожарена. Събрахме общи
те, комитските пушки от населението — 24 пушки, натоварих
ме ги на 2 мулета и потеглихме напряко през Нестрам кол
(полето) на Корешата. Из пътя минахме р. Болешовска, р. Бе
лица, р. Бистрица, през поле и смесени турско-български села
без никакво препятствие. А туй се дължеше в голяма степен и
на турското население при Костурска Бистрица, което обичаше
Турция, но в болшинството си не гледаше с лошо око на бор
ците срещу Хамидовата турска тирания. Пристигнахме в Ко
решата и срряхме в с. Кономлади. По това време Пандо Кляшев с въстаниците си бе на почивка в с. Смърдеш. Дойдоха
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и те при нас в с. Кономлади. Дружината на Кляшев остана
в Лисец, Чекаларовата — в Рутишчето, а ръководителите и
войводите се прибраха вътре в селото.
НОВИ И ПОСЛЕДНИ СРАЖЕНИЯ С ВОЙСКАТА
ПРИ РУТИШЧЕТО, ЛИСЕЦ И НАД С. ТУРЬЕ
Тъкмо тогава след срещата на двете крила ненадейно се
почна сражение с турска войска при Рутишчето о въстаниците
от Чекаларовата дружина. Успокоената за малко време Кореща отново бе смутена. В това сражение падна убит и гимна
зистът Борис Христов Бацелов от гр. Хрупица, една доста инте
лигентна сила, на която възлагаха големи надежди за бъде
щото национално и културно-просветно повдигане на бълга
рите в Хрупица и Хрупницко — Костенарията. От аскера бя
ха убити 5 души. След сражението, сутринта на другия ден
Чекаларовата дружина отстъпи, мина през с. Кономлади и се
отправи към отсрещната Лисец планина при другото, Кляшевото крило. На Лисец обаче пред нас въстаниците се изпре
чи друго войсково отделение, пристигнало откъм с. Брезница.
Почна се ново сражение, което трая около 2—3 часа без ни
какви жертви. След това всички въстаници заминахме към
с. Ошчима, а оттам към с. Бесвина в местността Нежово. Найсетне се отправихме за с. Желево и с. Търеве. В момента в
с. Търеве имаше около 1000 души аскер, който отиваше по
направление към с. Песодер — Бигла планина. Тогава ние
отстъпихме назад към местността Каменик, Турянско. Аскерът
пък от с. Кономлади потегли за към с. Турье. Така дойдохме
с него в стълкновение. Почна се сражение над с. Турье, но без
резултатно, без жертви и от двете страни.
ЗАВРЪЩАНЕТО НА КОЛЕ ПАНДОВ С ЧЕТАТА МУ ОТ
МОРИОВСКО. ПЛАМЕННАТА ПРОЩАЛНА РЕЧ
НА ЧЕКАЛАРОВ
След сражението при с. Турье продължихме пътя през Кукул (Горянско), Оджов камен (Бабчорско) оттам за Кулата
(също Бабчорско). После се отправихме към с. Вишени, с. Жервени, с. Поздивиша и местността Черна гора (Поздивско).
След това пък по стратегически съображения (защото войска
та вървеше вече по дирите ни) за да избегнем нови стълкно
вения с аскера, който на много групи вървеше по разни посоки
низ цялата Кореща, отдръпнахме се пак към Кономлади. По
това време пристигна Коле Пандов с четата си от Мориовско
и се присъедини към нас. От с. Кономлади потеглихме към
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Вич планина, към местността Порта. Тогава [през] м. октом
ври В. Чекаларов пред всички въстаници държа една дълга
прочувствена реч, своята прощална реч за изпълнен наш све
щен дълг към милата родина и за жестокостите на европей
ската дипломация, която ни остави в пълния произвол на кле
тата съдба. Въпреки това той ни окуражи, че се открояват
пред нас нови светли хоризонти; че сега, по неволя ще свием
временно знамената, но в недалечно бъдеще отново ще ги раз
веем за пълната победа. „Сега всичко е свършено каза той,
доказахме поне, чия е Македония и дали ние, македонците
заслужаваме свободата, за която мряхме, мрем и ще мрем.
Отивайте си всички по домовете, разпущам ви, горе глави
те!“ — бяха последните му думи.
Тази пламенна, патриотична и трогателна реч на вожда
В. Чекаларов, който между толкоз редки способности имаше
и чуден дар на словото, силно трогна всички борци и предиз
вика порой от горчиви сълзи от тъга и умиление.
Веднага всичките бойни припаси се прибраха и се скриха
на определени места от началството, а ние въстаниците се упъ
тихме за опепелените си родни места немили недраги. Васил
Чекаларов, Пандо Кляшев, всичките ръководители, войводи
и четници се отправиха към с. Смърдеш — в местностите Сли
вите, Добра гора, Червени греди — и оттам в село Дъмбени.
Там в с. Дъмбени Чекаларов раздаде на всички войводи и
четници по малко пари за пътни разноски и заповяда поот
делно на малки групи да заминат всички по канала през
Гърция за България.
ЗАВРЪЩАНЕТО И НА ОСТАНАЛИТЕ КОСТУРСКИ
ВЪСТАНИЦИ ОТ МОРИОВСКО.
СКЪПИТЕ НИ ЖЕРТВИ ПРИ С. ЛАГЕН (ЛЕРИНСКО)
През същия месец октомврий, тъкмо при разформирането
на въстаниците, завърнаха ф от Мориовско ръководителят Л а
зар Поптрайков ранен и войводите Ив. Попов, и Мишо Ни
колов с четите си. Останаха убити в Мориовско при върха Соколе пополеколският организатор и войводите Манол Розов,
Ставро Лясков и някои други в сражение с турски аскер. В
същото сражение бе ранен и главният организатор на околия
та Лазар Поптрайков. Преди да пристигнат в Костурско, връ
щащите се от Мориовско наши въстаници, тъкмо на грани
цата между Костурската и Леринската околия — при Лаген,
дадоха скъпи жертви в едно сражение с турски аскер. А това
бе засада от страна на турците. Убити бяха при тази засада
войводата Цильо Котев, и въстаниците Стоян Мельов, Цильо
Батев, Мельо Чибишев, Стоян Ордов (всички от с. Кономла-
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ди), Новачко Котев от с. Кономлади и Антон Шкондуров от
•с. Смърдеш — ранен. Завърналите се живи в околията ни спря
ха в с. Кономлади, след което войводите с четите заминаха по
канала през Гърция за България, а въстаниците се завърнаха
по домовете си.
ПОДЛОСТТА НА КОТЕ ВОЙВОДА. ОТРЯЗВАНЕ ГЛАВАТА
НА РАНЕНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЛАЗАР ПОПТРАЙКОВ
Главният организатор Лазар Поптрайков като ранен наме
ри за добре да се прикрие до оздравяването си в запазения
район на Коте войвода. Последният даже писмено го беше
поканил, да иде при него, като му се обеща да го цери и за
пази. Предвидливият ни вожд Васил Чекаларов съветваше
Лазара да не се доверява на този предател, на тоя изменник,
на това народно изчадие. Обаче Лазар и тоя път не се вслуша
в пророчеството на скъпия си другар Цильо по простата при
чина, че стари вражди делели Коте и Чекаларов, че заради
това повече Коте е стигнал престъпната крайност, и че колко-'
то се отнася до него, до самия Лазар, той старият Коте, няма
да си позволи да извърши нещо лошо, каквото предричаше
В. Чекаларов.
И тъй напразно, В. Чекаларов молеше и съветваше ране
ния, скъп другар Лазо да не отива при Коте, за да не бъде
погубен. Но речено — свършено. Лазар Поптрайков напусна
с. Кономлади и отиде в с. Статица при Коте. Минаха с Коте
Лисец планина и при керамидарницата при с. Търново, в за
падните поли на планината раненият Лазар Поптрайков бе
вероломно заклан от котилото Коте. Главата на мъченика из
прати после Коте като дар на прословутия кръволок, бълга
роубиец Германос, костурския гръцки митрополит. Такава бе
трагичната кончина на оня, който с мъдрите си помощници
създаде отличната организация на грамадната и издигнатата
в културно отношение Костурска околия — онова преустрой
ство на околията, което спомогна на легендарния вожд Ва
сил Чекаларов с плеядата борци да изплете лавров, брилянтен
венец на българщината в Костурско, да постави героя на Би
стрица в предните ни страници на македонската ни слава.
Н о ... най-печалното бе, че с великия ни организатор и ръко
водител Лазар Поптрайков загина и костурският поет Лазар
Поптрайков, чиито стихове бяха много допринесли за гранит
ния, борческия, революционния дух на костурчани, най-бляскаво проявен, изтъкан в Клисура, Невеска, Бигла, Кайнака
и Апоскеп.

[■ • ■]
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КРАЯТ НА ВЪСТАНИЕТО.
ЗАМИНАВАНЕТО И НА В. ЧЕКАЛАРОВ
И тъй българите на голямата костурока околия изпълниха
доблестно своя отечествен дълг в неравната, жестока борба
цели три месеца. Завърнаха се по домовете си, по родните си
места — пепелища. А края бе на м. октомври. Четниците си
отидоха, всичко опустя. Само Васил Чекаларов бе още при
клетниците, докле понареди онова народно имущество, което
бе оцеляло и спасено — да запази бойните припаси, спечелени
с толкова пот и кръв. Погрижи се и за ранения при Бигла пла
нина войвода Митре Влаха да може да се излекува. И Митре
имаше възможност, както и другите да замине за България,
но той не пожела макар да беше в най-голяма нужда за по
чивка и лечение. Той не искаше да се раздели с милия неща
стен и неоправдан народ, защото искрено го обичаше и защото искаше да споделя скръбта му и в колибите му стъкмени на бърза ръка от развалините на опепелените села. Митре,
достойният Митре има високата чест да замести В. Чекаларова, да стане околийски войвода. Васил Чекаларов най-сетне,
като нямаше какво друго да урежда, и той самичък, без ни
какъв другар, напусна любимото Костурско. Маскиран като
каракачанин да води със синджира своето овчарско куче, Че
каларов спокойно мина турско-гръцката
граница и през
гръцкото пристанище Волос се отправи към Италия за Бъл-.
гария.
След заминаването на Васил Чекаларов турската войска
споходи още веднъж всичките села във въстаналата област,
за да прибере оръжието обаче намери населението с непоко
лебим дух. На заповедта „Дайте си оръжието“ то отговаряше
„Нямаме оръжие, защото Чекаларов ни го даде, Чекаларов
ни го взе“. Така всичко се усмири, утихна. Тогава Митре Вла
ха с кола, карана от турчин, замина за Битоля да се лекува.
След пълното си оздравяване той се завърна веднага в око
лията, за да поддържа духа на оголялото и безпомощно на
селение и да чака с нетърпение пукването на пролетта за нов
подем на борбата.
ЗВЕРСТВАТА НАД БЕЗЗАЩИТНОТО НАСЕЛЕНИЕ
И ЗУЛУМИТЕ НА БАШИБОЗУКА ПРЕЗ ВРЕМЕ
НА ВЪСТАНИЕТО
В първите дни на въстанието бе опасно за онези въста
нали села в Корешата и Пополе, които бяха по склоновете и
полите на планините откъм долината на р. Бистрица и север
ния, източния и югоизточния край на Костурското езеро. След
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изсичането на телеграфните стълбове и жици пламна навред
въстанието; всякакви съобщения между Костур и мюдюрлуците му, окръжния град Корча, Лерин и Проч бяха напълно
прекъснати. Турците бяха ужасени. За да не попаднат в плен
гарнизоните от селата моментално се прибраха в града. В
изложените на опасност села като Върбаник, Въмбел, Лобаниша и Косинец — откъм албанска страна; Дъмбени, Жупаница, Орман — откъм Нестрам — кол; Апоскеп, Сетома, Шестеово (М. Тихолиша, Кондороби, Олиша, Бъмбоки, Загоричани и Бобиша откъм Равно Попасе (Костурското езеро), както и
с|. Мокрени откъм Врабчанското езеро — във всичките тези
села се извършиха къде повече, къде по-малко убийства и
безчестия от войници и башибозук над мирни и беззащитни
жени, деца и старци. Някои от тези беззащитни хора бяха
закъснели да се дигнат нагоре към височините; други не вяр
ваха на туоска жестокост над невинни хора, затова и не бър
заха; трети пък от тях се стремяха да прикрият повече покъщ
нина, за това на често слизаха от височините при опустелите
си домове. Изобщо там ца повече дадените жертви през въста
нието в Костур ско.
Официалната заповед да се коли всичко въстанало българ
ско или по-добре казано всичко срещнато българско — да се
граби, унищожава всичко собствено на ........... москов гяури“
бе приложена от властта в четвъртък ден след въстанието,
24 юли6[ ...]
НБКМ — БИА, кол. 42, оп. 1,

а. е.

[Асеновград], 1933 година
29, л. 1 — 22 Оригинал. Ръкопис.,.

БЕЛЕЖКИ
1 Станалите няколко провала в Организацията в Костурско, довели
до арести, убийства и опожаряване на селища: юли 1902 ■
— „Иванчовата
афера“; януари 1902 — в Загоричане; ноември 1902 — „Дъмбенската афе
ра“; 1903 —• голямото клане в о. Смърдеш и др.
2 Водена през пролетта на 1897 г. във връзка с въстанието на остров
Крит.
3 На 30 юни 1902 г. при преминаването на р. Саламбрия в Тесалия
група революционни дейци се удавят.
4 Най-южната част на Костурско между Смърдешката, Дъмбенската
и Грабушка планини, получила своето наименование от многобройните
кестенови гори.
5
На 25 март гръцки андартскп чети под ръководството на кап. Вардас внезапно нападат българското село Загоричане, опожаряват го отчасти
и избиват многобройно невинно население.
6
Спомените са записани и обработени от Г. Константинов, бивш учи
тел в Костурско.
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МИЛАН МАТОВ

Милан Матов е роден в Струга. Бил е председател на Битолския революционен окръг и битолски окръжен войвода. По
време на Хуриета участвува в дейността на Съюза 'на българ
ските конституционни клубове.

Купихме оръжие, както и почти всичко необходимо за един
въоръжен четник и всеки работник от групите си бе набавил
по нещо. Аз почнах след април, след Солунския атентат, едно
бързо обучение с фатки и по-рядко със стрелба вън от града,
разбира се, единична. Към май бях отишъл в Битоля, от гдето научих, че непременно това лято ще имаме въстание, но без
да зная датата. Тя се пазеше в тайна с особенна ревност от
няколко души, приготвени за щаб на въстанието. При завръ
щането си аз поисках от бюрото мандат, какъвто никога не
бе ми отказван, да раздвижа всички групи с агитация и подго
товка, за да може градската чета да представлява ядро при
излизането й в гората.
През юни, на два, три пъти отидох по ревизия в с. Вишни,
Вефчани, Охтиси, Мишлево, Драслайща, Таш морунища и Лу
ково, където правих общи събрания в присъствието на четата,
изтъквах значението на момента и изисквах бързото пригот
вяне за многоочаквания ден — въстанието. Бях също така и
в с. Ябланица, където се срещнах с дядо Миле, поп Наум
Пейчинов, както и войводата Цветан... На тези събрания идва
ха депутации и от околните села. Във Вефчани бях посрещнат
от сестрите на Насте Муратчев, като куриери, тогава моми,
добре въоръжени и като някои други жени от околията се
държаха най-решително. Това ми правеше впечатление и в
рапортите ми до щаба на въстанието, като изтъквах готов
ността на населението, предавах и този случай. Тези две сес
три Мара и Фана, не трябва да се забравят в четнишкото дви
жение на с. Вефчани, защото със своето държане правеха
отлично впечатление на цялото село. По това време войводи
бяха в Горни Дримкол, Яким Алулов, в Долния Дримкол, Цве
тан от Ябланица. След заминаването на Цветана в Охридско,
при Хр. Узунов, там остана за войвода неговия четник Марко
Павлов от с. Луково, а след него Милош Кръстев, а след
смъртта на Яким Алулов, остана Ставре Гогов.
15. Илинденско-Преображенско въстание
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В струга по това време наредих най-решителни и преданни
хора за канал, та почнахме да носим оръжие от дълбочината
на Албания. С вътрешна Албания бяхме създали връзка още
в началото на 1901 год., когато изпратихме Горанов (Тале
Абаджиев) за Елбасан при шиптарите, където хората носят
по две имена — християнско и турско. Имат черкви и джамии,
само, че иконите си държат доста скрити и при удобен слу
чай ги изваждат наяве, макар да е много далеч все пак тези
хора можаха да ни донесат доста оръжие, но повечето направо към Охрид, чрез Подградец, тогава в Струга основах една
голяма работилница, в къщата на Андон Алулов и околните за
правене на патрони. Главни работници бяха Милан Гагов и
Ламбе Матов. Тая работилница пълнеше всеки ден с хиляди
патрони. Тенекетата за тази работа носеха дори от Корча и
Елбасан с товари, а барут от към Черменик и Дебър. По-голяма част от тези патрони, както и барута бяха пренасяни в
Охридско. Почти до 20 юли 1903 год. от Струга бяха изпращани
незабелязано всеки пазарен ден по два, три до пет товара все
такива патрони, барут и други муниции, направо за Дебърца.
Най-хубавото в този случай беше, че в Струга, както и 5 реди
и след това, не е имало шпиони и предатели на турската поли
ция. Помня един пазарен ден, през последните дни на юни,
натоварихме от Струга за Дебърца 6 коня, които бяха водени
все от четници и всички познати на целия български еснаф в
града. Помня единият беше Коста Воденичарот, а другият
Миладин от Ърбино. Всички с кервани минаха сред цялата
чаршия, поздравявани от всички дюкяни с едно високо „со
здраве“, много здраве да носите на всички приятели, което
обръщаше внимание на целия пазар, на българските селяни,
а турската полиция, като че ли спеше. Наши градски терори
сти ги съпровождаха до вън от града през турската махала
и се връщаха. Такива случаи, ту по-големи, ту по-малки, не
липсваха всеки два, три дни при наближаване на въстанието.
Мало и голямо, женско и мъжко, целият народ се надпревар
ваше, кой как повече да отслужи. По едно време се усъмних
ме в изпращането на коне, натоварени от града, затова решихме да препращаме патроните до селата Мороища, Вранища и Мишлешево, а от там да идват куриери нощно време
на коне и да ги вземат. Началник на жените бе г-ца Константина Хаджова. С нея организирахме от четири до пет смени,
по 8 жени, гражданки с градоко-селска носия, да пренасят на
пояса си по 200—300 патрона до определени места. За тая
цел, купихме няколко топа американ за работилницата, ег
която специално правехме патрондаши за по 50—60 патрона,
за да могат лесно да се опасват. Да не се забравя, че тези
патрони бяха обемисти от старите пушки — гръцки Гра. ХадЖ9М беше привлякла и приготвила тези жени с ентусиазъм и
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гордост да услужват всякога, като си оставяха назад дори и
домашната работа. Даже помня един път, една си оставила
детето в къщи болно, само и само да не откаже поканата, а
като се върнала, намерила го умряло. След погребението Хаджова ни съобщи, че тя пак била готова и на наше разположе
ние. Всички тия жени отиваха едни уж по работа, по нивите,
други за церове, трети за храна, четвърти за някакви сметки,
за да прикрият движението си. За да не изложим само жени
те, по едно време с Хаджова организирахме една група деца.
Изпратихме няколко пъти и тях. Един вид за смяна. Целият
град, разбира се българите и всички куцовласи, знаеха ни
явно, кои сме ръководителите, и много пъти когато и да имах
нужда за човек, когото и да срещнех на улицата, където и да
си отиваше по своя работа, предложех ли му да ми направи
някаква услуга, веднага втренчваше уши и със затаен дцх
слушаше заповедта и стремглаво се спускаше да я изпълни.
И нито веднъж ни мънкане, нито усукване, че уж имал рабо
та, а камо ли да откаже. Тая преданност и готовност в целия
народ беше твърде искрена, както никъде може би в други
наши градове.
Времето за обявяване на въстанието наближаваше. Чакъ
ров получи на два пъти тайни писма, които прочете само на
мен. С тях му съобщаваха, че тези дни ще получи секретът
за денят на въстанието. Той също получи и писмо от Узунов,
че трябва да излезе нелегален, за да даде по-тежък авторитет
на ръководното тяло, като се поставят начело на движението
най-ннтелигентните хора. Такива писма Узунов повтори някол
ко пъти до Чакърова, но аз спирах Чакъров да излиза, като
го убеждавах, че тази работа не е за него, тъй като четничеството е уморително. Защото то иска известна жестокост, из
дръжливост, прямота, едновременно и налагане, а ако щеш,
каране с разни подведомствени селски и градски ръководите
ли, войводи, четници и селяни. А в душата си таех мисълта,
че откаже ли се Чакъров да излезе, сигурно аз ще го заместя,
и по такъв начин, ще осъществя едно от най-скъпите ми же
лания.
През време на подготовката на въстанието, с Чакъров често
пъти беседвахме обстойно относно движението на Стружката
революционна област. Имаше белези, които ни показваха, че
раздвижи ли се населението за въстание, най-тежко ще си из
пати то, затова решихме да рапортираме нашите решения до
щаба, който тъкмо се беше организирал със свършването на
конгреса в Смилево. След като изложихме географското поло
жение на околията, искахме Стружката околия да въстане по
ловината, само до Дрин. За тази цел, аз се нагърбих и при
готвих един обстоен рапорт, помня от няколко листа, когото
изпратихме на Дамян Груев, от когото исках да изпрати фор
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мено решение за наше оправдание, ако се съгласят по пред
ложения план. Към средата на юли, няколко дена преди Илин
ден, получихме писмо от Сарафов, б което ни съобщаваше, че
щабът е одобрил плана. С това писмо ни възлагаше да про
дължим дейността си за продоволствието на четите с муниции,
дрехи и оръжие, както и да изпратим всички чети от Дримкол да минат през Дрим и да се поставят на разположение на
Охридското началство — горско и ръководно тяло, в което
беше канен да участвува и Ал. Чакъров.
Но преди да дойде разрешението, ние. с Чакъров бяхме
озадачени за съдбата на селата, които се намират между Дрим
и Албания и двата Дримкола. Защото нямаше и съмнение, ако
биха биле въстанали, щяха да си изпатят най-зле от колкото
Охридска Дебърца. Ние никога не мислехме да вземаме сами
отговорност, за което веднага наредихме да бъдат готови всич
ки четници още към 1 юли. А те в града броеха около 150 ду
ши добре въоръжени. За техен водач се бях приготвил аз, заед
но с цялото бюро, като бяхме готови да излезем едни на Ве
личка планина, други за Малесията.
Беше 1—5 юли, когато една вечер пристигна куриер от
Дебърца, донесе -писмо направо в къщата на Чакъров. Запи
тах го какво е, но той ми отговори, че е строго конфиденциал
но само за Чакъров, а не за бюрото. Досетих се, че то съдър
жа датата на въстанието и израдван като малко дете на нова
играчка, веднага отидох с куриера при Чакъров, който не
криеше нищо от мен. Двамата ре затворихме в една стая и
прочетохме едно малко, но красиво написано на платно писмо
с новия шифър — (А—25). В това писмо се обаждаше денят
20 юли — Илинден. Помня започваше с думите: „ Ч е т и и
м ъ л ч и“. .. Аз бях толкова обзет от радост, та помня, че
Чакъров ми направи забележка да бъда сдържан, че друга
рите от бюрото и другите от града, ще усетят, че зная нещо
голямо, какво за тогавашните времена бе датата на въстанието.
Аз не го послушах, като му казах, че всичко е свършено и че
още 10 дни остават, до величавия момент. В това време
предупредих Чакъров, че трябва да започнем изпращането на
четите, група по група, както си бяха със своите десетници,
към районната чета, където ще могат през тези няколко дена
да направят общи упражнения от военнобоен характер. И без
да чакам друго решение на бюрото аз изтърчах, като заръчах
още същата вечер да се събере групата на Милан Танчев, със
тояща се от около Н души, както и групата на Кръсте Калайджиев, брояща 12 души и се приготвят напълно за тръгва
не. В къщата на г-ца Царева Дерабанова (сега г-жа Хаджиниколова) на 5—6 юли се събраха почти всички и започнаха
да се готвят за заминаване. Аз отидох по-късно.. .*, намерих
* Зачеркнато „към 5 часа по европейски“.
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всички готови. Също заварих и куриера любимия Кочо Самарджиев. Наредих ги вйички в градината под строй. Държах
им едно пламенно, късо слово за значението на делото. Разцелувах ги всички и изпратих да минат за с. Билни, а от там
за Вефчани. Това изпращане стружани помнят добре. Така бе
весело, така радостно, че всички си мислеха, като че ли оти
ват на някое народно веселие.
Другата вечер бе изпратена още една група по същия път,
а в четвъртък, за когато бях приготвил две групи дойде офи
циално писмо от щаба, че разрешават и одобряват нашия
план с Чакъров, да не въстава Струга и оная половина от
околията, западно от р. Дрим, която граничи с Албания. То
гава взехме решение с Чакъров да прекратим изпращането и
да подканим войводите отсам Дрим — Лука Групчев, Яким
Алулов, Марко Павлов и другите да заминат в Малесия и да
се поставят на разположение на Охридското горско началство.
Така започна да се титулира ръководното тяло, което от град
ско, започна да се нарича горско. От тогава започна един вид
военно положение, като се слушаше абсолютната дума и за
повед на горското началство. Председател на горското начал
ство беше Христо Узунов, а за членове: Антон Кецкаров,
Ал. Чакъров, Цветанов и други. На конгреса в Смилево през
м. май — Стружката околия се представляваше от Лука Груп
чев и Марко Павлов. Първият като главен учител в Струга
през последните си две години бе и член в бюрото, и по един
каприз на съдбата бе останал нелегален, та на него по това
време бе поверено ръководството на стружките чети. Групчев,
добрият по характер и приятен компаньон, без никаква твър
дост, нужна за такива случаи, не можеше да се справи с чет
ниците, които искаха да видят човек по-жизнен от себе си.
Още с получаване на заповедта да заминат стружките чета
оттатък Дрим, Марко се отзова веднага. В Струга направи
лошо впечатление държането на Лука Групчев, който въпре
ки многото подкани и всички предупреждения за отговорност
та що поема, не можа да замине. Всички стружки четници, а
особено селяните, които общо броеха около 60 души и бяха
най-добре стъкмени, се възмущаваха и считаха себе си не
достойни със своето стоене далеч от братята си и другари по
оръжие. А те имаха всичката възможност, особено при сраже
нията в Таш морунища, заедно с Вефчанските чети начело с
Групчев да сторят чудо, ако се бяха появили в тил, която въз
можност имаха.
След като получи известие Стружката околия да не въс
тава, в бюрото решихме да не държим неизползувано стружкото революционно знаме, затова при заминаването на Милан
Гагов, направихме го знаменосец в четата и му го дадохме.
Стружани, както и други в четата на Групчев, са направили
229

на два пъти опит, въпреки нежеланието на Групчев, през Яблайца и Луково да минат р. Дрим за Малесията, за да вземат
участие в сраженията, но и до днес мен ми сд неизвестни
вътрешните подбуди на Групчев да отлага заминаването си
оттатък Дрим. Към края на юли и началото на август, една
група, заедно с Марко, който повторно се върнал в Дрим и
Луков, Збадже и Спространи, стружкото знаме е било развя
то и е взело участие в две сражения.
С прекратяването да изпращаме четниците от града още в
четвъртък на 14 юли, Чакъров замина преоблечен направо за
Мещеица и Лещани при Узунов. А аз бях оставен за пълен
ръководител и началник на околията. Другари в бюрото ми
бяха Милан Несторов и Теофиле Мушмов, а за съвещание при
по-крупни работи от градски характер, викахме бивши ръко
водители и добре осведомени граждани. Веднага разпоредих, от
всички четници в града да се вземат по-малко патрони. А
всички запасни патрони и такива донесени по канала изпра
тихме към Мещеица и Ботук. Забравих да кажа, че послед
ните няколко седмици, пазарните и предпазарни дни, петък и
събота ставаше нещо небивало. Нашите по-стари опитни ра
ботници, които знаеха добре албански език, пазаруваха от ал
банците всякакво оръжие, каквото видяха да бъде носено от тях,
както се пазаруваха говеда, и други продукти за града. Албанци
те и турците, без да подозират нещо, като бедни и алчни за пари
веднага се подаваха.А поради наближаващия момент и тревож
ното положение, ние гледахме на парите като безценни, за това
колкото ни искаха за оръжието, толкова давахме. Затова една
пушка, която през 1900 година, се продаваше две бели меджедии, през въстанието, се купуваше за 3—4, до 5 лири, тур
ски. През бъщите пазарни дни на пазарището е© вдигаше
всичко необходимо за едно семейство, а особенно мъжките
дрехи — бечви, джамадани, пояси, опинци, домашни потреби
като сачове, тепсии, гуни, малки гунчета и пр. Така всичко се
бе разпродало, че последния пазарен ден в стружките улици,
при излизането ни с Чакъров да видим пазаря, плакахме от
радост, че положението ни е цветущо, при тая сляпа турска
полиция.
На 20 юли (2 август), денят беше неделя. В събота ние
се събрахме на последно заседание. Очудени, обмисляхме за
утрешния ден, като какво да правим и в какво положение се
намираме, като постоянно се запитвахме, можем ли да се счи
таме, за хора, които сме изпълнили дълга си достойно, затова
по мое предложение, взехме решението, щото в града да съ
берем една нова сума пари за помощ на четите, като я изпра
тим на разположение на горското началство. Тая вечер се.
разделихме като никога разтреперани от бтрах и радост, ве
сели и замислени, за това, което ще има да става на утреш
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ния ден. Помня, че тая вечер отидох да спя 8 къщата на Ча
къров. Там бяхме се събрали почти всички роднини. Също бе
и майката на Узунов, сестрата на Чакъров. Стояхме до по
дир полунощ и то на горния етаж. Обърнати на слух, с ми
сълта да дочакаме биенето на селските вековни камбани и
пукота на черешовите ни топчета, ние тръпнехме от радост.
Забравих да кажа, че в Струга, при своите обмисляния с как
во да бъдем полезни, един от грънчарите (Софроний Вилянов)
се нае да приготви от препечена земя бомби, за която цел ми
донесе няколко дена преди въстанието и модел, с който на
правихме опит и за времето си излязоха доста сполучливи.
Те бяха от проста, дебела 3—4 сантиметрова земя с един от
вор. Пълнеха се с барут от най-простия, който се турга за чу
пене на камъни и пукаше при експлозията повече от колкото
един вистрел на Мартина. Заръчах му да ми направи много
бомби от по-малък формат и бях изпратил няколко в четата,
но се оказаха непрактични за носене, понеже бяха обемисти,
а ефекта им малък.
На другия ден сутринта едвам бяхме мигнали няколко ча
са, събуди ме голямото движение по улицата. Това беше вой
ска дошла от Охрид, както и башибозук от града, който ти
чаше към Таш Морунища. Всичко издаваше у турците една
голяма уплаха. Ние се качихме на керемидите у Чакърови,
от където можахме да гледаме в с. Таш Морунища. От там
се чуваха доста залпове и се виждаше дим. Неделята и по
неделника трая сражението, но всеки час пращаха куриери
до Вефчани да носят сведения на четата, да се спусне от горе
с голяма бързина и гдето би намерила за добре да си пробие
път към Дринът и да отиде на помощ на четите, които се сра
жават около селото. А ние в Струга бяхме убедени, че в тия
часове на сражението, когато дочувахме пушечните изстрели,
нашите войводи стремглаво напредват. Обаче, за голямо на
ше учудване, към средата на 23, узнахме, че нашите чети все
още са във Вефчанската кория. Тогава узнах, че Групчев мно
го се нервирал от моите писма, та наредих да му с|е пише от
всички членове на бюрото общо подписано и последно. Също
писах и на горското началство, и в щаба на въстанието за не
говото държане. И когато бъде отрупан от всякъде с писма
за това му държане, почнал бе да се движи и да прави <опит
за минаване на реката.
Тъкмо по това време, не помня точно, на 24 или 25 юлий,
вечерта аз взех със себе си двама другари терористи — Димче Колев и едно младо момче, както и куриерът Кочо Самарджиев и добре въоръжени изскочихме до с. Вишни, от там за
Вефчани при четата, за да се обясним с Групчев. Не можах
ме да стигнем в средния рид, а се задоволихме с писмо, защото
бе невъзможно да пробием един кордон от башибозук. На дру231

гата вечер се върнахме. От с. Вишни взех 4 души. Имахме пре
стрелка с башибозук в Охтиско, където Наето от Вишни биде
леко ранен.
След две вечери отивах с милиция в с. Мороища, а от там
с товара патрони аа Малесия. Но зад с. Ложа ни удари баши
бозук и едвам се върнахме в Моройща здрави. Много нощи
отивах до Вехчани и Мишлешево за да изпращам на подема
четници с оръжейна пратка.
•
Една нощ през август отивах през Вишни — Вехчани чак
в Луково само заради нашите чети да се срещна.
В неделя започна да се забелязва по целия хоризонт от
разни места дим, понеже времето беше хубаво, ясно и горещо.
Помня, майката на Узунов постоянно плачеше за двамата си
синове, които бяха тогава в четите и предричаше за тях опас
ности. Старата майка на Чакъров, никога не издаваше такава
слабост, макар да й беше твърде мъчно. Но като българка
тя стоеше твърда и горда. Всички в града бяхме уверени, че
е дошъл краят на страданията под турците, защото тяхното
изпъждане е неминуемо, а нашето освобождение, предстоящо.
Всички предполагахме, че към Битоля, Солун, Скопие това
въстание е двойно по-силно. Че тия градове са завзети и са
обявени за свободни такива на свободна Македония. Това се
считаше за естествен ход на събитията, като се сравняваше
нашата местност, като крайна граница на Македония до найопасните албанци и турци, и като виждахме със собствените
си очи силния подем от голямите сражения. Естествено беше
да считаме, че из цяла Македония имаме компактни маси от
четници и войводи, така, че делото като че ли бе свършено.
Правехме си догадки само за денят на пълното освобождение,
в който тържествено четите ще навлязат в градове и села. Тия
преходни дни, по два три пъти правехме заседания с повече
хора, за да обмисляме разни услуги и мерки, които трябва да
вземем за оная половина на околията, заедно с градът, която
не бе въстанала. За нас беше най-голяма загадка Долният
Дримкол, където организацията бе по-слаба и селата бяха
близки с арнаутски. Никакво известие от там нямаше. След
ствие на това изпратихме специални куриери от Вефчани да
отидат в Яблайца и Луково, за да се уведомим какво става там.
През тези дни ваички еснафи и работници в града, преста
наха да работят. Всеки идваше по разни пътища около нас,
тогава ръководителите, за да чуят и запитат нещо по положе
нието. Еднакво бяха озадачени и турците. Някои от тях послаби, идваха при свои близки от българите да ги замолват
за помощ, в случай на опасност. Та ако дойдат българите да
ги запазят, като пък нашите в случай на усложнения искали
от тях да бъдат запазени. Тая неизвестност трая цяла седми
ца. Чак в началото на август турците почнаха да се окуража
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ват, понеже имаха положителни сведения. У нас обратно, на
стъпи разочарованието, когато узнахме, че Битоля е още тур
ска, а Крушево само в наши ръце. Но ние никога не изпад
нахме в отчаяние, защото живеехме с надеждата за намесата
на европейската дипломация и считахме за сигурно най-малко,
че могат да ни дадат автономия. Към третата седмица от въста
нието, започнаха да идват от към Дебърца някои куриери, из
пратени от Горското началство или други ръководители. То
гава получихме всички окръжни, издадени от щаба, чрез които
се уведомявахме за положението в целия Битолски окръг. Съ
що узнахме, че Скопският и Солунският окръзи, не са въста
нали и всичко това отдавахме на дипломатическия маниер на
нашия щаб. Едвам към 15 август, не помня добре може би и
20, стружката чета от Вефчани замина за Малесията. Бе на
правила два опита [да] мине през Луково за р. Дрим, но едвам
беше сполучила. Не след много време, пак Групчев с друга
рите си, ое завърна в Долния Дримкол, а през септември се
върнаха всички стружани, във Вефчани. Когато дойде общата
амнистия за всички четници от страна на султан Хамида, всич
ки селски чети започнаха да се връщат, поради което стружаните дойдоха от Вефчани в Струга. Към последните дни на
октомври те бидоха представени един по един в правителстве
ния дом и веднага освободени. Почти всички селски чети от
Дебърца и Малесията, както и от стружкото поле се легали
зираха, а най-незабелязаните селяни се разотидоха по домо
вете, без да има нужда от явяването им в правителствения
дом. Разочарованието не беше обхванало всички селяни. Найсериозните, по-свестните от тях, схващаха положението и тък
мо на целта отговориха със своите разсъждения. Пък и ние
ръководителите, горските началници и други, навсякъде разяс
нявахме, че това бе неминуемо, без да се мамим за победа, а
просто като за въоръжен протест.
Към края на октомври от всички околии, както и Охрид
ската, започнаха да заминават чети през Прилепено, Велешко зад граница, а Охридското градско началство, заедно с
всички другари се завърнаха в Стружка околия, в Долния
Дримкол, с} цел да минат през Албания за към Черна гора.
Водени от Марко Павлов, дримколски войвода, всички можа
ха преоблечени да се промъкнат през Албания в Черна гора.
Само Узунов не искаше да замине и остана вътре.
Заедно с легализирането на четниците от въстанието за
почна се разоръжаването на цялото християнско население.
Търсеха се навсякъде пушки. Както в Охрид, така и в Струга
и по селата, въстанали или не, турците обираха всякакво оръ
жие. Последваха големи побоища при предаването и на оръ
жието. В с. Вефчани, свещеник Пантелей Радинов бе бит до
смърт и умря от побоя след 24 часа, само за да предаде една
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пушка, както и сабята си. Също така бяха смазани от бой и
още трима души. Това се повтаряше систематично по всички
села. Както всякога, всякъде даваха само най-разкапалите,
счупени пушки, развалени револвери и пищови, но никой за
нищо не даваше хубавата си пушка. Така турците от Вефчани
вдигнаха около 25 пушки най-стара система —• тетовки и креманачки. Също взеха по няколко пушки от селата: Октиси,
Вранища, Радожда, Мишлешево, Морища, Драслайца, Въже
ни и др. А в Малесията почти всички села бяха изгорени наче
ло с Таш Морунища. В Долния Дримкол, дебърските власти
също събраха по някой счупена пушка по селата, разбира се,
след големи побоища. В Охрид и Струга турците определиха
комисия от по умерени турци, които да предоставят на град
ските първенци да увещаят населението да си предаде оръ
жието. Както винаги, първенците българи с отворени обятия
даваха оръжието си, но те не притежаваха подобно и не мо
же да знаят кой има такова. Затова те се пръснаха сред на
рода и ръководителите, от своя страна да ни убедят да дадем
оръжието си, за да не ставаме причина за нови побоища и на
казания. Разбира се, нне никога не можахме да се съгласим
на това тяхно предложение искренно, а, както в Охрид така
и в Струга, който имаше развалена пушка или креманачка,
или негоден пистолет, даваше ги. Но който предаваше хубаво
и здраво оръжие, биваше предупреждаван, че ще бъде нака
зан. Също така, гледаше се тия пушки да се дават от теро
ристи селяни и компрометирани, за да се реабилитират, за да
могат [да] застанат спокойни пред властта. В Струга можахме
да съберем към 15 броя подобно оръжие. С това малко даване,
задължихме морално турците да престанат да търсят,- а пом
ня че тогава в бюрото броехме, че имаме на разположение 125
хубави и здрави пушки, заедно с патроните.
След легализирането на всички ръководители и войводи в
гората на Стружката околия останаха само кръвните убий
ци, които не можа да се приберат поради присъдите, които им
висяха на шията. Между тях беше и Яким Алулов, който бе
ше предвиден за войвода в Горния Дримкол — Стружко. ,С
него бяха още двама, Панделе Велков и Ставре Гогов, всички
родом от с. Вефчани. При тях се прибавиха още трима, чети
рима местни легални, които ги придружаваха само при нуж
да. Тая четичка започна своята работа по възобновяване връз
ките и функциите на Организацията. Яким Алулов след из
вестно време прояви голяма слабост и се изврати, както в
сделки с пари, тъй също започна да отива по леки жени. Това
му създаде незавидна слава, понеже стана достояние на всич
ки селяни. Като прост, неграмотен и бос в разсъжденията си,
плитък в досещанията си, не можеше да се постави на висо
тата, която му създаваше длъжността войвода. Не помагаха и
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никакви съвети било от мен, било от други, като Узунов или
някои приятели. Затова и с Узунов решихме да го премахнем.
Към декември Узунов изпрати един четник за тая цел, а имен
но Коле Касапчето — охридчанец, който уби Яким в с. Виш
ни. След Якима за войвода назначих, със съгласието на дру
гарите, Ставрета Гогов, който, макар да бе малък на години,
а също и неграмотен, бе много честен, прям и силен терорист,
с което можеше да дава пример на всички околии.
Както във всички села, градове и в ръководителите завя вя
търа на реакцията. Мен ми се видя много тясно в Струга и
поради някое недоразумение между Струга и Охрид, аз счи
тах, че е необходимо моето заминаване към Битоля или забягване [като] нелегален в гората, за което през януари 1904 год.
си подадох оставката от ръководното бюро и реших да изляза
нелегален. Тогава мой най-верен другар и съподвижник бе
Кръсте Калайджиев, който ме придружи с еднаквото жела
ние да излезем нелегални. За да прекараме по лесно зимата,
Узунов беше отишъл в Битоля, и ние с Калайджиев през март
1904 год. отидохме там, където исках да се срещна с всички
сггари ръководители. За тая цел аз ликвидирах в Струга с дю
кяна що държах, тогава като шивач, взех със себе си около
20 лири и заминахме с Кръсте, за да се срещнем с, Дамян
Груев, Узунов, Гьорче Петров, Пере Тошев, Петър Ацев и
други ръководители в Битоля и околността. За което бях ка
нен на конференцията в Прилепено.
СТРУЖКОТО РЕВОЛЮЦИОННО ЗНАМЕ
През 1901/[190]2 година в Струга учителствуваше Славка
Чакърова, дъщеря на известния Георги Чакъров, депутат от
турския парламент на Митхад паша и сестра на Ал. Чакъров,
тогава виден ръководител на револ[юционната] организация.
Понеже жените всякога вършат сериозни дела, спомагателна
работа, на Чакърова и се искаше да направи нещо повече от
обикновена жена. В Струга бе организирано женско неделно
училище, в което се уреждаха събрания, четяха се сказки за
повдигане умственото равнище на стружката жена. В това
неделно училище участвуваха всички интелигентни госпожи
ци и госпожи, учителки или пък домакини. По това време,
ръководители на училището, начело с Чакърова, бяха още
няколко госпожици, мнозинството от поменатите по-горе учи
телки бяха посветени в революционната] организация.
В един разговор, Чакърова ми показа едно изработено от
нея малко знаме от черно кадифе с,ъс следните изображения:
на едното лице бе извезан малък лъв от жълта коприна, ДО'
него жена в стружка носия, а около него нарисувани пак гру
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бо с коприна, един топ, шашка, пушка, касатура, брадва,
коса, а от горе в полукръг написани следните думи: „Само
Круп е освободител от пет вековния траур“. С Круп се визират
известните германски оръжейни заводи.
Б. м., Б. д.
ЦПА, ф. 226, оп. 1, а. е. 167, Оригинал. Машинопис.

