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П охвално е за нашата македоно-българска общественость, че и от
печатването на настоящата книга става съ народно участие и помощ ь.
Така стана и съ първата книга отъ мои спомени, както е посочено въ
самата нея.
С ъ благодарность посочвамъ тукъ имената на дарителит-Ь, всички
ж ивущи въ но вия свЬтъ, но останали п р и въ р за н и към ъ каузата на
поробена М акедония.

1. Аджиевъ Георги отъ с. Екшису, Леринско ;
живущъ въ Индианаполисъ, Инд., Съед. Щ ати
Д о л а р и 100
2. Алексовъ Ангелъ отъ с. Селце, Прилепено ;
живущъ въ Йънгстаунъ, Охайо, Съед. Щ ати
»
20
3. Анастасовъ Х ристо отъ с. Турйе, Костурско ;
живущъ въ Сентъ Луисъ, Мисури, Съед. Щ ати
»
100
4. АндрЬевъ Мичо отъ с. Горно Дупени, РЬсенско ;
живущъ въ Спрингфилдъ, Охайо, Съед. Щ ати
»
50
5. Атанасова Ката отъ с. Неволяни, Леринско ;
живуща въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
»
2
6. Ацевъ Димитъръ отъ с. БрЬзница, Свети Врачко ;
живущъ въ Торонто, Онт., Канада
»
50
7. Ацевъ Петъръ отъ Скопйе ;
живущъ въ Ф ортъ Уейнъ, Инд., Съед. Щ ати
»
100
8. Банскалиевъ Борисъ отъ с. Мосомище, Неврокопско ;
живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щ ати
»
10
9. Бекташъ Миланъ отъ Прил’Ьпъ ;
живущъ въ Гери, И нд., Съед. Щ ати
»
5
10. Битовъ Лазаръ, по родители отъ с. Габрешъ, Костурско
живущъ въ Торонто, Онт., Канада, въ честь на
баща с» Никола Битовъ и д^до си (баща на
съпругата му) Атанасъ Лазовъ, живущъ въ
Ф ортъ Уейнъ, Инд., Съед. Щ ати
»
1.500
11. Бундевъ Вангелъ отъ с. Янковецъ, Русенско ;
живущъ въ Алтонъ, Илиноисъ, Съед. Щ ати
»
50
12. Василева П. Фания отъ с. Екшису, Л ер и н ск о;
живуща въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
»
2
13. Василевъ Кирилъ отъ с. Дреновени, Костурско ;
живущъ въ Гранить Сити, Илиноисъ, Съед. Щ .
»
50
14. Георгиева Урания отъ Леринъ ;
живуща въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
»
1
15. Георгиевъ Василъ отъ с. Радойна, Охридско ;
живущъ въ Гери, И нд., Съед. Щ ати
»
5
16. Главчевъ А ндонъ отъ с. Черешница, Костурско ;
живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щ ати
»
100
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17. Григоровъ Михайлъ отъ с. Богданци, Гевгелийско ;
живущъ въ Синсинати, Охайо, Съед. Щ ати
18. Гриевъ Смиленъ отъ Беровско ;
живущъ въ Синсинати, Охайо, Съед. Щ ати
19. Даниловъ Никола отъ Радовишко ;
живущъ въ Лосъ Анжелесъ, Калиф., Съед. Щ .
20. Димитровъ Анастасъ отъ Буфъ, Леринско ;
живущъ въ Барбертонъ, Охайо, Съед. Щ ати
21. Димитровъ Любенъ, Индианаполисъ, Инд., Съед.
Щ ати ; родомъ отъ Битоля.