МИХАИЛ ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ

Роден е през 1893 г. в с. Пенека, Визенско, Източна Тракия.
Основно образование завършва в родното си село. '
След войните, във които взема участие, се заселва в гр. Ми
чурин.

ПРЕОБРАЖЕНСКО ВЪСТАНИЕ
[. ..]Още през 1902 година, когато при тате идваха някои
да си шият дрехи, чувах да си приказват по политиката. Ня
кои направо запитваха татко: „А бе, бай Вълчо, няма ли да
ни кажеш нещо ново“ Тате отначало отговаряше сконфузено:
„Какво ново да ви кажа? Не знам нищо?“. Но те пак настоя
ваха: „Ха, та може ли ти да не знаеш? Кажи ни, защо криеш.
Знаеш болката ни. Тя не е само наша, а на целия тоя поробен на
род. Ние сме в течение на някои работи. Пък и вашият даскал,
зет ви, де, знае всичко. Той сигурно ти е разправял, че се гласи
нещо като въстание. Да се освободим веднъж от тия проклети
кучета — турците.“ Тате виждаше, че човек, който говори по
добни работи е в течение на това, което ставаше, макар то да
се пазеше в голяма тайна. Тогава го извикваше настрана и
наставнически започваше: „Слушай какво ще ти кажа. Това
не трябва да се разправя навсякъде и на всекиго, защото и
стените имат уши. И по-ниско приказвай. Трябва да бъдем
много внимателни и предпазливи и да пазим тайна, защото
има хора, които, щом чуят нещо, могат да обадят на турците
и тогава всички ще изгорим.“
Често слушах да задава на някого въпроси:
— Ти заклет ли си?
— От попа ли?
— Не.
— От комитите?
— Да.
.
— Тогава нали ти казаха как трябва да се пази тайна?
Щом се задаваха тези въпроси, човекът се уверяваше, че баща
ми работи за делото и се изпълваше с още по-голяма вяра.
И друг път в стаичката, където шиеше тате, слушах да се
водят разговори на същата тема, с някои лица от нашето се
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ло. Но те винаги казваха за мене: „Момченцето да излезе“.
Тогава тате ми казваше: „Хайде, прибирай се в другата стая,
при майка си.“ Аз се сещах, че правят това, за да могат поспокойно да си говорят тайни работи, но вече знаех за какво
ще говорят. Беше ми поръчано от мама и тате, каквото и да
чуя от това, което се говори в къщи, да не казвам на никого.
Защото често пъти в стаичката, в която тате шиеше, събрани
те мъже вземаха важни решения, относно работата по подго
товка на въстанието.
Една вечер тате дойде и каза на мама: „Дай кесията, тряб
ват ми две лири“. Мама го запита за какво му са, но той за
мълча. Беше се заклел да пази тайна, дори и пред жена ои.
Но тя толкова настоя, щото той й повери, че тези пари са не
обходими да се закупят пушки и патрони за въстанието. Съ
бирали пари и специален човек трябвало да премине нелегално
в България и да достави оръжие. Мама не искаше да даде
парите. Тя разбираше по свой начин нещата. Беше ги опреде
лила да закупи на децата си нещо за чеиз.
Татко решително настоя и най-после тя се съгласи и ги
даде. Пари се събираха и от други лица, доверени на органи
зацията, които щяха да вземат живо участие с оръжие в ръ
ка за освобождението на Тракия.
Спомням си, през същата 1902 година, че зимата беше снеговита и една вечер татко, като влезе в къщи, каза на мама:
„Приготви задната стая.“
Така се наричаше една стая в къщи, която имаше прозор
че само на покрива. „Довечера ще имаме гости, прикрита бул
ка.“ Мама разбра, па и аз се сетих за каква „ прикрита бул
ка“ става дума. Тя се разшета, приготви постели и покривки
за трима души. Щом се стъмни, на вратата се чу леко почук
ване. Мама запали газеното кандило и отиде да отвори, но от
вън се чу дрезгав и тих глас: „Загасете кандйла“. .. Мама
веднага духна издайническото пламъче, отвори вратата и три
ма непознати лица, обути с цървули и черни върви на кръст,
с раници и ямурлуци, влязоха в стаята. Веднага тате ги от
веде в „задното“, което бе специално приготвено за срещата
с тях. Там вече беше запалена газената лампа. Те свалиха
ямурлуците си, снеха раниците и приседнаха спокойно, като в
сигурно убежище и при верни, свои хора. Бяха въоръжени с
пушки, револвери, чапрази с патрондаши, кръстосани през ра
мо и с по една голяма кама, остра и от двете страни. Те ка
заха на тате:
„Бай Вълчо, дай ни в нещо малко сняг.“ Изтриха си кра
ката със сняг, след това мама им донесе вълнени чорапи. След
това се постоплиха на мангала, сложен в стаята. Единият от
мъжете беше човек със рреден ръст, пълничък и набит, със
засукани, дълги мустаци. Тримата имаха дълги бради и из238

глеждаха много страшни. Вторият също имаше., среден ръст, а
третият бе висок и слаб. Пълният беше мълчалив и сдържан.
Казваха, че той бил войводата. Тате гй почерпи по една ракия.
Войводата отказа да пие. На него мама му приготви чай. След
това сложи софрата и като се навечеряха легнаха да спят
защото бяха много изморени. Войводата каза на тате: „Бай
Вълчо, нали можем да считаме, че тук с(ме на сигурно и без
опасно място?“ Тате отговори: „Бъдете спокойни, ще спите
като у дома си.“
. .'
' .
„Не се съмнявам“, каза човекът и пожела „лека нощ“.
Гостите ни спаха до късно сутринта и това показваше, че
са много изморени. Като станаха, измиха се. Войводата за
почна да пише нещо. После заедно със средния на ръст се
прибраха в „задното“. Високият бе приказлив човек, повика
ме при себе си в татевата стаичка и ме запита ходя ли на учи
лище, кое отделение съм. Казах му, че ходя и че съм във второ
отделение. Той ми даде една песнопойка с възрожденски ре
волюционни песни и започна да ме учи да пея. Спомням си,
че това беше песента за обесването на Васил Левски: „О, май
ко, моя, Родино мила.“ След това една Друга пес|ен „Жив е той,
жив е“ и др.
На следната вечер, когато гостите се бяха оттеглили в
„задното“ за да си лягат, чу се чукане на външната врата.
Тате излезе да види кой е. На неговото запитване отвън от
говори глас: „Аз съм, бай Вълчо, не ме 'ли познаваш?“ Но ко
гато тате отвори вратата и светна с газеното кандило, извед
нъж лъснаха копчетата на турски жандарми и един цивилен
човек, също турчин. Тате замръзна, но с видимо спокойствие
запита: „Какво има бе, Бойно?“, защото познатият глас беше
на селския кехая Войно. „Бай Вълчо, отговори Войно, знам че
ти имаш място за пренощуване. Мухтарина ме прати да до
веда тия хора да пренощуват у тебе тая вечер. Вие познавате
Хусни ефенди. И той ви познава, затова пожела тук да дойде.“
Тате веднага се успокои и овладя. Отвори вратата, здра
виса се със Хусни ефенди: „Хож гелдин, хож болдун“ и ги
прие като ги въведе в своята шивалня.
След като ги нагостиха — както му е ред, те си легнала.
Тате се прибра при нас и каза, че много се е изплашил. По
мислил, че тези турци са дошли да обсадят къщата заради
комитите, които спокойно йпяха в „задното.“ Рано сутринта
той каза на комитите да не мърдат от стаята си и ги уведоми
за другите си гости.
Щом се съмна, турците станаха, измиха се, мама им при
готви по едно кафе и като си взеха най-учтиво сбогом, зами
наха по пътя си. Тогава тате отиде при комитите и им съобщи,
че вече могат да бъдат спокойни.
_
Късно вечерта, когато се стъмни добре, изпратихме и тях.
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Те заминаха за друго село да подготвят онова, за което бяха
тръгнали. Казваха, че името на войводата е Георги Кондолов,
а името на другият, високият и приказлив човек, който ме раз
питваше и научи да пея революционни песни, е Стоян Камил
ски. Но всички те носеха калпаци, на които пишеше „Смърт
или свобода.“
Войводата Георги Кондолов е роден в чисто българското
село Велика, разположено в китните и красиви гори на Стран
джа планина. Това село взе по-късно живо участие в Преображенското въстание. Там се подвизавали славните чети и от там
получавали храна и подръжка...
СКЛАДОВЕ В ГОРАТА
[...] В началото на 1903 година една от най-важните задачи
на Комитетската организация беше да се определят и органи
зират с|кладовете, където да се изнесат известно количество
хранителни продукти и дрехи в гората. Това трябваше да се
направи с цел, когато се подигне въстанието, да може населе
нието, което щеше да се укрие в гората, да се изхрани, да има
дрехи и завивки за жените и децата, ако се наложи да се за
държат за по-дълго време извън селото. Такова място беше
определено по стръмното течение на реката Казандере към
Михайловата тепавица.
Вече за никого не беше тайна, че се готви въстание.
Често идваха ръководители на комитета на организацията
в село, събираха хората в черквата, заклеваха ги и кръщаваха
във вярност към организацията. Напоследък с една група бяха
повикали и поп Димитър. Предложили му да положи клетва
и да целуне не само Евангелието, но и револвера и камата,
положени във вид на кръст. След като се заклел, той попитал:
„Ами, момчета, сами ли ще правим това въстание? Дядо Иван
няма ли да ни помогне?“ „Не бой се, отче, и той ще дойде.
Както е помогнал да се освободи България, така ще помогне
и сега. Нашата Тракия ще бъде свободна. Но знай, че може
да срещнем трудности и да се наложи да дадем човешки жерт
ви, както при Априлското въстание. Нали си чувал колко кланета станаха, докато се освободи България?“ Привели му при
мери за Баташкото клане, което станало в черквата, за опо
жарените села Копривщица, Перущица и др. „Така лесно сво
бода не се добива, отче“, казали му те.
След като в селото бяха кръстени и заклети по-будните
мъже, особено ония които ще носят оръжие, подготвителните
работи бяха вече набелязани и всеки знаеше, че трябва да
изнесе на определеното за склад място каквото му е необхо
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димо — покривки, дрехи и най-насъщни хранителни продукти —
брашно, варива и др.
Бяха определени и кои лица ще излязат нелегално на про
лет и ще започнат саботажни действия срещу турската дър
жава.
СМЪРТНАТА ЧЕТА
Щом гората на легендарната Странджа се разлисти, от се
ло Пенека излязоха първата група въоръжени мъже. Тая гру
па нарекоха „Смъртната чета“. Те бяха следните:
1. Георги Найденов — учител в с. Пенека
2. Георги Д. Хаджиев — също учител в с. Ургас
3. Петко Алексов
4. Стоян Българанчето
5. Киро Н. Зайданов
6. Фотики Димитров и още няколко други.
Георги Найденов беше наш зет, току-що сгоден за сестра
ми Мара. Помня, че той идваше нощем у нас, въоръжен с ре
волвер и кама, с кръстосани патрондаши през рамо и обут в
цървули с черни върви и навуща над коленете. Неговото тропване на вратата често ме събуждаше и тогава го виждах как
плахо влиза в къщи. Имаше голяма черна брада. Аз го гледах
с любопитство, като същество, дошло от приказките или дет
ските сънища. Но мама ми заръчваше да пазя тайна и на ни
кого да не казвам кой е идвал у нас през нощта.
След излизането на първата група комити в гората наскоро
ни бе дошъл на гости познатия ни вече турчин — Хусни ефен
ди. Той беше главен бирник — таксилдарин. От неговото око
не бе убегнало трескавото настроение на хората и една вечер
той подметна на баща ми: „А бе, Вълчо чорбаджи, вашите
хора май като че ли искат да правят нещо срещу нашата дър
жава, ама да видим кой ще си изпати.“ „Не знам нищо, ефен
ди“ — каза татко. Турчинът го изгледа очуден: „Ха, рече той,
не знаеш. Ами, че вашият даскал им е първият главатар, бе.
Че нали ти е зет, може ли да не знаеш?“ „Не знам, ефенди, ни
що не знам?“ отвърна тати с такъв вид и тон сякаш наистина
не го интересуваше никаква политика и комитски работи. Тур
чинът продължаваше да го изпитва:
„Ами, можеш ли да ми кажеш) къде е сега този харсъзин, а?“
Тати замълча известно време, после каза с видимо спокой
ствие: „Ходи към Одрин да урежда нещо с даскалските си ра
боти!“ Хусни ефенди, изглежда, беше разбрал добре какво
казваше и какво искаше да скрие тати и като се приближи до
него, някак поверително и наставнически му заговори:
16. Илинденско-Преображенско въстание
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„Слушай, Вълчо чорбаджи, приятел сгГмй, за добро тй"се
мъча. Ако дойде, кажи му да се прибере. Да се остави от тоя
■мерак, дето го е хванал. Пък нали уж гласяхме, като се же
ни, кръстник да му ставам. Та, ако ме послуша, няма да сбър
ка. Той е младо момче, да не се увлича по акълите на разни
пущове, ами да се прибере и да си гледа работата. Разбра ли?“.
„Добре, ефенди, щом се върне, ще му кажа.“
На сбогуване Хусни ефенди отново се обърна към тате,
вдигна пръст нагоре и остави последната си препоръка:
„Както ти казах, Вълчо чорбажди. Поздрави го от мене и
му кажи да си опича акъла.“
САБОТАЖИ
[...] Комитската организация за свободата на Тракия ор
ганизираше множество саботажи срещу турската държава. Те
бяха особено силни през 1903 година. Ще отбележим по-глав
ните.
•
През една вечер тате, с няколко души цивилни и невъоръ
жени хора сфбраха брадви, триони и други сечива и се при
готвиха за някаква далечна и важна акция. Казваха, че щяли
да отиват между Ченгене сарай и гр. Виза да пресичат на ня
колко места телеграфната линия. След това дойдоха и от
четниците и се разделиха на 2—3 групи, заминаха за опреде
лените обекти. На втория ден се върнаха и казаха че всичко
било готово. Групите не срещнали никаква спънка и съпроти
ва от турците и успели да пресекат телеграфната връзка на
няколко места.
Втори саботаж: Една вечер четата с още няколко цивилни
младежи и мъже замина’ха за към гара Симикли. Там имало
мост, който те се готвели да вдигнат във въздуха със взрив.
Този саботаж не излязъл сполучлив, тъй като взривът се възпламенил едва след минаването на пътническият влак.
Третият саботаж беше подготвен за с. Апартес. Четниците
научиха, че турски караул от няколко жандарми ще дойде в
•селото и ще квартирува в колибата на Едрю Гайдев. Саботажниците казали на последния за своите намерения — да запалят
•колибата, като предварително я напръскат с газ. Собственикът
трябвало да знае това, за да може да избяга, а турците да
бъдат заловени, да им бъде взето оръжието, понеже въстани
ците не разполагали с пушки за всички. И действително, пак
Смъртната чета, на брой около 15 души, отишли в с. Апартес,
запалили колибата, но в момента не забелязали, че зад тях
стои, скрит турски часовой. Той дал изстрел и вдигнал трево
га. Излезли веднага и другите двама жандарми и се започна
ло сражение. Турците, макар и малко на брой, разполагали с
242

добри маузерови пушки, а оръжието на нашите четници било
бердани пушки само с един патрон. Някои дори били с кремъклии пушки, които често се затъквали.
Въпреки това, те успели да убият единия турчин, да ранят
втори, а третия едва успял да избяга. Нашите комити дали
един убит — Фотаки Димитров Свинаря.1
ОБСАДА НА СЕЛОТО
Турците разбраха, когато смъртните чети се бяха вече събра
ли в местността Петрова нива да вземат решение на коя дата
да се обяви Преображенцкото въстание. Те организираха сил
ни войскови части с намерение да обсадят всички въстанали
български селища в Тракия и да ги опожарят. Караулът, по
ставен от четниците по височините на селото със задача да
следи и щом забележи турска войска, да даде знак с изстрел,
е бил изненадан от турците. След като видели, че силни вой
скови части обграждат селото, те едва успели да дадат из
стрел и се втурнали да се измъкват от турската засада. Около
два полка турска войска влязла от трите страни на селото и
заела най-големите височини: от към източната част на село
то, местността Ичмата, по-вдясно Белите баири и още повдясно — Кукулет. Третата група войска е вървяла от към
север и щом чула изстрелите на нашите патрули, помислила,
че им се открива огън от комитите. Това им послужило кат*
знак да открият огън и от трите страни на селото.
. Това етана един следобед в началото на м. август 1903 г.
Народът — жени, деца, почнаха да бягат и да се изтеглят от
селото по долното течение на реката, през местността Буджака, към Поповата воденица, за гората. Турците продължаваха
ожесточено стрелбата. Но те, изглежда, стреляха във въздуха,
само за да всеят страх у хората. Който, в разстояние на 20—
30 минути, успя да се изтегли, се спаси. Тогава чак турците
обсадиха селото и започнаха да стрелят по населението. Те
убиха двама старци, един поп Яна, дядо Едрю и дядо Нено,
които едвам се движеха, защото бяха слепи. Тогава някои
мъже, като видяха че техните жени не бяха се изтеглили до
статъчно, за да се спасят, започнаха да ги убеждават да се
върнат в селото, защото така или иначе, оставаха в обръча.
В това число бяхме и ние. Като разбрахме, че не ще можем
да се избавим, върнахме се в село и с още няколко семейства
се затворихме в къщата на баба Диковица. Там бяха само
жени и деца, а от нашето семейство — аз, мама и двете ми
сестри. Мъже нямаше в селото, защото те предварително се
бяха изтеглили в гората. Пушечната стрелба продължи око
ло 3—4 часа и свърши към 8 часа вечерта, когато вече съвсем
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се беше стъмнило. Нощта подсказа на турците, че никой не
ще излезе срещу тях и всяка сггрелба е безполезна. Но ние не
мигнахме през цялата тая нощ. Всеки момент очаквахме, че
на вратата ще се почука, турците ще нахълтат, озверени и ще
ни изколят. Аз се бях заврял в скута на мама, а до мен бяха
двете ми сестри. Мама започна тихичко да нарежда: „Ой ти,
Божичко, как ще се дочака сутринта, когато турците ще за
почнат да къртят вратите, и как ще предадем душа на
тия кучета, пък и как ще гледам да се гаврят с мо
мичетата ми. . Мене ми стана жал и започнах да плача, ма
кар че до тогава си давах кураж, че все нещо може да стане
и да се спасим. Въобразявах си, че може зет ни да дойде със
четата и да ни отърве. Мама като видя, че аз се разплаках,
млъкна и започна да ме утешава. В този момент чухме чука
не на вратата. Всички изтръпнахме. Помислихме, че турци ид
ват с извадени ятагани да ни колят. Спотаихме се и никой не
се обади. Обаче чукането се повтори и след това един глас;
каза: „Отворете, мари!“. Мама ги увещаваше никой да не от
варя, защото може да вика някой с присторен глас нарочно, за
да ни измами. Чукането се потрети още по-настойчиво и тоя
път гласът каза: „Отворете, мари аз съм, баба Анастасия.“ Ка
то каза така, ние вече познахме баба Анастасия от съседната
къща. Отворихме предпазливо, тя влезе и каза, че у тях също
има няколко семейства, които не са успяли да избягат. Тряб
ваше да се реши какво да се прави по-нататък. Всички я наоби
колихме, жадни да чуем какво се е случило навън през вре
мето на нашето доброволно затваряне. Баба Анастасия каза:
„Деца, какво мислите? Аз съм на мнение да излезем да бя5
гаме, па каквото ще да става.“ „Ако ни срещнат турци, бабо,
ще ни убият“, каза една жена. Но тя пак настояваше да бя
гаме, та каквото Бог даде. И без това, ако чакаме до утре,
има опасност турците да влязат в селото и да ни изколят. „А
сега, отде да знаеш, в тъмното и тях може да ги е страх да
слязат в селото. А възможно е и да успеем да се изтеглим без
да ни усетят“ — казваше тя.
'
Речено, сторено. Баба Анастасия беше сърцата жена и ка
за: „Време за губене няма. Тръгвайте всички с!лед мене.“
В тази група, събрана от двете къщи, нямаше нито един
мъж, а само жени. и деца. Единственият мъж, който беше с
нас, беше ненормален и глух човек. Казваше се Тошо Яковичин. Той се съгласяваше със всичко, което кажеха, без Да има
самостоятелно мнение по събитията. Пък и ние не го питахме.
Излязохме от селото веднага, защото къщите в които бяхме
се намираха на края, в махалата Танга.
Кой с черга на гърба, кой с торбичка, всички се повлякох
ме след баба Анастасия, която ни водеше. Минахме местност
та Шапка и право надолу, в гробно мълчание се мъкнехме
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към долното течение на реката, към местността Буджака, където се бяха изтеглили и другите селяни. Наближихме Благата
вода и като прегазихме реката и минахме първата горичка,
излязохме на полянката Мустафовия гроб. Там си и отдъхнах
ме, най-после и баба Анастасия каза: „Деца, не бойте се, спа
сени сме!“ Ние бяхме предоволни, че бягството ни премина
3'спешно, че турците не ни усетиха. Самата близост до лагера
на смъртната чета ни вдъхваше особен кураж. А той не беше
далеч — трябваше само да се изкачи върха.
След като си починахме, ние тръгнахме отново. Не след много,
наближихме върха. Там намерихме легла, направени от шу
ма, над тях забодени вейки, във вид на чергило. Когато е ва
ляло дъжд, върху тия вейки се слагали платнища. Но хора
нямаше. Малко по-долу, в скалите, забелязахме човешка фи
гура. Викнахме му: „Кой си ти, бе, човече!“, но той не се
обади. Започнахме да се съмняваме, да не би някой турчин
да се е скрил там или това да е техен часовой. Но като набли
жихме предпазливо, видяхме, че това е дядо Димо Дякът, стар
човек, който чуваше тежко. Пак се успокоихме. Запитахме го,
няма ли други наши хора тъдява, но той не можа да ни разбе
ре. Пък и високо не биваше да се приказва. Вече се разсъмва
ше, когато започнахме да се спущаме по нанадолнището, сред
стръмните скали по коритото на реката. Долу намерихме селя
ни, които бяха избягали предишния ден, а вече срещнахме сред
тях и свои близки. Един търсеше детето си, друг жена си, тре
ти майка си, баща си и т. н.
Като прехвърлихме едно възвишение, прекосихме пътя, кой
то води от с. Сереген за гр. Мидия. Казваха, че това възвише
ние носи името Фочуолу — т. е. Бъчварски път. Казаха ни
още, да прекосим колкото се може този път по-бърже, да не
би по него да минават войски за гр. Мидия и да ни усетят.
След това стигнахме голяма и гориста падина, където се бяха
събрали повечето от селяните. Там беше и смъртната чета.
Направихме сметка кои хора липсваха, кои бяха тук и кои са
останали в селото, без да могат да избягат.
Там вече се настанихме по семейства и сродници и образу
вахме цели компании. Устройвахме обща трапеза като на гу
ляй или сватба. Всички се чувствувахме свободно, защото знаех
ме, че турците не могат вече да ни намерят. Гората, майказакрилница, ни бе дала своето сигурно убежище. Наистина,
турците не обичаха да рискуват и да се излагат на куршумите
на комитите, скрити в горите. На комитите те гледаха като на
. многобройна, безредна армия, която изпълня горите и устрой
ва засади. Оттам и техния страх.
От падината в която се бяхме разположили, определихме
хора, които да отидат на височината. Те трябваше да огледат
към селото, да определят, къде са разположени турците, как
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во правят и за своите наблюдения да донесат на смъртната че
та. След няколко часа тези пратеници се върнаха и донесоха,
че турските войски са разположени на източната част на се
лото, на палатки, в местността Шапка, а цялото село гори,
обхванато от пушек и пламъци. Тогава сред хората се чуха
вайкане и плачове. Особено жените започнаха да нареждат ка
то на смърт: „Ой, изгориха ни всичко, какво ще правим и къде
ще се дяваме без къщ и.. . “ Но още по-голяма беше тревогата
на ония мъже, чиито жени не бяха успяли да избягат и сега
горяха в селото. Беше се установило, че към 20—30 семейства
са останали в турската блокада. В този момент настана су
матоха.
Мъже, жени и деца се събираха на тълпи, сякаш за да се
утешават взаимно. На всичко отгоре донесоха вест, че станало
[нещо] на един от смъртната чета. Набързо се струпаха хора и
сред тях видях човек, чиято глава беше обляна в кръв, а друг
надвесен над него се опитваше да го превърже. Познах ранения
четник. Това беше Георги Д. Хаджиев. Запитахме кой го е
ударил и защо е станало това. Казаха, че го е ударил Иван
Пелтека с дряновия кривак, загдето предния ден Хаджиев
убеждавал жените да не бягат, а да останат в селото. Иван
Пелтека беше селски коняр. Неговата жена се подвела по ду
мите на Хаджиев, останала в село. Иван не можеше да поне
се мисълта, че сега тя е сред пламъците и сигурно е вече
мъртва. Обезумял от мъка, той бе вдигнал ръка да убие своя
другар, когото считаше за виновник на нещастието.
Разузнавачи бяха изпратени и на другия ден. Те се върна
ха скоро като казаха, че повечето къщи в селото са здрави,
само на отделни места се вижда пушек. Това внесе успокое
ние и хората се поободриха.
В тази гора седяхме повече от 10—13 дни. Хранителните
припаси започнаха чувствително да намаляват. Наложи се да
се разпределят на определени количества и да се дават на
дажби.
Тази мярка беше наистина, разумна, защото иначе риску
вахме да измрем от глад. Но все още не можехме да получим
никакви сведения. Не ни беше ясно, колко време още ще седим
в тази гориста падина, на открито, оставили далеч своите се
мейни огнища. А турците продължаваха да държат селото в
обсада. Някои предлагаха да тръгнем незабавно за България.
Други по-разумни, отхвърлиха това като казваха, че е риско
вано да се движи по пътищата такава голяма тълпа от жени,
старци и деца. Пет-шест семейства, обаче, бяха решили да
тръгват и подканиха други, които са съгласни да ги последват.
Това бяха Киро Зайданов, Иван Османчето, Димитър Османчето и др. Когато тези семейства потеглиха за България, ня
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кой уверено извика: „Ей, хора, върнете се в селото!' Турците
нищо няма да ви сторят.“ Но никой не искаше да повярва на
думите му. Този глас звучеше някак предателски. Скоро се
разбра, че човекът, който извика това, бе българин, дошъл от
селото. Той не бе сам. Когато влезе сред събралите се, след
него дойдоха още неколцина. Разбра се веднага как са дошли.
Те разказаха, че турците, след като запалили селото от чети
рите страни, започнали да обхождат всяка къща, да чупят
врати и да обискират. Като се натъкнали на семейства, оста
нали в селото, те наредили да спре паленето. Събрали оста
налите мъже и ги разпитали има ли в къщите скрити комити.
Мъжете им казали, че всички комити са в гората. Тогава тур
ците ги изпратили да дойдат при нас и да ни кажат да се вър
нем в селото. Те нямало да ни сторят зло. Нещо повече —■те
обещаха да простят и на самите комити. Смъртната чета, па
и другите стари хора, дълго мислиха какво да се прави. Да
се поведе толкова народ за България, беше много рисковано.
След дълги умувания, най-после бе решено да се върнем в
селото, та каквото ще да става. Друг изход нямаше.
ОБРЪЧЪТ СЕ ЗАТЯГА
■ Съгласно решението, започнахме да се изтегляме, като се
придвижвахме към местността Ескибаалар на групи. В една
от тези групи беше и нашето семейство — мама, сестрите ми,
бате и аз. Не след много, като прехвърлихме билото, пред нас
се откри селото. Блеснаха на слънцето и белите конусовидни
палатки на турската войска, разположени на източната част
на селото в местността Шапка, точно от където бяхме ми
нали оная нощ, когато баба Настасия ни изведе в гората. Ко
сата ми настръхна като си помислех за голямата опасност,
която ни е грозяла. „Ами как, тия турци дали не бяха тогава
там, на същото място, и дали не ни усетиха като минахме,
или, може би са ни усетили, но са се престорили, че не ни за
белязват, защото ние не бяхме комити, а мирни хора и при
това съвсем беззащитни. Но как тъй в тъмното можеха да
знаят какви сме.. . “ Всичко това ми мина през ума. Но сега
знаех, че от сигурното убежище на гората се връщаме отново
в ръцете на ония, от които бягахме и ме измъчваше голям страх.
Все едно, че доброволно се предавахме в турските ръце. Както си мислех така, неочаквано наближихме турските постове
и пред нас се изпречиха войници с натъкнати на пушките но
жове. Те започнаха да ни обискират. Бате вървеше най-на
пред и обискът започна от него. Той носеше на кръста си един
стар револвер наречен алти-патлак, което значи шест пуквания. Той беше толкова изненадан от обиска, че не бе му оста
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нало време да го захвърли. Цял се разтрепера от страх, че
намериха в него оръжие. Турците разбраха, че се беше упла
шил и му казаха на турски „коркма“, което значи „не бой се.“
След като ни обискираха всички по ред, пуснаха ни да си
отидем в селото, което не беше далече.
Влязохме в селото и какво да видим: вратите на всички
къщи бяха разтворени и изпочупени. Виждаха се и пепелищата
на опожарените къщи, някои от които още димяха. Двойки
патрули се разхождаха, но нищо не ни казваха и изглеждаха
спокойни. Когато влязохме у дома, намерихме цялата покъщ
нина разхвърляна. Тате отиде до хармана и като се върна,
каза, че колата на която бяхме натоварили диканите, вилите,
греблата, ябите, а върху тях и шумата, която имахме за сен
ник на хармана, била запалена от турците вероятно по време
то когато те са палили и самите къщи.
Така, всички наши инструменти и пособия, с които извърш
вахме вършитбата, бяха се превърнали на пепел.
Турците бяха обкръжили селото със стражеви постове на
всеки път и изход и не позволяваха на никого да излиза извън
селото. Това продължи дълго и по времето, когато населе
нието трябваше да излиза извън селото да прибира есенната
реколта като царевица и др., трябваше да се даде бележка от
коменданта, като се определя за колко време трябва да се при
бере пак в селото.
Не можеше вече да се говори за някаква съпротива и дори
всеки опит за въоръжена борба ставаше безполезен. Всички се
прибраха в селото, с изключение на един от четниците на име
Тодор Шишманов, който не искаше да се предаде на турците.
Единствен само той продължаваше да обитава гората.
Скоро след това турците започнаха да викат всички подо
зрителни лица, които бяха взели участие във въстанието и да
ги разследват. Те искаха на всяка цена да ги накарат да оти
дат в гората и със скрита потеря да заловят Шишманов.2 Тур
ците поставиха жестоко своето условие: или Шишманов ще
бъде заловен и предаден на властта, или цялото село ще бъде
опожарено заедно с хората.
При това условие, нямаше друг изход. Непокорният четник
трябваше да бъде доведен. Тогава двама души се наеха със
задачата да го убедят да се завърне. Те отидоха в гората, но
когато чул тяхното предложение, той отказал да се предаде.
Но в това време хората тайно били последвани от потеря, в
която влизали и българи и в момента на разговора те се на
хвърлили и го заловили.
Турците с гордост докараха големия герой, последният и
най-страшен комита. След неговото залавяне, те били уверени,
че в гората вече няма комити. Тогава те започнаха да затягат
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обръча около селото. Както споменах по-горе, никому не бе
позволено да излиза навън, особено на мъжете и тия, които бя
ха заподозряни като участници във въстанието.
Първият неделен ден, след свършване на черковната ли
тургия, беше заповядано да се съберат всички хора — мъже,
жени и деца на хорището. Там беше положена маса, на която
поп Иван направи водосвет. Въоръжена група войници беше
строена от към черквата, на най-високото място, точно срещу
насъбралото се множество.
Хорището беше блокирано от всички страни с кордон от
часовой. Не пускаха никого да излезе навън. След като свеще
никът прочете молитвата и спомена „Много лета“ на гръцки
за султана, беше заповядано на войниците да напълнят пушки
те си. След няколко минути се даде заповед за стрелба по
турски. Ужасени, ние гледахме и слушахме как щракат тур
ските пушки с натъкнати ножове, прицелени срещу нас. Беше
ясно, че се готвят да ни разстрелят. Поогледахме се да бягаме,
но кордонът от часовой не позволяваше птичка да прехвръкне.
Всички си припомняха подобен случай на разстрелване на без
защитно население в едно Чаталджанско село. Там се бяха отър
вали само няколко ранени, които се били престорили на умре
ли и успяли да избягат едва вечерта, когато се стъмнило.
Но не след дълго се даде друга команда. Войниците свали
ха пушките си и в строй се изтеглиха. Народът си отдъхна.
След всичкия страх, който изживяхме това ни се стори необяс«имо чудо.
Като свършиха с тази заплашителна церемония, турците
започнаха да викат на следствие всички, които бяха взели уча
стие или бяха замесени във въстанието. Най-напред бяха изви
кани членовете на смъртната чета, след това и техните сподвижници. Задържаха хората и на групи ги изпращаха за
гр. Виза — околийския център. Първата група, на брой 15 ду
ши — най-големите виновници за въстанието бяха препратени
от гр. Виза за Цариград. Между тях бяха: Тодор Шишманов,
Георги Найденов, Георги Хаджиев, Георги Денин, Димитър
Драмов, Иван Козинаров, Тодор Найденов, Георги Шишманов,
брат на Тодор Шишманов, моят баща Вълчо Иванов и др.
Втората група беше препратена от гр. Виза за гр. Одрин.
Тя беше около петдесет души. Всички са били вързани един за
друг с въже и железни белезници на ръцете. Конвоиращите ги
турски жандари се отнасяли крайно жестоко с тях. Биели ги
с приклади, мушкали с ножове, като ги ругаели: „Юрун бе,
кераталар, комита харсъза гяурлар.“
Първата и втората групи са били затворени. Така, във Ц а
риград и Одрин наново подновили разследването на разбунту
валата се рая. Главатарите на тоя бунт бяха осъдени на до249

Животен затвор и само малка част оправдани и пуснати на
свобода. [ . . . } ,
Б. м. Б. д.
Тракийски научен институт. Оригинал. Машинопис.

БЕЛЕЖКИ

1 Авторът не е бил непосредствен участник нито на конгреса на Петро
ва нива, нито в извършените саботажни акции, спомените му за тези съ
бития се основават на разкази на негови близки, поради което е допуснал
известни неточности. За тези събития по-подробно вж. Хр. Силянов, Спо
мени от Странджа, С., 1934, с. 27—42, и Ив. Орманджиев, Приноси към
историята на въстаническото движение в Одринско (1895— 1903), кн. III
С., 1933, с. 142— 148.
2 Неточно е предадено и залавянето на Т. Шишманов. При приближа
ването на турската войска. Т. Шишманов с група въстаници се укрил в
близката до с. Пенека гора, за да може да окаже непосредствена помощ
на местното население. Войската нападнала селото и го заела. Използу
вайки цивилни селяни, чрез измама успяват да заловят Т. Шишманов и
заедно с други задържани четници го изпращат във Виза, а от там в Ца
риград. Вж. Ив. Орманджиев, Приноси към историята на въстаническото
движение в Одринско (1896— 1903), кн. И, С., 1929, с. 121.

МЛАДЕН ЗВЕЗДОВ

Младен Звездов е роден през 1883 г. в Прилеп. Член е
на ВМОРО от 1901 г. Тррорист на организацията и четник е
четата на Толе Паша.

[.. .1 Когато наближи деня на въстанието на Илинден има
ше нареждане всички да се Съберем в с. Жиломо, Мориховско.
Там щяха да се съберат всички чети, заедно с щаба — Петър
Ацев и Пере Тошев, за да обмислят как да нападнем село
Витолища, защото там имаше казарма и мюдюрлук. Там се
бяхме събрали 500—600 души четници и милиция. Войводи
бяха Петър Ацев, Пере Тошев, Анте Дунски, Кольо Пешков,
Толе Паша. Тогава бе заповядано с. Витолища да бъде напад
нато пред Илинден вечерта, да бъде атакувана казармата;
да се обсади селото и да се нападне казармата. Тогава ние
имахме манлихерови пушки и всяка чета носеше по 20 бомби
одринки. Турците, предупредени, пазеха селото, като бяха на
правили окопи около него... Вечерта ние атакувахме и се за
почна сражението. Убихме двама войници и един стражар.
Сражението продължи и през целия ден, като на другата ве
чер ние отстъпихме без да дадем жертви. Оттеглихме се в боь
ровия балкан.
През другия месец, през август пристигна Гьорче Петров
с голяма чета, заедно с поручик Лука Иванов и черногореца
Иово Иованович. Ние обикаляхме Морихово. Той (Гьорче Пет
ров) беше пристигнал към с. Трояци. През същото време костурските чети пристигнаха в Морихово заедно с щаба: Поптрайков, Цильо Кономладски, Христо Цветков, Кузинчев (вой
вода от наказателната чета), Иван Попов, Лечо. Нашата чета
трябваше да им окаже прием, защото те не познаваха места
та. Това трябваше да направи четата на Толе. Трябваше да им
се даде не само прием, а и да се образува едно отделение от
нашата чета, което трябваше да се движи с щаба на костурските чети. Леринските чети ги взе Кольо Пешков. Тогава аз оти
дох, заедно с едно отделение, при Лазар Поптрайков, станах
техен куриер и така заедно се движехме из Мориово, из се
лата там. Те искаха да се срещнат 0 Гьорче Петров. Те бяха
разбрали, че Гьорче Петров е пристигнал и искаха да се осве
251

домят за положението. Подир няколко дни се срещнахме с
Гьорче Петров в Кодренската планина. Там ние се видяхме
с прилепчани, които бяха дошли (с четата) от България: Йор
дан Попето Варошлия, Йон Жешката — от старите комити от
четата на Чакревци (дето бяха обсадени в манастира във Варош). Той тогава бе човек на петдесет години. (При Варош бя
ха обсадени нещо 30 години преди Илинденското въстание).1
Четата стана голяма. Костурската чета наброяваше околсь
сто души, а тази на Гьорчето бе от 40 души. Тогава Гьорче
водеше цели десет товара с динамит и бомби.
Взе се решение да заминем за Мориово. И така през
м. август стигнахме в с. Чанища. Там има една висока мест
ност на име Маргара. Там решнхме да денуваме, като на дру
гата вечер преминем р. Черна и хванем боровата планина. Но>
там бяхме предадени на един полк войска, който се движеше
отсреща на с. Зойка, близо до с. Чанища. На другия ден, ранен
сутринта, в 4 часа гледаме от реката Черна да пристига цял
полк войска, аскер. Път за отстъпление нямаше, тъй като ця
лото село е заобиколено от поленце. А наблизо се издигаше
само чуката Маргара. Войводите решиха да хванем горе чукарите и да се разпределим на позиции и да се бием докато има
възможност. Там бяхме поставили ние още навремето засада
от двадесет души. Ние се намирахме в полето. Съобщиха, че
аскерът е бил вече на близо и ние трябваше да се качим и
заемем позицията. Поручик Лука Иванов разпореди ни всич
ки на върха на позиции като даде заповед без команда никой
да не стреля. Войската обкръжи чуката и започна да настъпва
срещу нас, като бе известена за нашата численост. (Беше ни
предал един селянин от с. Чанища). Когато турците започнаха
да настъпват, войводата Лука Иванов заповяда да вдигнем
мерниците на пушките на 200 крачки и всички да отворят сандъчетата с динамит и бомби, които да се разпределят по пози
ции според хората. И в една команда пушките бяха вече гото
ви и, когато аскерът наближи на 200 крачки до нас, бяха да
дени от нас няколко залпа. Турците бяха поразени и отстъ
пиха. (Тогава останахме в очакване около час без да пукне
от наша страна пушка). Турците останаха изненадани, защото
не предполагаха, че ние сме 150 души, добре въоръжени. След
един час пристигна друг полк аскер от с. Дуйне, където има
ше казарма. Аскерът пристигаше в помощ. И турците отново
се хвърлиха в атака. При първата атака падна много народ
(от турците) . . . И така, боят започна отново. И сега ги доча
кахме наблизо. По това време войводата Лука Иванов извика:
„Момчета кой знае да пее? Боят настана, тупкат сърца ни,
ето ги близо наште душмани!“. .. След други час пристигна
друг аскер от с. Витолища. Пристигна аскер и откъм с. Меглинци ( и там имаше гарнизон). Денят бе голям. Сражението
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почна в 5 часа. Към 3 часа подир обяд боят се ожесточи. Турците започнаха да свирят с борозан (тръба) за настъпление.
Те искаха на всяка дена да ни разбият: защо толкова много
аскер да не може да унищожи една чета!. Тогава Лука Иванов
извика: „Бомбите на всички да са готови!“. Турците започнаха
да настъпват и ние с бомбите си и динамита направихме го
леми поражения. Бяхме на високо, а те бяха на ниско и не мо
жеха да се движат. Една бомба ор запъна на един процеп и
после, когато тя експлоадира, откъсна се скала и много камъ
ни се изтърколиха надолу и не зная колцина смачкаха. Тук
загина Йордан Попето Варошлия от Прилеп, убит по непред
пазливост. Йон Жешката, старият комита, както и един костурски четник също загинаха. В силата на сражението Лазар Поптрайков обглеждайки с бинокъл района на сражението, беше
ранен в челюстта, като куршума влиза от едната страна на
челюстта и излиза през езика. Той изгуби способността да гогвори. Започна да губи обилно кръв. Тук раниха и черногоре
ца Йово Иованович, който бе залегнал до един камък и тур
ците го обстрелваха със залпове, беше леко ранен.
Четата на Иван Попов бе изстреляла всички свои патрони
и сега искаше да отстъпи. Но същите имаха много бомби.
Иван Попов извика: „Няма да се отстъпва! Бомбите ще дър
жим за критичен момент. Турците няма да настъпят“.
Стана вече 6—7 час)а и турците се опитаха още веднъж
да настъпят, но ние ги отблъснахме само с бомби и динамит.
И сега вече турците отстъпиха и отчаяни престанаха вече да
настъпват. Към 7 часа боят вече привърши. На много места
турците бяха започнали вече да отстъпят. Отстъпваха към
с. Крушейца; страхуваха се да останат в планината. Към 8
часа вечерта ние всички с|е събрахме, като взехме пушките на,
убитите другари. Ние в това сражение бяхме дали жертви два-,
ма души прилепчани и един костурчанин. Вечерта отстъпихме,
преминахме река Черна и влязохме в боровата гора.
Като се оттеглихме от с. Чанеща отидохме в завоя на Чер
на Рапеш. Всичко бяхме 150 души. Настанихме се в една мест
ност, която се казва Иероте. Тук през деня се води много оже
сточено сражение. Намерихме Толе Паша, който се разпореди
бързо за храна, защото бяхме много изгладнели. Между нас
имаше няколко души ранени. Както вече споменах, ранен бе и
войводата Лазар Поптрайков. След няколко дни срещнахме
Борис Сарафов, който идваше от Костурско (Битолско). И
там стана конгрес*. Определиха се хората, които ще заминат
за България и кои ще останат. Борис Сарафов заяви, че въста
нието е вече „в своя край и че ще има нужда от реформи“.
Така беше. И така, отделиха хората, които искаха да заминат
* Съвещание.
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за България: по един, по двама души от чета. От останалите
се каза, че могат да се завърнат (по родните си места, защото
имало амнистия), и, че трябвало да се предадат на австрий
ския консул в Битоля.
И така ние заминахме за гр. Прилеп. Това бяхме: аз, Ицко
Филипов, Богоя Харизанков, Петре Тошов (внук на Пере Тошов), като Кръсте Шакир (Гермов) остана там (в Мориово).
Отидохме нелегално в гр. Прилеп и после се отправихме за
гр. Битоля, където се предадохме на австрийския консул и по
дир няколко дни си дойдохме в родното място като свобод
ни. [. . .]2 •
Б. м., Б. д.
ЦДИА, ф. 771 оп. 1, а. е. 76, л. 7— 11. Оригинал. Машинопис.

БЕЛЕЖКИ
1 Авторът греши, тъй като Чакревци загиват на Великден 1881 г. в
Прилеп, а не 30 години преди въстанието.
2 Споменът е записан от Боян Мирчев.

ПЕТЪР

ГОРОВ ников

Роден е на 15 май 1872 г. в с. Заберново, Бургаски окръг.
През 1902 г. влиза във ВМОРО, през 1903 г. е избран за вой
вода на смъртната дружина в Заберново. В Илинденско-Преображенското въстанир участвува във въстаническия отряд на
Дико Джелебов — войвода на Стоиловския революционен уча
стък. След потушаване на въстанието излежава 3 годишна при
съда в Одринския затвор. Съхранил е бойното знаме на Стои
ловския революционен участък. '
След освобождението на Малкотърновско от османско игог
като член на БЗНС взима активно участие в обшрственос
политическия живот, в организиране на учебното дело в райо
на, в основаването на Горска производителна кооперация в
с. Заберново и др. Умира през 1956 г.

Роден съм на 15 май 1872 г. в с. Заберново, Бургаски окръг.
Произхождам от средно земеделско семейство. Родителите и
прадедите ми, както и всички каши сънародници, бяха изжи
вели неизказаните издевателства, страдания и неволи през пет
вековното османско иго, с чиито спомени и разкази съм закър
мен от рождение. Дядо ми по баща Нико Горов е бил жив из
горен, след като бил жестоко измъчван за пари, от отстъпва
щите турски пълчища . пред победоносния марш на руските
войски през Руско-турската война в 1828—1829 г., защото ка
то кмет (мухтарин) на селото се опитал да защити селото от
опожаряване и имота на съселяните му от разграбване. Синът
му, баща ми, Горо Ников е бил съзаклятник в таен револю
ционен комитет през време на подготовката на Априлското
въстание в 1876 г. и по една щастлива случайност се спасил
от затвора и бесилката.
Бяхме многочленно семейство, като аз съм единадесетото
дете на родителите ми. Тъй като баща ми почина в 1880 г. и
ме остави едва 8-годишен майка ми нямаше възможност да
ме праща нц училище в друго село, а в нашето село по това
време нямаше учител. Едва когато станах на 12—13 години
по-големият ми брат, който бе чирак-бакалин в Созопол, ме
взе при себе си да ходя на училище като същевременно бях
слуга на богато гръцко семейство в този град. Но за нещастие
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на втората година брат ми се поболя от едра шарка и почина.
Майка ми от страх да не изгуби и мен ме прибра в село и аз
останах с второ отделение образование. След като ходих ня
колко години овчарче, отидох да уча занаята дюлгерство (зи
дарство) при майстор Павел Василев в Малко Търново. При
него престоях три години, докато усвоя занаята. С него и с
други малкотърновски зидари ходехме да строим различни
сгради, къщи, училища, църкви, воденици и други постройки
зад граница (в свободна България) в селата: Кюприя ^При
морско), Аланкайряк (Ясна поляна), Ново Паничарево, Кайрякьой (Крушевец) и др., където по онова време преселници
те от нашия край, останали, съгласно Берлинския договор в
турско, строяха усилено. След като напуснах майстора си
продължих да работя зидарство, но вече с други групи мал
котърновски майстори в тия села.
ВЛИЗАНЕТО МИ В РЕВОЛЮЦИОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
През 1902 г[одина] вече семеен с три деца, работех пак зи
дарство в с. Аланкайряк. През пролетта на същата година се
заговори, че в това село са дошли агитатори, за да събират
помощи за Македоно-Одринската революционна организация.
Един ден, беше през месец май, ме повика в общината кме
та на селото Стамо Грудов и ме въведе в една отделна стая.
Там седеше едър на ръст, непознат за мен мъж. Стамо ме по
пита: „Петре, познаваш ли го този човек?“ След като му ка
зах, че не го познавам, защото за първи път го виждах, то
гава той ми го представи: „Това е Тодор Шишманов от с. Пенека в Турция — революционер. Като ми го представи по то
зи начин Стамо Грудов си излезе и ме остави сам при непоз
натия. Като ме покани да седна Шишманов ме заразпитва:
как се казвам, откъде ср>м, какво работя и пр. Като се осве
доми накратко за моето житие-битие, той ми постави въпроса:
съгласен ли съм да стана член на революционната организа
ция, която той представлява. Аз му казах, че отговор не мога да
му дам, докато не ми изясни какви са целите и задачите й.
Тогава той ми разказа накратко, че организацията си поставя
за задача да се бори за освобождението на поробеното бъл
гарско население в Странджа, в цяла Тракия и братска Маке
дония от турцнте. Тогава аз му отговорих, че съм съгласен да
стана член. Шишманов ме предупреди, че в такъв случай след
ва да положа предвидената по устава на революционната ор
ганизация клетва, извади кама и револвер, кръстоса ги на ма
сата и ми каза да повтарям след него текста на клетвата. В
нея се подчертаваше, че нарушението на клетвата се наказва
със смърт. На края Шишманов ми постави първото поръчение
\
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от името на организацията: да напусна работата си в Бълга
рия и да ае завърна в родното си село, за да бъда на разпо
ложение на същата и да работя за нея сред съселяните си.
Аз се съгласих. На раздяла той ме предупреди, че всичко, кое
то сме говорили и извършили двамата трябва да се запази в
абсолютна тайна и ми даде някои наставления. Шишманов ми
довери, че родното ми село Заберново било определено за пропусквателен пункт отвъд границата, оттам ще преминават както отделни нелегални дейци, така и чети, ще се пренася оръ
жие от България за вътрешността на Странджа и Източна Тра
кия и др. п[одобни], за това трябва да бъда в пълна уфуга на
всички тия мероприятия и да очаквам да ме потърсят. Наско
ро след това аз се завърнах в родното си село, залових се за
земеделие и скотовъдство и почти преустанових да работя зи
дарство, освен от време на време за местни нужди. В нашето
село до тогава нямаше други съзаклятници в организацията.
След няколко дни помня беше 25 май (ст. ст.) 1902 г., не
делен ден една група мъже седяхме в дюкяна. По едно време
влезе един външен човек от Малко Търново, когото аз До то
гава лично не познавах. Той също не ме е познавал. Като дой
де при нас запита — има ли някой си Петър Торов в това се
ло. Аз се обадих. Той ми каза, че търсел да купи прасе и се
научил, че съм имал прасета за продаване. Аз действително
имах за продаване, но все пак ми мина нещо през ума, че мо
же да е човек изпратен от организацията. Отделихме се два
мата настрани от кръчмата. Запитах го как се казва.
— Дражо се казвам! — ми отговори тихо непознатият. Но
не идвам за прасета, а ти нося писмо от войводата Тодор
Шишманов. Поръча ми още сега да отидеш при него. Аз няма
да идвам с тебе, затова ще ти кажа как да го намериш. Ще
тръгнеш оттук по пътеката за М. Търново през Раздула за
Малък Тулпан. Като стигнеш до полянката отсреща дола, ще
видиш отдясно на пътя отсечен зелен клон, притиснат с камък.
Оттам ще се отбиеш от пътеката, ще вървиш надолу из бука
ка и ще чукнеш с две1камъчета в ръка. Като чуеш да ти отго
ворят със същия знак ще отидеш там.
След малко аз тръгнах по тази посока и като видях клона
с камъка чрез чукане на две камъчета намерих нелегалните.
Бяха четирима: Тодор Шишманов, Димитър Ташев и други
двама, на които съм запомнил само личните имена — Стоян и
Кирязата. След като се поразговорихме, нелегалните ми пред
ложиха да ги преведа през нощта през границата за Бълга
рия. Поведох ги. Пътувахме почти цялата нощ през вековните
дъбрави, без никакъв път, долове, рекички и баири, но аз поз
навах всички местности и кози пътечки. На съмване сутринта
пристигнахме в с. Аланкайряк. Там престоях и на другия ден.
Вечерта бях снабден от пропусквателния пункт в това село с
17. Илинденско-Преображенско въстание
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пушка и патрони и вече с оръжие се завърнах в село. Неле
галните останаха в България.
През есента на същата година при мен дойде съселянинът
ми Янаки Хрусулев, предаде ми пак писъмце от Шишманов и
ми пошушна на ухото: „При мен днес на овцете в гората изля
зоха някакви хора като хайдути — въоръжени с пушки и пат
рондаши и ме накараха да ги заведа в местността Бигорът.
Като ги отведох там, дадоха ми тази бележка с поръчение да
ти я предам и да ти кажа да отидеш там при тях.“ Хрусулев
ми определи точно мястото, където е оставил нелегалните. Мест
ността отстои на около 2—3 км., западно от селото ни, на дес
ния бряг на Заберска река. Аз тръгнах в тази посока. Като
наближих мястото, където трябваше да търся нелегалните, бях
неприятно изненадан, когато пред мен се изправи до едно дър
во часовой, облечен в турска военна униформа — с червен фес
на главата. Аз се спрях внезапно като вдървен и в недоумение.
Той ме запита на турски от къде съм и къде отивам. Аз из
тръпнах. Веднага ми мина през ума предположението, че това
може да е било някаква клопка на турците, ако по някакъв
начин са се добрали до сведения, че съм член на организация
та. Докато съобразявах какво да му кажа, часовоят изглежда
схвана състоянието ми, затова побърза да ми каже, че Тодор
Шишманов ме очаква навътре в гората. Просветна ми от облек
чение, но все пак вървях с известно недоверие и съмнение в
себе си. По едно време видях, че Шишманов се изправи като
същински великан. Отидох при тях. Нелегалните бяха някол
ко души. След обичайното ръкостискане и бунтовнически пре
гръдки поседнахме на разговор. Запитах Шишманов защо са
поставили часовоя в турска униформа, като му доверих, че в
първия момент истински се уплаших и ако го бях забелязал
по-отдалеч и имах някаква възможност да се измъкна без той
да ме забележи — непременно щях да се върна обратно. Той
се замисли и си призна, че това е тяхна грешка и несъобразителност. Тогава ми предложиха да ги отведа на по-скрито,
затулено и необитаемо място, защото тука можеха да ги изне
надат или минаващи нашенци, или турци, тъй като наблизо
минаваше пътека за р. Карамлък (Младежка) и оттам за
Гьоктепе (Звездец). Отведох ги на отсрещната страна на ре
ката в м. Развалената канара — напълно необитаемо място,
истинско хайдушко скривалище и свърталище. Като се наста
ниха на новото място Шишманов ми постави задачата да си
отида в село и сутринта да им донеса храна и да доведа още
двама сигурни нашенци, които да бъдат посветени на органи
зацията, та в мое отсъствие преминаващите нелегални да има
към кого да се отнесат, за да бъдат посрещнати и обслужени.
Казах им, че в момента в нашето село се намира и Жеко Пра
матаров от съседното село Калово, та ако разреши да доведа
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и него. Съгласиха се. На другата сутрин се явих отново при
тях с храната и им доведох: Стоян Георгиев, Костадин Мавраганов и споменатия Жеко Праматаров, който бе служил в ка
зармата като запасен подофицер. Новодошлите положиха клет
ва, като Шишманов и на тях разясни тяхната задача, отговор
ността, която поемат и пр. вече като посветени хора на тайна
та революционна организация. Вечерта ние се върнахме в се
лото, а Стоян Георгиев отведе нелегалните на Дражовите ко
либи край Малко Търново, откъдето с друг куриер продължи
ли маршрута си по посока на Бунар Хисар.
След около 2—3 седмици в село пристигнаха нови неле
гални дейци на организацията начело с Михаил Герджиков и
войводите Георги Кондолов, Димитър Общински, Христо Караманджуков с още 5—6 други. Наредиха ни да извикаме от
нашето село, а така също и от съседното цело Калово всички
мъже, годни да носят оръжие, за да ги посвещават. Събрах
ме се вечерта в църквата, където Михаил Герджиков ни дър
жа внсокопатриотична реч, в която ни разясни задачите, кои
то си поставя тайната Македоно-Одринска организация. След
това ни закълнаха всички. Михаил Герджиков за първи път
въвеждаше новата тактика за привличане хора в организацята — чрез масово заклеване.2
На края двете села си избрахме местни ръководители на
организацията. Присъствуващите заберци избрахме: ръководи
тел — Костадин Мавраганов, секретар ■
—■Киряк Балиев и ка
сиер — Петър Горов. Каловци също си избраха ръководство.
Определиха се и псевдонимите на селата в района; Заберново —
Н о в а З о р а , Калово — Ц е р о в о , Стоилово —■ М у х т а р о в о и др. Даден ни бе и специален шифър за кореспонди
ране с ръководни дейци на организацията, с други местни ръ
ководства и пр.
От нашето село войводите продължиха по посока за с. Стои
лово и Малко Търново.
По-нататък през цялата зима през нашето село като гра
ничен пропусквателен пункт преминаха нелегални и легални
дейци за пренасяне на оръжие от Аланкайряк за Малкотърновско и Лозенградско-Бунархисарско.
ЧЕТАТА НА ПАНО АНГЕЛОВ

През втората половина на месец март 1903 година в нашето
село дойде по агитационна работа нелегалната чета на войво
дата Пано Ангелов с четниците: Никола Равашола,3 Петко
Пухата, Георги Мънин, Киро Димитров, Дражо Киров и Геор
ги Мутафов. Настанихме ги на квартира в нашата старинна
къща. От всички четници най-силно впечатление правеше Ни
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кола Равашола — висок, едър, с голям рунтав черен калпак от
цяла агнешка кожа, който той използуваше и за възглавница
за сядане вън. С пристигането си в село вечерта те направиха
среща с местните съзаклятници и тука пренощуваха. На сут
ринта ме уведомиха, че ще останат и през деня в нашата къ
ща, затова трябваше да взема мерки да не допусна посещение
на външни лица — съседи и други у нас. За тази цел изпратих
още рано жена си и децата у нейната майка, Тодора Даскали
цата, както я наричаха, за да нямат претекст съседките да
идват в къщи. Щом някоя от тях се отправеше към нас, пред
упреждавах я, че жената с децата са у майка й. Аз си намирах
работа вън на двора и около къщи, за да следя евентуално
идване на външни хора у нас. По едно време обаче, когато
бях влязъл в къщи, чух гласа и тропането с тоягата на
вратата на една местна циганка, която идвала по обичайното
си посещение, за да я „дикиса“ с нещо за ядене домакинята.
Без да я допусна да влезе вътре, я предупредих, че жена ми
отсъствува затова да дойде на другия ден. Страхувах се дори
да отключа затворената врата, за да не нахлуе вътре. Тя оба
че настояваше да й отворя, за да я „дикисам“ с брашно, защото
нямала с какво да омеси хляб на циганчетата. Положението
ставаше критично и опасно, защото моето упорито и катего
рично отказване можеше да породи някакво съмнение у без
очливата циганка, че у нас има някакви хора. Дълго време я
увещавах, докато най-сетне тя разбра, че няма да й отворя,
и си отиде. Когато се отървахме най-сетне от нахалната по
сетителка, аз споделих е войводата Пано Ангелов, какво щяхме
да правим ако въпреки всичко циганката успееше да нахълта
вътре и да зърне нелегалните. Той ми отговори: „Ако тя влезеше вътре и ни видеше, изходът бе един — жива нямаше да
излезе оттука!“ През същия този ден войводата ми поръча да
намеря сигурен куриер, който да отнесе едно важно писмо до
Малко Търново. Представих му съселянинът ми Тома Рашев.
Но Пано Ангелов изрично ме предупреди да правя да струвам,
но писмото в никакъв случай да не попадне в ръцете на турска
та власт! Оставих нелегалните вътре сами да се занимават —
четяха някаква книга и коментираха прочетеното, а аз се чу
дех вън по какъв начин да осигуря опазването на писмото,
което куриерът под лична моя отговорност трябваше да отне
се. Страхувах се, че, ако случайно бъде заловен от турците,
той в никакъв спучай не би могъл да унищожи писмото. Найсетне ми хрумна идеята да направя следния секрет: взех една
обикновена, скоро отсечена ляскова тояга, каквито ние си но
сехме на път, за да се подпираме на стръмнините и да се бра
ним от зли овчарски кучета. Направих й един отвор със свре
дел на долния край поставих в дупката писмото навито на
руло, след това запълних края на отвора с парче от същата
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тояга, позамаскирах го чрез потъркване на камък. Така секре
тът бе готов — кой можеше да се усъмни, че в тоягата има
писмо. Предадох тоягата на куриера и му обясних как да из
вади писмото, когато се яви човека до когото е адресирано в
Малко Търново. Когато Тома Рашев се представил пред въп
росното лице — Иван Титеров, куриерът извадил ножа от поя
са си, разцепил долния край на тоягата, извадил писмото и му
го предал. Титеров като наблюдавал с видим интерес всичко
това, получавайки писмото, извикал в почуда: „Бре, че умно
сте го измислили! Браво!“4
Четата на Пано Ангелов привечер се измъкна от нашата
къща незабелязано и потегли към с. Стоилово, от където с из
вестни промени в състава си продължила за село Сърмашик
(Бръшлян). След няколко дни, именно на 20 с. м. (ст. ст.) там
се разигра кървавата драма на т. н. „Сърмашичка афера“
(както наричаше турската власт провалите в организацията с
цел да я представи пред външния свят като разбойническа).
Поради предателство, чийто източник организацията на време
то не можа да разкрие, четата осъмва призори в къщата на
Балю Тодоров, обградена от многоброен турски аокер. В за
вързалия се неравен бой загиват с безпримерна храброст и ге
роизъм войводата Пано Ангелов и четникът Никола Равашола,
погребани след това най-тържествено в Малко Търново и опла
кани от цялото странджанско население. В тяхна памет чет
никът (по-късно войвода Яни Попов написа песента „Ясен ме
сец“ превърнала се в наше време в химн на преображението5).
ОБРАЗУВАНЕ НА СМЪРТНАТА ДРУЖИНА

През същата пролет на 1903 г[одина] бе получено нареж
дане да се сформират по селата на Странджа и Тракия „смърт
ни дружини“, в които да влизат най-верните и най-опитните
съзаклятници в организацията в селището.
Във връзка с тази задача през месец април, около Гер
гьовден дойде в нашето село войводата на Граматиковския ре
волюционен участък Пеню Шиваров. Определи ми среща в
м. Широката бърчина южно от селото. Явих се веднага при не
го. Придружаваха го трима четници. От тях познавах само
Киро Узунов. Бяха въоръжени с манлихери, бомби (тип „одринки“) и парабели „Лебел“. Шиваров поиска от мен да му пред
ставя куриер, който да познава много добре пътищата по по
сока на: Василико (Мичурин), Малко Търново, Гьоктепе и Аланкайряк. Поийках да ми определи точно къде иска куриер, за
да мога да подбера и подходящото лице. Явно бе, че Шиваров
от съобразителност на дискретност ми посочваше селищата в
различни посоки. Тогава Киро Узунов, с когото много добре се
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познавахме от по-рано му каза: „Определи му точно за къде
искаш куриер и не се опасявай — той е един от най-сигурните
хора в това село!“. След тази бележка Шиваров ми определи,
че иска куриер за оело Аланкайряк. Върнах се в село и му за
ведох Димо Палятов, на когото бе предадена пощата да я от
несе в това село, което бе пропусквателен пункт за границата.
След това Шиваров ми поръча да събера и доведа всички
посветени в революционната организация мъже от нашето село.
Вечерта занесохме на нелегалните храна.
На другия ден осъмнах при тях с двадесет души младежи
от селото. Шиваров ни разясни, че имало нареждане във вся
ко село да се образува „смъртна дружина“ и ни предложи,
който е съгласен да влезе в смъртната дружина — да мине на
едната страна. Пожелаха 12 души, именно: Костадин Мавраганов, Петър Горов, Киряк Балиев, Георги Мелехренов, Янчо
Статев, Тодор Томов, Стати Русинов, Михаил Василев, Янаки
Хрусулев, Тома Рашев, Стоян Пейолов и Тодор Димитров. На
останалите войводата поръча да си отидат и да си гледат ра
ботата.
Пред нас Шиваров произнесе реч, в която изясни целите
и задачите и значението на смъртните дружини, както през пе
риода на подготовката на въстанието, така и при неговото обя
вяване. Между другото той каза: „Вие от тук сте вече като
войници на революционната организация. Това означава, че ще
бъдете всеки момент под ръка и ще бъдете готови за бойни
действия: никой не може да се отдели дори за един ден от се
лото без знанието на войводата на смъртната дружина, който
вие след малко ще си изберете; на нива ли отивате, на водени
цата ли, или с добитък — войводата трябва да знае всеки мо
мент от вас къде се намира и колко време ще отсъствува от
селото!“
След напътствията за задълженията на членовете на смърт
ната дружина и на самия войвода, Шиваров ни предложи да
си изберем войвода. Посочени бяха двама кандидати: Коста
дин Мавраганов и Петър Горов. Шиваров ги предложи на гла
суване. Всички единодушно гласуваха с вдигане на ръка за
Петър Горов. След това Костадин Мавраганов бе определен
за подвойвода, а Киряк Балиев — за секретар на смъртната
дружина.
Накрая Шиваров ми предаде новия шифър на организация
та и допълни, че нарушителите на дисциплината и задължения
та към смъртната дружина, т. е. към революционната органи
зация ще се наказват най-строго, дори и със смърт; да се явя
ваме незабавно със оръжието си, когато се наложи това, и за
всяко предателство да се съобщава на районния войвода, а при
по-особени случаи, когато въпросът не търпи отлагане, ръко
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водството на смъртната дружина начело с войводата може да
реши съдбата на предателя.
Като приключи работата си при нас Шиваров се завърна в
района си.
След няколко дни Пеню Шиваров отново дойде в нашето
село. Свика членовете на смъртните дружини на двете съсед
ни села — нашето и Калово на брой 23-ма души в м. Пейлово
бърце и ни поведе към Аланкайряк зад границата за да пре
несем оръжие. Всеки от нас се натовари с по 2—3 пушки и до
200—300 патрона. С този тежък товар, който носехме на раз
стояние около 30 км., прехвърлихме нелегално пак границата
по долове и бърчини, по кози пътеки през м. Брякинята и за
несохме оръжието в м. Талиева нива заберско землище около
3—4 км. южно от него. Тук Шиваров предостави на мен като
войвода на заберската смъртна дружина, да избера подходящо
скрито място за временен склад на пренесеното оръжие и там
да се укрие. Складът трябваше да бъде известен само на мен
и на още един мой доверен човек. След като другите си оти
доха, останахме сами с посочените от мен Михаил Василев и
през цялата нощ пренасяхме оръжието в едно пусто и почти
непроходимо място — в пукнатината на една скала в м. Ива
нова чука. Това оръжие аз можех да предавам само на лица,
които ми представят шифровано писмо от Шиваров или от
друг районен войвода. След няколко дни запристигаха прате
ници от други райони и вдигнаха всичкото оръжие от нашия
временен склад. Така склада от време на време се зареждаше
и опразваше.
НЯКОИ СЛУЧКИ ИЗ ВЪТРЕШНИЯ ЖИВОТ НА СМЪРТНАТА ДРУЖИНА

Една вечер подвойдата Костадин Мавраганов ми съобщи,
че съзаклятникът Василев Михаил преминал тайно границата и
ходил до село Аланкайряк по своя работа, без да ме уведоми.
Повиках виновника за обяснение, че е нарушил вътрешния ред
на смъртната дружина. Той си призна, че наистина е ходил
зад граница, но се оправдаваше, че го е изпратил самия подвойвода К. Мавраганов. За мен стана ясно, че последният
умишлено подстрекателствува и търси начин да ме злепостави
като войвода на смъртната дружина, защото остана недоволен
загдето ме избраха съселяните ми на тази длъжност. Взех си
бележка от показанията на Михаил Василев и казах, че ще
докладвам за случая на районния войвода.
След няколко дни дойдоха от България в нашето село аги
таторите Петър Ангелов и Киро Узунов. На срещата те ме за
питаха — слушат ли ме членовете на смъртната дружина, спаз
ват ли революционната дисциплина. Разказах им за горния
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случай с Михаил Василев. Те го повикаха и при разпита той
си призна, че се е отделил от село без мое знание и разреше
ние. Узунов измъкна камата си и се наоочи към него за да я
забие в гърдите му, но аз изпреварих и му хванах ръката ка
то извиках: „Стой, какво правиш! Той не е виновен, защото го
е изпартил подвойводата К. Мавраганов!“ Тогава Узунов сва
ли ръката си и се обърна към последния, който също присъствуваше на срещата; „Костадине, да благодариш, че съм ти ял
хляба и съм спал в къщата ти, иначе ти щеше да изядеш ка
мата, загдето едва не отиде този невинен човек!“ С това слу
чаят бе ликвидиран.
Друг път К. Мавраганов ме уведоми, че двама от членове
те на смъртната дружина — Георги Мелехренов и Янчо Статев също така тайно са преминали границата, като пренасяли
покъщнина в България с цел при евентуални събития да си
имат нещо запазено там. Въз основа на този сигнал, органи
зирах няколко от останалите членове на смъртната дружина
да пазят няколко нощи по пътищата за границата, но не за
лових никого.
Наскоро след този случай в съседното село Калово пристиг
на новият ни районен войвода Георги Тодоров, бивш учител в
с. Велика (Турция)6. Подвойводата К. Мавраганов ме изпре
варил не случайно и отишъл преди мен при него и му съоб
щил, че някои от членовете на смъртната дружина тайно са
пренасяли багаж в България и аз не съм взел никакви мерки
срещу тия нарушения. И когато веднъж смъртната ни дружина
бе събрана в м. Кукулет край нашето село, пристигна Тодор
Гърбата от Калово и ми пошепна на ухото: „Ела в Калово,
че те вика войводата Тодоров“. Намерих го в м. Ливагьге. При
нелегалните заварих и К. Мавраганов. Тодоров като ме видя
ме посрещна сърдит с думите: „Ти ли си войводата на заберската смъртна дружина?“. Когато потвърдих това, той грубо
ми викна: „Какъв войвода си, като не бдиш за строго спаз
ване на устава — твои четници се пренасят в България, а ти
не взимаш никакви мерки!“ „Как да не вземам — му отгово
рих — питайте К. Мавраганов не сме ли вардили три нощи по
пътищата, за да ги заловим, но никого не хванахме!“ Тогава
Тодоров се обърна към подвойводата: „Верно ли е това?“
Мавраганов потвърди казаното от мен. Тодоров му се скара
остро за лъжата и обеща да дойде лично да провери случая.
Още на другия ден нелегалната чета на Тодоров бе дове
дена с куриер и предадена на нашата смъртна дружина. На
станихме се в м. Степанова просойка.
Когато се явих пред тях, Тодоров ми поръча да намеря две
хубави шилета за храна на четата. Донесохме ги. Одра ги
четникът Михаил Търновчанинът. Той хвърли недоволно кожи
те на одраните шилета настрана и каза на войводата: „Виж
264

даш ли, какви болни шилета ни са донесли да ядем!“. (Едното
шиле наистина се оказа запарено). Тодоров заповяда да му
доведем овчаря на стадото, от което са взети шилетата — дядо
Русин. Аз баче му обясних, че когато нашите хора са взели
шилетата, кехаята дядо Русин е отсъствувал и шилетата ги е
хванало и предало едно момче. При това синът на дядо Русин
Стати е член на смъртната дружина. След това мое обяснение
Тодоров не предприе нищо повече, но се разсърди и не яде от
месото — изядоха го другарите му.
На следващия ден Тодоров ми поръча да му доведа мухтарина (кмета) на нашето село и още няколко по-възрастни хо
ра, за да им говори нещо. Ведно с мухтарина Янаки Сотиров
му доведох и следните мои съселяни: Тодор Торов (мой по
голям брат), Тома Янчев, Иван Рашев и Иван Георгиев. Също
докато бях в село изпратих Михаил Василев да вземе от ста
дото на Тодор Димитров един хубав коч за храна на четата.
Стопанинът Т. Димитров, обаче остана недоволен от това, че
сме взели най-хубавият му коч, та тръгна с нас, за да ае опла
че лично на войводата.
Предн нас пристигнали при четата обвинените членове на
смъртната дружина, за които стана дума по-горе, че са прена
сяли тайно покъщнина в България. Тодоров им зададе въпро
са: „Верно ли е че тайно сте пренасяли част от покъщнината
си в България?“. Те си признаха. А на втория въпрос — защо
се пренасят, единият от тях Георги Мелехеров се заоправдава, че като крайно беден искал да си има някоя запазена по
стелка и покривка зад границата ако станат някакви размири
ци — да не остане съвсем без нищо. А Янчо Статев каза, че
имал сестра в Бургас и пренасял нейната покъщнина. На въп
роса на войводата Тодоров — от колко години сестра му жи
вее в Бургас, та сега точно ли е намерил момента да й пренася
покъщнина. Янчо Статев обясни, че била в Бургас от двадесет
години. Войводата разбра, че го лъже, затова го удари с прикклада на пушката си по гърба с думите: „Ти мене ли ще лъ
жеш!“ и започна да го завързва на един габър, заплавшвайки
го, че ще го застреля.
В този момент пристигнаха и по-възрастните хора повикани
от мен от нашето село заедно с мухтарина, а с тях и Тодор
Димитров дошъл, както казах за да се оплаква на войводата,
че сме му взели най-хубавият му коч. Мухтаринът Янаки Со
тиров носеше в ръце шише пълно с ракия. Като дойде при
войводата, последния го попита: „Какво носиш в това стъкло?“
— Да се почерпим и да се запознаем! — бе отговорът му.
Тодоров кипна:
— Аз не съм дошъл тука да пия и да се запознавам по този
начин! — ритна с крака си шишето, което бе сложено на земята
и го счупи. Тогава мухтаринът ме повика встрани и ми по
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шепна, че долу в дола чакал Янаки Папазов от село Граматиково и искал да му разреши войводата да дойде при него
и да се запознаят.
Аз съобщих на Тодоров и той ми отговори, че щом лицето
вече е дошло до тука — да дойде. Когато Янаки пристигна,
Тодоров го запита:
— На тебе кой ти съобщи, че тука има чета, та идваш при
мен?. Той посочи с пръст мухтарина.
Войводата цял почервенял от яд, но най-напред се обърна
към новодошлия Янаки с думите:
— Скоро се махай от тука, шпионине! Ти си оръдие на турците. Махай се по-скоро... И вече към чета да не припариш!
Папазов като разбра положението веднага си тръгна.7
Тогава Тодоров взе пушката и заудря силно с приклада
мухтарина по главата. Спуснахме се та го отървахме.
Стопанинът на стадото Тодор Димитров от когото взехме
коча, пристигнал да се оплаква, бе свидетел на всичко, затова
намери за разумно да си замълчи и се отказа от жалването си.
Войводата пък изглежда сметна, че всичко това, което ста
на в присъствието на повиканите от мен старейшини от селото
за достатъчно нагледно „напътствие“ и към тях, за да знаят
какво да правят и как да се държат към организацията, зато
ва махна с ръка — да си отиват и те в село. Интересен е слу
чаят с връщането на мухтарина Янаки Сотиров в село. Като
се явил в кметството пребит със синини и подутини по главата
от нанесения му побой от войводата, там заварил за нещастие то
ку-що пристигналия в селото тиксилдарин (турски държавен бир
ник), за да събира данъци от населението. Като видял мухта
рина в такова окаяно положение турчинът го запитал:
—■ Какво е станало с тебе, мухтар ефенди?
Последният едва намерил сили в себе си да му отговори:
— Остави се холам ходих за дърва с колата, пък нали во
ловете ми са аджемии, подплашиха се от нещо, блъснаха ме,
та паднах под колата, та и едва се отървах жив!
Съжалил го турчинът, заокайвал го и се разпоредил да му
донесат пресно одрана кожа овча и сам се наел да налага с
нея раните на пострадалия мухтарин.
Същевременно бирникът поръчал на мухтарина да разпоре
ди да се извикат всички мъже от селото, за да си платят да
нъците. Мухтаринът като знаел, че те са ангажирани с госту
ващата край селото нелегална чета побързал да се извини, че
хората в момента са заети, пръснати по работа из гората и по
скалите и затова не ще може да ги събере. Бирникът го изслу
шал, че му рекъл: „Абе зная ги аз вашите скали, ама хай
де. . . “ и си заминал.
На следния ден бяха доведени при войводата Георги Тодо
ров с други двама заберци: Димитър Ковнев и Стоян Вълчев,
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заловени от членовете на смъртната дружина към границата
на път за България. На поставения им въпрос защо отиват в
България, те се оправдаваха, че турците ги преследвали. Тога
ва Тодоров им предложи да минат в нелегалност с четата.
Стоян Вълчев се съгласил, но Димитър Ковнев не пожела като
се мотивира, че бил пропаднат (страдал от херния) и по тази
причина не би могъл да издържа на пътя и суровите условия
на нелегалния живот. Войводата му каза: „Ще те сматряме
(проверим) и ако е вярно — освобождавам те, но ако се ока
же че ме лъжеш — ей сега ще те застрелям!“ Аз знаех, че Ков
нев не страда от никаква херния съвсем здрав беше, и ако го
сматрят ще пострада затова сметнах, че трябва да поема от
говорността върху себе си и да го спася, защото работата тръг
на зле. Намесих се и уверих Тодоров, че познавам Ковнев
много добре и че няма нужда да се сматря. И на моя отго
ворност войводата го освободи. Ковнев от благодарност предо
стави на разположение на четата син си Михал и стадото от
крави, а овцете си ги прехвърли зад граница.
След това четата на Г. Тодоров напусна района ни.
ОТЗВУКЪТ НА СЪБИТИЯТА В МЪРЗЕВО И ГРАМАТИКОВО ПРИ НАС

Наскоро след случката между-войводата Георги Тодоров и
Янаки Папазов стана развръзката на т. н. „Мързовска афера“.
Тя се изрази в това, че поради предателство едва не се повто
ри трагедията в село Сърмашик, за която стана дума по-горе.
Но за това по-нататък.
Няколко дни преди тия събития един ден съселянинът ми
споменатият вече Стоян Вълчев, кръчмар, минаващ за пръв
чорбаджия в нашето село, посветен в революционната органи
зация, ми довери следната тайна; поп Васил Праматаров от
Граматиково, в чиято енория влизаха и селата Заберново и Калово, му казал, че по-първите хора в Граматиково, попове и
чорбаджии, взели решение да се отърват от нелегалната чета
на района им начело с войводата Пеньо Шиваров, като бъде
избита от местната смъртна дружина, а след това да се раз
тури и последната. Това трябвало да стане, защото, ако се
обяви въстанието много хора ще пострадат и те се загрижили
да спасят съселяните си. Затова поп Васил предложил на
Стоян Вълчев да се заемем и ние да последваме граматичени
и да направим същото. При това Стоян Вълчев изказа пред
мен и своето лично мнение и съгласие като се мотивира, че
Граматиково е по-голямо село, там имало по-учени хора и подобре разбирали тия работи от нас, та считал, че ние трябва
да обсъдим тяхното предложение и да го приемем. След като
изслушах най-внимателно и с интерес тази неочаквана за мен
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тайна, която ми довери Стоян Вълчев за решението на граматиковските първенци, аз му казах: „Бай Стояне (той бе повъзрастен от мен), не знам доколко това което ми разказа от
говаря на истината, но ще знаеш, че ако тия граматичени се
опитат да направят, да предприемат нещо в този дух — ще
видиш какво ще стане! Трябва да знаеш, че въстанието се под
готвя от една революционна организация, която е обхванала
поробеното българско население в цяла Тракия и Македония,
и тя не е като някакво да я измъкнеш от корена и да я ликви
дираш. Ти знаеш, че стотици и хиляди хора като нас са дава
ли клетва за вярност пред тая организация и евентуално уни
щожаване дори на една нелегална чета и разпущането на една
смъртна дружина не може да стане причина да се спре това
голямо всенародно дело, което се е започнало и се е довело до
днешното положение — събитията не могат да се върнат на
зад!“ При това го предупредих под страх дори на наказание
на никого да не доверява това, което ми каза, на членовете на
нашата смъртна дружина, защото и той и другите, на които би
казал, могат да пострадат.
Само след няколко дни от разговора, който водихме със
Стоян Вълчев, се научихме, че поради извършеното предател
ство, нелегалната агитационна чета на войводата Пеньо Ши
варов, квартируваща през великденските празници в село Мързево (Кондолово) е била оградена ненадейно призори от мно
гоброен турски аскер, пристигнал специално от М. Търново, и
навярно би се повторила драмата в село Сърмашик, ако не е
дошла на помощ предвидливостта, съобразителността и реши
мостта на местния мухтарин Тодор Вълканов, също съзаклят
ник в организацията. Когато милязъминът, командир на тур
ския аскер му съобщил, че селото вече е блокирано от всички
страни и ще се започне най-щателен обиск на всички къщи и
всички други сгради в селото, за да заловят укриващите се
тука комити, мухгаринът в момента можал да съобрази да пое
ме всичката отговорност върху себе си, и да направи първата
рискована стъпка за спасяване на нелегалната чета. Тази стъп
ка се състояла в това, че той предложил на милязъмина да
започнат претърсването от противоположния край на къщата
в селото, в което се намирала четата. И когато почти всички
къщи в селото били претърсени и останали само 2—3 в другия
край, в една от които именно била четата, мухтаринът напра
вил втората стъпка: предложил на милязъмина да даде крат
ка почивка на хората си, докато изпият по едно кафе, като из
ползувал момента да му обърне внимание, че сам той вижда
както в селото няма никакви комити. И турския офицер се хва
нал на въдицата. Той се съгласил да свири тръбата за почив
ка, но независимо от това постовете по края на селото си оста
вали. И в този именно кратък промеждутък от време мухтари268

нът успял със свой човек да предупреди нелегалните да се
облекат в женски дрехи и уж, че отиват с бакъри за вода в
края на селото да се измъкнат. И те така направили като успе
ли да набият* гората. След това обискът продължил, но и в
останалите къщи нищо не откриват.
Във връзка с тази внезапна блокада на село Мързево в
момента, когато там пребивавала нелегалната агитационна че
та на Пеньо Шиваров, което по безспорен начин давало осно
вание да се предполага, че в случая е имало предателство, по
следва специално заседание на смъртните дружини от ра
йона на същия войвода в м. Маралово, където имаше граматиковски колиби под ръководството на районния войвода, на кое
то заседание е бил направен подробен разбор и анализ за раз
следване на случая. Така били разкрити, инициаторите и орга
низаторите на подготвения контрареволюционен заговор в ре
зултат на което събранието, решава виновниците да бъдат на
казани със смърт. Убити бяха граматиковските чорбаджии
Иван Папазов, мухтарина на селото Стоян Костов и чирака на
първия Иван Пападячето. На другите двама участници в за
говора — дядо Гюргаки и Тодор Костов войводата Шиваров от
менил смъртното наказание понеже аи признали грешката и
поискали опрощение.8
През време на тия събития в Граматиково един ден дойдоха
при мен двама членове на смъртната дружина от същото село
и поискаха да им предам намиращия се по това време на наша
територия поп Васил Праматаров. Последният като се научил,
че го търсят от Граматиково, разбрал каква е работата и предчувствувайки, че може би ще го осъдят на смърт, дойде при
мен със сълзи на очи и падна на молба да не го предавам. Аз
поставих въпроса за разрешаване от ръководството на нашата
смъртна дружина и то реши — да не предаваме свещеника на
изпратените лица, докато не се получи разрешение от нашия
районен войвода Днко Джелебов, както го изисква устава без
негово разрешение да не се предава на друг район човек от
неговия. За тази цел изпратихме специален куриер до него, за
да му изясним случая. Дико Джелебов ни отговори — да не
предаваме свещеника. Така поп Васил се спаси.
КОНГРЕСЪТ НА ПЕТРОВА НИВА