22. Дотинъ Никола отъ Аеринъ ;
живущъ въ Спрингфилдъ, Охайо, Съед. Щ ати
23. Дошева Султана отъ Суровичево ; Кирилъ и Викто
рия Казакови — Кирилъ по родители отъ Зел ениче, Леринско, а жена му отъ Суровичево ;
живущи въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
24. Дурато Майкъ отъ с. Гопешъ, Битолско ;
живущъ въ Ийстъ Сентъ Ауисъ, Илиноисъ,
Съед. Щ ати
25. ЕфТимовъ Х ристо отъ Струга ;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
26. Золумовъ Никола Гировъ отъ Софлу, Тракийско,
по родители отъ с. Габрешъ, Костурско ;
живущъ въ Торонто, Онт., Канада
27. Ивановъ Бориславъ отъ Неврокопъ ;
живущъ въ Индианаполисъ, Инд., Съед. Щ ати
28. Ивановъ Йонче отъ Жупа Селце, Дебърско ;
живущъ въ Лосъ Анжелесъ, Калиф., Съед. Щ ати
29. Илиевъ Анастасъ отъ с. Арменско, Леринско ;
живущъ въ Дитроитъ, Мич., Съед. Щ ати
30. Иловъ Стоянъ отъ с. Велгощи, Охридско ;
живущъ въ Гери. Инд., Съед. Щ ати
31. попъ Исаковъ Аспарухъ Д -ръ, по родители от Емборе, Кайлярско ; живущъ въ Кентонъ, Охайо,
Съед. ш ат и
32. Ичкаровъ Методи отъ Пятеле, Леринско ;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
33. Карговъ Андонъ отъ с. Екшису, Леринско ;
живущъ въ Дирборнъ, Мич., Съед. Щ ати
34. Кемпъръ Н ада и Монти, ■
— мжжа американецъ,
съпругата по родители отъ Дупени, Русенско ;
живущи въ Спрингфилдъ, Охайо, Съед. Щ ати
35. Ковачевъ Георги1, по родители отъ Воденъ ;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
36. Колянови Никола и Лена отъ Мокрени, Костурско ;
живущи въ Синсинати, Охайо, Съед. Щ ати
37. Коневъ Борисъ отъ с. Варошъ, Прил^Ьпско ;
живущъ въ Йънгстаунъ, Охайо, Съед. Щ ати

38. Костовъ Георги отъ Баница, Леринско ;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
39. Котевъ Димитъръ отъ Кономлади, Костурско ;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
40. Краевъ Кирилъ отъ Екшису, Леринско ;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
41. Кръстамовъ Глигоръ отъ Екшису, Леринско ;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
42. Кръстеви Стефанъ и Поликсена отъ с. Дупени,
Русенско ; живущ'и въ Спрингфилдъ, Охайо,
Съед. Щ ати
43. Кузманова Мария, живуща въ Гери, Инд., Съед.
Щ ати — въ паметь на съпруга си Х ристо
44. Кръстовски Димитъръ отъ с. Габрешъ, Костурско ;
живущъ въ Торонто, Онт., Канада
45. Лазовъ Атанасъ отъ Ш естеово, Костурско ;
живущъ въ Ф ортъ Уейнъ, Инд., Съед. Щ ати
46. Лейковъ Л азаръ отъ Ш естеово, Костурско ;
живущъ въ Ф ортъ Уейнъ, Инд., Съед. Щ ати
47. Македоно-българска източно-православна църква
« Свети
Г еор ги »,
Торонто,
Онт.,
Канада
48. Македонска Патриотическа Организация « Тодоръ
Александровъ », Йънгстаунъ, Охайо, Съед. Щ ати
49. Македонска Патриотическа Организация « Бащинъ
Край », Гранитъ Сити, Илиноисъ, Съед. Щ ати
50. Македонска Патриотическа Организация « Братя
Миладинови », Лосъ Анжелесъ, Кал., Съед.