Във връзка с обявяването на въстанието в Македония на
Илинден (2 август) се постави въпроса за свикване на конгрес
на представителите от VII Одрински революционен окръг, кой
то да вземе решение и за въстанието в Тракия. За тази цел бе
* Така е в оригинала.
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определена- местността Петрова нива, намираща се между на
шето село и Стоилово, над един голям завой на река Велека с
отвесни стръмнини, което прави мястото извънредно стратеги
ческо. За конгреса мина през нашето землище, идваща от Бъл
гария „конгресната чета“, състояща се от 35 души: 14 войводи
и делегати и 21 четника, начело с Михаил Герджиков. Между
видните делегати бяха още: Васил Пасков, представител на
ВМОРО, Велко Думев, председател на Одринския окръжен
революционен комитет Георги Василев, представител на същия
комитет, Хр. Караманджуков, капитан Стамат Икономов, Кръстю Българйята и др.9
Конгресната чета се установи на почивка в живописната
местност Бигорът на деония бряг на Заберска река, на около
3—4 км. югозападно от селото ни. Явих се при нея. .Тъкмо, в
този ден при нас се яви един особен и то крайно неприятен слу
чай — тежко се бе провинил съзаклятникът Янаки Хрусулев.
Той бе слабоумен. Своевременно бях предупредил войводата
Пеньо Шиваров, че Янаки не е подходящ да се посвещава в
организацията и да не му се поверява оръжие, защото ние
много добре го познаваме като наш съселянин и може да ста
не причина за някоя пакост. Войводата не взе обаче под вни
мание тия наши съображения. Янаки бе приет на общо осно
вание в смъртната дружина. Но след време с открадната пуш
ка той почна да разбойничествува и създаде опасност да из
върши предателство — да стане провал в организацията. За
ловихме го в един плевник, където се беше укрил с пушката.
Тъкмо го бяхме арестували и конгресната чета пристигна.
Доложих за случая. Янаки бе доведен и разследван от вой
водата Кръстю Българйята. Пред него Янаки си признал всич
ко. По тази причина съдбата му бе решена веднага — докато
четата бе на почивка при нас, той бе убит с ками от двама
четници навътре в гората.
През дните, когато заседаваше конгреса на Петрова нива
(11 —14 юли) смъртните дружини на двете села Заберново и
Калово денонощно бяхме на бойна нога и същевременно про
веждахме военно обучение в м. Кязанската река , между двете
села. Обучаваше ни Жеко Праматаров, служил, както се каза
като подофицер в българската войска. На четвъртия ден от
конгреса стана един инцидент — едно отделение турски аскер,
движещо се по пътя Гьоктепе — Стоилово, се натъкна на пред
ните постове, охраняващи конгреса. Завърза се престрелка с
четниците. Ние чухме стрелбата и веднага се спуснахме към
коритото на река Карамлък (Младежка), за да се явим в по
мощ както бе указанието. Но в реката ни посрещна един чет
ник от конгресните, който ни съобщи да се връщаме, тъй като
инцидентът бил приключен и нямало нужда от помощ.
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СТРАНДЖ АНСКАТА

КОМУНА

Конгресът на Петрова нива взе единодушно решение, след
като въстанието в братска Македония вече е в разгара си, да
се обяви такова и в Одрински революционен окръг. Заедно с
това конгресът разработи и прие плана на въстанието, раздели
Тракия на 5 революционни района и на 12 въстанически уча
стъка, като назначи и съответните войводи и подвойводи, и из
бра Главно боево тяло (щаб) на въстанието в състав: Михаил
Герджиков, Лазар Маджаров и капитан Стамат Икономов, а
за началник на въстаническите въоръжени сили бе определен
войводата Георги Кондолов. На Главното боево тяло конгре
сът предостави да определи допълнително точната дата за обя
вяването на въстанието.
Нашето село спадаше към УШ-ми Стоиловски въстанически
участък с войвода Дико Джелебов от Малко Търново. В този
революционен участък спадаха селата: Заберново, Стоилово и
Калово, а също така и Малкотърновските колиби Бабина нива.
Времето от конгреса до обявяването на въстанието — около
три седмици бяха най-напрегнати дни на смъртните дружини
и за цялото население в Странджа и Тракия. Това бяха дни на
трескава подготовка по всички посоки. През този период се
създаде в Странджа същинска комуна, която с право наричат
Странджанската комуна. Цялото движимо и недвижимо иму
щество на населението принадлежеше на революционната орга
низация. Стопанската работа — жътва, коситба, вършитба
и др. се извършваше колективно за да можем членовете на
смъртната дружина да бъдем заедно, оръжието ни да бъде
под ръка и при случай — да се явим незабавно там където
стане нужда в пълна бойна готовност. За тази цел, тъй като
това бе още времето на жътвата, ожънвахме нивата на едного,
след това на другиго. Така извършвахме и превозването на
снопите от нивите до харманите в село, а също така и вършит
бата. Полученото жито от хармана смилахме на брашно, като
една част от него отделяхме за стопанина, а останалото прена
сяхме в складовете на организацията, които се намираха в найпотайните и непристъпни места в горските дъбрави. Такива
складове нашата смъртна дружина имаше в местностите Раз
валената канара и на Иванова чука. В същото време жените
ни през свободното от полска работа време, предимно вечер
или в празници приготвяха сухари за неприкосновен запас,
шиеха дрехи, патрондаши, гласяха навуща и др. за своите мъ
же и синове — въстаници.10
Съгласно решението на конгреса, всеки въстаннически ра
йон и революционен участък трябваше да си приготви бойно
знаме. С изготвянето на знамето [на] нашия — Стоиловския ре
волюционен участък войводата Дико Джелебов натовари мен.
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*
За тази цел своевременно набавих от Малко Търново подхо
дящ памучен плат в кървавочервен цвят и златист варак. И
веднъж когато четата ни бе установена на бивак в м. Душовата бурчина, на около 2—3 км., западно от селото, сред ве
ковната дъбрава, се заехме с приготвянето на знамето. Опре
делихме размерите му: дължина 0,75 м, ширина 0,61 м. Четни
кът Йордан Георгиев от Малко Търново завършил Одринската
гимназия, който умееше да рисува, оформи със златистия ва
рак символите и надписите му: в средата по протежение от
горния ляв ъгъл към долния десен ъгъл написа с красиви едри
букви, с малка чупка в средата, девиза: „Свобода или смърт“,
под него в дясната страна постави надписа: „1903 г., село Заберново“, а в лявата — стиха на Ботев:
Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира, него жалеят
земя и небо, звяр и природа
и певци песни за него пеят.

По четиритях страни на така оформеното знаме направихме
различни по ширина подгъвки, като подгъвката на лявата му
страна пригодихме за намушване на пръта за носене на знамето.
ОБЯВЯВАНЕ НА ВЪСТАНИЕТО

На 15 август получихме нареждане от участъковия войвода
Дико Джелебов да се съберем на лагер трите смъртни дружи
ни и всички посветени в организацията, годни да носят оръ
жия младежи в Божейми, Заберско землище, в пълна бойна
готовност, снаряжение и облекло, под предлог, че ще се проведе
общо бойно учение. Местността е стратегическа подобно на
Петрова нива, краят на едно било, начеващо от село Заберново, ограничено от изток с Дълбок дол, на запад със Заберска река, и завършващо с доста висока стръмнина над коритото
на р. Велека, на левия бряг, там където в нея се влива Мла
дежка река. Горе на челото на възвишеното край равна широ
ка поляна, оградена с вековна гора, се намира параклисчето
Божейми със студен извор. От тук се открива прекрасна гледка
към коритото на Велека и Младежка река, към Петрова нива и
село Стоилово.
На 18 август всички съзаклятници и членове на смъртните
дружини от трите села бяхме на лагера където се хранехме,
нощувахме. Привечер, когато слънцето клонеше на запад и ве
ковните дъбрави на Божейми хвърляха дълги сенки по поляна
та, всички въстаници на брой около 250 души бяхме строени:
стегнати в потури с орехов цвят, каквато е нашата рупска но272

сия, с бели навуща и с кръстосани по тях черни козинявн сукари (върви) препасани с патрондаш през рамо и на кръста,
с пушки в ръце. Войводата на участъка и тия на смъртните
дружини носехме за отличие бели калпаци с кадифяно зелено
дъно и жълто кръстче отпред. Въоръжението ни бе най-различ
но — манлихери, кримки, бердани. Когато войводата се изправи
пред нас, чухме от неговата уста многоочакваната вест, че е
настъпил часът на решителната разправа — да си премерим
силите с петвековния поробител. След като войводата завър
ши вдъхновеното си слово, определи за знаменосец младежа
Георги Стефанов от село Стоилово и двама свои заместници,
в случай че загине — Жеко Праматаров от село Калово и Киряза от село Колиби (Турция). Тук бе осветено и самото зна
ме от свещеник Васил Праматаров.
При залез слънце войводата даде последните си нарежда
ния. Знаменосецът развя кървавочервеното знаме и ни поведе
долу по стръмнината към коритото на Велека. Като преминах
ме реката, поехме по отсрещния склон през стоиловските ко
либи Кафката по посока на самото село, Стоилово. Там има
ше значителен турски гарнизон разположен на палатки, на
възвишението Свети Илия — нашата първа бойна задача при
обявяването на въстанието. Разстоянието до там бе около де
сетина километра. Когато се изкачихме на билото Стоилово
Кончово, войводата нареди почивка. Там сборният въстанически
отряд бе разпределен на четири отделения и на всяко постави
бойна задача: едното под ръководството на самия участъков
войвода трябваше да се прехвърли южно от върха Свети Илия
към река Айдере и да заеме позиция на пътя водещ за колиби
те Попиново — Малко Търново. Той трябваше с възпламеня
ване на бомбата в определения час да даде сигнала за обявя
ване на въстанието в цяла Странджа; второто отделение оста
ваше за охрана на пътя на Стоилово-Кончово-Айдере, където
последната се влива в река Велека; третото отделение чрез об
ход трябваше да се прехвърли западно от Свети Илия и да
заеме позиция между селото и турския лагер, за да попречи на
командира на аскера, установил се на квартира в самото Стои
лово, да се яви в негова помощ при започване на сражението;
четвъртото отделение най-голямото по численост, в което попад
нах и аз, под командата на подвойводата Жеко Праматаров,
трябваше да заеме позиция под вековните дъбове на стоилов
ските гробища, намиращи се северно под възвишението Свети
Илия. На това отделение се поставяше най-важната и отговор
на задача — да води сражение с турския ацкер. След дадените
напътствия, всяко едно от отделенията се придвижи в пълна
тишина към набелязаните обекти, за да заеме позиция.
Пътят пред нашето отделение беше най-труден, защото тряб
ваше Да преминем два дълбоки дола. Когато най-сетне се из18. Илинденско-Преображенско въстание
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качихме на стоиловските гробища, всеки от нас зае удобна по
зиция над надгробните камъни. Със затаен дъх и заредени пуш
ки очаквахме с нетърпение сигнала за обявяването на въста
нието.
Нощта бе тиха, безлунна, топла. Турският аскер, който от
стоеше от нашата позиция на около 300—400 метра, не усети
нашето присъствие. Палатките на аскера бяха разпънати по
•северозападната заоблена повърхност на възвишението Свети
Илия, на което имаше и манастирче, сгушено под вековен дъб.
Без да подозират какво ги очаква, турските войници, поради
топлата лятна нощ бяха наизлезли на групи, на групи от па
латките, осветени от бледата светлина на фенерите, окачени на
колове на няколко места. До нас достигаха от време на време
ш тихата лятна нощ звуците на тамбурата — аскерлиите играе
ла „забек“ (ориенталски танц).
Към 11 часа се чуха пушечни гърмежи по посока на село
Конак (Бяла вода). Веселбата на аскера за миг стихна и вой
ниците се изправиха около палатките си да слушат далечните
.търмежи. В този момент от към Попинският път се чу грохота
на сигналната бомба, хвърлена от отделението на войводата
Дико Джелебов. В същия миг последва и командата на подвойводата Жеко Праматаров „Огън бий!“. Придружена от стра
хотен залп от стоиловските гробища подновяван периодично.
Всред изненаданите аскерлии настъпи невъобразима паника и
^бъркотия. Фенерите угаснаха от нашите залпове и в турския
лагер настъпи пълен мрак, както бе и при нас, нарушаван
периодично от проблясъците на нашите залпове. Поради изне
надата аскерът не можеше в първите моменти да намери оръ
жието си и да заеме позиции в окопите, затова никакви гърме
жи от негова страна не последваха. В промеждутъците на на
шата стрелба долитаха до нас отчаяни възгласи „Аллах!
Аллах!“
След около половинчасова стрелба от наша страна, подвойводата даде заповед за преустановяване на огъня. През настъпи
лото затишие се чу бойна тръба — аскерът даваше сигнал на
командира си, квартируващ в селото, да му дойде на помощ.
На този сигнал отговори втори от селото. Охраната на коман
дира се опитвала да се притече на помощ на обсадените на въз
вишението, но бе посрещната с куршуми от нашето отделение,
заело позиция откъм селото. Тогава командирът с охраната му
заели позиция зад здравото кале на черковния двор. Така ця
лата нощ държахме аскера обсаден, подновявахме стрелбата,
предлагахме да се предадат, но той не отговаряше, а ние не
получихме команда да атакуваме, за да го изтласкаме от око
пите и да го пленим.
Изгревът на другия ден, 19 август на празника на Преобра
жение ни завари все така на позицията в стоиловските гроби
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ща с развято знаме и много сполучливо и картинно в народ
ната песен за това събитие се казва:
.
'

Съмнало на Преображение
деветстотин и трета година,
в цяла се Странджа развяват
се български байряци,
български още комитскн...

Когато слънцето се издигна доста високо, забелязахме, че
по билото западно от Стоилово — Св. Константин и Червената
пръст, на разстояние около 3—4 км., поляните започнаха да по
черняват от многоброен турски аскер, пристигнал рано сутрин
та от гарнизона в Малко Търново, който е чул стрелбата, пък
и навярно специален куриер е съобщил за станалото тука. Чу
се бойна тръба. След малко над главите ни започнаха да сви
рят куршуми. Опитахме се и ние да отговорим на тяхната
стрелба, но нашите пушки от стари системи не можаха да до
стигнат до тях. Обсаденият аскер, окуражен от пристигналата
му помощ, откри също огън срещу нашите позиции. При това
положение ние попаднахме между два огъня, затова ни се да
де команда за изтегляне към дола, което ставаше по план и
чрез непрекъснато поддържане на стрелбата. През това време
се чуха и първите охкания на ранени наши въстаници — Геор
ги Спиров от Стоилово и Стати Русинов от Заберново. След
сполучливото си оттегляне от стоиловските гробища се насочих
ме към предварително определения сборен пункт — възвише
нието Острата чука стоиловско землище. Към обяд сборният
въстанически отряд бе вече на този обект. Жегата бе непоно
сима, но тук дебелите букови сенки и ледената вода на чеш
мата ни разхлаждаха. С бинокъл наблюдавахме раздвижването
на турския аскер на върха Свети Илия, забелязваше се пре
насяне на ранените и убитите от окопите. Привечер се вдигна
ха кълба пушеци — аскерът беше запалил всички запаси от
провизии и се изтегли към Малко Търново.
НОВИ СХВАТКИ С ВРАГА

След нощувката на Острата чука сутринта още рано се
спуснахме към коритото на Велека, продължихме по протока
и Карамлък и поехме нагоре към село Калово, където също
имаше турски гарнизон — пограничен пост. Дочакахме да се
стъмни добре, за да можем незабелязано да се доближим до
казармата и сутринта да я нападнем. Оказа се, че поради тъм
нината ние сме се доближили до самите турски окопи, които
ограждаха казармата. Щом открихме огън, аскерът се разбяга
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по различни посоки, като остави в нашите ръце всичките си
муниции, хранителни припаси, и един хубав жребец. Ние из
несохме всичко от казармата напръскахме сградата с газ и я
запалихме. Високи пламъци се вдигнаха в утринната дрезга
вина. Въодушевени от успеха си, наловихме се на голямо ^омитско хоро около горящата турска казарма, пеейки популяр
ната странджанска песен „Българи глави дигнаха.“
От тук се насочихме към Заберново. Там ни се съобщи, че
граничния пост „Хаджийка“ между селата Визица и Аланкайряк бил още в турски ръце, затова се насочихме към него, кой
то отстоеше на около 15 км. Но щом стигнахме до билото
Уграш, забелязахме, че и този турски пост е обхванат от пла
мъци, значи бе превзет вече от други въстаници, затова се
върнахме.
Понеже районът на нашия революционен участък бе вече
напълно очистен и освободен от турците, войводата Дико Джелебов ни поведе по посока на Малко Търново. Установихме се
на бивак на колибите на Бабина нива, отстоящи на около
4—5 км. западно от града. Там очаквахме нареждане на
Главното боево тяло, за да нападнем Малко Търново с всич
ки въстанически сили от Малотърновския район. Специален
куриер замина до Михаил Герджиков във Василико (Мичурин)
за връзка и нареждане. От там ни бе съобщено, че М. Търново
не било предвидено по плана на въстанието за нападение. Пред
полагало се, че има многочислен гарнизон, разгромяването на
който не било по силите на въстаническите сили. При това,
както се разбра по-късно, по този въпрос нямало единодушие
между тримата членове на Главното боево тяло. Пак по-късно
се установило, че е било по силите ни да се разгроми и гарни
зона в този градец, който бе център на въстанието и щеше да
даде голям ефект, но тази възможност бе пропусната. А през
това време в Странджа отделните турски гарнизони, гранични
застави, постове и казарми бяха разбити и областта напълно
'освободена. В резултат на проведените множество акции от
страна на въстаниците от различните участъци бяха опожаре
ни общо 16 гранични турцки постове и застави, някои войници
блуждаеха на групи по 2—3 души, пленявани от въстаниците
някои от които бяха изпращани в България като пленници. Ма
кар и за кратко време ние почувствувахме скъпата свобода —
в цяла Странджа се установи фактически въстаническа ре
публика.
На бивака си на колибите Бабина нива ние престояхме ня
колко дни. Но тъй като изхранването на такъв значителен
въстанически отряд извънредно се затрудняваше, затова част
от хората бяха разпуснати да се завърнат по домовете си и да
продължат прибирането на реколтата, да овършеят снопите,
защото наближаваха есенните дъждове, а четата остава с око
ло 70 души.
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На 29 август едната половина от отряда остана на същото
място, а другата замина към село Стоилово. Установихме се
на лагер западно от селото около манастирчето „Свети Кон
стантин“. На другата сутрин на празника „Богородица“ ни
докараха два овена, за да се приготви обяд за въстаниците, а за
закуска имахме мед, за която цел бяха развалени два тръвни
пчелни кошери. Но още докато закусвахме пристигна запъх
тян един стоиловски овчар, който ни предупреди да напускаме
бързо бивака си, защото долу по река Докузак се движел от
към М. Търново по посока към нас многоброен турски аскер.
Ние изоставихме незакланите още овни и потеглихме към Стои
лово. Жителите на селото вършееха по харманите си. Като се
научиха за предвижването на турската войска към селото им,
всички разпрегнаха добитъка от диканите и заедно със семей
ствата си се пръснаха и изпокриха в околните гори. Нашата
чета зае пак позиция на предишното място — стоиловските гро
бища. Оттук наблюдавахме местността Ивайлова чука отстоя
ща на 2—3 км. западно от селото, как тя постепенно почерня
от многоброен турски аскет. Войводата отдели четниците въо
ръжени с дългобройни манлихери, те пуснаха няколко залпа
в гъстото множество на турския аскер, който от попадението
на куршумите се разпръсна на различни страни. След малко се
чу изстрел на планинско оръдие. Явно бе, че със стрелбата си
ние бяхме открили на неприятеля местоположението на своята
позиция. Защото докато от първият изстрел снарядът падна в
селото, от вторият — близо до нас, а от третият —■в нашата
позиция, но без да засегне някого. За нас стана ясно, че ще
бъдем обстрелвани от планинската турска артилерия, затова
побързахме да се изтеглим към коритото на Велека и се изка
чихме по билото на Петрова нива. Оттам чувахме непрекъсна
тите оръдейни изстрели по нашата бивша позиция. Това про
дължи около 2—3 часа. След това турската войска наброяваща
около 400 души пехота и артилерия, командувана от Шукри
паша, се придвижи към село Стоилово. Оттам отново откриха
огън по нашата позиция. След това се увериха, че сме я напус
нали, част от аскера потегли към Малко Търново. Над Стоило
во се извисиха черни пушеци — аскерът [бе] запалил селото.
Завърнал се вечерта в М. Търново, пашата разказвал, че
въстаниците били към 3000 души, но войската ги разбила...
След оттеглянето ни от Стоилово нашата чета се установи
на главен бивак в местността Иванова чука край Заберново,
където се намираше и един от нашите складове на брашно и
други хранителни продукти. Там престояхме около седмица,
защото нямаше къде да ходим. Целият район без Малко Тър
ново бе освободен.

277

ЕПИЛОГ

През това време вече бе в разгара си настъплението на мно
гохилядната модерно въоръжена турска армия под командуването на Шукри паша от към Одрин и Лозенград, поради което
положението на въстаническите отряди и на мирното населе
ние ставаше опасно. По тази причина бяха взети мерки за
изтегляне на населението зад граница в България. След опраз
ването на селата изтеглихме се и ние, като всички чети от
Малкотърновския район се събрахме в началото на месец сеп
тември в Зеленковската река край село Аланкайряк. През пър
вата сутрин след нощувката ни тука зад границата на българска
територия стана и трагичната случка с убийството на секрета
ря на загиналия в първия ден на въстанието в с. Паспалево
бележит войвода Георги Кондолов — прекрасният младеж Лас^
кал Иванов от Лозенград." Официалната версия за гибелта
на Паскал Иванов, бе че се касае за нещастен случай, но
заедно с това се носеше мълвата за предумишлено убийство,В лъките под селото стана тържественото му погребение при
стечение на всички чети, преселниците и местното население.
Неговият гроб и досега носи името Гроба на комитата,
.
Тука стана разпускане на въстаническите отряди и преда
ването на оръжието на българските власти.
Бяхме пред прага на настъпващата зима. След като си
предадохме оръжието, всеки четник се прибра при семейството
си с грижата да му търси подслон. Когато стана разпущането
на нашата чета аз, чувствувайки се най-много задължен към
въстаническото ни знаме, го прибрах и то остана в мен. Отве
дох семейството си в съседното село Ново Паничарево, където
при глеми лишения и несгоди като бежанци презимувахме. .
През същата есен бях извикан от група бивши четници да
направим нелегална обиколка зад границата, за да разузнаем
състоянието на нашия район. Бяхме: Дико Джелебов, Георги
Стефанов, X. Илиев, Драганов и аз. Обиколката ни продължи
двадесетина дни, като посетихме селата Заберново, Калово и
Стоилово. Навсякъде видяхме пустош и пълно безлюдие. Тук
там прибягваха из горите вече като подивели стада от свини,
изоставени от стопаните, като търсеха желъд. [.. ,]и
ОДА, Бургас, Ф. 199, оп. I, а. е. 36. Оригинал. Машинопис.
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нов (превод на Г. Бакалов), като идеализирал бъдещето устройство на
Македония и Одринско след освобождението им от османско иго.
5 По-подробно за това събитие вж. Ив. П. Орманджиев, Приноси
кн. III, С„ 1933, с. 99—201, 288—296.
6 За него вж. Ив. П. Орманджиев, Приноси.. . кн. III, С., 1933, с. 322.
7 Войводата Г. Тодоров навярно е бил под влиянието на събитията,
развили се по това време в с. Граматиково. Бащата на Я. Папазов е бил
«съден от организацията на смърт. Предполага се, че Янаки Папазов е бил
доверено лице на турската власт. През събитията на 1923— 1924 г., той
като отявлен сговорист-цанковист взема тайно участие при съставяне на
списъците за избиване на комунисти и земеделци в Малкотърновския край,
за което е осъден на смърт от щаба на четата на Тодор Трудов, действува
ща в 1924 г., в Странджа, но успя да се укрие. Вж. Ат. Премянов, Орлите
на Странджа, С., 1968 с. 231.
8 По-подробно за тия събития вж. Ив. Орманджиев. Приноси, кн. III,
С , 1933, с. 345—359.
9 За тази чета вж.: Ан. Сп. Разбойников, Конгреса на Петрова нива,
Преображенското въстание. Статии и документи., С., 1955, с. 54.
10
За Странджанската комуна вж. също Хр. Силянов, Спомени от
Странджа, С., 1934, с. 46—49.
п Спомените са писани от Петър Горов през 1938 год. и обработени
от сина му Горо Горов през 1972 год.
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Роден е на 1 февруари 1872 г. в с. Лактите, Охридско. Учи
в Охрид първо и второ отделение, а след това в Кичевския ма
настир „Св. Благовещение", където по-късно работи като дякон
до 1890 г. През 1892 г. е учител в родното си село. От 1894 до1897 г. става ханджия в Сливово. От 1898 г. той е агитатор и
организатор на ВМОРО. През юли 1902 г. влиза в четата на
Деян Димитров, която имала за район Малесията, североза
падната част на Костурско■ След въстанието емигрира в гр.
Понтияк, в Америка, където 'е редактор на в. „Народна воля".
По време на фашисткия терор участвува в делегация от прогре
сивни дейци, която посетила България, Гърция и Югославия
и изразила протеста на прогресивната общественост в Америка.
След избухването на Втората световна война работи активно
в Американския славянския комитет. Починал на 4 март 1958 г.
в гр. Понтияк.

ИЛИНДЕНСКО ВЪСТАНИЕ
Около 8—10 юли (стар стил) с четата бяхме в село Лактинье. След като свършихме събранието със селяните, напус
нахме селото за да се приберем на бивак в гората.
Спряхме се на почивка да почакаме да се провидели и да
влезем в гората. Във време на почивката дойдоха двама ку
риери с писмо, с което писмо ни повикаха набързо да отидем
в Долна Дебърца, в село Брежани.
Имаше още време от нощта колко за да преминем полето и
да влезем в Турянската гора. Веднага потеглихме с голяма
бързина, изминахме полето. Преди слънцето да изгрее се вмък
нахме в гъстата Турянска гора в местността Вълчи камен.
Оставих четата на бивак тука. Взех само двама четници
и се упътихме през деня за Брежани. На другия ден сме вече
в Брежани. В Брежани ни казаха, че четите и началството са
заминали за Лешанската гора (забравил съм името на мест
ността). Връщаме се бързо. Предполагахме, че ще имаме се
риозна новина. Подир пладнина намерихме четите.
Преди да се съберем на събрание Тасе Христов войводата
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на мелешката чета се приближи до мене и ми каза, че на 20 ст.
стил юли ще имаме сватба със султанската войска.
Събрахме се на събрание. Христо Узунов ни съобщи ре
шението на щаба, че на двадесети юли ще вдигнем въстанието
против турската тирания за освобождението на родината ни
Македония. В това събрание присъствуваха войводите на че
тите: Тасе Христов, Малесийската чета, Деян Димитров, Долнодебърската чета, Никола Мирев*, Крайезерската чета. Ра
йонното началство: Андон Кецкаров, Христо Узунов, Алексан
дър Чакъров и Лазар Димитров.
На това събрание се реши коя чета къде да удари на кой
меркос (гарнизон турска войска) и точно в 8 часа сутринта,
неделя всички чети да са готови на позиция и веднъж да се
започнат сраженията навсякъде, да се ударят кехаите и по
чифлиците. Да си купят селяните сол повече и опинци, въжета
(фортоми) за самарите на конете и други.
Два дена по-напред, т. е. на 18 юли (стар стил) да се сви
кат селските ръководители и войводите на селските чети, да им
се обясни какви приготовления са потребни. Че въстанието за
което сме говорили, ще се обяви на 20 юли ст. ст. 1903 година.
Д а се приготвят планове за успешна борба.
След свършване на това събрание веднага се върнахме на
път за Горна Дебърца.
Свикахме ръководителите-комити на събрание. На това съб
рание открихме решението на Революционния щаб. Прочетохме
възванието на щаба, че най-после дойде решителният момент
да се вдигнем всички братя македонци и сестри македонки за
ръка, рамо до рамо да застанем като един в борбата против
петвековните поробители, да извоюваме освобождението на на
шия народ, да спасим нашата поругана национална и семейна
чест „Свобода или смърт!“.
Напред, братя и сестри! Смело да вървим в неравната бор
ба. Да докажем на всички народни врагове, че не можем да
търпим повече робския живот. Напред, смело в борбата, сво
бодата даром не дохожда — любезни братя — тя се добива с
жертви, и ние трябва да ги дадем тези жертви. Да живее ос
вободителната борба: Да живее македонският народ, да жи
вее свободата! Смърт на петвековния поробител и мъчител тур
ския султан и неговите паши и бегове, неговите крепители. •
След тези думи и реч се целунахме всички в знак на брат
ска вяра един към други в знак на нерушимо единство в бор
бата.
След това събрание, на което бяха и войводите на селски
те чети, начертахме плана кой къде ще действува с чета. За
да, помогнат на организирането на селските чети, разпреде
* Митрев
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лихме по двама за всяко село от старите районни четници.
Кои чети ще ударят на аскера в Издеглавие и кои ще напад
нат чифлиците Сашани Слатински чифлик, Оздоленски и Издеглавски чифлици. Но никой да не отваря огън преди осем
часа сутринта на двадесети, юли — неделя!
На по-горе поменатото събрание се определи и мястото където да се съберат всичките селски чети, заедно да се добли
жат до чадърите на аскера и да вземат определените им по
зиции, същевременно [се реши] колкото имат шпиони в село
то и ако се намерят турци по селата да се избият още на тази
вечер.
В селата не се извърши никакво убийство на шпиони или
турци.
Събранието се разтури. И всички си отидоха по местата,
за да турят в изпълнение решенията на това историческо съб
рание. Селските чети в селата на Горна Дебърца се органи
зираха по плана предварително подготвен. И на определения
пункт Зайче поле — се събраха.
Отидохме и заобиколихме чадърите (палатки) и хана. Доб
лижихме се до чадърите, защото има*хме донесение, че аскерът
квартирува в чадърите.
Когато наближи часът осем, определеното време да гръм
нат сраженията и по другите пунктове, отворихме огън на ча
дърите с викане „Ура, ура!“ от всички страни продължително.
Отговориха ни със залпове не от чадърите, а от хана.
Ханът го направили цяло укрепление като издупчили, сте
ните наоколо на близо. А наоколо е голо място. Такова са
го направили укрепено още от Ърбинската афера.
Като видяхме, че залповете идат от хана, ние спряхме сра
жението, отговорихме с малка престрелка. Държим го [в] об
садено положение.
Около обед през деня научихме, че шашето въстание било
предадено по следния начин.
От Долна Дебърца са били повикани ръководителите, по
добно на нашето събрание, за да се приготви план за дейст
вие и да им се каже деня на въстанието, повикани в село Брежани.
Но един от ръководителите от село Велмей открил целия
план на юзбашията, на аскера, който квартируваше в тяхното
село.
Когато четите потеглили на определеното време, за да уда
рят на аскера, на мястото, където трябвало да дойдат куриери
от Велмай, дошъл аскерът хванали позиции на същото място.
Куриерът, който предвождал четите, отишъл малко по-напред,
за да намери куриерите от Велмей, извикал с определената
за случая парола. Отговор получил един залп и го убили. З а 
вързало се сражение с четите.
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Положително ние не знаем дали от това сражение предиз
викано преждевременно са чули гърмежите аскерът в Сирулски
рид и издеглавския аскер и са излезли от чадърите и се скри
ли в окопите или още през деня им съобщил юзбашията велмейшки на командирите на поменатите гарнизони.
Чифлиците ги очистихме от кехаите, а беговете бяха избя
гали в Битоля още от една година по-напред.
Държахме аскера в обсадно положение от 8 часа сутринта
неделя — до четири часа подир пладнина във вторника.
Най-после във вторник, третия ден, решихме да го запалим
хана. Приготвихме газ — 7—8 момчета доброволци да отидат
пълзишком близо и да запалят хана с кърпи оцапани с газ —
ако успеят. Около четири часа пристигна аскер и (башибозук)
отбрани от турски албански села повече от 2 500 души и ни
нападат от три страни. Нашите чети се видяха в опасност да
не бъдат заобиколени. С малки престрелки отстъпиха. Съвсем
не беше угодно да завържем по-сериозно сражение. Отстъпи
хме от обсадата, хванахме позиции близо до Ърбино.
Същата беше акцията на четите, които нападнаха аскера
в Сирулски рид. Те стреляха в чадърите, а аскерът им отго
варя със залпове от окопите.
Твърде много лошо се отрази Ърбинската афера, нашето
откриване с Давидов, които денски излязохме да отиваме на
помощ, Деяну. Тази недомислица можеше да се избегне. Тази
недомислица и глупава постъпка отвориха очите на турската
власт да вземат сериозни мерки, да утрои и учетвори силите
си против нападения от страна на възбунтуваната, вече непо
корна рая. Освен Ърбинската афера, въздействува още повече
предателството от велмейския ръководител.
Четите в Малесия, ръководени от войводата Тасе Христов,
нападнаха аскера в село Елевци Джупа. След тридневна бор
ба четите напуснаха Малесия и някои от Дримкол се прех
върлиха в нашата Дебърца.
Не можаха да се държат повече, защото аскерът от Дебър
и башибозук се събра много, изгоряха селата — Сеолце, Буринец, Локов, Ържано, Збъжди, Присовяни, Длъбочица и други.
Населението от изгорените села избяга, прехвърли се в на
шата Дебърца. Това население наброяваше повече от 3 500
души: жени, деца, старци и въоръжените сили, които наброява
ха около 130 души.
Минаха) 5—6 дена в затишие. Турците се приготовляваха
види се да ни ударят с повече сили.
Селата от Горна Дебърца се опразниха. Населението из
бяга в горите подобно на малесийското население. Четите на
ши бяха разединени на постове и стража. Ние не можахме да
сгрупираме силите си, държахме се в отбранително положение,
не знаехме кога и от къде ще ни нападнат.
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Да вземем нападателно положение, беше рискувано много.
Опасявахме се да завържем сражение [за] да не изтощим си
лите си, бойните припаси като патрони, после няма от къде
да ги доставим. А пък бомби нямахме никакви. Бомбите бяха
силно оръжие за нападение. Внасяха голям страх у врага.
След 5—6 дена затишие аскерът нападна Ърбино. След крат
ко сражение с ърбинската чета, аскерът влезе в селото и го
изгори на бързина за един час и се върнаха в окопите си. След
други два дена повече от две хиляди души аскер нападнаха се
лата Лактинье, Годивие и Върбяни и ги изгориха. Четите се
сражаваха и отстъпиха. Това продължи около два и половина-три часа и бързо се върнаха.
Въпреки палежите и турските зверства над останалите в
селата стари и слепи хора, въпреки изложеното население на
открито, на слънчев пек и дъждове, пръснати по горите, а къ
щите им изоставени, обърнати на пепелища, духът беше чу
десно силен и изумително бодър. На срещи един с друг се поз
дравяваха „Да ни е жива и честита свободата!“, „Смърт на
нашия петвековен поробител!“.
Стоически гледаха, когато къщите им горяха турците. Но
селяните ходеха бодри, уверени в своето право дело, изпълне
ни с вяра и надежда — да се освободят, по-хубави къщи ще
направят.
Настъпи пак друго затишие от 3—4 дена. [След това] напад
наха, сега с много по-голяма сила селото Слатино, Мраморец.
Турие и село Сливово. Четите се сражаваха със слаби сили,
разединени едни от други. Слатинската [чета с] 50—60 човека,
също Мраморската и другите. Изгориха и тези села. Изпочу
пиха воденичните камъни на всички воденици по изгорените
села. С това искаха да принудят населението да се върне по
изгорените къщи, но никой не се решаваше да се върне в пе
пелищата-къщи.
Ние вече бяхме организирали комисии, които вземаха гри
жата за храна на четите, а също и за населението, доколкото
беше възможно. 1-ва комисия да жъне по-зрялото жито, II ко
мисия да овършее снопите, да направи жито, Ш-та комисия
да приготви брашно, 1У-та комисия да опече хляб и У-та ко
мисия да разпределя хляба, където имаше нужда за хляб.
За да приготви комисията брашно, трябваше да отива в
кичевските села Белица, Козица, Свинища, Брежани и други.
Тези села не бяха изгорени и водениците запазени. Но ето че
се яви друго препятствие: нямаше клинци и плочи за подкови
на конете, а неподковани конете не вършеха работа. За да
се снабдим [за] тези нужди, изпратихме хора в село Лазарополе. От там взехме малко, но не достатъчно.
Събраха се няколко души селяни — мъже и жени, прибра
ха снопите жито на една ливада. Готово беше за вършеене. В
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този момент слушаме пушечни гърмежи на силно сражение.
На бързина се връщаме в с. Мраморец. Научихме се, че сра
жението става в Горица (Горица е една издигната могила в
полето, къде се добират синурите на четири села). Там бяха
поставени на стража от Малихорските чети под ръководството
на Пандил Георгиев и Марко Павлев. Набързо събрахме около
60 души и тичаме да дадем помощ на заобиколените чети в
Горица. Аскерът щом ни видя разкъса обръча на заобиколе
ните чети.
Четите бяха разбити и 13 души жертви паднаха в това сра
жение, четирима ранени. Нашата помощ, ако беше един час
по-скоро, можеше да се спасят по няколко от убитите. Аскерът
избяга на път за Издеглавие.
Друга част от башибозук около 200—300 души от Дебър и
околността дошли плячка да заграбят с помощта на аскера.
Селяните имаха скривалища, обаче някои от скривалищата
бяха разкрити и ограбени. Този башибозук беше насъбрал пля
чка, дрехи, бакър и други вещи и тръгнал да си отиват на
зад и да мине през с. Върбяни за Кичевско. Но четата Върбянска, подкрепена от Збъжската чета им хванали позиция в ме
стността Бигрица между Върбяни и Иванчица и когато влезли
в капана им отварят огън. Убиват 7—8 души. Това сражение
продължи около един и половина часа. Дебряните [башибозу
кът] напуснаха боя като оставиха всичката плячка, що бяха
заграбили.
Селяните от Лактинье, Годивие и Върбяни мнозина отидо
ха да си приберат всякой своите неща.
А [за] убитите 13 души в Горица взеха грижа четата Сливовска да ги погребат в гробищата сливовски.
Тъкмо в това време Долна Дебърца и селата, близки до
Охрид бяха предадени от един предател. Предателят предал на
аскера къде се крият фамилиите от опразнените села и с колко
въоръжени сили разполагат въстаниците в този район. Оби
колил аскерът с много сила планината, скривалищата на на
селението и четите. Сражението започнало от девет часа сут
рин до около четири часа подир обед. В това сражение пад
наха убити аскер и от четниците, а от населението бяха изби
ти около 200 души жени, деца и стари хора, обезчестени ня
колко момичета и жени.
В това сражение падна убит и игуменът на манастира „Све
ти святих“, поп Васил Попангелов от Лешани, на когото от
секли главата зверовете и танцували като държели главата за
косата и водили танеца. Той имаше дълги коси и дълга брада.
Два дена след горичката* борба дойде Борис Сарафов от
щаба, един вид направи ревизия на работите, на вървежа на
Т ака е в о р и ги н ал а. В ер о я т н о е „гер ои чн ата“.
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борбата в Горна Дебърца. Говори ни на събрание, че да се
пазите да не завързвате дълги сражения, когато България от
вори война на Турция, тогава ще трябва да се вземат по-се
риозни акции, да се препятствува на мобилизацията на турска
та армия с тези думи се закри събранието на Б. Сарафов и се
върна за Демирхисарско.
В началото на мес[ец] септември ст. стил, получихме запо
вед от районното околийско началство, че част от охридската
турска армия щяла да мине по пътя от Охрид за Кичево, да
им отворим пътя и да не ги закачаме. Тази армия наброяваше
повече от шест хиляди души.
Разтеглихме* фамилиите, които бяха близо до пътя по на
далеч навътре, а четите се оттеглихме едни в Козичката гора,
а други части [във] Върбянската гора.
Армията не помина по пътя, където й отворихме, сменя
пътя по посока Мраморец—Белица Кичевско. На тази страна
бяха по-нагъсто разположени фамилиите на селата изгорени.
Щом дойдоха сливовско, почнаха да обстрелват гората, като
почнаха от долния край до върха, като постепенно повдигаха
мерника. С тази стрелба целяха да си разчистят пътя и да
всеят страх.
Голяма част от населението видя, че армията ще мине през
тяхното място, напуснаха огнищата и се скриха и потаиха в
гъстата гора. Но някои не успяха или бяха открити местата им.
Убиха две жени и един старец. Обезчестиха три момичета и
две жени и две малки деца намерили изоставени от майките
и ги взели със себе си. В Белица ги предали на селяните де
цата, после майките си ги взеха.
Намериха около огнищата тенекии, котленца за топлене на
вода и ги счупиха, а където намираха брашно разтурваха.
Това зверско постъпване на агите продължи около два ча
са. През цялото това време стрелбата не прекъсна. Не се раз
личаваха отделни гърмежи, но като вятър, силна буря. Зами
наха за Кичево през Белица.
След като се прекрати стрелбата, се утиши, войската за
мина за с. Белица. Разбяганото население се върна по огни
щата, гдето бяха изоставили всичко що имаха. Не намериха
нищо, всичко беше разграбено и изпочупено.
На другия ден пътуваме няколко души от Мраморечко за
Турянско. На пътеката намерихме една жена, плаче с двете
си малки деца и те плачат. Питаме жената „Защо плачеш?“
„Гладни са децата — от три дена не са яли нищо“ — каза
тя. „Не можем да ти помогнем, защото и ние шест дена не
сме имали хляб“ — казахме й. „На ти пари, отиди по фами
* Т ак а е в ори ги н ал а. В ер о я т н о „и зтегл и хм е“ .
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лиите може би ще намериш да купиш.“. — казах на жената.
„Никой не продава хляб“ — парите не ги взе жената.
Ние оставихме жената да плаче.
Подир половина час минава майка ми, заварва жената да;
плаче. Майка ми изпросила по фимилиите две самунчета хляб
за нашите деца. Но като видяла гладните деца да плачат! —
дала им ги двете лепчиня на децата, в момента забравила, че1
и нейните деца-внучета плачат гладни. Подобно на децата плачущи от глад, за които говорихме по-горе, имаше много слу
чаи. Но благодарение че нямаше много дъждове да валят, кои
то можеха да правят живота на бездомните фамилии в горите
много, много още по-труден.
Избягалите от Малесия фамилии почнаха да се връщат по
някои около изгорените домове. Да прибират каквото могат,
за да се приберат под сухо, че студената снежна, мокра зима
наближава. Да приберат също под сухо и храната. В този пе
риод селските чети бяха на стража. А и башибозук турци се
страхуваха да нападат на мирното население, те знаеха, че
имат настрана четите въоръжени селяни. Същото положение
беше в тези дни и в Горна Дебърца. През деня отиваха да
приберат храната, а на вечер се връщаха в гората при деца
та си. Гонението поотслабна. Някак като че ли се поизмени
атмосферата.
Ние за няколко дена нямахме никакви сведения за хода на
въстанието вън от нашия район. Районните чети и селските че
ти от близките села бяхме на бивак във Върбянската, Годивиската и Лактининската гора. Все сме на стража и нащрек.
Към последните дни на мес. септември (ст. стил) съобщи
ха ни селяните от село Върбни, че околийското началство, ръ
ководено от Андон Кецкаров, Ал. Чакъров, Цветинов и Лазар
Димитров минали през Върбни, взели храна и заминали за
Малесия, като взели със себе си и Марко Павлов, дримколски
войвода. Марко Павлов знаеше отлично албански език. Ние
веднага схванахме, че те са в бягство. На нас не ни, се оба
диха, ние не бяхме далеч в този момент. Те са казали на ня
кои селяни, че въстанието по другите райони Битолско, Демирхисарско, Преспанско, Леринско и др. се потушава и една
армия от около 2 000 души вървят откъм Смилево по плани
ните, Илинска черква, по Велмешка, Слатинска планина, за
да се върне населението по изгорените домове и в Г. Дебърца.
След като ни казаха селяните от Върбни думите, що са
чули от Андон Кецкаров, районното началство, ние веднага по
теглихме по дирите им, за да ги стигнем, да научим за общо
то положение на въстаналия македонски народ. Да наредим;
план за по-нататъшната работа, при новото положение, ж>
напразно. Те взели храна от Годивската чета и заминали в
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широката гора Кара орман (Черна гора) за Малесия. В тази
гора се чувствуват тия като в майчина пазва запазени.
Свикахме събрание от по-видните четници и селски войво
ди, а също и от районните стари, пред въстанието чети Тасе
Христов, Деян Димитров и пишещият тези редове. За да обяс
ним на всички нашето положение в този момент. Да им обяс
ним на всички да знаят, че районното началство избяга без
да ни съобщи за положението на въстанието в другите райо
ни и т. н.
Решихме на това събрание, селските чети да се приберат
всяка в селския синори* и да се пазят да се не разтурват до
второ разпореждане. Ние районните чети ще заминем да тър
сим щаба и какво ще ни кажат, ще се върнем да съобщим на
селските чети, какво да работят за в бъдеще.
На другата вечер войската измина Мраморец и Турие. Об
разува една линия от върха Голак, Сливовска планина, бли
зо до Издеглавие и на другия ден навлезе в селата Върбяни,
Годивие и Лактинье. През този ден една група войска настъ
пи откъм Гостивар и Кичево, а друга група откъм Дебър в
планината Али пашица, дават си сигнали с тръбите. Също ня
кои от кичевските чети бяха в планината Лопушник, Кичевско.
Решихме през нощта да се измъкнем през образуваната
линия. И така районните чети се измъкнахме помежду посто
вете на войската. Влязнахме в село Сливово. Сливовци бяха се
прибрали покрай стените на изгорените къщи. А за храна ща
децата им дали варена пшеница и варени царевици. От съща
та храна ни дадоха и на нас. Рано другия ден заминахме за
Мраморечко.
Кичевските чети [бяха] под ръководството на Лука Дже
ров, районен околийски началник, и Наке Янев от Душегубица
Копачка река.
Преди да потеглим за през линията на войската да минем,
поръчах майка ми и жена ми да слязат от гората с децата на
пътеката, гдето щяхме да поминем, за да ги видя в тъмнина
та и да им кажем сбогом. Аз знаех, че няма да се върнем, за
да ги видам пак. Но им казах, че за няколко дена няма да
бъдем тук. И се разделихме.
Нашата Лактинска селска чета беше наблизо. Секретарят
на четата извикал на другите четници да не турят позиция, за
да не избият, обаче войводата Алексо Стоянов го смъмрил и
не допуснал такава грешка.
В Мраморец ни приготвиха храна, само месо. Хляб нямаше
и за самите деца от селото. От Мраморец се упътихме по по
сока към с. Смилево, за да търсим щаба. Когато наближихме
в Илннската гора, срещнахме Христо Узунов с десетина чет
Т ака е в о р и ги н ал а.
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ници. Разправихме му за бягството на неговите другари от
околийското началство и за положението изобщо в Горна Дебърца и отчасти за Малесия.
Той ни съобщи, че въстанието се потушава. Четници, които
не са осъждани за криминални престъпления, може да се предадат, като се зарегистрират в европейските консулства в Би
толя. Турската власт няма да ги измъчва. „А вие ще се вър
нете сега в Дебърца да приберете оръжието от четите и да го
складирате в земята в специални места на сухо, ще постелите
слама и със слама ще го покриете и добре ще го завиете с
кърпи, оцапани в масло и лой.“
Върнахме се в Горна Дебърца. Само две чети заварихме)
неразтурени, прибрахме оръжието и го складирахме, а другите
чети бяха се разтурили и всеки самичък да крие оръжието си.
Войската влязла в селата Лактинье, Годивие, Върбяни и Ърбино и искат да приберат оръжието от селяните. А по-късно
някой ден и по другите села.
На въпроса „Къде ви е оръжието? Донесете оръжието!“ се
ляните отговаряли (както бяхме ги научили по-преди) „Няма
ме оръжие. Сарафов ни даде оръжие и той ни го взе.“ Или,
„войводата ни го взе, по такъв начин запазиха доста оръжие.
Но на големи побоища, изтезания, мъчения бяха изложени се
ляните в момента, когато събраха1 оръжието, няколко люде
умряха от побоищата, пет души бяха убити. Спиро Люле от
Издеглавие, Стоян Сърбаковски от Лактинье и др.
За два-три дена привършихме работата си и пак се вър
нахме в село Спространи, Демирхисарско. Там намерихме пак
Узунова и Иванчо Сърбинов от село Вранещица, Кичевски вой
вода (в Долно Кичевско) с около 25—27 души четници. Ние от
охридските чети сме около 50—55 човеци.
На вечерта слязохме в Спространи, планирахме с Иванчо
Сърбинов за пътуването за в България. Той каза, че от 85 ду
ши най-много до 40 души можем да минем по канала през
Порече и Куманово за в Сърбия, а от там — за България. От
вашите чети можем да вземем 10 до 13 души.
(Иванчо по този канал минавал и го знае).
Тасе Христов и неговите двама братя Цветко и Дойчин и
двама други негови близки още вечерта я нагласиха, че те ще
пътуват с Иванча по неговия канал.
Утре деня сме над селото в една ливада.
Христо Узунов седна до мене и се разговаряме за положе
нието ни в този момент. Момент на скръб и горчива раздяла.
— Смиле — казва Узунов, — твоята чета е цялостна около
22 човека и другите ще се придружат с тебе, ще отидеш в Сми
лено, там ще го намериш Дамето Груев. Той ще ти каже ка
нала за България.
Аз видях, че върху мен налагат всички да вземам грижата,
19. Иливденско-Преображенско въстание
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за да водя четата по съвсем непознати за мен пътища и казах*
на Узунов да дойде някой по-събуден, поне да можем да се
посъветвам в такива моменти. Узунов повика Деян Димитров
и му предложи да ме придружава, т. е. да водим четата заедно.
Деян Димитров отказа да ме придружава под предлог, че
пътя за България, който ще ни посочи Дамян Груев', е подълъг. Мене краката ме болят, а каналът на Иванчо — Порече—Куманово е по-къс и по-скоро можем да дойдем в Бъл
гария.
Тогава Христо Узунов се обърна към мене и ми каза:
— Ние с тебе сме я започнали тази работа по-ндпред и
ще вървим докрай.
Събра Христо Узунов цялата група от четници и войводи.
Каза няколко думи относително горчивата раздяла. На мно
зина очите им се насълзиха. В заключение каза:
— Другари, братя, не забравяйте, че нашето започнато
свещено дело не е завършено, да бъдете готови всякогаж когато Родината ни повика, за да дозършим започнатото пи
дело.
Разделихме се. С Узунов поведохме четата за Смилево.
След два дена пътуване дойдо(хме в Смилевската планина.
Срещнахме се с Дамето Груев и Георги Сугарев в манастира
„Свети Петър“. Те имаха 7—8 души чета включително и две
те жени етърви от село Люра — Сребра и Донка.
■,
Престояхме два дена, дене над манастирчето в гората, а
надвечер се прибирахме в манастирчето. Даме говори на вси
чки четници, че ония четници, които не са осъждани от власт
та като криминалисти, могат да се предадат. Още от тук ще
ви изпратиме при наши хора, които могат да ви помогнат, то
ест да ви представят при консулите европейски. Аз повиках
моите четници на отделно съвещание. Предложих на няколко,
които не бяха осъждани като криминалисти. Четирима четни
ци: Симян Спиров, Смиле и Бимбил Абексови и Викодин Силянов се върнаха на свой риск в село Лактинье. Също пред
ложих на Георги Костов, видях че очите му се насълзиха. Той
не искаше да се предаде, нито искаше да се върне. Георги,
казах му аз, ние не сме сигурни никъде, но щом желаеш да
идеш с нас за България, дойди, какво ще се случи с нас и с
тебе.
Съвещаваха се: Даме Груев, Г. Сугарев и Христо Узунов.
Решаваха да останат в Битоля и по селата да се прикриват
доколкото могат, същевременно да приберат оръжието на ня
кои четници по селата.
Да закрепят духа в народа и на пролетта 1904 г. да под
новят четническото движение.
Христо Узунов ми предложи да водя четата за България.
Събраха се всичко около 35 души включително и двете жени.
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Тия две жени [бяха] осъдени като криминалисти, защото
убиха един бег. Бегът искал да я взема в харема си Сребра.
Тя беше много красива. Никое момче не смеело да се ожени
за нея, защото го е било страх от бега. Апостол се решава и
се оженил за Сребра, ала бегът пак не ги оставя на мира. Ед
на вечер го поканила бега Сребра, нагласили убийството. Бе
гът дошъл, но назад вече не се е върнал.
Ми даде осем наполеона Узунов, като взе в заем от Суга
рев и осем наполеона аз имах. Ние имахме един кон с нас,
който взехме в сражението помежду Слатино и Мраморец към
края на мес(ец] август.
Искаха да им оставим коня. Аз казах на Даме и Узунов:
— Ще го водиме до където ще можеме, но ако се видиме
в тежко положение за храна може да го убиеме и да го изядем.
На третата вечер влезнахме в село Болица, Долни Демирхисар. Тук вече ще се разделим и с тези другари. Груев дър
жа реч на четниците, които вече сме на път за България. Реч
подходяща за в такъв момент. Момент на тежки вълнения,
след жестоко потушено въстание от султанската сган. „Роди
ната има нужда от вас, да не забравяте да се явите пак когато бъдете повикани“ — в заключение каза Груев.
Обичайните четнишки целувки на раздяла бяха топли и
горчиви. [...]
ЦПА, сп. № 314

.
.

Б. м. Б. д.*

* Изпуснатият текст не. е по темата. Отнася се за преминаването в Бъл
гария.

СТОЙЧО ВОДЕНИЧАРОВ

Роден на 7 юли 1870 година в Лозенград. Взел дейно учас
тие в подготовката на въстанието.

Четвъртият Македоно-Одрински революционен комитет със
седалище Одрин беше натоварил след д-р Константин Керемитчо-глувата афера1 Никола Славейков брат на Атанас Кърджиев, да състави управително тяло за околийски комитет на
Лозенград, който да влезе във връзка с Одринския комитет, с
околийските селски комитети и с четата на Лазар Маджаров.
За членове на управителното тяло бяха избрани следните лица:
1. Никола Славейков — председател
2. Иван Карчев — секретар
3. Главният учител Никола Петков, Стойчо Орманджиев и
Стойчо Воденичаров — съветници.
След като бяхме утвърдени от Одринския комитет, се заех
ме с уреждане на връзките си с Одрин. Кореспонденцията се
извършваше чрез пощата. Писмата се получаваха на името
на мнима ученичка. Главният учител, разбирайки за присти
гането им, ги получаваше и предаваше на председателя. От
София си имахме куриер, който ги донасяше до с. Каракоч,
а от там до града се пренасяха от една жена с обикновена сел
ска торба. В торбата имаше и някои брошури и вестници от
Ст. Михайловски.
Беше образувана мрежа от десетници и членове. Десетниците се срещаха със своите записани членове, държаха ги в
течение на работата, раздаваха им вестници и книги, които
се предаваха от ръка на ръка. Четниците и войводата изяви
ха желание да им се направи форма. Вземахме здрав кафяв
шаек и Стойко Бойчев им уши шест костюма, по тяхно жела
ние, спретнати (другите потури висяха отзад) с гайтани на
коленете и отстрани горе на краката.
От Окръжния комитет поискаха да дойде един ден Мад
жаров в града, защото ще пристигне делегат от Одрин и да
им уредим среща. Наредихме този ден още в тъмнично Мад
жаров, придружен от двама селяни да влезе в града и по тяс
ната уличка да отидат у Иван Карчев. Обаче тъкмо били до
тясната уличка, разбрали че нощният пазач се движи по нея.
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Обърнали се по широката и тъкмо да влизат в посочената къ
ща, той се задава от другата страна и видял, че влезли там
3 души.
Съмна. Председателят ни разказа за случилото се. Мис
лехме как да се замаскира станалото пред властта, та да се
премести Маджаров в друга къща. Предупредиха го, че ще
го изпратят у нас. Изпратихме чирака на Атанас Кърджиев,
като му казахме: „У Иван Карчев има един селянин, който
иска да купи вино. Заведи го у Стойко Воденичаров“. Тръг
наха двамата. Маджаров беше облечен със селски дрехи и
една дълга селска аба. Главата му беше обвита с шал. По
пътя момчето го запитало, ти от кое село си чичо? Той отго
ворил: „От горните села“.
Към 9 часа сутринта се успокоихме вече, че всичко е ми
нало благополучно. Но все пак, за по-сигурно, решихме, ако
отидат на проверка у Иванови, той да даде имената на трима
селяни от Каракоч и да каже, че са отишли да орат на нива
та му.
Вечерта доведоха делегата у нас. Той взема сведенията за
които беше изпратен от Маджаров и с човека, който го беше
довел у нас си отидоха. Маджаров остана да нощува у нас.
Предложих му пружинено легло, но той не пожела да легне
на него, а каза да му постелим на ниско. Преди да си легна
отидох да проверя как се е настанил. Виждам: — леглото пра
зно, а той както си беше облечен, сложил само кръста си на
постелката и спи. Попитах го, защо така е легнал, а той от
говори: „Ако тази вечер спя на такава постелка, и утре вечер
ще искам същата, а няма да има.
Сутринта станахме рано и той тръгна сам към дружина
та си.
Един ден аз и братовчед ми (Яни Воденичаров) отидохме
в Каракоч за среща с Михаил Герджиков. Той беше инспек
тор на четите в Лозенградско. С него беше и Иван Варналията. Той минаваше за адютант на Герджиков.
По едно време стана нужда Герджиков да отиде в Одрин.
Водеха го от село на село преоблечен с тамошна форма, с
чер шал на главата. Качен на едно чифте каруца той отиде
от с. Каваклия в Одрин. В себе си носеше две бели меджидиета, ако стане нужда да подкупи някого.
Към края на март трябваше един от нас да отиде в Одрин
да се срещне в гимназията с Думев, ако не се лъжа директор,
да занесе нещо на него и да вземе кочани с разписки, които
се раздават при внасяне на членски внос. За пратеник дру
гарите определиха мене. Аз за първи път отивах в Одрин. На
редиха ми да сляза в Матейчовия хан и от там да продължа
работата си. Но по пътя още преди Бабаески се счупи шабала
на колелото и започна да кара по-бавно. Когато стигнахме в
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града, файтонджията отиде да търси железар да поправи ко
лелото. Така, че в Одрин пристигнахме много късно. Аз сля
зох при указания хотел, а той бил посещаван все от гайтанджии и други българи пристигащи от Турция. С една дума
властта зорко следяла хората от хотела. Сутринта още рано
аз излязох от хотела. Отидох в пансиона и вземах Тодор Карталов, ученик, който трябваше да ме заведе при учителя.
Предадох на Думев каквото носех и поръчах да приготви
квитанции. В определения час Карталов ми ги донесе в една
кутия пълна с халва.
Като се върнах в хотела и седнах в кафенето, срещу мен
седна един човек, наметнат с кожух, подобен на чалгаджийски. Предположих, че това е хафнето (шпионина), поставен
да ме следи.
Моята работа вече беше свършена. Оставаше маскировкаг
та на идването ми. Аз носех кошница с две бутилки — едната
бяло вино, другата с червено. Трябваше да почукам на вра
тите на няколко кръчми и да предлагам виното. Човекът с
кожуха през цялото време беше около мен. Като се върнах в
кафенето той отново се изпречи срещу мен.
Мръкна се. Пцзарих се сутринта рано за файтон да ме
откара в Лозенград. Съмна се, а все не идва. Попитах ханджията и той ми каза, че откарал едни жени, които не искали
да има мъж с тях. Упъти ме към един хан в който имало брички. Прибрах си багажа, който се състоеше само от халвяната кутия и кошницата с бутилките. Стигнах до хана. Пазарих
една бричка само за мен за 40 гроша. Коларят отиде да впря
га, а аз седнах при печката. В това време оня с шубата ме
потърсил. Казали му,. че съм отишъл за бричка. И по едно
време и той пристигна. И седна до печката срещу мен. Уда
рихме на сухабет, но мен все ме е страх.
Мисля си, и като че го чувствувам, че тъкмо като изли
зам и съм на портата ще каже: „Стой!“
Като извадиха кабриолета, качих се и минахме портата,
ми съмна...
Към края на месец април кравата на един селянин не се
върнала от паша и понеже щяла да се тели, тръгнал човекът
да я търси. Понеже било тъмно, човекът взел и капаклията
си пушка, която му дали наскоро. Властта го заловила с пуш
ката в ръце и го накарали да каже кой му е дал пушката.
Той посочил десетника си. Арестували него. Той пък, като
по-умен от другите — посочил председателя Никола Славей
ков, но последният още като научил, че има предателство се
скрил. На другия ден (2 май 1903 година) правят голям обиск
в къщата му и двора, като претърсили и дори сечените дърва
и купа от лозови пръчки. Този ден аз прекарах в черничевата
ни градина, която е на 15 минути път от къщи, за да ми съ
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общят да не се връщам в къщи, ако ме потърсят. Деня мина
така в очакване. Вечерта се върнах в къщи. След мен, неканен идва и секретаря ни Иван Карчев с жена си. Дошли, за
да обмислим как да действуваме при създалото се положение.
Дойдохме до заключение, че ако паднем в ръцете на властта
при тия арести, най-голямото обвинение ще падне върху нас,
тъй като другите са само членове на комитета, а ние подстрекатели, ръководители. Решихме, че само бягството ще ни спа
си. Тогава започнахме да обмисляме как да стане и се орга
низира то. Ако тръгнем вечерта може да попаднем на посто
ве, да се усъмнят и да ни спрат. Просто се чудихме как да
осъществим решението си. Тогава аз измислих. Предложих да
тръгнем през деня. И обясних плана си.
Аз яздех катър. За другаря ми вземахме магаре от един
наш близък. На 3 май сутринта изпратихме брат ми Спиро да
вземе пътни листове за село Канарата.
Ние потеглихме и спряхме в лозята да го чакаме на уго
вореното място. Той ги донесе и тръгнахме. Излязохме на ши
рокия път, който води към село Ереклер и от там отива направо на границата.
За да не пораждаме съмнение, че отиваме на далеч, въп
реки че бяхме с добитък не взехме никакъв багаж. В Ереклер
имаше един бакалин, българин Димитър Богойоглу, който не
ни вдъхваше доверие. Като пристигнахме в селото какво да
видим: едно двуетажно кафене пълно с войници. Като нямаше
изход спряхме при горепосочения бакалин. Той още като ни
видя, разбра, че работата ни не е чиста, а дюкянът му — пълен
с турци. Като ни заговори, мен ме нарече Стефан, а не Стойко
и веднага ки съобщи, че не можем да минем през мерата, тъй
като по нея има пръснати турци. През нощта убили едно ов
чарче. Казали му: „Стой!“. То не спряло и те го убили. По
сле се установило, че то било глухо. Казахме му, че една гру
па керемедчии идват насам. Тогава той ни даде идеята да
почакаме и да отидем с тях. Ние ги очаквахме, но те дойдоха
тъкмо, когато войската, която се състояла от 100 души и един
юзбашия, беше получила заповед да тръгне. Когато пристиг
наха до нас, ние се присъединихме към керемидчиите и така
смесено продължихме пътуването. Нашите спътници си имали
определени места за почивка. Спряха при едно изворче и раз
товариха конете. Ние също спряхме. И войската дойде и се
разположи на същото място. По едно време юзбашията стана,
приближи се до моя другар, който беше най-представнтелен и
го запита; „Ти ли си водача им?“ Действителният водач се
обади и юзбашията го запита: „Туфек варму?“
Водача отговори — Вар.
— Нерде?
— Чувалда,
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Накара войниците да развържат чувалите. Виждат хляб.
Тогава разбрахме, че единият казал „туфек“ (пушки), а дру
гият разбрал — екмек (хляб).
Тогава юзбашията се обърна към другаря ми и каза:
— Вие накъде отивате?
— Тук в село Капарата. Аз имам да вземам пари от 1—2ма. Аз се обадих, че отивам да купя 3—4 кози за млекуване
в къщи. Той ни каза, че селяните от това село са избягали и
ни предложи да ни заведе в Малкочево (главният турски гра
ничен пост).
Аз казах, че на пътя сме научили и това, но дошли сме
до тук, ще отидем и до селото.
С това разговора ни свърши. За посоката на нашето пъ
туване въпросът остана неразрешен. Оставаше да чакаме при
тръгването на войската да каже: „Хайде и вие двамата с нас!“
Продължаваме почивката.
Едно момче от гърчетата носеше калпак на главата си.
Ние всички други бяхме с фесове. Юзбашията го посочва и ка
зва: „Този, ако го видя малко настрани от пътеката ще нака
рам войниците да го застрелят, като комита“. Всички им при
личаха на кумити. Още като бяхме при бакалина един от аги
те го изпрати да му купи тютюн. Бакалинът се върна и му
каза, че не е намерил. А турчина го изгледа и каза: „Холан
Димитрак, сенда кумита, оллдушин“ (ти си станал кумита).
След дълго лежане войската получи заповед да тръгва. С
нас не се занимаваха повече. Оставиха ни. Чакахме доста вр,еме, за да се отдалечат и освен това, за да тръгне онази гру
па, та и ние с тях да продължим. Наближава нощта, а те не
мърдат. Разбрахме, че имали с тях двама без паспорт и ча
кали хубаво да се мръкне. Нямаше как, потеглихме сами два
мата. Когато стигнахме в селото вече беше по-стъмнено, но
сварихме и войската още там. Отидохме пак при тях като
стари познати. Младите селяни прекарали целия 3-ти май в
околностите на селото, за да не ги намерят в селото при слу
чай на обиск. А в къщите бяха останали само старци. От тях
научихме, че войската изпратила хора в село да събират хляб,
след което се изтеглили. След половин час младите се при
браха. Опитахме се танничко да уговорим някой за водач, но
никой не се съгласи, нито пък се съгласиха да ни приемат в
къщите да спим. Един селянин ни посочи едно навесче отвън
и легнахме там. Другаря ми, ми каза: „Току ми иде един акъл
да се върна“. Аз му отговорих, че дори и да знам, че ще ме
застрелят на границата, за връщане няма и да помисля. При
ятелят ми като легна и заспа, а аз цяла нощ не мигнах да
мисля. Мисля си какво ще стане с нас като не можахме да
преминем границата. Няколко старци ни казаха: „А, не може
да преминете, защото границата е обвързана“. Човекът, кой
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то ни прие пред къщата си имал свой човек в затвора и на
сутринта дядото щял да ходи в Лозенград да носи рушвет, за
да го пуснат. Уговорих да го кача на катъра и да отиде. Ка
зах му: „Той ще те заведе право у нас“. На сутринта качихме
дядото на катъра и го изпратихме в Лозенград. Домакинята
сложи да пържи яйца за закуска, но в това време някои из
вика и домакинята набързо напусна двора, като повика и нас
двамата. Разбрахме, че те са имали поставен човек, при опас
ност да даде знак да се оттеглят. Отидохме до едно място в
гората. Надойдоха и другите. По едно време получиха извес
тие, че обискират селото. Пейчова махала. У когото намерили
пушка я вземали и го арестували. Започнаха да разискват
по това. Като са вземали пушки решиха да избягат с нас, защото се страхуват от обиск. Когато се стъмни хубаво, се съ
брахме в селото и накараха да отворят черквата. Помолиха
се. След това взехме решение за пътуване. Решихме да се
върви в колона, с разстояние между хората четири крачки,
която да се води от хора, които са пасли овцете на тая стра
на от където мислят да минат. Като определиха сборен пункт
всеки отиде да си вземе оръжието, след което потеглихме. На
едно място колоната се разгъна в редица, защото видяха, че
идва човек и помислиха, че е неприятел. По-късно се устано
ви, че това е бил наш човек, който отишъл да си вземе пуш
ката. Наредихме се пак и тихичко напредвахме, като на мно
го места водачът правеше завои. На едно място, този който
вървеше пред мен тихичко ми каза: „Границата.“ Още малко
повървяхме направо, после завихме на дясно и стигнахме в
с. Малина църква на българска земя. На сутринта беше не
деля и в селото имаше сватба. Тук хората са свободни и един
кларнет свири на сватбата, а само на 3—4 километра зад гра
ницата арести, скърби! Властта като узнала, че ние вече сме
взели пътя, не отишли към къщи, нито да питат, нито за обиск,
а телеграфирали на оня, който се канеше да застреля керемедчията вместо кумита, но било вече късно.
На другия ден, понеделник пристигна в селото Стоян Пе
тров, бивш затворник в Лозенград, в затвора известен под
името Даскала, а сега войвода в Бунархисарско и четника Иван
Ташев. С тях двамата потеглих и аз за Бургас. Другарят ми
остана за по-късно. Моята първа работа беше да се срещна с
Герджиков. Казаха ми, че бил в София. Намерих го в един
хан при Георги Кондолов, войвода в Малкотърновско. Герджика ми се стори мрачен и ядосан. Попитах го: „Взе ли пуш
ки?“, а той отговори: „Ако имаше отрова бих взел. А вие защо
избягахте? Трябваше да стоите там.“ Казах му, че ние стояхме
между властта и народа с празни ръце, а не въоръжени като
вас. Стояхме докато можеше да се работи. Каква полза за
делото, ако не взехме мерки и отидехме в затвора? Георги
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Кондолов, като ни послуша, ни спря: „Стига сте се препирали!
Нашият враг е голям и ние не можем му направи нищо. От
тук ще го дърпаме, от там ще го хапим и пак ще ни убият, но
ще дойде ден ще си спомнят за нас.“ Той сега е покойник, за
гина в Преображенското въстание.
Останах изгнанник в България цяла година. Към края на
месец април 1904 година прочетох във вестниците, че ни се
дава амнистия и който иска може да се върне в Турция. На
първо време не ни се вярваше, но се отнесохме към българ
ското правителство, което ни увери в достоверността на съ
общението. Обясниха ни и реда по който ще става връщането.
По това време аз бях във Варна. Отидох в Ямбол, където
се заселихме с моя другар Иван Карчев и още осем души.
Една група от 10 души отидохме в Околийското управление.
Направиха ни списък, по който да ни предадат на турците по
етапен ред до домовете ни. С този списък ямболския пристав
ни придружи до Харманли, от там друг до Свиленград (то
гава в турска територия). Отсам в България беше светло, а
там на гарата — тъмно. Като забутаха едни манафи да ни
пазят. Чух, че един от тях каза: „Бунар съкъдана бакъладжак“ (Внимателно да се претърсят).
Вечерта спахме на хотела на гарата. На сутринта ни за
ведоха в града при военния паша. Понеже беше доста далеч
отидохме с файтон. Наредиха ни пред пашата. Той ни попи
та: „Защо сте избягали?“ Моят другар Иван Карчев му отго
вори: „Които попаднаха в затвора бяха подложени на нечу
вани изтезания. Имаше двама полицаи Фари ефенди и дру
гарят му, които как ли не са измъчвали затворниците. Имало
е случай да леят куршум в устата им.“ А пашата каза: „Ис
тина, имаше такива случаи, но и вие не седите мирно. Сега
ще дадете клетва: „Дьовлетимизин хич бир шишине кършма
дисаама ве кенди шишилен чалъкша — дисалма. Валаа беляя!“
От там по етапен ред ни изпратиха в Лозенград при мутешерифа и там „Валаа беляя“ и от там всеки у дома си.
Превод на клетвата: На царските работи никога няма да
се меся. Ще се занимавам с моите работи! Кълна се!
Б. м. Б. д.
Тракийски научен институт. Оригинал. Ръкопис.

БЕЛЕЖКИ
1 През м. юни 1900 г. Б. Сарафов и арменския комитет в Пловдив из
пращат една чета в Родосто с цел набавяне на средства. В Родосто не
могли да извършат никакъв обир, връщайки се обратно, влизат в Лозенградския район и отвличат гръцкия лекар Костаки Керемидчиоглу. След
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като получават 800 златни лири го освобождават. Последват масови арес
ти и разследвания от страна на турските власти, които попадат в следите
на революционната организация. Арестувани са били почти всички ръко
водни членове на революционната организация в Лозенградско и Бунархисарско. 41 души са били осъдени и изпратени на заточение в Мала Азия,
повече от 70 забегнали в България. Тази афера разстроила много револю
ционното дело в двата революционни района.
2 За известен период от време (до началото на 1901 г.), между ВМОРО
и ВМОК е установено сътрудничество по отношение набавяне оръжие, съ
биране на средства, изграждане на четническия институт.

СТОЙНО ЧЕРНОГОРСКИ

Стойно Черногорски е роден в с. Бузовград, Старозагорско.
Завършва гимназия в Казанлък, след което работи като техник
в различни селища. Още съвсем млад се увлича от идеята за
освобождаване на земите останали след 1878 г. под турска
власт. Активно участвува в подготовка на чети, въоръжаването
им, военното обучение, за известно време е подвойвода, непос
редствен участник е в сраженията с турската войска.

ЕДНА СВЕТЛА СТРАНИЦА ОТ 1903 ГОД.‘
Беше първи юни, когато напуснад родния край. Едва в
този ден пътувайки рано сутринта за Стара Загора можах с
наслада в душата си да подишам от онези струи, които високо
и недосегаемо стоят над Казанлъшкия живот. Да, аз се пос
тавих в него момент вън от този живот, задишал вече сво
бодно в революционното поприще.
В Стара Загора Дечев, с когото бях се ангажирал да вля
за във вътрешността2' ме изпрати в домът на брата си д-р
А. Дечев да се запозная с някои медицински необходимости и
правила, които биха ни послужили в похода, за да се не уби
ва времето напразно.
В края на юни след като получих „медицинската дипло
ма“, отпътувах за София, където ни очакваха по-значителни
приготовления. През това време столицата представляваше
главния външен македоноодрински център на революционни
те елементи, едни от които бързо се приготовляваха, за да
участвуват в Илинденското въстание.
Да отиваш да работиш и умираш за делото и да си наба
виш парите, оръжието и другите припаси с кражба, от която
е спокойна съвестта — ето моралната приятност в тая работа.
По диктовка на Дечев няколко дена следихме евреина X.
К. от чието богатство се чувствуваше голяма нужда, но за
зла участ плана ни се осуети. Със същата цел обискирахме
с Владимир Генчев свещенника X. У. в хотел „Трайко Китанчев“ но напразно. „Светия отец“ преди един ден беше си съх
ранил парите в една публична дама, която доста умно ги приевои, а отчето даже не си плати леглото и сутринта избяга.
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Арестуването на Дечев и редицата други арестувания и интернирвания криеха причините си все в безбройните опити за
снабдяване с пари и припаси от негодяите.
Така се преживя шумния юлски революционен период в
столицата, додето на 1 август бяхме изпратени по двама от
няколко чети да приготовляваме бомби в чифлика на Вл. Бобошевски в с. Мусабег, Радомирско.3
Село Мусабег е разположено в северните поли на живо
писните Клисурски хълмове, обраснали с разновидни шубра
ци. Радомирските шопи се отличаваха с пря.мота в отношения
та си, но старателно използуваха и най-малките случки за своя
изгода. Овчедушието им, обаче не беше пречка, за да се за1почне и най-деликатната, най-прикритата работа. На два ки
лометра на югозапад от Мусабег в една красива котловинна
се поместваше чифлика на Бобошевски, където беше опреде
лено да се изработят бомбите. Самия чифлик се наричаше от
притежателя му „Ново село“ с 5 къщи и също толкоз семей
ства, които обработваха чифлишките земи. Петте фамилии об
разуваха една оригинална колония с чудноват весел нрав.
Жени, мъже, деца — всичко работеше. Чифлишката област
през това време беше покрита с гъсти тютюневи пространст
ва, пъстри ливади и кичести, с изобилен плод овощни пред
градия. Пред скромното здание, където работехме бомбите се
простираше голям харман. Там работеха няколко девойки от
Мусабег, а друга група от тях се занимаваше с нанизването
на тютюн.
Започнахме работа: пресявахме захарта и бертолетовата
сол с процент 25/100, от което 25 части захар и сто — сол.
Пълненето на бомбите, складирането им и въобще цялата ра
бота се извършваше с рядка охота. Едни пресяваха сместта,
други нарязваха фитиля, трети приготвяха динамитните кап
сули, четвърти пълнеха, пети изчистваха с четки винтовете и
ги затваряха.
Всяка вечер, уморени от работа се събирахме около бара
ката, предназначена за ресторант и заедно с чифлишките ра
ботници образувахме такава компания, като че ли никаква
разлика не съществуваше между нашата и тяхната работа.
Обикновено веселите вечери започваха с по няколко чаши
чифлишка сливовица за предговор, придружена със стипково
радомирско вино, което беше наречено „бобошевско“ понеже
произхождаше от прочутото винарско село Бобошево.
След нахранването започваха множество революционни пе
сни, които сегиз-тогиз се гарнираха с „букети“ от местната
шопска народна поезия, отличавайки се по своята звучна мо
нотонност и логическа сухота.
Накрая наложително се изиграваха няколко шопски и ма
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кедонски хора, след което отивахме да спим, кой където на
мери.
Все по този начин се завършваха дните до изработката на
бомбите и до пристигането на четите. Един по един в разстоя
ние на три-четири дни дойдоха петдесет души. Една прекрасна
нощ дойдоха четите на Христо Чернопеев, Пешо Самарджиев,
Григор* Пърличев, Никола Жеков, Байчев, заедно със своя
технически персонал без четата на Никола Дечев, към която
се числех. В продължение на два-три дни Чернопеев криеше
причините, поради които не е дошъл Дечев, но най-после бе
принуден да ми съобщи, че е спорен каналът по който тряб
ваше да се мине и догдето решат въпроса няма да се отделям
от бивака.
Особено приятно впечатление правеше в тия чети свеще
ника Тома, който щом пристигна от София с файтон, хвърли
расото и всички свещенически дрехи, облече казионните, затъ
на дългата си коса под хъшовския калпак и вземаше дейно
участие в провеждането на военните упражнения по дъното
на тясната, тревиста долинка. С изключение на брадата, по
нищо друго не приличаше на поп. Цялата душа на този ща
стливец беше обзета от огнени мисли пред предстоящото му
бъдеще. Разказваха ми след време, че в сраженията се дър
жал достойно.
На петия ден от идването на четите се простих с икономската работа, сбогувах се с кратковременните другари и за
едно с Генчо Атанасов от Карловско тръгнахме за град Кюс
тендил, където ни чакаше Дечев. Изминахме седем часа път
заедно с куриера.4 На мръкнало стигнахме в селото X5, вече
ряхме и трябваше да поспим, обаче множеството дървеници
ни заставиха да тръгнем веднага.
Лутайки се по непознати пътища, уморени, без куриера,
който остана да донощува, подлайвани тук-там от овчарски
кучета, на съмване едва достигнахме селото Жабокърт6 в до
лината на Струма, която аз виждах за първи път. И не мо
жеше да не се нарадваш на нейната привлекателност, над
която на югозапад кичесто се издигаше Осоговската планина
със своите прекрасни поли и дефилета, на североизток — Конявските висоти, а по средата змиеобразно се лъщеше река
Струма, заградена от плодоносни градини. Съвършено отпад
нали от умора, решихме да поспим до една купа сено.
Около обед влязохме в Жабокърт и подирихме някой си
„Робчето“ посочен ни от по-рано. И действително, скоро се
настанихме в домът му. Не ми се хареса приема и поисках
среща с местния учител, като разчитах на факта, че той ще
е най-интелигентната душа в селото, ще влезе в положението
* Вероятно Кирил.
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ни и ще ни упъти как и отгде да влезем в Кюстендил, за да
не бъдем пипнати от полицията. И наистина не съм се лъ
гал. След като обядвахме, той ни отведе до Кюстендил без да
ни се случи нещо.
Тук за първи път се видях с начинающия духовит поет и
писател, бъдещ другар по идея и „щастлив“ кратковременен
революционер, защото скоро намери щастлива и честна смърт
в редовете на македоно-одринската революция незабравимия
и скъп Юлий Цезар Розентал. Розентал е бивш по потекло
полски дворянин, настоящ вдъхновен революционер за свобода,
заради която сложи главата си. Незаменим съвременен хъшлак, който правеше висока чест и на делото с присъствието
си и на другарите, с които беше решил да споделя трудни мо
менти. И Юлий, пропит от благородната мисъл, не се поколеба
пред нищо, за да реализира едно свое желание.
На другия ден от пристигането ми в Кюстендил „интим
ният кръжок“ от Дечевата чета, без този последния,* напра
вихме няколко прощални визити в свои доверени учители и
еснафи.
По това време градът представляваше особна привлека
телност по шумността си от отиващи и връщащи се работни
ци. Превоз на материали, складиране и разпределянето им,
наплив на бодри младежи, а от вътре за навън иаплив от
брадясали, изпокъсани работници, прощални банкети, весели
прегръщания, „загадъчни“ за властта униформи и пози, ето
какво беше външното изображение на ненаситния град да
посреща и изпраща. А вътрешния лик — душата на револю
ционера, вълнующите го мисли за близки зад и пред граница
та, проучването на другарската душа, представена в най-висшата точка на своето развитие: да се самопожертвува за дру
гите, преструвките на някои граждани, че нищо не виждат и
"нищо не чуват от онова, което става между тях, задушевни
разговори за станали събития зад границата, неописуемия ен
тусиазъм, с който се правеха приготовленията за тежкия път —
ето що представляваше вътрешно историческия за делото Кюс
тендил.
След два-три дена Дечев каза да отпътуваме по двама илн
трима до близкото село Слокощица. В запустялата спиртна
фабрика край това село, бяха складирани всички необходими
за път вещи. Започна се сформирането на новото облекло, а
цивилните дрехи натъпкани безпощадно в чували, се изпра
тиха на комитетския представител Марко Скулички.
До вечерта всички бяхме готови за път. При първия сиг
нал, тръгнахме лазешком по полите на Осоговския балкан,
* В смисъл „самия вейвода“.
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към границата. Дечев ни придружи на 1 километър и се върна
обратно в града, за „някакви дребни доставки“.
Наредени в твърде дълга верига (брояхме петдесет друга
ри) лазихме по наклонения тесен горски път по направление
към с. Богослов.
В контраст с нашите весели лица, почувствували себе си
щастливи в славния поход, луната неохотно споделяше съдба
та ни и като че ли се силеше да ни предскаже злополука в
предприятието. Сегиз-тогиз остър горски ветрец посрещаше
потните ни чела и сипеше приятен аромат низ задремалата от
дневния шум Струмска долина. Заседнали за отдих до някой
ручей, сред тихата нощ, последният очарователно и игриво
клокочеше и издаваше звуци на тъжна прощална песен.
Розентал мълчаливо и с впит поглед в окръжающата го
околност плетеше нещо в душата си от първите впечатления и
твърде внимателно отбягваше да се вслуша в тихите другар
ски шептения из пътя, като повече пътуваше от страни, от
пред или отзад на веригата. Просто беше се забравил от омай
ната картина.
След няколкочасово криволичене из пътя, ето ни най-после
на определеното за бивак място, наречено „Хайдушката поля
на“. Полянката заградена с високи дървета и наклонена тъй,
че едва можа да ни задържи при основата си, наредихме стра
жата и се разделихме на отделения. С позволението на кури
ера, като безопасно място, накладохме огньове, вечеряхме
скромно и започнахме шеговити разговори, почивка и сън.
Куриерът ни веднага се върна за доставки, както му беше
поръчано.
Съмна се. Първия ден от четническия живот прекарахме
добре. Още този ден храната ни се яви недостатъчна. Можа
хме успешно да издържиме първия опит на гладуването. По
край нас пасяха едри добитъци без стопани. Някои дадоха
идеята да заколим едно теле, да го опечем, за да се подкре
пим „сили его“. Казано и свършено. Една част от другарите
започнаха да събират пънове за жертвеника, а други начело
с духовития Розентал водеха телето вързано.
В момента когато трябваше да падне първата жертва на
хъшовската суровост и глад откъм близкия връх се зададоха
няколко лица. Това бяха нашият куриер и началникът на
техниците от четата на Хр. Чернопеев — Панайот Бойчев, кой
то докара провизии и трябваше по заповед на Дечев да ни
отведат на друг бивак, където ще стане окончателното въо
ръжаване до минаването на границата. По настояване на Бой
чев, трябваше да отидем и да се съединим с четата на Чер
нопеев. И куриерът и Бойчев цитираха думите на Дечев и
двамата си противоречаха и се скараха. По неволя, очакваше
се от мене да реша. Съветвахме се и взаимно решшхме да
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приемем Бойчевото предложение, понеже куриера беше пий
нал повече. Тъкмо това не трябваше да правим. Бойчев на
прави горното предложение без знанието на Дечев. Пригот
вихме се и тръгнахме, въпреки упоритото съпротивление на
куриера, който напоен от Бойчев, скоро отрезня и вдигаше вся
ка отговорност от себе си, че не отиваме на посоченото от
него място.
След един час вървене, неусетно влязохме в един тесен и
затулен от гъсти дървета път, така щото нищо не се виждаше
напред.
По едно време куриерът се отдели от веригата „да пие во
да“ и изчезна... Повървяхме още половин час и съвсем вне
запно започнаха да ни обстрелват залпове...
За миг залегнахме в тъмната урва по студените камъни и
треви.
Всички бяхме в недоумение. Изстрелите зачестиха и оче
видно беше, че се отправяха нагоре във въздуха от което дъл
боко и продължително ечаха долищата и урвите. Бяхме и без
войвода. Съгласихме се с Бойчев да отидем напред и да про
верим източника на всичко това. Не повече от 5 минути вър
вяхме и ето ни пред една широка, обградена с гъсти и високи
дървета поляна, наречена от околното население „Байрям
преслеп“ — значи и на нас предстоеше някакъв „байрям“. Лу
ната, за чудо бе позлатила с лъчите си поляната. Пътят ни
право пресичаше този горски остров. На дясно стърчаха не
твърде високи скали, а от ляво се простираше голяма нива
посята с летен овес още неожъната. Още с появяването ни
някой ни запита от ляво: „Кои сте вие? Доближете се! Кой
ви е войводата? Не бойте се!“
От своя страна ние поканихме непознатия да дойде, но
той отказа. Бяхме принудени да отидем при него. Разстояние
то беше около 100 метра. След дълги обяснения и заплаш
вания от двете страни, успяхме да респектираме събеседника
си — капитан Русев, да скрием името на отсъствуващия Де
чев. Додето продължаваха обясненията с офицера, ето че без
ничия заповед четата цяла влезе в поляната, тутакси обгра
дена от войнишка верига.
Принудихме се с Бойчев да се върнем при другарите, за
да им дадем нужните наставления за респект спрямо военни
те. Всички заеха позиция в скалата.
Складирахме 12 товара сухар и решихме да ги заплашва
ме, че това е склад от динамит и бомби.
След половин час дойдоха всички офицери с полудружинния командир Боляров, които тържествуваха, че сме заловени.
— Не бързайте да се радвате, че имате успех — к а аа х аз
и „заповядах“ на нашите техници да обкръжат „складйрИрувалите със сухара) и при пръв сигнал да го запалят. Розен20. Илннденско-Преображенско въстание
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тал легна при чувалите между другите техници и каза в от
говор на моята заповед:
— Всичко е готово, няма да се дадем живи...
— Колко сте души? — запита ме Боляров.
.
— Не сме се преброили — отговорих аз.
— Вие сте в плен и ние ще ви преброим главите.
— Съмнявам се дали ние или вие сте в плен. Нашата ве
рига се прекъсна от вашата и зная, че сме господари на по
ложението — му отговорих, сплашвайки го, че нашата верига
е зад тяхната.
Павли Чопаров и Филип Торбичков гордо-гордо с пушки
на рамо обикаляха залегналите в скалата другари, окуража
ваха ги, а не по-малко и мене — мнимия войвода.
Най-накрая дойдохме до следното споразумение — да из
пратим по един човек от двете страни в града, за да уре
дят въпроса. И ако до следващия ден до 6 часа вечерта няма
отговор, ние ще отиваме напред. В 12 часа среднощ изпрати
хме виновника за положението Бойчев от наша страна, а те —
■един офицер.
Нощта беше вече превалила. Макар конфликтът с военни
те да бе решен наполовина, само до другия ден, другарите
продължаваха да бъдат на щрек, без да помислят даже за
сън.
Събрахме се техниците и началниците на отделенията на
съвещание и решихме:
1. Да скрием името на Дечев, за да не даваме материал
на пресата да пише за случката.
2. Да се поддържа временно Черногорски за водител на
четата.
3. Да се продължава до край респекта на войсковите на
чалници.
4. В случай, че до следната вечер не се получи отговор
'о т града на всяка цена да продължим пътя.
5. Да се позволи на другарите спане с редовен патрул.
6. Техниците да не се отделят от склада на сухара под
предлог че пазят динамит и бомби.
Едва на съмване ме унесе сън и аз заспах до 9 часа преди
•обед. Дежурен по войсковия караул този ден беше капитан
Минков.
На обяд капитанът даде Розенталу и мене дине, което се
състоеше от вино, изсъхнала баница в една кърпа, кашкавал
и салам и то по тази случайност, че тъкмо когато спорехме по об
садата ни, един войник донесе горните продукти офицеру, кой
то ще-неще покани и нас. Капитанът започна да ни увещава
да отстъпим назад няколко километра и да си отиваме по ра
ботата. Розентал и аз решихме да не отстъпваме от запле
теното положение, докато не се получи отговор от пратеници306