Щ ати
51. Македонска Патриотическа Организация « Победа »,
Торонто, Онт., Канада
52. Македонска Патриотическа Организация « Победа »
— Женската Секция — , Торонто, Онт., Канада
53. Македонски Патриотически Организации « Победа »
и « Правда », Торонто, Онт, Канада
54. Македонска Патриотическа Организация «Прил'Ьпъ»,
Стилтонъ, Пенсилвания, Съед. щ ати
55. Македонска Патриотическа Организация «Родина»,
Гери, Инд., Съед. Щ ати
56. Манова София отъ с. Мокрени, Костурско; живуща
въ Синсинати, Охайо, Съед. Щ ати
57. Марковъ Благой отъ с. Габрешъ, Костурско; ж и
вущъ въ Торонто, Онт., Канада
58. Марковъ Спасъ отъ с. Бр'Ьзница Петричко ; ж и
вущъ въ Торонто, Канада
59. Мелановъ Никола отъ Кономлади, Костурско; ж и
вущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щ ати
60. Миленковъ Георги, живущъ въ Лосъ Анжелесъ,
Кал., Съед. Щ ати
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61. Миленковъ Йонче отъ Битоля;
живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щ ати
62. Мирчевъ Асенъ, по родители отъ Прил’Ьпъ;
живущъ въ Лосъ Анжелесъ, Кал., Съед. Щ ати
63. Михайловски Методи, по родители отъ Велесъ;
живущъ въ Лосъ Анжелесъ, Кал., Съед. Щ ати
64. Михайловъ свещ. Василъ, по родители отъ Битоля;
живущъ въ Торонто, Онт., Канада
65. Михайловъ Никола Фотовски, по родители отъ
Др"Ьновени, Костурско; живущъ въ Торонто,
Онт., Канада
66. Мицевъ Никола отъ Баница, Леринско;
живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щ ати
67. х. Мицевъ Стоянъ отъ Суровичево;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
68. х. Мицевъ Х ристо отъ Суровичево;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
69. Мишевъ Стефанъ отъ Скопйе;
живущъ въ Флинтъ, Мич., Съед. Щ ати
70. Наумова Анастасия отъ Битоля;
живуща въ Барбертонъ, Охайо, Съед. Щ ати
71. Наумовъ Василъ отъ Кономлади;
живущъ въ Барбертонъ, Охайо, Съед. Щ ати
72. Николовъ свещ. Георги отъ Крушово;
живущъ въ Дитроитъ, Мич., Съед. Щ ати
73. Николовъ Живко отъ Леор'Ька, Русенско;
живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щ ати
74. Низамовъ Х ристо отъ Янковецъ, Русенско ;
живущъ въ Индиаполисъ, И нд., Съед. Щ ати
75. Палчевъ Енди отъ Косинецъ, Костурско ;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
76. Пандовъ
Благой
отъ
Д р ’Ьновени,
Костурско ;
живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щ ати
77. Папазовъ Божинъ отъ с. Желево, Костурско ;
живущъ въ Торонто, Онт., Канада
78. Петрови Ф оти и Спаса отъ с. Зелениче, Леринско ;
живущи въ Синсинати, Охайо, Съед. Щ ати
79. Пешовъ Никола отъ Церово, Леринско ;
живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щ ати
80. Поповъ Антонъ отъ с. Бр^зница, Петричко ;
живущъ въ Синсинати, Охайо, Съед. Щ ати
81. Поповъ Димитъръ отъ с. БрЪзница, Петричко ;
живущъ въ Синсинати, Охайо, Съед. Щ ати
82. Поповъ Мишо отъ Битоля ;
живущъ въ Лосъ Анжелесъ, Кал., Съед. Щ ати
83. Прентовъ Йонче отъ с. Велгощи, Охридско ;
живущъ въ Гери, И нд., Съед. Щ ати
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84. Ралевъ Л азаръ
отъ с. Габрешъ, Костурско ;
живущъ въ Торонто, Онт., Канада
85. Ристовъ Борисъ отъ с. Сапотско, Русенско ;
живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щ ати
86. Спасовъ Цене отъ Битолско ;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
87. Спахиевъ Георги отъ Неврокопъ ;