те. В 6 часа вечерта дойдоха Дечев и Скулички с разрешение
да продължим пътя си с малко отклонение. Готови бяхме ве
че за път. Офицерите и войниците ни заобиколиха и ни раз
глеждаха с любопитство. Сбогувахме се и тръгнахме.
Избавени от първата примка, от която можеше да има ло
ши последици, чувствувайки се в добро разположение на ду
ха, потеглихме обратно по същия път, по който дойдохме. Лу
ната ни съзря едва при горската барака над с. Богослов, където пътят кръстосваше една голяма равна поляна. Тук поотпочинахме.
Скулички измъкна от дисагите си стъкла коняк — попийнахме по глътка, попяхме си подходящи за момента песни,
поиграхме хоро водено от тихия по характер воевода и пак
тръгнахме към неизвестния за всинца ни бивак.
Към полунощ минахме през с. Богослов и с наклон към
Струмската долина неусетно влязохме в с. Жилинци. Тук квартируваха още няколко чети, които чакаха припаси.
Направихме смяна на няколко пушки, пийнахме по чашка-две вино и без никакво забавяне потеглихме за Сенокос,
където бе определено да квартируваме. Тук преживяхме ня
колко дена, но ако някой ме запита какво е това Сенокос —
село или местност, не бих могъл да му отговоря с положи
телност. Разположено в полите на Осоговския балкан, място
обраснало с лешников храсталак, между което се простираха
доста обширни „бозалъкови“ ливади и една разкошна овощ
на градина, която служеше за наше жилище. До самата гра
дина се намираше къщата на бай Слави, единствена в Се
нокос.
Ако се спирам повече в бележките си за преживяването ни
в Сенокос, то това се налага от някои новоусвоени тук осо
бености на хъшовския живот.
Разположени на лагер в красивата овощна градина, гдето
за постеля ни служеше зелената, но твърда есенна трева, бя
хме разделени на отделения. Тук се учехме на задушевни при
ятелски обноски — другарска дисциплина тъй необходима за
предприятието ни. Когато идваше ред да се приготовляват
провизии и някои други неща не се правеше никакво изклю
чение на лицата по интелигентност и чин. Напротив, всички
бяхме равни и еднакво услужливи един спрямо всички и об
ратно. Виновник за тази добре уредена другарска дисциплина
беше самият Дечев, комуто не беше по характера да се по
ставя като „генерал“ в бездействие и който често пъти нарав
но с другарите си събираше дърва, кладеше огъня, готвеше и
най-после, ако имаше за него ядене ядеше, ако имаше място,
завивка и постелка спеше както намереше.
Сантименталната поетична душа на Юлий Розентал изпит
ваше особена наслада в готварството, в часовойството, в от
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далечаването от четата в наблюдаване на новите местности,
изучаването на природата и всичко това донасяше богата
храна за неговата ненаситна душа. Всяка вечер след вечеря
се събираха всички заедно, гдето прекарвахме най-щастливи
минути до полунощ.
След няколко дена при нас дойдоха четите на Тома Пожарлиев (Воденската чета) и на Григор Манасиев (Кратовската чета), за която първо бе определен за водител дълго
годишния работник Диме Белберчето, когото представителст
вото Матов — Татарчев отхвърли, по неизвестни за мене при
чини и възложи четата на Кратовския учител Григор Манасиев.
С идването на гореказаните чети стана известно, че ще си
съдействуваме за проникване до районите си, а именно: Ма
насиев ще съпроводи Дечев до границата на Кратовския ра
йон, Дечев ще изпроводи Пожарлиев до границата на Велешкия район.
Престреляхме пушките си. Фотографирахме се. Пожарлиев
.„освети“ знамето си и една прекрасна тиха нощ напуснахме
незабравимия Сенокос изпращани с благопожеланията на бу
ля Славовица, чийто съпруг още преди няколко дена бе взет
за войник по случай мобилизацията.
Скоро напуснахме козите пътеки и поехме шосето за гра
ницата. Първа почивка направихме при едни ханчета. Тук има
ше няколко четника, които се връщаха от вътрешността, меж
ду които и Роман Степанич, млад човек, руски поданник, ув
лечен от македонската буря.
Напуснахме шосето и тръгнахме до самите склонове на
Осоговския балкан, гдето за първи път газихме един приток
на р. Струма.
На съмване стигнахме до с. Раненци и се установихме на
квартира в една затулена градина на близкото село Скакавица, което си е придобило името от вечно бистрата и буйна
. речица, която скача между острите скали.
Тук квартирувахме два дни.
През това време се завръщаха четниците от разбитата че
та на Светослав* Ковачев, който не успя да стигне района
си и даде сражение в Кратовско. След това продължихме към
траницата. Пътя ни беше все нанагорен, което причиняваше
чести почивки. Пътувахме цяла нощ, за да стигнем в подно
жието на в. Руен до самата погранична линия при главата
на Бистрица. Но неизгодността на мястото попречи на този
план. Бяхме принудени да денуваме на един малък връх на
речен „Хайдушките кладенци“. Там осъмнахме и заседнахме в
една студена усоя, за да не бъдем съгледани от близките тур
ски и наши постове.
На запад от Хайдушките поляни представляваше интересна
* Името му е Владислав.
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гледка оня възел между турската, сръбската и българската
граница, на север от който възел съвършено неправилно са
разхвърляни върховете и ридовете по сръбската линия, а към
юг се простираха широки и гъстолистни рътлини по турскобългарската граница, която отстоеше само на няколко кило
метра от нас.
Твърде предпазливо се допипахме с Розентала до една затулена скала, от където можахме да разгледаме с бинокъла
движението на един пост както и всички по-забележителни
местности около възела Патарица. Там след няколко дена
Раздолов отбеляза името си в историята в „бляскавото“ сра
жение между многобройната чета на поручик Атанасов и тур
ските гранични постове.
Още на следващата вечер преди залез слънце тръгнахме
към Руен с малко отклонение на изток, за да не бъдем съггледани от пограничните постове. Преди смръкване се надве
сихме над дълбокото корито на река Бистрица, бреговете на
която са обрасли с гъста и буйна трева.
Мръкна се наново. Пътя ни беше все покрай реката. Всъщ
ност нямаше никакъв път освен кози пътеки, които не се за
белязваха в мрачината. Вървяхме безразборно: ту по пътеч
ките, ту по скалите, ту през водата, прегазвана на ляво и
дясно — обстоятелство, което съвършенно ни изнури и ни при
нуди да нощуваме в местността Момина скала в овчарски зим
ни кошари, където огньовете скоро ни съгряха.
Сутринта рано-рано се озовахме в подножието на Руен при
главата на Бистрица, където бе и последния ни бивак в Бъл
гарско — на 1/2 км, от границата между високи и гъсти буки,
които ни пазеха от неприятелското око от всички страни.
Тук почивахме три дни и можахме да довършим послед
ните си приготовления. Направихме няколко упражнения с
електрическата машина, в поставяне и експлодиране на фугасите с тая разлика, че вместо цели килограми динамит, по
ставяхме само динамитни патрони. Всички опити излизаха спо
лучливи. Въобще през трите последни дни Дечев подготвяше
техническото отделение в боравене с бомбите и динамита.
През първия ден, привечер тъмни облаци се сгъстиха на
небосклона и надвиснаха над мрачния Руен, почнаха да се
оцеждат като на шега и изведнъж започна да вали проливен
дъжд придружен с буря. На бърза ръка накършихме листнати клони, завързахме върховете на по-ниските дървета и ето
за десет минути имахме вече на разположение десетина коли
би за всяко отделение по една.
— Руен е от мене по-луд, мълвеше под мушамата си Розентал.
— Това са сълзите и роптанията на угнетения роб — про
говори бае Никола, един от техниците.
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Природната стихия не бе в състояние да породи у нае ма
лодушие. Напротив, другарите бяха духом така силни, щото
още отначало посрещнаха с шеги и също с шеги изпратиха
развилнялата се буря.
Наскачахме като мокри мишки, отърсихме дрехите си от
дъжда, накладохме огньове, опекохме шиш-кебап от закланите
по-рано овце и вечеряхме чисто по хайдушки.
На съмване започнахме последните приготовления. На то
зи ден беше определено да минем границата. Заклахме някол
ко брави, одрахме ги и ги опекохме цели на големи шишове,
след което разделихме месото на всеки другар достатъчно ко
личество. То трябваше да ни стигне за няколко дни, докато
стигнем до някои села. Околните овчари ни снабдиха с не
обходимото количество сирене и хляб.
Дойдоха да ни изпратят Секулички и Руменов — доктор
по медицина, който бе командирован за пунктов лекар на ор
ганизацията в с. Раненци. Там трябваше да дава първа меди
цинска помощ на завърналите се от вътрешността ранени ра
ботници.
За да не налетим още в началото на турските щикове, из
пратихме напред човек, за да разгледа разположението на
турската войска и да ни донесе за това.
Привечер, щом се затули слънцето, бяхме вече строени за
поход.
Макар, че четите ни бяха организирани на другарски на
чала, морален дълг тежеше на титулярните воеводи, да дадат последните си наставления. Дечев не обичаше да приказва
много. Застана пред нас и каза само следните прочувствени
думи:
— Настоящият момент е от първа важност за нас. Отделя
ме се вече от България и трябва всеки да съзнае, че не отива
на сватба. Работата с която сме се ангажирали е работа най
, сериозна и съпроводена с големи горчивини и суровости. Тряб
ва да изчезне от вас всяка разпуснатост, трябва да бъдете
бодри, упорити в лишенията и да не се стряскате пред нищо.
Никога не трябва да забравяте, че ние сме равни помежду си
и че сме длъжни да си помагаме един на друг и всеки да се
жертвува за другаря си. Другарството е най-здравия лост в
нашето предприятие, залогът за нашия успех и ето защо тряб
ва скъпо да ценим това чувство. На добър ви час, Желая
бляскава деятелност на всинца ни.
След това Дечев даде сигнал със свирката си, тръгнахме
след него, тръгнаха и другите две чети след нас, а Атанасов
зае нашия бивак.
Още бе видело, когато започнахме да лазим по стръмната
урва към линията. Небето отново се замрежи със сиви обла
ци. При пълна тишина с големи усилия цепихме с нозете си
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гъсто сплъстената и висока трева, която скоро изглади като
лед обущата ни и предизвикваше често падане на претоваре
ните с багаж другари.
Към средата на голия рид тръгнахме във вериги към ли
нията, която отстоеше от нас на няколко крачки. Ето ни найпосле на самата линия.
Внезапно силно съскане прикова първите вериги на място.
С готови за стрелба пушки, всички мълчахме спотаени в тре
вата. Двама от нас минаха няколко крачки напред, за да раз
берат какво става.
— Кои сте вие? — зачу се тих шепот от другата страна.
— Ами ти кой си? — запитаха нашите.
— Войник от българската армия, ида за вас — съобщи
той и без повече да чака са приближи до нашите вериги. —
От един час ви слушам как пъплите отдолу. Ама, че място
сте избрали! Кой беше този майстор, който ви преведе оттука? — питаше със съжаление войника.
— Е, защо дойде? — запита го Дечев.
— Изпрати ме поручика да ви съобщя разположението на
турските военни кордони и да ви упътя през кои места да ми
нете.
След това той си отиде, а ние хлътнахме в мрака. Зава
ля. .. Този момент беше най-велик за мене. Най-велик, защото бях вече крачка във вътрешността, за която от дълго
време копнеех. Като че ли отивах в бащиното си огнище.
По „заповед“ на командующия първата верига, тръгнахме
по съвършено наклонения гол рид към вътрешността, който
представляваше историческия водораздел между двете дър
жави.
Успяхме да се потулим при един планински ручей, където
само няколко другари можаха крадешком да пийнат по ка
пка вода. След половин часово вървене по открита наклонена
поляна най-после стигнахме до една вековна гора в подножие
то на Султан тепе. Тук, на това място зората за пръв път ни
посрещна в македонска територия. Всички 113 души от трите
чети бяхме залегнали на едно пространство от около дваде
сет метра, така притиснати, щото когато напуснахме времен
ното леговище, всички мускули ме боляха, а нервите ми бяха
изопнати до крайност.
Първата ни работа през първия ден в турско беше да се
наспим. До обяд всички без часовите минахме в спане в една
скрита усоя гдето слънцето не се виждаше.
На един километър под нас се виждаха лагерните ша^ри
на турския аскер, поставен тук за да брани границата от на
хлуването на четите, а над нас по голите склонове на Султан
тепе бяха разположени големи турски сили, все за отбрана
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на границата, които според показанията на куриера ни, въз
лизали на около 12 хиляди души.
Така минахме първия ден в турска територия, без да бъ
дем съгледани от някого.
Привечер, напуснахме леговището си и тутакси почнахме
да лазим по наклонената усоя на Султан тепе. Когато се здра
чи излязохме от усойния лес и през цялата нощ пътувахме по
голите ридове на Султан тепе. В този момент заваля силен
дъжд придружен със студен горски вятър.
По едно време нашия авангард се върна и съобщи, че в
мрачината пред тях цапали хора. Всички залегнахме в калта,
немилостиво обливани от проливния дъжд. Чакахме така де
сетина минути, но никой не се яви и ние отново тръгнахме. Но
ето че пред нас се явиха няколко души. Това бяха Никола
Жеков и Пешо Самарджиев с още осемнадесет души техни
другари, които се връщаха към България след разбиването на
четите на Чернопеев, Самарджиев, Пърличев и други мои по
знати с които приготовлявахме бомбите в чифлика на Бобошевски в с. Муса бей.
След като дадоха някои сведения по тяхното сражение, Ж е
ков упорито молеше Дечев да се върне обратно, защото нико
га не ще можем да минем безопасно през гъстите турски кор
дони и да достигнем Велешкия район. Дечев категорично от
каза, а Жеков и другарите му побързаха да стигнат границата.
След като се разделихме с групата на Жеков и Самард
жиев продължихме пътуването си към вътрешността. Валеше
силен дъжд. Трябваше да прегазим и една буйна река. Сили
те взеха да ни напускат. Подкрепихме се с малко коняк и ед
ва можахме да стигнем до бивака ни в с. Заимица. Хазяи ни
бяха трима овчари — власи. Овчарите накладоха големи ог
ньове, за всяко отделение по един, припекохме се около тях
и заспахме.
Съмна се. Дъждът продължаваше да вали. Всичко беше
съкрушено от дъжда: и тяло и душа и провизи и припаси. Ко
гато се развидели, огледах другарите си. Всички приличаха
на мъртъвци, особено Розентал.
Около 12 часа на обед един от постовете на второто Дечево отделение Павли Чупаров, съгледал че голямо турско
отделение се движело към нас. Той тичешком дойде и ни съ
общи за приближаването му. Мястото в което бяхме скрити,
беше съвършено затулено и ниско в сравнение с околните
върхове. Направихме кратко съвещание и решихме да завзе
мем най-високия от близкостоящите върхове. Всички се спус
нахме напред. Мнозина захвърлиха пелерините и мушамите
си, за да се избавим от излишен товар. Пожарлиевата чета
завзе полите на върха, Манасиевата — ребрата, а Дечевата —
самия връх.
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Започнахме да се окопаваме и с напрегнато внимание ча
кахме сражението. Но никой не ни нападна. Само силно дви
жение на войски имаше зад гърба ни, на Султан тепе.
Още с видело напуснахме позициите си и тръгнахме на
вътре по направление на Кратово. В продължение на няколко
часа пътувахме по коритото на Заимишката река. Дечев съвършенно отпадна. Нозете отказваха да му се подчиняват, той
си даде раницата на куриера (само той като войвода носеше
раница) дадоха му една тояжка с която се подпираше.
На съмване стигнахме при с. Емирица, където в една затулена долинка се установихме на бивак за два дни. Както
Заимица, така и Емирица са села, но аз видях само няколко
колиби, а къщите им бяха отдалечени на няколко километра
една от друга. Понеже мястото в Емирица беше безопасно,
накладохме огньове и започнахме да сушим дрехите си.
Първата нощ, Дечев пожела да го придружиме с Розентал
на няколко метра в страни от огньовете, където затулени зад
гъсти шубраци, направихме меко и топло легло от дебелия
пласт на ланските листи.
Дечев веднага почна: „Уморен съм, но не ми се спи. Искам
да поговоря с вас за неща за които не мога да говоря пред
всички. Първите дни от нашия въстанически живот беше при
дружен от природни неприятности. Всички са отпаднали и по
ради това, аз предвиждам злополучния край, в случай че се
срещнем с войската тези дни. Нам ни е потребна повече по
чивка, добра и изобилна храна, докато преминем турските кор
дони. Като че ли се таи негодувание в четите. Няма да се
връщаме. Няма да предизвикваме неприятеля още от тук. Аз
ще гоня Велес, ако ще би и сам да остана. Поне вие ме раз
берете. ..
Най-после към зазоряване ни превзе сънят.
. Събудих се към 12 часа на обед. При мен нямаше никой.
Двамата станали по-рано и отишли при четите. Отидох и аз.
Към един часа се решаваше въпроса за похода през нощта.
Негодуващите заявиха, че ще се върнат. Явиха се три тече
ния — едни назад, втори — напред, а трети — помирители.
Най-после се реши да се върви напред, но с условие да са
почива още едно денонощие и да се снабдим с повече храна.
На другата вечер рано напуснахме скривалището и тръгнахме
на запад.
— Няма вече връщане — каза Дечев.
Прегазихме няколко малки рекички и още по видело тръг
нахме по течението на една по-голяма река по направление
на Кратово. Цялата нощ пътувахме и изминахме около 30 км.
На сутринта се установихме на една поляна, заградена с
гъсти дървета. Още първия ден храната ни беше оскъдна, нито пък втория ден имаше нещо за ядене. Едва към 4 часа след
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обяд селяните донесоха храна състояща се от хляб и „урда“
(извара) поставена в зелени пиперки. Както беше реда, найнапред вкусиха селяните, а после ние. Храната беше недоста
тъчна за трите чети.
В 5 часа след обяд напуснахме удобното място и тръгнахме
за с. Луково. Така вървяхме около три километра. Стигнахме
до един гол рид, където седнахме на почивка. Пред нас на
юг и север светулкаха малки селца, а зад нас се издигаха ви
соките буки. Тук направихме няколкочасова почивка, през
което време решавахме по кой канал да продължим. Накрая
се съгласихме с мнението на опитния ни куриер Хараламби —
да продължим през с. Луково по направление към гр. Кратово, където, твърдеше се, че турските кордони били повече
разредени отколкото през другите канали.
След известно време се намерихме до с. Ямища. Беше се
зона на вършитбата. Край селото имаше струпани ръжени
кладни. Тук залегнахме, за да починем. За пръв път се раз
реши пушене нощно време и това беше началото на катастро
фата, която коствува живота на 113 млади хора пропити с
великата хуманна идея.
Продължихме към Луково надолу към Ямищката река.
На един километър от нея ни застигна куриер отзад, който
донесе някакво писмо от Атанас Бабата — Кратовския воевода, тъкмо в чието „царство“ се намирахме. Бабата ни пре
длагаше среща и намекваше на някои сериозни обстоятелст
ва, които трябваше да избегнем в пътуването си, догдето е
проходим района. В това писмо изрично се споменаваше, че
войсковите кордони са достатъчно сбити и крайно рисковано
е да се промъкнат три чети през тях. Коментариите по това
писмо се оставиха за следващия ден, защото времето за тър
сене на удобно скривалище наближаваше.
Зазори се когато настигнахме върха на продълговат рид.
без да имаме възможност да стигнем до Луково. За да не
останем на открито, залегнахме между гъсти и ниски дъбови
шубраки, но ако станехме прави можехме да бъдем забеля
зани от далечно разстояние. Дечев ме можеше да се движи от
силни болки в нозете. Възложи ми да отида на върха и да
разгледам местността, додето съвсем не се е съмнало. Лего
вището ни отстоеше на няколко десетки метра от върха Петлев чукар. Пред мен, на разстояние 2 километра се гушеше
малкото село Луково. На юг в далечината се синееше полето,
а на север се издигаха остри върхове. Четите се разположиха
в ниските шубраки на средния хълм между Луковската седловина и тая на Ямишката река. След направения оглед се за
върнал при четите, болшинството от които бяха вече задря
мали. Предадох впечатленията си на Дечев и Манасиев и мигновенно задрямах върху Дечевата раница, оставена на една
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козя пътека. Три часа бяха достатъчни за да си отпочинем.
В най-приятния момент бях сритан от Розентал, който викаше:
— Ставай, ставай... млякото дойде. И действително луковчани бяха донесли няколко черни котли с прясно мляко,
вкусен хляб и други провизии. В този момент дотича един
луковчанин с. изплезен език и съобщи:
— Ставайте момчета, кавалерията настъпва галоп откъм
Луково и идва право към вас.
Тревога настана в лагера. Всички се намерихме на пози
ции на Петлев чукар на двадесетина крачки от бивака ни и
веднага открихме залпова стрелба по кавалерийското отделе
ние, което настъпваше към нашите позиции.
В продължение на 15 минути отделението отстъпи по на
правление на Луково и запали селото от всички страни.
Плач и поголовна сеч, писъци на нещастните майки, мъже
и деца минаваха и мигновено падаха под меча на вилнеющата войска, смесена наскоро с башибозушки пълчища. Селяни
те бягаха по направление към нас и застигнати от войската
падаха като никому непотребни същества пред очите на трите
чети. Низ не можехме вече да стреляме, защото народа и вой
ската, така се бяха размесили, че беше рисковано да участву
ваме в тази касапница.
Около един час продължи опустошаването на селото. През
това време пие избирахме и укрепявахме позициите си. Раз
пределени по ридът, другарите заеха позиции на Петлев чу
кар, Шипков чукар, Големия камък и Провлака.
Започна обстрела на центъра на нашите позиции — Шипков
чукар. Цялата наша верига стреляше по неприятеля. След
десетина минути усилна стрелба неприятелските вериги сгъс
тени и с постоянни атаки настъпваха и се връщаха чак до
вечерта. Лявото наше крило, заело най-неизгодната позиция
едва се справяше с честите атаки, ето че и центъра започна
ха да викат за помощ. Дечев нареди да отидем троица и под
крепим центъра. Изпълнихме заповедтта. В този момент се
разделих с Дечев завинаги.
Розентал се беше обградил здраво с камъни и неговата
позиция приличаше на зидосан кладенец.
Започна се най-страшното. Градушка от куршуми посип
вани безпощадно от неприятелските пълчища, сеч, пламъци,
писъци в селото, силен отпор в позициите ни, охкаиия или
тържествено прегръщане смъртта от ударените вече другари,
някои от които едва успяваха да кажат своето последно „сбо
гом“, с насърдчителни фрази към бодрите и още живи дру
гари. ..
Под силния напън на турската атака, другарите на Пров
лака отстъпиха и засилиха нашия център. На Големия ка
мък завикаха за помощ. Розентал остана да лекува ранените
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в центъра, а аз се отправих надясно. Тук беше заела позиции
Пожарлиевата чета и няколко души от други чети, ръководе
ни от самия Пожарлиев. Заварих ранен Филип Торбичков,
чиито рани му отнеха всяка възможност да се движи. Пре
вързан що-годе и с помощта на двама другари бе отнесен ни
ско в шубраките на реката, където и остана навеки. Предпо
лага се, че се е самоубил на втория ден, защото такова беше
решението му още при раздялата ни.
Неприятелят настъпваше непрекъснато към центъра. Дечев, ранен смъртоносно беше вече отстъпил с 4 души в гъсти
те шубраки към реката. Манасиев свършил още по-трагично,
убит на място, а само Пожарлиев, едничък още жив от вой
водите взе няколко момчета от Големия камък и отърча в
центъра, гдето Чупаров, Розентал и други бяха вече напус
нали позициите си и изправени с открити гърди срещу не
приятеля насърчаваха малцината останали живи при тях дру
гари. Въпреки, че дойде подкрепление, бойците от центъра от
стъпиха в безпорядък, като повлякоха със себе си двамата
ранени Розентал и Чупаров. Центърът вече се изпълни с турци, които свободно обстрелваха цялата наша верига.
Зад гърба ни, над село Ямища цял полк турска войска,
прегради пътя на отстъпващите, без да отправи нито един
изстрел през целия ден. Четите бяха заградени от всички стра
ни, което сигурно не се знаеше от неприятеля, поради слож
ността на мястото, защото той атакуваше само фронтално от
запад.
Угасна и центърът. Неприятелската сила се съсредоточи в
дясното крило, гдето се държахме здраво на естествените ска
листи позиции. В продължение на 3,5 часа безчувствените ка
мъни бяха изпотрошени от падащите като град куршуми. До
6 часа след обяд останахме около 20-тина души здрави и не
покътнати. Турците настъпваха непрекъснато. Ние поддър
жахме боя само с нашите бомби, но на мястото на убитите
техни войници веднага се явяваха нови, които настървено
нападаха. В лявото крило боят почти заглъхна, защото оста
налите четници от четата на Пожарлиев отстъпиха. Около
7,1/2 часа вечерта, колкото повече се приближавахме към края
на сражението, толкова то ставаше по-ужасно и трагично. Ня
колко души бяха вече в предсмъртна агония, други по-слабо
ранени се отдалечиха към реката, за да чакат спасение в на
стъпващата нощ. Вече на залез слънце видях на позициите
само двама от другарите. Както неприятеля, така и ние тро
ицата, не знаехме с каква сила разполагаме и на лудо още
продължавахме боя.
Най-после се стъмни. Ние престанахме да стреляме, за
щото нямаше вече с какво да се стреля. Останали бяха само
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„манлихерови“ и няколко револверни куршума, които тряб
ваше да се запазят за всеки случай.
Настъпи гробна тишина, но само за полвин час, през!
която пауза почивахме в едно каменно корито и чакахме удо
бен момент, за да напуснем незабелязано позицията си. Из
мина само половин час от ужасната трагедия, за да се за
почне наново.
По едно време всичко утихна. Тримата другари решихме
да отстъпим по направление на реката от гдето и дойдохме
първата нощ.
Лазейки по стръмнината с ранени ръце и нозе, с изпокъ
сани дрехи, жадни, гладни и уморени едва можахме да до
стигнем до буйната рекичка, където уталожихме жаждата си.
Водата отне и последните ни сили. С мъка заседнахме в близ
ките шубраки, където трябваше да починем. Намирахме се
на 1 километър от полесражението. Така стояхме неподвижни
около 1 час. Трябваше да минем от другата страна на река
та. Един от другарите изчезна безследно в мрачината — не
го съзряхме даже да мине реката или остана на дъното и
между големите каменни блокове. Тръгнахме да го търсим.
Изнемощели, готови да издъхнем всяка секунда, без никаква
пътечка, освен че не намерихме изгубения, но и ние двамата
се изгубихме!!! Седнах и зачаках! Взирах се и чаках... Накъ
де? Ни напред, ни назад! Нито виждах, нито чувах и. . . вече
съвсем сам. От 113 другари за един ден липсваха 112 и само
аз останах ж и в... Затършувах в чантата си. Намерих вале
риановите капки. Изпих ги до дъно. Посъвзех се. Започнах да
разсъжчавам и да търся изход от положението. Реших да
продължа да вървя с едничката цел да стигна гъстата гора на
юг от с. Ямища, която съзрях още през деня. Призори бях
‘ вече в горичката под Ямища. Реших да денувам тук, защотоне можеше да се продължи повече. Настаних се в основите
на няколко гъсти шубраки, гдето не биха ме открили турците, ако и да бяха минали покрай мене. Заспах дълбоко вед
нага.
На сутринта турците отново започнаха да стрелят по на
шите позиции и след като се уверяха че и камъните и дърве
тата са убити, вече на гъсти вериги тръгнаха нагоре. От 3 до
6 часа същия ден те прекараха труповете на Шипков чукар,
където обезобразяваха телата, събличаха дрехите им и ги
оставяха голи на орлите, гарваните и слънцето. Както твър
деше по-късно Гьорче Петров и другарите му те са минали
покрай 31 човешки трупа, а турците са дали 746 убити.
Щом се смрачи, реших да напусна скривалището си и да
продължа пътя на юг от Ямища. Тръгнах и в миг се почув
ствувах ужасно. И душата и тялото се противяха на това
движение. За едно разстояние от 50 м. падах и почивах около
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50 пъти. Довлякох се до една малка полянка, обградена с
високи дървета. Един заек изскочи от близкия шубрак и без
да ме съгледа се скри в гъстата гора. Животът продължава
ше [...]
Б. м. Б. д.
ОДА, Пловдив, Спомени № 254. Оригинал. Ръкопис.

БЕЛЕЖКИ
1 Стойно Черногорски написва спомените си вероятно след 1905 г. От
текста се разбира, че е имало и друга тетрадка, но нейната съдба е не
известна. Спомените не са завършени. Предадени са на Окръжния държа
вен архив в Пловдив от неговата племенница д-р Здравка Боянова през
февруари 1983 г.
2 Вътрешността — или съкратено още „вътре“ — разбира се от Ма
кедония и Одринска Тракия, останали под турска власт.
3 Мусабег или още както се среща в текста Мусабеп, село в Радо
мирско, сега Гълъбник.
4 Името му не е посочено от автора.^
5 Името му не е посочено от автора.
6 Правилното наименование е Жабокрът, село в Кюстендилски окръг.

ТОДОР НИКОЛОВ ПОПАДАМОВ

Тодор Попадамов е роден на 13 февруари 1883 г. в Прилеп.
Завършил е Педагогическата гимназия в Скопие. Преди въс
танието ръководи революционна група на ВМОРО е Солун.
От 1905 г■ е член на революционния комитет в Прилеп■ Уча
ствувал е като доброволец в Балканската война в Македоно —
Одринското опълчение. Починал е през 1960 г. в София.

И като такъв вече, като член на организацията, в Солун
ми се повери революционна група.
Солунските атентати ме завариха в Солун. Аз имах връзка
с някой от атентаторите — с Милан Арсов, Владимир Пингов,
а с останалите, с Коста Кирков — се познавах, но не общу
вах, защото те се пазеха от нас. При тях имаше едно момче
от с. Крецово, Кукушко, беше негласно към тях, за да следи
какво става. Той донасяше какво се готвеше, донасяше на
Окръжния комитет (Тогава в Солун бе Централният коми
тет). Атентатите стана|ха през месец април 1903 година.1 Аз
поех групата, пък даже имах две групи.
Един ден преди атентата получих нареждане с момчетата
от моята група да посрещна Гоце Делчев. Обаче Гоце при
стигна в Солун без да дойде там където го очаквахме. Той
добре познаваше Солун. И той направо се отправил за гим
назията. Това бе на Великден 1903 година. По това време в
Солун бе Дамян Груев, който се беше завърнал от заточение.
В моята квартира бе и един мой другар от Прилеп. Хазаинът
бе гъркоман от Крушово, Шумков. Гоце остана да спи на мо
ето легло, а аз отидох да спя при леля ми. Моята квартира
бе срещу българската гимназия.
Когато Гоце влезе в Солун, предрешен като селянин с ко
шница в ръце, минава през колджиите, остава кошницата с
яйца и после се отправя за града. Ние го чакахме, като ни
известиха, че Гоце пристигнал. Срещнаха се сами — Гоце и
Даме. Срещата стана в петък, а в събота Даме замина за
Битоля. Гоце престоя до сряда или четвъртък. Престоя 6—7
дни. На заминаване изказа съжаление, че не е могъл да се
види със сестра си Ружа и помоли да й предадем неговите
поздрави.
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Гоце замина и след няколко дена падна убит в с. Баница,
Сярско.
По това време Солун бе под знака на подготовката за въс
тание. Решението за вдигане на въстанието бе взето на 2 или
3 юни2 и организацията започна усилена дейност за подготов
ка, като обученията ставаха най-усилено. (Това става в мое
отсъствие). Аз заварих това положение, когато пристигнах от
Скопие. Обаче станаха атентатите. В същата вечер, когато
стана атентата на банката, Милан Арсов, един от атентато
рите, дойде в ресторант „Вардар“, където бях и аз, заедно с
един мой братовчед и ме предупреди, бързо да си отидем в
къщи. В същият ресторант бе и Иван Гарванов, член на Цен
тралния комитет. Аз влезнах да кажа на Гарванов, че друга
рите почват и, че те ни предупредиха да бягаме, да си отидем
в къщи. Гарванов каза да си отидем в къщи и че той имал
малко работа. И така всеки от нас тръгна към къщи. Стиг
нахме до Девическата гимназия и започнаха взривовете. Найнапред спря осветлението. Мончев отиде в тяхната къща, коя
то бе до моето жилище. На сутринта с моя другар Милан п.
Атанасов излязохме, за да видим резултатите от атентатите.
Обаче на главната улица се натъкнахме на страшно нещо —
група турци с ятагани убиваха, когото намерят. Върнахме се
в къщи, като не излязохме доста време навън. Малцина от
познатите българи не бяха арестувани. А към 50—60 души
паднаха убити от турците. Евреи и гърци шпионствуваха. На
сутринта изгърмяха още бомби. Тогава падна Орце Попйорданоз, който се самоуби. През същия ли ден беше, или пък
на другия ден, но падна след като хвърли бомбите си. След
обяд пристигна австрийската флота и тогава вече прекъснаха
убийствата, които бяха започнали турците. Сега започнаха
арестите. Стопани на нашата къща бяха гъркомани и благо
дарение на това се отървахме от арести. Ние с моя другар
бяхме решили, ако дойдат да правят обиск, да бягаме, дори
да ни убият. Ние бяхме в съседство с Българската девическа
гимназия. В нашата къща имаше пушки, пистолети, раници,
архиви. Всичко, което можахме скрихме и после си казахме,
ако дойдат да правят обиск пушки имахме, но патрони —
нямахме, за да се самоубием. През това време получихме на
реждане от пълномощника на Централния комитет, Киро Куситасев, да приготвим дрехите и колкото можем да прехвър
лим в Девическата гимназия. И така, прехвърлихме главно
облекло. В нашата къща на два пъти дойдоха да правят обиск,
но казаха им, че в къщата няма нищо съмнително и, че в нея
не живеят българи. Тогава полицаите си отидоха. Мислех
ме — какво да правим с нещата, които могат да ни изложат.
В двора на къщата имаше кладенец и така намислихме да ги
хвърлим в кладенеца. Намерихме един дълъг камък и на него
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навихме всички патрондаши и камъка поставихме в две ра
ници, завързахме го с ремъците и го пуснахме в кладенеца,
заедно с пушката, с която обучавахме работниците, и архивата. Голяма част от архивата изгорихме, по нареждане на
Централния комитет. В тази къща имаше прилепени семейства
и те ни помагаха. И така вече бяхме по спокойни докато ме
извика пълномощника на Централния комитет, Милан Куситасев, и ми каза да се готвя за заминаване в Битоля. Аз ос
танах запазен благодарение на това, че не излязох и не се
обадих никъде в Солун. Скрити бяхме в къщи. После между
затворниците българи се беше пръснал слух, че съм бил убит
и че са ме видели в колата на умрелите, които закарвали на
гробищата.
Като получих нареждането чрез Куситасев, за да се гот
вя за заминаване, аз трябвало да се явя в полицията, за да
ми заверят тескерето. Явих се в полицията; обръснах се и с
фесчето на главата се упътих за полицията, за да взема ви
за. На входа, на вратата в двора, стояха полицаи и обиски
раха всеки влязъл там. Аз незабелязано влязох чак до жи
лището, до входа, обаче те ме видяха и изтичаха подир мен.
— Афедерсън ефенди! — връща ме полицая и ме обискира.
Кой си ти и защо идваш?
Пуснаха ме в канцеларията на директора на полицията.
Но него го нямаше. Пуснаха ме при главния комисар; били
са на конференция всички главни комисари. Някои от тях ме
познаваха. Главния комисар ме запита какво търся. „Искам
да ми се завери тескерето“. „Добре!“ и писа „гюдюл“ (виден).
Дори имаше един гъркоман от Велес, който ме познаваше до
бре. Но той ме знаеше като чиновник в общината. Аз бях из
вестно време там на работа за прикритие.
„Гюрлошиш“ — постави резолюция в тескерето. Получих
виза и можах да замина. Сега вече с тескере в джоба аз мо
жах да обиколя Солун и да видя резултатите от атентатите.
Тогава разбрах, че благодарение застъпничеството на руския
консул пред валията мнозина (всички) можаха да заминат
за родните места. Понеже моето тескере беше за учение да
доха ми бързо виза.
Преди да замина за Битоля видях се с пълномощника Вла
димир Куситасев и Борис Мончев и те ми казаха да тръгна
за Битоля и там да кажа на членовете на Окръжния комитет
или на конгреса, ако е възможно, поради стеклите се обстоя
телства, да се отложи въстанието. От Солун потеглих на 29
май 1903 г. През същия ден в с. Баница, Леринско, е имало
среща между аскера и четата на Георги Папанчев и видях
четири трупа на убити четници, поставени покрай линията. Ед
ната част от четниците били избити, а другата успели да из
бягат. Като пристигнах в Битоля се срещнах с члена на Ок21. Илинденско-Преображенско въстание
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ръжния комитет Георги Пешков и от него разбрах, че разби
тата чета в с. Баница е на Георги Папанчев. Тогава загина
Васил Попов, един много хубав момък от Стара Загора. Ог
Битоля потеглих за Прилеп, където се явих при моя десетар
Тале Христов, който тогава беше ръководител в Прилеп, пред
ставих се пред него и му казах, че трябва да ме изпрати в:
някоя чета. Тогава Тале Христов ми каза: „Тодоре, нямаме
пушки, — сега събираме пушки. И колко пушки здрави на
мерим — една за тебе и една за мене“.
В къщи семейството ми бе тежко и настоях пред Тале
Христов да ми даде пушка и [да] ме изпрати в чета. Обаче и
тогава не успя; и тогава не успя да ми намери пушка. Тогава
се получи съобщение от Солун до Окръжния комитет да се
пазя, защото полицията в Солун ме е търсила. А тя започна
ла да ме търси, защото в Солун са били открили работите,
пуснати от нас в кладенеца. В същата къща, където живеех
аз е живеел Христо Дулев, слуга в българската гимназия.
Паднала му кофа в бунаря и вместо кофа пуснал канджа, ку
ка и хванал камъка и почнал да вика и намерили... И тога
ва хазайката е казала: „Ето какви змии аз съм пазила“. И
тогава полицията ме е потърсила, но аз съм бил в Прилеп. И
когато Тале Христов ми каза това, аз настоях по-скоро да
замина. Тале каза, че пушка няма и докато намерят пушка
за мен аз отидох в четата на Петър Ацев. А когато се вър
нах, Тале Христов беше намерил пушка и беше излязал с ед
на група, мене бе ме оставил. Тале Христов падна убит при
с. Беловодица, местността Студенчища, заедно с 12—13 души
четници, между които йеромонах Козма, Ал. Нунев, Дим. Сливянов, учител и други. Това нещо срази кръвта на прилепва
ни, които се стъписаха. Тогава ентусиазма в Прилеп беше го
лям, който имаше пушка, отиде в четите.
Дойде денят на въстанието — 20 юли 1903 година. Тогава
гражданите в Прилеп чувствуваха, че нещо голямо става. За
почнаха да се запасяват с брашно, жито, всичко от което има
нужда. Турците продължаваха да бъдат спокойни, но и те се
бяха изплашили. Четите, разделени на групи, подсилени със
селяни, разкъсаха телеграфните стълбове между Битоля —
Прилеп, Битоля — Белее, развалени бяха мостове. Обаче При
леп, както това писах в сборник „Илинден“,3 не беше готов
за въстание, не беше добре въоръжен, ръководството почти не
се занимавало с въоръжението на околията, а с други, глу
пави работи. Вярно, е че в конгреса в Смилево прилепените
представители, начело с Петър Ацев, са били противници на
въстанието.
През време на въстанието големи акции в Прилеп не ста
наха, защото не бяха въоръжени, но и те искаха да вземат
участие във въстанието. Събраха се четите заедно със селска322

т а милиция към 5 0 0 —600 душ и и се отправиха към с. Витолища, Прилепско, Морихово. В това нападение взе участие и
Пере Тошев. Той бе пристигнал от България в Смилево почти
на привършване на конгреса, И той е бил против въстанието,
но му обещали, че ще изпратят оръжие и той се отправил за
Пр илеп с малко количество пушки.
Прилепско не бе въоръжено за въстание. На няколко пъ
ти се доставиха пушки, които са били закупени от турци. Но
изобщо въоръжението бе слабо. Преди въстанието ръковод
ството събирало пари от селяните; събрани били към 1100—
1200 лири за въоръжаване на селата. Но тези пари ръковод
ството използувало за въоръжаване на четите. През въстание
то в Прилеп не бе извършена никаква акция. Сражение стана
само между Чумово и Щавица, където загина войводата Хрис
то Оклев, прилепчанин, с 4 души четници. През месец август
четата на Никола Пешков даде сражение при село Пещанй,
Мориховско. През м. август пристигна четата на Гьорче Пе
тров, с модерно оръжие и с много взривни материали. Пом
ня, че от четата на Гьорче в града пристигнаха двама четни
ци — Георги Сенокозлиев и Попатанасов, заедно с Петър Ацев,
за да разучат каква акция може да предприемат в Прилеп,
тъй като Гьорче Петров настояваше много да се нападне ка
зармата. При среща с ръководителите на града взе се реше
ние да не се предприема никаква акция, защото е било безпо
лезно; ще бъдат дадени много жертви и няма да се постигне
нищо и тогава четата на Гьорче Петров се отправи за Мори
хово. Там той се срещна с костурските чети при с. Пчанища.
На връх Маргара паднаха 5 души жертва, между които и
Йордан Попев Варошлия, прилепчанин. Там Гьорче се срещна
със Сарафов, който е бил на път за България. Тогава се обя
ви, че въстанието е било прекратено и че турците ще дадат ам
нистия. Това беше през август 1903 г.4
София, 3 май 1954 г.5
ЦДИА, ф. 771, оп. 1, а. е. 86, л. 3—8. Оригинал. Машинопис.

БЕЛЕЖКИ
1 Солунските атентати избухват на 15, 16, 17 и 18 април 1903 г.
2 Първото решение за определяне датата за избухване на въстанието
е взето на 1 юни 1903 г. над с. Бабино, Демирхпсарско от Главния щаб,
като се определя въстанието да бъде обявено на 6 юли. Окончателната
дата за начало на въстанието — 20 юли — Илинден е определена на съ
вещание на Щаба на 1 юли 1903 г. над с. Буф, Леринско.
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3 Вж. Т. Адамов, Разбиването на Георги Сугаревата чета в Сборник
Илинден 1903—1924, С„ 1924, с. 26—27.
4 Решението за прекратяване на въстанието е взето от Главния щаб
на 19 септ. 1903 г. над с. Смилево, Битолско.
5 Спомените са записани от Боян Мирчев.

ТОМА ДИМИТРОВ к ъ р ч о в

Роден цна 18 март 1878 г. в гр. Крушево. В 1896 г. отива с
баща си в Белград където работи и учи във вечерно училище.
Същата година идва на работа в София. Тук влиза в редовете
на първите работнически кръжоци, в които членува заедно с
Васил Главинов, Никола Карев и Велю Маринов. В изпълне
ние на организационни задачи на няколко пъти отива в род
ния си град. След Илинденско-Преображенското въстание се
завръща в Крушево, а през 1904 г., е работник в Битоля■ Уча
ствува в първите работнически социалистически групи, а покъсно е член на БКП. Става член на окръжното ръководство
на ВМОРО е Битоля■ По време на Хуриета участвува в орга
низирането на социалистически клуб в града• След 1918 г. се
установява в София. Умира след 1958 г.

[...] Пролетта става конгрес в с. Смилево, на който Карев
е делегат от Крушовската околия. Там Карев и Никола Ру
сенски са настояли да не се бърза с въстанието, понеже не
навсякъде са готови и не са добре въоръжени. Тези тяхни
изявления били взети на подигравка, като ги нарекли страх
ливци. На това Карев заявил, че на решенията на конгреса ще
се подчини съгласно демократичния принцип. Там по настоя
ването на Сарафов и Лозанчев — Д. Груев се съгласил и така
биде обявено въстанието на 20 юли 1903 год. на Илинден в
Крушовско. Там виждаме Карев начело на въстанието, като
председател на обявената от него Крушовска република, коя
то можа да преживее 12 дена. Избират комисия с функпия
да ръководи града и околията. В нея комисия (комитет) по
ставят един българин, един грък, един влах и един албанец.
Също така поставят една реквизиционна комисия, градска
управа и др. Карев поема председателството на горското Нас
тоятелство, което праща писма до турските села. Праща пис
мо до коджабашията на турското село Алданци, което той да
препрати на другите турски села. В тия писма той обяснява,
че въстанието не е против мирното население, което се по
дканя към мирен труд, а против дерибеите и изедниците. По
лучава отговор от коджабашията на с. Алданци, в което се
поздравляват комитите, на които изказва съчувствието си. Пи
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смото е подпечатано със селския мур и подписа Синам. След
12 дневно съществувание на Крушовската република — пър
вата на Балканите, Крушево бива обсадено от четири страни,
дават се сражения, от които две са по-голямите. Едното на
местността Слива, а другото на Мечкин камен с войвода Питу Гулев, който е убит при отстъплението, и знамето им пада
в плен. Същото знаме заедно с черешовото топче се намират
в музея в Цариград. Някои от четниците биват избити в сра
женията, а някои, ■както и щаба се укриват по горите от където след 3—4 месечно скитане, Карев с 12 свои другари се
прехвърля в Сърбия. От Белград в писмата си до В. Глави
нов запитва дали да дойде в София. Веднага му биде отго
ворено да дойде в София, като му дадохме моя адрес ул. „Ан
тим I“ 46. Една седмица пб-късно той беше вече между нас.
След 10 дена, аз бях командирован от фабриката дето работех
да отида на работа в двореца Враня. Готвейки се за да тръг
на, през нощта, когато Карев си дойде на леглото, а ние и
двамата спяхме на едно легло, което беше за двама, ми съ
общи, че ще трябва да изляза уж на работа на сутринта, а
да се върна, че било необходимо моето отиване в Крушово.
Така и направих. Върнах се, веднага отидох за паспорт, кой
то след обеда го получих, бяха ми дадени инструкции и ве
черта заминах. Посочено ми бе до кои другари да се отнеса в
Крушово, в Скопие до Лазар Главинов, а във Велес до Л а
зар Плавев. Взех със себе си няколко брошури „8-часов ра
ботен ден“ и др. Отидох така в Крушово и в Битоля дето ор
ганизирах по една група, която от своя страна да продължи
организирана дейност и приберат разпръснатите работи и др.
поръчения. Престоях един месец и трябваше да се върна в
София, като донеса и 40 лири, които дадох на Карев в при
съствие на Главинов. С тези пари се тури начало на „Македон
ска социалистическа литература“. В София престоях само 10
дена, след което обратно се завърнах в Крушово. Установих
се на работа в Битоля дето имаше по-добри условия за рабо
та. В Крушово имахме социалдемократическа група от 14 ду
ши, а в Битоля имахме 3—4 групи съставени повечето от учи
тели и ученици. Между учителите бяха Георгиев, Добрев, Сла
вейко Начев и др., а ученици Григор Костов, Юруков и др.
Когато се върнах донесох пак брошури, картички и др., които
дадох в Крушово и Битоля. Така бе започната сериозна ра
бота. Брошурите, картичките и портретите минаваха от ръка
на ръка да се преглеждат и четат [.. .1
Б. м. Б. д.
ЦПА, спомени, необработени. Оригинал. Машинопис. Публ. в друг вариант
В: Борбите в Македония и Одринско 1878— 1912 г. Спомени. С., 1981, с. 567.
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ТОМА НИКОЛОВ ХРИСТОВ

Тома Николов & гроден през 1861 г. в с. Вранещица, Кичевско. Учител е в Битоля, архиерейски наместник в Дебър и,
свещеник в Кичево. Активен член на ВМОРО, преследван от
властта в 'началото на 1903 г. се присъединява към ревизи
онната чета на кап. Тома Давидов. На Смилевския конгрес
участвува като представител на Кичевския революционен ра
йон. След приключването на конгреса е натоварен от револю
ционния щаб да пренесе протоколите от конгреса в София до
Задграничното представителство на ВМОРО. Член на Окръж
ния комитет на Битолския революционен окръг■ През целия
си живот активно участвува в освободителните борби. Уми
ра в 1946 г. в София-

( . . На 18 януари 1903 год. напуснах Битоля и заминах в
чета. От (църквата) „Св. Неделя“ потеглихме няколко души
с войводата Парашкев Цветков, учител по пеене в Битолската гимназия, родом от гр. Плевен. Когато пристигнахме в с.
Смилево там заварихме няколко войводи с четите си: Тома
Давидов, Георги Сугарев, Славейко Арсов, Йордан Пиперка
та. Селото приличаше на четнишки лагер и гърмеше от рево
люционни песни. В Смилево аз се причислих към ревизионна
та чета на Давидова. С Давидовата чета, придружена от ра
йонните чети обиколихме Демирхисарско, Кичевско, Охридско
и Малесията. Навсякъде по селата се държаха беседи да се
готви населението за скорошно въстание.
А пък нощно време селската милиция се обучаваше на во
енни упражнения от Давидова и неговият четник, фелдфебел
от българската армия на име Ангел, родом от Преспа, който
после стана войвода на Преспанския район. А пък в планин
ските села, край Бигла и денем ставаха военните упражнения.
Населението в лицето на Давидова, като български офи
цер, и то с униформа, виждаше българската армия и за туй
с радост и нетърпение очакваше деня на въстанието с вяра, че
ще се освободи Македония от турското робство. Четата на
Давидов като ревизионна на целия окръг, се придружаваше
всякога от районните чети и често пъти ни придружаваха дветри чети, та се образуваше една чета от около 120 человека.
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По полските села се движехме нощно време, а по планински
те — денем, обаче никъде не се яви потеря, защото нямаше
предателство и самото население ни охраняваше1. ..
[...] Отидохме в с. Козичино — Гяваткол2, където беше се
загнездила сръбската пропаганда и имаше учител и свещеник
изпратени от Сърбия. Вечерта на събранието, понеже стана в
училището, аз отказах да отида, понеже като кичевец не мо
жех да търпя и да гледам пред себе си тия сръбски агенти
пратени в чисто български край. Тогава Давидов нищо не ми
каза, че не отидох, но отпосле в един разговор каза ми: „Се
га не е време, когато се готви въстание да раздухваме тия
национални страсти, а всички трябва да ги подведем под ре
волюционното], знаме, а след като се освободи страната, то
гава другите сметки могат да се гледат“.
Тук му е мястото да изтъкна, Давидов, макар и действу
ващ офицер от бълг[арската] армия, но той дойде в Македо
ния не да завладява и рекламира себе си [. . .], да коли и беси
хората от другите националности, дойде да умре за свободата
на тази страна от тур[ската] тирания, а тъй ли постъпиха сръб
ските официални пратеници от външното министерство в Ати
на и Белград, и които довлякоха в Македония чети след въс
танието не за свободата на тази страна, а наедно с турската
паплач да убиват българите и горят селата, както кир Мазараклис във Воденско и [Германос] Каравангели в Костурско.
На връщане от Ръбетинкол при преминаването на р. Велика
за родното ми село Вранещица бяха дошли куриери пожела
ха да го пренесат с обуща на рамо, но той категорически от
каза и си изу обущата и прегази реката дълбока до колени.
Моя милост и двамата ми другари [Христо] Настев и [Лука]
Групчев без никакво стеснение възсядаме куриерите, за да не
газим реката. На срещния бряг заварихме Давидов да си обу
ва цървулите и аз му направих бележка, защо да гази реката
и се изу, когато можеше куриерите-селяни да го пренесат, а
той спокойно ми даде нужния отговор: „доста турците 500 го
дини са ги яздили, и ние тяхни освободители ли трябва да
вършим същото?“. Отговорът беше платен. Вранещани повече
то [бяха] фурн[аджии] в София, та посрещането беше триум
фално и от реката до селото пътя беше от двете страни ох
раняван от сел[ската] милиция и повечето говореха от тях ли
тературно и Давидов се почувствува, като че ли в София [. . .]
От Вранещица потеглихме през нощта за Гол[ямо] Църско
с дошлите куриери, но щом наближихме селото посрещнаха
ни други куриери от същото село и ни съобщиха, че селото
се обсадило от войска. В друго село без предварително изве
стие не можехме да отидем, за туй пренощувахме в с[елските]
кошари на Голямо Църско. Сняг през цялата нощ валеше и
се набутахме по колибите без да можем огън да запалим.
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Давидов се настани в една кошара открита отгоре, а пък
аз и другарите ми отидохме да намерим друга по на завет ко
либа, но и нашата колиба беше открита и цяла нощ зъзнахме.
Заранта отиваме да видим Давидов намерихме го, той сгушен
в шннелката и се разговаря е един четник. Когато влезах и
го попитах: „как прекара нощта?“, той ухилено ми каза: „чу
десно, дядо попе!“ — без да се оплаче от някоя несгода. Аз
приятно се почудих на неговото търпение. Аз не чух някога
да прояви малко поне незадоволство от тоя труден четнически живот. След като обиколихме охридските села придруже
ни от местната чета на войводата Деян прехвърлихме през
балкана и се отзовахме [в] Караорман, където ни посрещна
войводата Та(с]е Христов от Малесията.3 Понеже балканието*,
беше март от Лактине нагоре доста по-голям сняг имаше, та
отпред, няколко куриери.. .**. При едни колиби четата на Тасе
Христов в строй ни посрещна с военни почести. Виждаме в тая
чета един старец на около 60 год. и нещо, оръжеи и вместо
раница носеше на гърба си товарчин (ов[чарска] чанта от ко
жа, която се увива през рамото), не по-малко тежък от 3 кил.
Тоя старец беше бащата на войводата, и когато Давидов се
учудваше на това, войводата препоръча му и двамата си бра
тя по име Цветан и Дойчин, пак четници в неговата чета, па
и жените нелегални се укриваха по колибите на Караорман.
Тогава Давидов като видя цяло едно семейство мъже и жени
комити от умиление се просълзи. През деня се произведе стрел
ба с револвер на 50 кр[ачки] прицел. Давидов даде ми него
вия револвер да стрелям и аз и сам той ми го нагоди, но не
провървя, а ми провървя и ми помогна случайността.
При обиколката на Малесията населението [в този] забу
тан край особена радост изпита. Помислиха си като видяха
български офицер, че това е вече свободно. Храната беше са
мо овни чукани-печени и баници потопени в масло, въпреки,
че Давидов съветваше ги да не правят такива излишни раз
носки, а те отговаряха: „Толкова години тур[ските] дерибейковци по неволя сме ги гощавали, та за вас, нашите братя,
които се мъчат за нашата свобода ще пестим“. Там дойде и
Дримколския войвода Марко [Павлев] с покана да посети и
неговия район — Дримкол, оттатък р. Дрим. Давидов, понеже
не познаваше тези места беше наклонен да отидем, аз както
и войводата Тасе изказахЕме] мнение, че много рисковано е оти
ването там, с толкова голяма чета без да бъдем забелязани
и в такъв случай като ни се хване едничко място ние не ще
имаме възможност откъде да се върнем при една обсада от
войската от Дебър. Близо там, дримколските села са обгра
дени като остров с албански села, опасността беше много ве
* Така е в оригинала.
** Неясен текст.

329

роятна от една обсада. Моето съображение увери Давидов и
решихме да се върнем. Потеглихме от с. Присовяне през [с.]
Червена вода за с. Куратица с усилен ход, минахме с. Ботун,
където престояхме около 1 час и на 14 март заранта в зори
пристигнахме в поменатото село [Куратица]. В това село пла
нинско, само българско, обградено с високи хълмове, естест
вено укрепено, се считахме най-сигурни, затуй и през деня,
сред селото на широка поляна ставаше обучението на четитеи милицията под ръководството на самия Давидов. Вечерта
пристигнаха от Охрид ръководителя на охридския район Ив.
Нелчинов с колегата [Наум] Златарев и Хр. Узунов, който бе
амнистиран от затвора, дойде за в четата. Те донесоха от Ох
рид един товар 70—80 оки риба пастърва за четата и други
армагани. В съботата на 15 март, когато се обучаваха и ние
чакахме с нетърпение вкусния обяд от охридска риба в тепсия, пристигна един четник от село Смилево и съобщи, че е
дошъл със Сарафовата чета. Давидов възкликна от радост,
като разпита кои офицери има с него, а той му каза между
другите и4 Н. Дечев, когото Давидов върнал от границата,
заради некоректното му държане и слабост към пиене, тогава
радостта му се обърна в гняв, и в тоя момент пристига куриер
с известие, че Деян [Димитров] с четата в с. Ърбино е обса
ден от войска и иска помощ. Веднага разпореди Давидов да
се построят четите за поход. Имаше едно, трябваше за похода
да [се] мине дене, преди пладне с една внушителна чета от
80 души, защото с нас бяха Малесийската и Дримкол[ската]
чети, те в случая, се излагаха на голям риск, затуй Тасе вой
вода предложи с неговата чета да земе прохода Сатеска (при
Ботун) за откъм Охрид да не може друга войска, на Дави
лова. . .* тъкмо или пък да не отиваме по правия път, където
има тур[ски] чифл[ик], а да обиколим през план[инска] пътека.
Тогава пристигна и втори куриер с писмо за помощ от Д а
видов и потеглихме направо от Куратица за Ърбино като на
бърза ръка хапнахме от по-преди готвения обяд. Потегли с
нас Ив. Нелчинов и Хр. Узунов, но с приятеля си се убедиха,
че не са готови те за поход и трябва да останат и ги върнах
ме на ч[ас] разстояние. Като се качихме на височината над
Куратица слушаха се гърмежи, куриерът предложи да ни води
по горски пътеки, а не направо през полето. Давидов го за
пита кой е пай-правия път, а той му отговори — полския, но
той е рискован и след 5 мин[ути] почивка потеглихме направо
с „ура“. Навлезли в полето там се появи един пъдарин-турчин от с. Велмей, въоръжен сигурно, като ни видя върна се вселото. Четниците като [го] съгледаха поискаха разрешение от
Давидов да го застрелят, но той не позволи като каза: „ние
* Нечетлив текст.
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с мирно население нямаме работа, а отиваме да спасим на
шите братя в обсада“. И пъдаря преспокойно си влезе в се
лото. Наближихме Оздолени, предният патраул от четата за
легна и откри огън. В Ърбино Деян сполучил да се измъкне
от обсадата с помощта на Кнчев[ската] чета, която като поблизо дошла на време и ударила в гръб аскера и след някол
кочасова престрелка четата се оттеглила до гората, а аскера
се върнал. След привършването на това сражение една част
башибозуци, които били с аскера се връщат по шосето и то
срещу нас. Давидов моментално схвана опасността в случай,
че противника заеме височината при църквичката и гробища
та, изкомандува да се разгъне четата в лява и дясна верига.
Дясната да побърза да хване височината над гробищата, а
лявата да обиколи противника. Десният фланг на чело с вой
вода Тасе Христов и Дримколския войвода [М. Павлев] през
селото с бърз ход се впуснаха да заемат височината над църк
вата. Давидов от центъра с една чета се впусна направо през
една нива да заеме гробищата. Противникът като по-близо до
гроб[ищата] по-скоро заел тази позиция и Давидов щом пре
скочил зад нивата, за да залегне при гроба, един куршум го
поваля. Сражението се водеше и ние всички не знаехме да
неговото убийство. Помежду аз бях в центъра с едно от мом
четата залегнали зад една трапчинка и около нас куршуми,
пък аз гръмнах няколко пъти, понеже всички гърмеха по по
сока на пушечните гърмежи. След като бидоха избити и раз
сечени башибозуците, дадох знак да се сгрупират при църк
вата. Аз се примъкнах от трапа и потеглих направо през една
бейска кула без да подозирам, че в тая кула имало 2—3 су
баши*. Когато станах от позиция и потеглих, един селянин
даваше ми знак да не минавам пред кулата, но аз не допус
ках никакви опасности от селото, особено след свършването
на сражението. Тия субаши, отпосле узнах, че искали да ме
застрелят като ме видели такъв грамада, но случил се при
тях един селянин, бивш слуга в ман[астиря] „Св. Пречиста“,
който ме познал и ги спрял като им казал, че аз съм главатар
на четата, та ако падна убит с бомби кулата ще бъде разру
шена. Това научих след сражението от селяните. Когато оти
дох при гробищата ме посрещна Л[ука] Групчев и със сълзи
на очи ми съобщи, че Давидов е убит. Аз притръпнах и не ми
се вярваше, до когато не го видях. Плакахме всички за него
вото убийство. Дигнахме го, занесохме на с. Оздолени и го
погребахме под едно дъбово дърво с помощта на селяните от
близкото село Слатина с подобающа чест. [В]сички селяни от
с. Слатина начело със селския свещеник Георги присъствуваха [на] погребението на Давидов и горчиви сълзи ронеха. До
* Субаши (тур.) — полицейски чиновник.
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несоха един бинлик около 2 1/2 оки ракия за подкрепа и бог
да прости да се напие четата. Избрахме заместник на Дави
лов — Христо Настев, секретар на четата, временно да ръко
води, до когато се получи нареждане от Окр[ъжния] комитет.
Вечерта вечеряхме в с. Слатино и след малка почивка се от
теглихме над селото в сел[ските] кошари, понеже стоенето ни
в селото бе много рисковано, защото това е разположено в
един дол, където при една обсада всички можеха да ни из
бият. Но с нас се изтегли и цялото население от селото под
страх да не би през нощта [да] дойде войска, за да прибере из
битите пъдари и [да] обсади селото. Убийството стана на 15
март, още нощите [са] студени, па и планинско място, та за
туй семействата се настаниха да спят в кошарите, а четни
ците пред кошарите. Аз, Настев и Л. Групчев, като лежахме
пред една кошара приютени и почнахме да треперим от студ
и гърб с гърб, за да се стоплим. Семейството, което беше в
тази кошара като узна, че ние зъзнем, излезе една невеста с
покриван и ни го предлага да се покрием с думите: „Братя,
на ви покриван да не ви студи, защото вие за нас се мъчите“.
Ние разбира се й благодарихме и й отказахме да го приемем,
защото тя децата си откри, за да се ние покрием. Понеже два
дни и две нощи се в движение и не бяхме спали, затуй оста
нахме да денуваме в кошарите, а главно чакахме резултат от
сражението да не би да дойде войска с башибозук да нападне
мирното население, което беше се приютило под наше покро
вителство. Заранта още в зори хванахме позиция на 3 високи
чукари, които доминираха над селото и чакахме да дойде вой
ска и се сражаваме. Към пладне ни съобщиха от селото по
ставени селяни да караулят, че пристигнала 1 рота войска и
ние я очаквахме на чуките за сражение, обаче войската като
се качи над селото и няколко залпа изгърмя само и се върна,
сигурно виде нашите добри позиции и не се реши да ни ата
кува. Само няколко читаци взели за храна и набили един се
лянин и си отишли. След обяд ние потеглихме за с. Брежани
по планински кози пътеки. Пътем на няколко места срещахме
няколко групи селски чети въоръжени с мартини и кремъклии
пушки някой с балтии и идещи на помощ като узнали, че Давидовата чета е обсадена при с. Оздолени. Каква мила карти
на и трогателна представляваха тези въоръжени селяни, кои
то бяха решили да дойдат на помощ. Този случай много ме
трогна и колко ми стана лек четническия живот като видях
тоя силен дух в селяните и казах в себе си: „ето народ за кой
то заслужава да се умира“!
Късно вечерта пристигнахме в с. Брежани и щом отседнах
ме на квартира селския ръководител ни съобщи, че получил
известие от Йордан Пиперката, който бил над селото с 80 ду
ши да му изпратят храна. Йордан Пиперката потеглил да се
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притече на помощ. Съобщихме на Пиперката за станалото и
той се върна.
От с. Брежани на другата вечер заминахме през Ресенско
за с. Смилево. Когато отидохме в с. Круше научихме от се
ляните, че имало нареждане от ресенския войвода Славейко
Арсов във всяко село по 11 души милиция да бъдат готови, при
първо повикване да се явят въоръжени на определено място.
Когато отидохме в Смилево намерихме Славейко Арсов с че
тата и от него узнахме, че като се пръснало слух, че Давило
вата чета е обсадена наредили като първа помощ да замине
Пиперков с четата и милиция, в случай на нужда да потегли
и Славейко Арсов с четата и милиция, затуй и такова нареж
дане имало. Там намерихме и поручик Стойков дошел със Сарафовата чета. По нареждане от Окръжния комитет прие ръ
ководството на Давидовата чета той, а пък аз напуснах чета
та и заминах със Славейко Арсов [в] Ресенско като четник.
Като обиколихме няколко села в Ресенско пак се върнахме в
Смилево на почивка. Смилево беше най-сигурен пункт за по
чивка на четите от Битолско, Демирхисарско, Охридско и Кичевско, пък и гостоприемните смилевчани не можаха да стоят
без чети в селото, като че ли глухо им стояло селото без чета.
От обиколката из Ресенско с|хванах, че Славейко Арсов,
който по-преди беше бърз и нетактичен, станал добър орга
низатор и съобразителен и добре беше организирал района си.
Той беше вникнал в душата на селяните. За пр[имер] в с. Ехла, когато пристигнахме заранта преди осем и се настанихме
на квартира, аз изморен побързах да поискам от домакина
да ми направи кафе, обаче Славейко другарски ми забеляза,
да не искам защото знаят селяните що ни е нужно и те сами
ще изпълнят дълга си, тъй като им е неприятно да им се ис
ка, както що правели турците. Бележката му беше права.
Страстната седмица пред Великден на Велики четвъртък, ко
гато се върнахме със Славейко Арсов в Смилево намерихме
Георги Попхристов, член тогаз на Окръж[ния]комитет в Би
толя, изпратен с мисия да произведе една анкета с Йор[дан]
Пиперката, едно оплакване срещу него от неговия район. Ка
то представител на окръжния район от голямото началство и
понеже имаше работа с един Пиперка, буйна натура и див,
за да бъде с по-голям авторитет като власт пожела да бъде
придружен от няколко души въоръжени сили начело със Сла
вейко Арсов, аз, Спиро Олчев, [Христо] Узунов и [Никола] Кокарев като свита на Георги Попхристов. Потеглихме от Сми
лево вечерта на самия ден Велики четвъртък, като се изкачих
ме при ман[астира] „Св. Петка“, над Смилево, и седнахме да
си починем блесна пред нас селската църква осветена поради
нощното бдение на св. Страстний и блещукащите вощеници
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из селските сокаци в амфитеатралното Смилево, когато оти
ваха богомолците на църква.
Тази картина мене ме жегна и аз като духовно лице по
чувствувах една празнота в себе си, че съм се отдалечил от
църквата. Така с душевна тъга на сърцето, след почивката
потеглихме за с. Баница. Напред вървеше Славейко Арсов,
а след него ние. Нощта беше тъмна като рог, па и малко ро
са почна да пада. В тъгата си аз за утеха вземах Георги Попхристов под ръка и почнахме приказки за миналото в Бито
ля и после затананикахме „О майко моя, родино мила.. . “, тол
коз повече, че се считахме сигурни на това планинско място,
където турски крак не стъпваше, защото се считаше за комитско гнездо тази местност. Обаче предпазливият Арсов не за
късня да ни каже: „Няма ги тези пусти турци да припукат
отнякъде, та тогава ще ви видя халът“. Ние млъкнахме и
влязохме в редицата.
Пристигнахме в с. Баница, където отседнахме малко на
почивка. Аз по навик се изух, за да си омия възпалените кра
ка. Като ме видя Славейко гневно извика: „Мамка им на те
зи турци, как няма от някъде да се появат, та да видим как
се бяга с боси крака“. Аз му се изсмях, но прав беше, защото
тъй ставах разхалтен. От Баница всички се качихме на коне
и потеглихме за с. Слоещица, където беше определена сре
щата с Йордан [Пиперката]. На тръгване паднаха от коня Узу
нов и Кокарев, които не бяха свикнали да яздат на коне, та
тук падна един смях. Като отидохме в с. Слоещица обаче, къ
дето предполагахме, че Пиперката ще ни посрещне, не го на
мерихме. Питаме селяните за него, те като че ли нищо не зна
ят. Ние почнахме да се съмняваме, защото селяните някак си
не бяха спокойни, а плахо се държаха. Схванахме, че тук има
нещо, което селяните крият и не смеят да ни кажат. Почнахме
да се споглеждаме един с други, а Арсов почна да се нервира,
а пък мен ме наду смях. Георги Попхристов като началство се
държеше хладнокръвно, но цвета на лицето му се меняваше
като на хамелеон. А най-после един от ръководителите селя
ни, под строг секрет ни съобщи, че Пиперката бил в селото с
четата в друга махала и, че селото било обиколено от четата.
Тогава ние Схванахме каква е работата и, че ние сме като
мишка в клопка. Недоверчивият Пиперка като узнал пак от
селяните, че отива анкета от окръж[ния] комитет и то с въо
ръжена сила, взел всички предпазителни мерки, за да не бъ
де убит, когато пък у нас, нито мисъл такава имаше. Толкоз
повече, че един войвода с няколко четници в тая анкета и то
като Арсова, буен темперамент, но като разбрал, че и аз съм,
се поуспокоил. Най-после реши се аз да му пиша писмо като
негов близък приятел, за да дойде без да се бои. Писах му,
да бъде спокоен и на моя отговорност да дойде без да се бои
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от нещо. Като получи моето писмо дойде, но не сам, а с ня
колко четници, от които няколко поставени на пост около къ
щата, където бяхме на квартира, а трима със себе си, всички
с пълни пушки. И като влезе при нас не седна свободно на
постеля, както бяхме ние, а на стол и пушките, както той и
придружаващите го четници здраво ги държеха. Като забеляза Георги тази сгъстена атмосфера постъпи много тактично;
като благовидна форма мъмри го за неговата постъпка, едно
временно пак с един език като началство изтъкна неговите
кусури, за които имаше оплаквания с предупреждение да се
въздържа занапред от такива слабости. След официалният
разговор после се разположихме и на другарски начала поч
нахме да си приказваме. Тогава Пиперката си се изказа: „ако
не беше дякона, аз нямаше да дойда при вас, защото няма^х
вяра“.
СЛУЖБА В СМИЛЕВСКАТА ЦЪРКВА

От с. Слоещица пак се върнахме в Смилево в зори на вто
рия ден Великден. Георги си замина в Битоля, Арсов [за] Ресенско, а пък аз останах в селото, където беше дошъл на по
чивка районния войвода Парашкев Цветков с цялата чета. Аз
все още не можех да се успокоя, за дето бях отдалечен от
църквата в тия тържествени] празници. Затова намислих да
служа литургия на третия ден Великден и съобщих моето на
мерение на ръководното тяло, на което стоеше начело Георги
[Чуранов], бащата на Козма Георгиев. След размена на ми
сли с районния войвода се реши да служа и да се черкува
четата. Взеха се от селската милиция нужните мерки за ох
рана на селото и на третия ден Великден, 1903 г., в зори въ
оръжен с четническо облекло отидох в църквата, оставих си
дрехите в олтаря и се облякох в свещенически] одеяния и за
едно със селските трима свещеници отслужи се търж[ествена]
и бож[ествена] литургия. Четата пристигна строена под ред
начело с войводата си, който носеше офиц[ерската] куртка от
Давидов, и застана в редица в десна страна на църквата. Цър
квата както и притвора буквално беше препълнена от селя
ните, пък и много ученици от битол[ската] гимназия, както и
много битолчани бяха дошли на гости нарочно, за да видят
четн[иците] и се нарадват. След църковния отпуск като раз
дадох нафората, пак надянах оръжието и влязох в редицата
на четата и с песни революционни по улиците почнахме да
правим визити. Тоя ден за смилевчани, както и за всички присъствуващи беше истински Великден, защото се чувствуваха
напълно свободни под знамената на въоръжените сили на ор
ганизацията. Особено Смилево в туй време се считаше като
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интернационално място от тур[ската] империя. Тук беше глав
ният пункт на организацията, където се складираха съестни
припаси, муниции, медикаменти и други потребни неща за че
тите от няколко околни райони — Демирхисарско, Ресенско,
Преспанско, Охридско и Кичевско. По самото географско по
ложение на селото разположено при ребрата на Бигла и оби
колено само с чисти българ[ски] села с изключение на цинцар[ското] Гопеш беше запазено. При туй и смилевчани мало и
голямо мъжко и женско бяха всецяло предадени на делото.
Един кираджия смилевчанин на име Павле с 2—3 коня всеки
ден циркулираше между Битоля и Смилево с товарени коне
материали за четите. Там най-спокойно почиваха четите, там
имаше и болница за болни и ранени четници и пак смилевчанки служеха като милосърдни сестри. Гостоприемството в Сми
лево беше пословично. Славейко Арсов прав беше да направи
бележка на домакините където бяхме на квартира за дето ни
сложиха вечеря от 3—4 порции, като им каза че не сме за
първи път, що ни гощават тъй, а ние често пъти идем тук и
се обърна и ми каза: „тук са чудни хората, една овца имат
за добиване на мляко колкото за децата, те това мляко го
пазят за нас“. Ръководителното тяло начело с Георги, бащата
на Козма Георгиев, бяха хора природно надарени с гъвкав
ум и разпоредителност. Много изкусно маневрираха пред тур
ската власт и населението и здраво държава селото. В Сми
лево не се яви нито едно предателство. След като отказах на
предложението на Битол[ския] окръжен комитет да приемам
войводството на някой район, даде ми се карт-бланш, с която
чета искам да се движам. След 2—3 дневно стоене в Смилево
поисках да обиколя Кичевско, придружен от Васил Попов от
Стара Загора и Ицо Сугарев, брат на Георги Сугарев, които
се намираха на почивка в Смилево, заминах за Кичевско при
войводата Арсо Мицков от Подвиз. Много интересен беше
Васил Попов — истински хъш. Пушката му покрита манлихера, я пазеше чиста като очите си и никому не даваше да
я пипне с ръка. Ако някой от нас или от селяните пожелае
да я хване, за да я разгледа, защото беше рядкост тогава та
кава пушка, той отговаряше „пушка и жена не се дава в дру
га ръка“. Иначе беше чуден комита и веселяк безстрашен и
небрежен към себе си. Не беше лишен от гадинки, които му
правеха удоволствие, когато ги ловеше. И когато му кажеха
защо не се преоблича по-често да се изчисти, той отговаряше:
„комита, ако няма гадинка, той не е комита“. Един ден преди
Гергьовден срещнахме се с Арса Мицков в Подвиз. При него
беше секретар на четата Димитър Спространов, интелигентно
момче с гимназиално образование и много скромно, затуй и
Арсо беше много доволен от него. Аз бях с намерение оттук
да отида при [Янаки Янев] Накето [в] Горна Копачка и [да]
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обиколя този район, но се получи писмо от Окръжния коми
тет скоро да заминем за Смилево на конгрес. Радостта беше
неописуема за всички ни, защото знаехме, че тоя конгрес що
се свиква е по въпроса за въстанието. За да отидем по-скоро
решихме да пътуваме с коне дене и ноще. Нареди се по оп
ределения маршрут във всяко село да има коне готови за
сменяване. В навечерието на Герг[ьовден] потеглихме от с.
Подвиз през с. Бърждани, Свинища, Козница и Белица, раз
пореждането навсякъде беше изпълнено. На отиване по гергьовденски обичай закичихме пушките си с гергьовденска зе
ленина и пристигнахме в с. Спростране, тъкмо когато излизаха
селяните от църква. Като ни видяха, че ние пътуваме денем
и окичени със зеленина за момент почувствуваха се напълно
свободни и ни посрещнаха с „ура“ и песни. „Славно време,
славен час в бой за свобода!“. След малко почивка в с. Спро
стране, пристигнахме в с. Велмевци около обяд, където всред
селото виеха кръшни танци под звуковете на гайди и щом вля
зохме в селото пак с песни и ура бяхме посрещнати и обси
пани с китки от здравец. Тук обядвахме и потеглихме през
селата покрай Бигла и пристигнахме на заход слънце в с. Боища. Това село приличаше на четнически лагер, защото ця
лата чета на Пиперката и милицията беше поставена тук за
охрана на конгреса. Като ни видяха нас на коне, с пушки на
рамо и укичени със зеленина извикаха „ура!“ и се почна пак
песента „Славно време, славен час в бой за свобода!“ Ентуси
азмът беше неописуем от всички, защото всички знаехме, че
ще се вдига въстание с пълна вяра, че ще бъде край на ти
ранията и начало на свободата. Само Алексо, родопец, четник
от Давидовата чета, после Демирхисарски войвода с една иро
ния каза ни: „какво да им правя на турците що ги няма, та
сте тръгнали като коледари посред бял ден на коне“. След
малко почивка и весел разговор с шеги, върнахме конете, по
стегнахме се и поочистихме и потеглихме така смиреномудрено за Смилево, за да се представим пред голямото началство.
Щом пристигнахме до ман[астира] „Св. Петър“, там ни по
срещна писмо и пропусквателна парола на определено място
на влизане в селото, където ни посрещна други пост и ни пре
даде на квартирната комисия, която ни настани в една къща
на квартира. Пристигнахме ние към 10 ч. вечерта, обаче ця
лото село беше будно. Във всички къщи светеха ламби и пе
сни революционни се чуваха, а пък по улиците, гъмжило от
въоръжени хора — четници и селска милиция за охрана и
пазене на реда.
Щом научил Даме [Груев], че съм дошъл, пратил един чо
век веднага да отида да се видим. Като отидох при него на
мерих там [Анастас] Лозанчева и [Борис] Сарафова. Срещата
ни беше сърдечна и задушевна. Даме и Лозанчев започнаха
22. Илииденско-Преображенско въстание
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да примират от смях като ме видоха с оръжие и препасан с
патрондаш. Обаче аз, ядосан на Лозанчева, който вместо да
ме изпроводи по канал в България той ме изпрати в горат,а
казах му: „Сушко, и ти дойде при мен“. Цялата нощ до зори
не можехме да заспим от сладки приказки. Конгресът беше
открит в деня на Гергьовден. На другия ден 24 април (7 май
н. с.) събрахме се на конгреса. Там се запознах с Костурските войводи и Лер[инските] войводи — Кляшев и пр. Тогава ви
дях се и с моя колега иеродякон Евстатий, наречен бомбад
жията, защото той бил предназначен за тази цел, само че той
носеше още попска шапка, а пък аз калпак. В конгреса аз
бях приет като делегат от Кичево, понеже избрания за такъв
Ванчо Сърбака не се яви, при туй никой не познаваше Кичевско по-добре от мене, а тамошният ръководител по лични
амбиции не ме избрал, защото при обиколката с Давидов на
правиха му се забележки за някой своеволия.
Конгресът заседаваше в един доста голям салон на една
къща в горната махала до гората за всякаква евентуалност.
Охраната на конгреса беше доста осигурена, не само от
към Демирхисарско и Ресенско, но и откъм Гопеша от ме
стните чети смесени с милиция. На конгреса имаше предста
вители на Битолски окръг. Обстановката в заседателната за
ла беше повече от скромна. За бюрото на конгреса имаше ед
на обикновена проста четвъртита маса без покривка и ня
колко стола плетени, колкото за членовете на бюрото. Освен
столовете имаше 2—3 пейки за сядане на делегатите, а повече
от тях седяха на пода подпрени на пушките един до друг. От
нелегалните делегати — войводи повечето бяха брадати и го
логлави всички. Председател на конгреса беше Д. Груев, а
подпредседатели — Лозанчев и Сарафов. Секретари бяха П а
рашкев Цветков и Георги Попхристов. Доколкото помня ни
какъв парламентаризъм нямаше, а просто едно събрание въ
одушевено от една идея, една мисъл и за туй образцова дис
циплина владееше и всякой по ред изказваше своето мнение,
без някакви прения или апострофирания.
С оглед на подготовката на всякой район по доклада на
представителите по отделно почна да се разисква въпроса за
въстанието. От представените доклади по въоръжението пър
во място заемаше Костурско, второ Леринско, Преспанско и
Ресенско, трето — Битолско, Демирхисарско, Кичевско и Ох
ридско, а най-слабо Прилепско. Първите райони бяха снабде
ни с гръцки пушки „гра“, благодарение на съседството с Гър
ция и Южна Албания, където достатъчно имаше гръцки пуш
ки в турското население, заграбени като трофеи от гър[цко]-турската война.5 Кичевско и Битолско, както и Охридско бяха
въоръжени повече с мартини, фабрикувани в Тетово, които
след стрелба засег правеха, а Прилепско най-назад беше ос338

танало. Всичко това, като се взе предвид се яви едно мнение
от представителите на слабо въоръжените райони — да се от
ложи въстанието. Но понеже въпроса беше предрешен от Об
щия конгрес състоял се в Солун на 1 ян[уари] 1903 г., на който
Лозанчев присъствувал като представител на Бит[олски] окръг
и се съгласил за въстание, а след неговото завръщане имаше
нареждане във всички райони да се приготовляват за въсч тание тази година, като се известиха чужденците чрез до
машните да си дойдат, а на дошлите не им се позволи да се
завърнат, та затуй не можеше да се отлага въстанието, защото в случая се излагаше авторитета на организацията. Има
ше упреци от много делегати срещу Лозанчев, за дето прибър
зано без да вземе мнението на околните се съгласи да се вди
га въстание. Но костурчани, леринци и ресенци бяха за въс
танието. Най-после всички се съгласихме за въстанието, защото не можеше вече назад да се връщаме след като беше се
агитирало в полза затова, и трескави приготовления се пра
веха навсякъде и се излагаха някои опасности, че в случай
че не се вдигне въстанието да не би [да] настъпи реакция в
населението и [да] се открие път за афери, които да напако
стят повече на организацията. След [изказването на] няколко
делегати се тури точка на тоя въпрос и се реши от всички да
стане въстанието. След [това] дойде въпроса за времето и да
тата на въстанието. Някой от делегатите настояваха колкото
е възможно по-скоро да стане въстанието, даже през май, оба
че аз и други делегати се противопоставихме, толкоз рано да
се вдигне под съображение, че няма достатъчно време, особе
но в някои места, където всичко [е] привършено [за прехрана],
за туй предложихме да се не зимат реколти. Но тоя въпрос
като не можахме да дойдем до общо съгласие се реши дг( се
предостави времето и датата да определи Генералният щаб,
но не по-рано от м. юли. Подир това се пристъпи към избор
на Ген[ерален] районен щаб. За Генерален щаб се избраха еди
нодушно Дамян Груев, Лозанчев, Сарафов, а за запасни Г.
Попхристов, П. Ацев, Л. Поптрайков. Освен туй, взе се реше
ние към Генералния щаб в резерва да се причислят и по-видни дейци намиращи се в София, като се имат предвид Гьорче.
Петров, Пере Тошев, [Христо] Татарчев, Христо Матов, Дел
чев и пр. След туй се реши легалните околийски комитети да
станат нелегални Горски началства за ръководене на въста
нието, като се избраха и лицата във всяка околия под името
Околийски щабове.
Решенията на конгреса се реши да се препратят с едно ли
це в София. За такова лице избраха мен, понеже не представ
лявах някоя боева сила, за да бъда полезен във време на въс
танието.
Във време на конгреса почнаха печални известия да идат.
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Кланетата на тур[ците] а Битоля, атентата в банката в Солун
и убийството на Делчева. Всички тия бяха не малки удари,
защото каналите се затвориха от Солун, където имаше скла
дирани материали, особено гилзи за патрони. Също и от Би
толя се затвори канала за доставка на хранителни продукти
и др. материали. Всичко, каквото беше складирано в с. Смилево, се свърши от конгресистите и четите пребиваващи в
Смилево, дотолкоз всичко се изчерпа, щото книги цигареви и
тютюн не остана и когато бяхме под селото със Сарафов и
Груев донесоха ни един тутун, черен като тор, а пък [в]место
цигарева книга употребихме вестник за пушене на цигари. То
гава казах на Сарафов: „това е вместо екстра цигари „София“.
За доставка на храни изпратиха Пар. Цветков с четата в битолските села да достави храна. Като си заминаха делегатите
и четите останаха Сарафов и Дамян Груев в Смилево. На 1
май потеглиха по канал за София с протоколите от конгреса
написани с обикновенни цифри без шифър.6
Б. м. Б. д.
НБКМ — БИА, ф. 789, необработен. Оригинал. Ръкопис.

БЕЛЕЖКИ
1 В ръкописа липсват страници за началото на 1903 г., а някъде има
двойна номерация и допълнителни приложени бележки. В настоящата пуб
ликация началния текст е взет от друг ръкопис.
2 Планинска местност на изток от пл. Бигла и на юг от горното те
чение на р. Църна с център Смилево.
2 Планинска местност на север от Струга граничи с Дебърската кааза.
4 Авторът греши малкото име на Дечев. Със Б. Сарафов е дошъл в
Битолско портупей юнкер Димитър Дечев.
5 Пролетта на 1897 г.
6 Спомените за пренасянето на протоколите от поп Тома Николов са
публикувани В Илинденско-преображенско въстание. Сборник статии и
документи. С., НСОФ, 1968, с. 187—202.

ХРИСТО Н. ПАСХОВ

Христо Н. Пасхов е родом от Битолски Демирхисар- Бил
учител и участвувал като четник в Илинденско-Преображен<ското въстание в Демирхисарско. Починал към 1938 г. в София.

Демирхисар (Битолски) е оная част на Битолския вилает,
която обхваща всички села от Смилево до град Кичево, раз
положени в полите на Илинската, Велмешката, Пространската, Беличката, Баба и Лубен планини, а така също обхваща
и част от Крушовската котловина. Към Демирхисар се числя
ха следните села: Цер, Сълп, Мало Илино, Мало Църско, Го
лямо Църско, Пространи, Велмевци, Голямо Илино, Железнец,
Доленци, Бабино, Базерник, Зашле, Радово, Сопотница, Суво
Гърло, Жван, Мренога, Слоещица, Вирово, Церово, Лесково,
Боища, Бараково, Вардино, Градище, Журче, Острилци, Прибилци, Сладуево, Единаковци, Света, Кочища, Ново село, Растоица, Ракитница, Белче и Слепче — всичко около 40 села,
управлявани от прибилския нахиямюдюрин, чието седалище
бе в село Прибилци. Горепоменатите села влизаха в Демирхисарския революционен район.
След Смилевския конгрес (5 май 1903 г.), към края на съ
щия месец със специален куриер се получиха окръжни нареж
дания от Революционния щаб, в които се казваше: назначе
ните горски началства веднага да напуснат домовете си и да
се присъединят към районните чети. Назначените легални и
нелегални избраха помежду си районно началство съгласно
предписанието на Революционния щаб, увеличиха районната
чета и се започна с по-оживена работа за подготовка на въс
танието. На първо време ревизираха се всички села, влизащи
в Демирхисарския революционен район, направи се оглед на
оръжейните складове и пр.
Няколко дена преди Илинден се получи вест от Щаба, с
която се съобщаваше деня на въстанието. Наредено беше да
тата да бъде съобщена на населението в навечерието на са
мото въстание, обаче голямото оживление, което беше настъ
пило между по-първите хора, даваше да се досещат мнозцв^,
де е близко деня на въстание. След получаване нареждането
за въстание, още същия ден районното началство в пълния си
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състав потърси и се срещна с Щаба. Срещата стана в с. Льорека, Ресенско. От Щаба получихме подробни упътвания от
предстоящите задачи. На другия ден, през Бигла, се завър
нахме в нашия район и в Боичката планина при щабната ко
либа срещнахме нашата районна чета. От тук всички заедно
се опътихме за Горни Демирхисар и се настанихме в с. Го
лямо Илино, дето стана първото съвещание на районното на
чалство. Заминахме за с. Пространи, където ни очакваше го
лям наплив от четници. Тук в черковния двор в присъствие
на множество народ, при изгрева на слънцето стана тържест
вено освещаване на Демирхисарското революционно знаме.
След освещаването, начело със знамето потеглихме за с. Велмевци, където бяхме причакани от голяма навалица народ,,
между който имаше много въоръжени четници. Започнаха да
бият черковните камбани. Упътихме се към черквата и от
черковния амвон бе обявено въстанието. Всред селото стана
разпределение на въоръжените сили на четите и още същата
вечер всяка една от четите получи своята задача. Задачите
бяха следните:
1. Блокиране на село Прибилци от районната чета под ръ
ководството на районното началство.
2. Нападение на Брезовския пост.
3. Унищожение на Церския пост.
4. Нападение на с. Сълп и сълпската кула.
5. Нападение на селото Кочища.
6. Селото Ново село и пр. и пр.
При залез слънце от село Велмевци се отправихме за из
пълнение на задачите си. Районната чета заедно с началст
вото потеглихме за село Прибилци. Като минахме през село
Железнец излезна целия народ, за да ни посрещне. Всички
хора бяха се наредили около моста на река Черна (извора) и
чакаха да ни видят. Падна мрак и четата продължи по шо
сето за Прибилци. Беше вече полунощ, когато наближихме се
лото и спряхме. Направихме малка почивка и след това за
почнахме мълком да приближаваме селото. Наоколо цареше
мъртва тишина. В селото беше тъмно. По къщите не се за
белязваше никаква светлина. Допускахме, че турците бяха
узнали предварително за нашия план и че са взели нужните
мерки. Започнахме обход. Наредено бе без даден сигнал ни
кой да не открива стрелба. Не мина много време и първият
сигнал бе даден от войводата Йордан Пиперката и всички от
крихме огън. Турският аскер, взел позиции пред самото село»
откри залпов огън по нас. Турците стреляха и от прозорците
на къщите. Сражението се ожесточи, почнаха силни викове и
псувни от двете страни. От време на време се чуваха викове
на деца и жени, които бяха ужасени от това, което ставаше.
Изведнъж тъмнината на полето се разкъса от пламъците на
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запалените къщи в близките турски села. Горяха Кочища и
Ново село. След миг пламнаха и Чатлаковите воденици, кула
та Жван, така че цялото село и полето наоколо се освети. Чу
ха се сигналите на турската военна тръба. Не закъсня да от
говори нашата четнишка тръба надута от войводата Димитър
Дечев. Смутени, турците преустановиха своя огън. Те помисли
ха, че срещу им са „московци“. От селото долитаха силни ви
кове: „Дурунус бе кардашлар, не истерсънъз!“ (Спрете бе
другари, какво искате!). Стана тихо. Зората пукваше бавно и
ние взехме неусетно да се оттегляме в гората до село Жван.
От там потеглихме за село Бабино, където ни завари изгрев
-слънце.
След малка почивка ние бяхме на път за Горни Демирхисар, за да узнаем какво е станало с Брезовската кула, селата
Сълп и Цер. Минахме през Доленци и завихме нагоре към
Ябел. Като се изкачихме на височината съгледахме, че Бре
зовската кула бе запалена, през нощта четниците бяха успели
да избият всичкия аскер и бяха преобърнали кулата на пепел.
Направихме малка почивка до запалената кула и след то
ва продължихме да се движим по шосето. По Сухо поле не
се забелязваше никакво движение. Като стигнахме до мест
ността Загора, бяхме капнали от умора. От тук вече ясно виж
дахме село Сълп. Наоколо не се забелязваше никакво дви
жение. Слънцето печеше много силно. Станахме и покрай по
лите на Лубен се опътихме за село Цер. Като стигнахме до
църквата ,,Св[ета] Петка“, цялото население, мъже, жени и
деца, беше излязло да ни посрещнат. Започнаха да бият чер
ковните камбани. В селото спряхме да си починем, защото умо
рата беше голяма, пък и юлското слънце силно печеше. Тур
ските войници, които се намирали в селото, досещайки, че се
готви нещо, още през нощта, задигат със себе си това, което
са могли и избягват в близкото село Сълп. Оставените от аскера провизии и дрехи са били прибрани от нашите четници.
Взе се решение районната чета заедно с районното начал
ство да останем деня и вечерта в Цер. Тук с развято знаме
празнувахме Илинден. В селото беше голяма радост. Цялото
село живееше с първия трепет на отдавна желаната свобода.
Тук узнахме, че село Сълп е било още блокирано от въста
ниците, които не са давали възможност на аскера да излезе
от селото.
На другия ден потеглихме през Сълбското поле и минахме
покрай обсаденото село Сълп. Четниците от обсадата бяха
взели позиции по хендеците около самото село. Преди пладне
пристигнахме в село Голямо Църско. Селяните от селото, както и от Мало Църско, бяха избягали в гората и в близките се
л а — Пространи и Велмевци, опасявайки се от аскера и ба
шибозука от турското село Сълп. Пренощувахме тук с цялата
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районна чета. Пропуснах да кажа, че в Демирхисарското ра
йонно началство влизаха: Йордан Силянов Пиперката, Дими
тър Дечев, поп.Кузман от с. Бабино и аз, Христо Н. Пасхов.
През нощта пристигна бърз куриер от Кичевско и донесе ве
стта, че кичевският войвода Арсо е бил обсаден в село Карбуница. Реши се да минем през село Кладник. Денят беше хубав
и слънцето печеше силно. През Балкана и през село Кладник
стигнахме в село Карбуница. Веднага се даде заповед да хва
нем позиции на местността Гюргевица. Окопахме се, развяхме
знамето и открихме огън по аскера и башибозука, който дър
жеше обсадата на селото. Другите, като видяха, че ние сме
на Гюргевица, обърнаха пушки и с чест огън започнаха да
ни обстрелват, като не закъсняха с бърз устрем да атакуват
нашата позиция. Започна се кръвопролитно сражение.
От към гр. Кичево на тълпи пристигаше турски аскер. Н а
шият народ неопитен и некален в сражения с редовна войска,
показа чудеса от храброст. Боят от минута на минута ставаше
по жесток. Слънцето издигнато високо жулеше непоносимо.
В разгара на боя турския бабаит, известния по нашите
места Сефер ага, за да насърчи турците, които се бяха сму
тили от нашия въоръжен отпор излезе от позицията си и ра
зярен като див звяр с пушка в ръка се впусна към нас. Той
тичаше сред град от куршуми и то в посока дето гордо се
развяваше нашето революционно знаме. Четникът Пено стана
от позицията, взе верна мушка с пушката си и с един куршум
катурна Сефер ага, който се сгромоляса като откъснат грозд.
Аскерът като видя, че бабаитинът-ага се беше сгромолясал,
започна да отстъпва. После турците са разправяли: 200 души
аскер да паднеше, само Сефер ага да беше останал жив. Се
фер ага беше голям кръвопиец на християнското население в
нашия край.
През време на боя войводата Арсо, заедно със своята че
та, бе успял да се оттегли към Балкана и се спаси.
Като отстъпиха турците, ние се заехме със събиране на
нашите убити, чийто трупове пренесохме и погребахме до цър
квата ,,Св[ета] Петка“ в село Кладник. В сражението на Гюр
гевица ние дадохме 16 скъпи жертви, повечето от тях бяха
млади момчета от Горни Демирхисар — от Цер, Голямо Църско, Мало Църско, Пространи и др. Тук загинаха Пено от
град Одрин, Марко Ангелов и Блаже Алексов от село МалоЦърско, Спиро Бурев и Ангеле Зеленков от с. Цер, Мате от
с. Кладник. Имената на другите не мога да си спомня.
На 25 сутринта се даде разпореждане въоръжените селя
ни да останат по селата си, за да ги пазят от евентуални на
падения, като за боеви ръководител им се изпрати по един стар
четник от районната чета.
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Въоръжените сили на Битолски Демирхисар възлизаха н&
повече от хиляда души.
Още същия ден районното началство с една чета от около
200 души се отправихме за Долни Демирхисар и при село Боища се срещнахме с Революционния щаб. На щаба направихме
доклад за положението и за станалите събития в нашия ра
йон. Тук бяхме информирани за положението и събитията в
Ресенско, Битолско и Крушевско.
Разделихме се с щаба и заминахме за с. Бабино. Тук се
нареди следното: селата Бабино, Слепче, Велмевци и Жван
да бъдат хранителни пунктове, където ще се приготовлява
храната в казани и хляб в няколко фурни. Всички зеленчуко
ви градини се взеха под ръководството на въстаниците, като*
зеленчука с товари се разпращаше по селата, където станеше
нужда.
През първите дни на въстанието турците не посмяха да*
излезат вън от къщите си, а камоли вън от селото, така че
всичкия добитък: говеда, овце, кози, коне и пр., с една реч
всичко, което се намираше неприбрано, остана на разположе
ние на въстаниците. Тогава турските села разполагаха с го
лям брой жива стока. През тази година реколтата беше мно
го добра. Въстанието завари цялото поле, а особено Долни
Демирхисар, пожънато и на кръсти прибрано. Вършенето ощене бе започнало. В Горни Демирхисар не беше още пожъна
то. Наредено беше да слязат работни ръце от планинските
села (мъже, жени) и да започнат с вършитбата по турските
ниви (особено чифлика в Жван). Така овършаното жито пре
возвахме в планинските села, където винаги се чувствуваше
липса.
Въстанието бе в разгара си. В селата Бабино и Велмевци
опитни хора пълнеха гилзи. Узнахме, че град Крушево е бия
в ръцете на въстаниците, но не мина много време и започнаха
да долитат тревожни известия, че големи маси турски аскер*
с артилерия, под командата на Бахтиар паша, са били запо
чнали да се струпват около гр. Крушево. За да следим по от
близо, това което щеше да става около Крушево, решихме да
се завърнем обратно в Горни Демирхисар.
Минахме през Илинската, Велмешката и Пространската*
планини и стигнахме в местността Скакало, близо до село
Белица, от тук възлязохме нагоре по каменистите върхове,,
над село Голямо Църско и спряхме в местността Свинища и*
Грънчарец. От тук ясно виждахме шосето, което води от Кру
шево през Цер за Кичево, а така също и селата Цер, Сълп,
Голямо и Малко Църско.
Не мина много време, получихме известие, че град Крушевое бил в пламъци и че след кръвопролитно сражение е бил прев
зет от войските на Бахтиар паша, и че част от войските, стру
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пани около Крушево са сб упътили през крушовските села Дивяци, Арилпево за Демирхмсар. През един от последните дни
на месец август, привечер, една авангардна част от турския
аскер се натъкнала близо до местността Коприндол, над се
лото Цер, на местната Церска чета и бива посрещната със
залпов огън. Четниците са помислили, че пред себе си имат
шепа аскер. Аскерът залегнал и открил огън. Не минало мно
го време и селската чета под напора на главното турско ядро
се е оттеглила в гората. Тук било избягало цялото население
от селото, опасявайки се от жестокости. Турците нахлуват в
Цер и заколват пред прага на къщите им няколко останали
немощни старци. Така загинаха поп Спиридон, Кочо Бурев и
.др. Като не можаха да намерят други, на които да излеят своя
та жестокост, разярените турски пълчища почнаха да палят
къщите. Падна мрак и не се виждаше нищо. Над село Цер
започнаха да се издигат гъсти кълба от дим. След миг се по
казаха езици от пламъци, които се сляха и издигаха на голе
ми височини. Цялото село обхванато от пламъци гореше през
нощта като голяма запалена главня. Гореше китния, „белокаменния“ Цер, гордостта на Демирхисар! Сърцата ни се свиха
от тъпа болка. Макар и доста мъчно, поради това, че къщите
на Цер бяха каменни, турците успяха да преобърнат Цер в
пепелище. Селото броеше повече от 200 къщи.
Ние от Грънчарец с тъга наблюдавахме големите езици от
пламъци, които стопиха хубавия Цер.
Капнал от умора, налегна ме дрямка. След миг бях събу
ден от незабравимия войвода Димитър Дечев с думите: „Хвър
ли последен поглед към Цер, който след миг стана пепелище
и, ако останеш жив, да разправяш, че Цер загина като Б а
так, погълнат от пламъците, които ще родят желаната сво-бода!“
Цяла нощ наблюдавахме огнената стихия, която стопи гор
достта на Битолския Демирхисар! Някои капнали от умора из
позаспаха по места.
Пукна се зората и слънцето изгря. Долу в низината над
•село Цер, се издигаше пушек. Огнената стихия бе извършила
своето опустошително дело. Новият ден от Цер намери само
жалки остатъци. Не се забелязваше никакво движение от хо
ра; също и движение на аскер не можехме да забележим. По
сле от с. Сълп излязоха жетвари-цигани и циганки. Те оти
доха по турските ниви, за да жънат.
Разменихме мисли за начина, по който би се помогнало на
церани; предстоеше ни на първо място да се погрижим за под
слон и храна. Към пладне щеше да се изпрати една група от
десетина опитни честни хора и то хора, които познаваха мяс
тото, да се приближат неусетно до Цер и да се научат подроб
но за станалото. Избраха се няколко решителни и опитни мом
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чета, дадоха им се нужните наставления и когато се тъкмяхаг
да поемат вече надолу, Йордан Пиперката скочи и пожела да
води групата. Познавайки неговата буйност, съветвахме го да
остане с нас. Обаче той бе непоколебим в своето решение.
Малката група начело с Пиперката потегли. Слязоха в поле
то към Загора и по полите на Лубен планина поеха за Цер,,
от местността гдето бяхме ние, до Цер, имаше около 2—3 ча
са път. Измина определеното време и очаквахме тяхното за
връщане. Обаче те все не идваха. Слънцето се наклоняваше
за залез и ние се приготвихме за път, защото не искахме нощ
та да ни завари в тази местност. Напуснахме Грънчарец и се
отправихме за местността Свинища между селата Пространи
и Голямо Църско. Чухме последователно няколко топовни гър
межа. Тичешком заехме местността Кръст и успяхме да забе
лежим, че Пиперката и другарите бяха обсадени и се водеше
сражение. Заехме набързо позиции по височината и открихме
чест огън. Турците започнаха да обстрелват и нас като от вре
ме на време пращаха и по някои топовен изстрел. С топоветестреляха повече, за да всеят страх. С настъпването на нощтасражението се ожесточи още повече. Обсадените четници се
държаха здраво. С наша помощ те успяха в тъмнината да си
пробият път и да напуснат позициите, които бяха хванали в
хендеците всред полето, до керемитчийницата между селата
Сълп, Цер и Църско.
Като се мръкна гърмежите престанаха от двете страни. Са
мо от време на време се чуваха гласове на изгубени в тъм
нината четници. Упътихме се за село Пространи, което бе на
близо. Като наближихме селото дочухме плачове, жени с кан
дила в ръце бяха тръгнали да ни присрещат. Четниците се
бяха пръснали в тъмнината и на групи се прибираха. Нареди
се всички четници да се съберат на селския площад, за да се
направи проверка и да се види, кои са загинали. Спасените
четници съобщиха, че в сражението паднал войводата Йор
дан Пиперката заедно с четниците Кузман Тодоров от Баби
но и Георги Петров Пуловски от с. Мало Църско. Всички са
паднали в хендеците близо до керемитчийницата, всред сълпското поле.
В с. Пространи беше настанен много народ от околните се
ла. След сражението в планината мнозина от четниците се
бяха пръснали в различни посоки. Някои бяха отишли дажедо Велмевци. Близките на четниците, които не се явиха в Про
страни, помислиха, че са загинали и взеха да ги оплакват. П
в Пространи имаше струпано много народ, стана цяла олелия.
Решихме по тъмно да се отправим за с. Велмевци.
Тук заварихме същата картина както в Пространи; канди
ла по улиците, плачове от жени и деца, търсещи своите близ
ки. Срещнахме се с другари въстаници, които след сражение
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то бяха- дошли направо във Велмевци. И те потвърдиха име
ната на известните вече наши жертви. Въпреки умората, ре
ши се още през нощта да се приберат труповете на убитите
другари. След като си починахме малко, с няколко коня при
ближихме се с голяма предпазливост до мястото дето стана
сражението, изкарахме труповете на шосето, товарихме ги на
коне и по тъмно ги докарахме във Велмевци в селската черква.
В това сражение Битолски Демирхисар загуби своя именит
войвода Йордан Пиперката.
На другия ден селото Велмевци бе в траур. Малката черк
ва, където бяха изложени труповете на загиналите въстаници
се огласяше от плачове на жени и деца. Народът се точеше
към селската черква, за да се поклони пред жертвите на на
родната свобода. Всички със стиснати устни и светли очи се
погледвахме и като че ли не искахме да повярваме това, което
видяхме.
Йордан Пиперката мъртъв!? Пиперката студен труп!? Ни
кой не искаше да повярва! Но уви, той бе вече безжизнен
труп! Човекът, безстрашният комита и пъргавият като коза
Йордан, лежеше безмълвен пред нас.
Нареди се смъртните останки на Йордан Пиперката и на
неговите другари да бъдат погребани в братска могила. За
целта се избра едно високо място всред една нива. Поради
толемите заслуги на Пиперката взима се решение погребение
то да стане по тържествен начин. И за да се даде възмож
ност да присъствуват на него и селяните от околните села, то
-се отложи за другия ден.
Четниците бяха настанени по къщите, където си отпочи.ваха.
Същият ден подир обяд от Долни Демирхисар се получи
вест, че по джадето от Битоля е било забелязано движение на
големи отреди турска войска. Получихме също известие за
движение на аскер откъм Охридско. Даде се нареждане вси
чки въстаници да се стегнат за път. С погребението оставихме
да се разпореждат селяните от с. Велмевци. Поехме за близ
кия Велмецки балкан. От тук възлязохме на върховете на
Пространската планина и се установихме на връх Ветреник.
От тук се виждаше цяло Демирхисарско и Охридско. Ветре
ник е най-високия връх на Пространската планина. Отидохме
в село Мраморец (Охридско) където заварихме много въста
ници заедно с охридското районно началство и някои от во
йводите. Спомогнахме им с хляб, понеже ние носехме това
ри. В Мраморец престояхме два дни, после по Яма през с.
Белица пак през Пространската планина слязохме във Вирово, където престояхме няколко дни. Научихме се, че в село
Боища е бил Революционния щаб, упътихме се за там и на
14 септември, Кръстовден, късно вечерта имахме среща с ща
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ба. Село Боища представляваше цял боеви лагер (множество
четници, дошли от различни райони, пълнеха селото).
На другия ден бе 15 септември, един от хубавите есенни
дни. Подир пладне започнаха да се носят слухове, че сме били
обсадени. Не закъсняха да пристигнат куриери, които потвър
диха тези слухове. Откъм Жван е било забелязано движение
на турски войски. Други куриери съобщиха, че откъм манас
тира „Св. Петър“ е бил забелязан да се движи аскер от Боичкият балкан (там бяха битолските чети). Куриер съобщи,
че откъм Охридско също е било забелязано движение на вой
ски. Турците бяха решили на всяка цена да хванат дирите
на Революционния щаб и да го унищожат. Даде се заповед
да напуснем селото и да се опътим към с. Лесково. Обаче
скоро подир това получи се вест, че в реката под село Леско
во и в гората се бил укривал аскер. Турците ни бяха от всич
ки страни здраво обсадили и започнаха да стесняват обръча.
Даде се заповед до падане на нощта от наша страна да не се
открива огън.
Беше пладне. Слънцето издигнато високо на небосвода гре
еше със своите златни лъчи цялата околност и изведнъж тур
ците от всички страни откриха огън. Над с. Церово турците
бяха открили една чета. Ние всички се пръснахме на малки
групи из Боичката и Церовската планина. Откритата чета от
кри чест огън по турските обсадни вериги и се започна лют
бой. Не закъсняха да се обадят и турските топове, които бяха
•окопани до Топличкия манастир „Св. Никола“.
Четниците от откритата чета отговориха с бомбов огън.
Взривовете и пукота на бомбите изплаши турците, които въп
реки зова на тръбата (борозана) за пристъп, останаха непо
движни по заетите позиции. Започнахме да очакваме падане
иа нощта, за да скъсаме обръча, който здраво ни бе притис
нал от вси страни. Бомбовия огън, открит от четите толкова бе
изплашил турците, щото от тяхна страна започнаха да прет
•стават и пушечните гърмежи.
Настъпи нещо тайнствено и величествено и със своите
тъмни позиви ни даде възможност на групи с голяма пред
пазливост, да излезем от обръча. Ние, които бяхме с Рево
люционния щаб, успяхме да се прехвърлим в Смилевско, въз
лязохме на планината Бигла и от тук все по тъмно поехме за
Ресенско.
Войската през нощта се бе изтеглила и се бе настанила в
полето между селата Боища и Вирово. Тук през нощта бяха
наклали много огньове, които светеха като светулки по поле
то. На другата сутрин, 16 септември войската прибрала тру
повете на убити войници и се бе изтеглила.
На 17 септември се върнахме близо до Смилево и се на
станихме в един дол на изгорения балкан. Получихме от ща
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ба инструкции и потеглихме през Лесково за своя район Демирхисарско. В сражението при Боища от нашите въстаници
бяха паднали следните: Велян Рапов от Голямо Илино, Кочо
Василев Борозановски от Мало Църско, Велян Грашина от
с. Бабино и едно момче от Пространи. Разпоредихме се за
прибирането и погребването на падналите въстаници.
От Лесково потеглихме за Вирово, Слоещица и от тук за
Бабино. Вечерта тук се срещнахме с члена на Революцион
ния щаб Анастас Лозанчев. Той даваше наставления на насе
лението да не предава оръжието и се грижеше за неговотоскладиране.
То бе в края на септемврий и още същата вечер се раз
делихме и Лозанчев заедно с Матлиев и група четници зами
наха за Брезово, за да вземат мерки и приберат оръжието.
Аз с няколко четници заминах за с. Железнец и се настанихме
в местността Гълъбова вода, над селото. Аз тук реших да
очаквам другарите, които бяха заминали за Брезово. На дру
гия ден към пладне от към Сухо поле и Брезово чухме гърме
жи. Тук групата предвождана от Лозанчев бива предадена н
нападната от войски дошли от Прибилци. Лозанчев тук се бе
ше спасил като по чудо. В това сражение, което бе последно
през въстанието загинаха Сотир, войвода от Брезово, Д. Мат
лиев от гр. Охрид и неколцина четници. Вечерта при нас до
втасаха неколцина ранени в сражението четници, които пре
вързахме, а после заминахме за Голямо Илино и се настаних
ме в балкана над селото.
Въстанието бе към своя край. Четниците започнаха да се
прибират по домовете си. Прибра се в своето село и поп Кузман, член на (районното) революционно тяло. Напразно упот
ребих усилия да го склоня да не прави това. Наскоро след
неговото прибиране в село Бабино, един ден, когато се за
връща от Битоля, където е ходил, за да се информира за по
ложението, на шосето близо до Прибилци, залавят го прибил*
чани и го убиват по жесток начин.
Останал сам аз потърсих щаба и в село Слоещица наме
рих Даме Груев, който беше с няколко четници. Тръгнах с
тях. Настъпи месец октомври. В нашата гора се събрахме:
Даме Груев, Георги Сугарев, дякон Евстатий, аз и няколко
души четници. Движехме се около Смилево, манастира „Св.
Петър“ и Боичките кюмюрджийници. После почнахме наново
да спохождаме селата като се явявахме на верни другари.
След сражението в Брезово четниците започнаха да се при
бират по домовете си. От другарите Димитър Дечев замина
със Сарафов за България и по пътя биде убит. Както казах
вече, убиха и поп Кузмана и от районното началство жив ос
танах само аз.
Настъпи влажна и студена есен. С Даме останахме само
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неколцина и продължихме с голяма предпазливост да посе
щаваме отново селата и постепенно нашата реорганизационна дейност стигна до Охридско и Кичевско. Благодарение на
опитността на Даме Груев, успя се да се организират много
селища. Образуваха се и нови чети: Сугарев — за Демирхисар
и Битолско, Узунов за Охридско. Аз и дякон Евстатий при
дружихме Даме при ревизионната обиколка из районите. Ме
сеците октомври, ноември, декември, януари и февруари пре
карахме с голяма мъка, понеже се движехме само по балка
ните. Турците бяха плъзнали по селата и полагаха големи
усилия, за да ни унищожат.
В началото на месец февруари Даме влезна в Битоля и
се срещна с тамошните ръководители. Тогава аз с дякон Евстати се движехме в Демирхисар. Получихме сведение от Д а
ме Груев да заминем в село Логоарди, Битолско, за да се
срещнем и продължим обиколката. На 19 февруари 1904 го
дина в с. Логоарди срещнахме се с Даме и заминахме за Би
толско, Леринско, Ениджевардарско. Тук се разделихме с не
го и ние заминахме с една местна чета за село Кованец, Гевтелийско. Преминахме Вардара при село Гявато и продължи
хме, придружени от местни чети, през Гевгелийско, Струмишко, Пиянечко, Малешевско и на 30 май 1904 година прехвър
лихме границата.
Даме замина за Тиквеш, за да се срещне с Пере Тошев.2
София, 10 юли 1931 г.
ЦДИА, Ф. 771, оп. 1, а. е. 88, л. 2— 15. Оригинал. Машинопис.

БЕЛЕЖКИ
1 Спомените са записани от Боян Мирчев
2 След раздялата Дамян Груев отива в Прилепено, където заедно с
Пере Тошев участвуват през втората половина на май 1904 г. в Прилеп
ения конгрес.

ДНЕВНИЦИ И СПОМЕНИ ЗА ИЛИНДЕНСКОПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ, СЪХРАНЯВАНИ В
АРХИВИТЕ И НЕВКЛЮЧЕНИ В СБОРНИКА

I. Централен държавен исторически архив
1. Ангел Секулов Янкулов
2. Антон Василев Шкоклев
3. Антон Стефанов Шалев
4. Биляна Трифонова
5. Георги Попхристов
6. Вълчо Петков Василев
7. Димитър Атанасов Думбалаков
8. Димитър Янев Димитров
9. Иван Димитров Шишков
10. Илия Костадинов Докторов
11. Кера Панайотова Маджарова
12. Лазар Делев
13. Лазар Наумов Божинов
14. Наум Томалевски
15. Петър Ацев Тасев
16. Петър Вангелов Поганчев
17. Станка Евтимова Чаева
18. Толе Кръстев Ташев
19. Трайко Кузов Данданов
II. Централен партиен архив при ЦК на БКП
1. Антон Евтимов Кецкаров
2. Георги Попхристов
3. Иван А. Майнолов
4. Иван Георгиев Куюмджиев
5. Мано Филев Кочев
6. Милан Дамянов
7. Михаил Попкочев
8. Михаил Чаков
9. Никола Г. Казанджиев
10. Никола Петров Русински
11. Росен Петров Чорбаджиев
12. Рафаел Вълчанов Тодоров
13. Христо Ангелов
14. Христо Минков Джуров
15. Христо Попантов
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III. Български исторически архив при народна библиотека
„Кирил и Методий“

1. Александър Евтимов
2. Александър Иванов Александров
3. Александър Попов
4. Алексей Калайджиев
5. Ангел Диамандиев
6. Ангел Димитров Лавчиев
7. Ангел и Димо Урумови
3. Ангел Попкиров
9. Ангел Янкулов
10. Антон Гарский
11. Антон Евтимов Кецкаров
12. Антон К. Арнаудов
13. Ан. Лозанчев
14. Ан. Панайотов Чешмеджиев
15. Анастас Сп. Разбойников
16. Апостол Христов Фръчовски
17. Атанас Василев Данайлов
18. Атанас Тодоров
19. Атанас Христов
20. Биляна Трифонова
21. Богой Симеонов
22. Божана Стефанова
23. Васил Данайлов
24. Васил Джуглов
25. Васил Николов
26. Васил Шанов
;
27. Владимир Бояджиев
28. Владимир Коруев
29. Вълчо Ибришимов
30. Вълчо Сариев Петров
31. Георги Грудев Шереметев
32. Георги Димитров
33. Георги Желязков Яръмов
34. Георги Иванов Делов — Пилата
35. Георги И. Дойчинов
36. Георги Минков
37. Г. Михалчев и Г. Градинаров
38. Георги Петков
39. Георги Тенев
40. Г. Чакъров
41. Гинка Пеева
42. Дамян Калфов
43. Дикран Талеосян
44. Димитър Груев
45. Димитър Карев Стоянов
23.

Илинденско-Преображенско въстание
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Димитър Катерински
Димитър Кръстни
Димитър Кудев
Димитър Нашев
Димитър Славков Георгиев
Димитър Стамболов Вълков
Димитър Ст. Даков
Димитър Щильонов Бекриев
Димитър Янев Текнефезов
Димо Николов
Димо Янков
Донка Проданова Попова
Д. Ташев
Д. Трандафилов
Д. Шопов и П. Драгулев
Елена Хр. Ганева
Захарин Шумлянска
Златка Георгиева
Иван Грудев
Иван Димитров
И. Йосифов
Иван Кайков
Иван Качиканов
Иван Кенов
Иван Кюлев
Иван Орманджиев
Иван Панайотов
Иван Потиров
Иван Станков Маказчиев
Илия Иванов Робов
Кирил Христов Совичанов
Козма Поганчев
Костадин Бахаров
Константин Кондов
Кръстьо Лазаров
Лазар Димитров
Лефтер Мечев
Милан Звездов
Марин Д. Чолаков
Михаил Икономов
Найден Минев Бъндев
Никола Вранчев
Никола Данайлов
Н. Долапчиев
Никола Лулчев
Никола Панайотов Димов
Н. Т. Гюмюшев
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93. Павел Гачев
94. Павел Генадиев
95. Павел Ковачев
96. Панайот Воденичаров
97. Панайот Лазаров
98. Пандо Сидов
99. Петър Ацев Тасев
100. Петър Чолаков
101. Ради Стоянов Инджов
102. Сл. Чакъров
103. Ставро (Кръстьо) Калабуров
104. Станко М. Разбойников
105. Стефан Аврамов
106. Стефан Чолаков
107. Стилян Тошев
108. Стойо Вълчев Костов
109. Стоян Калоянов
110. Таньо Стоев
111. Тодор Аврамов
112. Тодор Атанасов Хвойнов
113. Тодор и Лефтер Мечев
114. Тодор Петков
•115. Тодор Попадамов
116. Толе Тошев
117. Тома Бакарджиев
118. Тома Кърчов
119. Туше Делииванов
120. Христо Ангелов
121. Христо Георгиев Кръстев
122. Христо Димов
123. Христо Караманджуков
124. Христо Коцев
125. Христо Настев
126. Христо Пасхов
127. Христо Симидов
128. Христо Тенишев
129. Чавдар Димитров Чавдаров
130. Щилян Кръстев
131. Янаки Гочев
132. Яни Попов
133. Янко Караколев
1.
2.
3.
4.

IV. Тракийски научен институт
Георги Василев
Димо Янков
Петко Тодоров
Руси Вълчанов Тодоров
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5. Стоян Едрев Магриотов
6. Стоян Янков Куркунчев
7. Тодор Георгиев Жеков
V. Окръжен държавен архив в Благоевград
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Иван Чучулайн
Лазар Томов
Мария Андонова Измирлиева
Никола Янчовичин
Тего Иванов Куюмджиев
Христо Минков Джурев
VI. Окръжен исторически музей в Благоевград

1.
2.
3.
4.

Апостол Попстаматов
Лазар Томов
Симеон И. Константинов
Симеон Попконстантинов и Христо Киров

VII. Окръжен държавен архив в Бургас
1. Лефтер Русинов Мечев
2. Росен Петков Чорбаджиев*
* Част от спомените са издирени, записани и предадени от Иван
манджиев и Борис Мирчев.