живущъ въ Ф ортъ Уейнъ, Инд., Съед. Щ ати
88. Спиртови Кочо и Р оза — респективно отъ с. Мок
рени, Костурско и отъ с. Зелениче, Леринско ;
живущи въ Синсинати, Охайо, Съед. Щ ати
89. Ставревъ Иванъ отъ с. Дупени, Русенско ;
живущъ въ Спрингфилдъ, Охайо, Съед, Щ ати
90. Стефовъ Киме отъ с. Кривени, Русенско ;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
91. Сугарева Д ейзи, живуща въ Гери., Инд., Съед. Щ ати
— въ паметь на съпруга си Х ристо ;
92. Талевъ Траянъ отъ Битоля ;
живущъ
въ
Акронъ, Охайо, Съед,
Щ ати
93. Тасевъ Х ристо отъ ПрилЬпъ ;
живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щ ати
94. Тесови Кирилъ и Катерина отъ с. Мокрени, Костур
ско ; живущи въ Синсинати, Охайо, Съед. Щ ати
95. Тодоровъ Димитъръ отъ Крива Паланка ;
живущъ въ Йънгстаунъ, Охайо, Съед. Щ ати
96. Трайковъ Стоянъ отъ с. Н ередъ, Леринско ;
живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щ ати
97. Филевъ Атанасъ отъ Охридъ ;
живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щ ати
98. Филевъ Илия отъ Охридъ ;
живущъ 1въ Гери, Инд., Съед. Щ ати
99. Филиповъ Анастасъ отъ с. Арменско, Леринско ;
живущъ въ Дитроитъ, Мич., Съед. Щ ати
100. Христовъ М етоди отъ Прекопана, Костурско ;
живущъ въ Дитроитъ, Мич., Съед. Щ ати
101. Христовъ Тодоръ
отъ с. Гявато, Битолско ;
живущъ въ Гери, Инд., Съед. Щ ати
102. Христовъ Христо
живущъ въ Лосъ Анжелесъ, Кал., Съед. Щ ати
103. Цицковъ Михайлъ отъ с. Екшису, Леринско ;
живущъ въ Индианаполисъ, Инд., Съед. Щ ати
104. Чалевъ Кирилъ отъ Екшису, Леринско ;
живущъ въ Индианаполисъ, Инд., Съед. Щ ати
105. Чаневъ М етоди отъ с. Острово, Воденско ;
живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щ ати
106. Чачови Филипъ и Н ада, респективно отъ Кондороби
и отъ Мокрени ; живущи въ Синсинати, Охайо,
Съед. Щ ати
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107. Чачови Х ристо и Дана отъ Кондороби, Костурско ;
108.
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114.
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живущи въ Синсинати, Охайо, Съед. Щ ати
Чикодревъ Коле отъ Екшису, Леринско ;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
Чукалевъ Никола отъ РЬсенъ ;
живущъ въ Дитро'итъ, Мич., Съед. Щ ати
Чукалевъ Тодоръ отъ Р^сенъ ;
живущъ въ Алтонъ, Илиноисъ, Съед. Щ ати
Янчулевъ Андонъ отъ Прил-Ьпъ ;
живущъ въ Стилтонъ, Пенсилвания, Съед. Щ ати
Симеоновъ М'ихайлъ отъ с. Тресонче, Гостиварско ;
живущъ въ Торонто, Канада ;
Личинъ Василъ отъ с. Българска Блаца, Костурско;
живущъ въ Ф ортъ Уейнъ, Инд.
Цафаровъ Лазаръ отъ с. Смърдешъ, Костурско ;
живущъ въ Торонто, Канада ;

ИВАНЪ МИХАИЛОВЪ

Тежкото време, въ което живЬемъ, пъ лно съ неизвестности, нала
га публикуването на книги като настоящата, даже ако тЬ биха б и ли
само сухо свидетелство предъ бждещето.
Т у к ъ се говори за македонското освободително движение отъ 1919 г.
до смъртьта на Т од оръ А ле к с а н д р о въ (1 9 2 4 г.). В ъ р х у тогавашното
положение на М акедо ния и нейната борба срещу потисничеството чуж
дестранната преса писа едвали не колкото и за епохата на Илинденското
възстание.
Н е знам ъ дали на нЪкой др угъ се е случвало да пише изложение
отъ рода на настоящето при такава липса на материали. Главниятъ
и зво ръ е моята паметъ ; следъ това малко стари вестници. Н о се заехъ
съ този трудъ при съзнание за д ъ л гъ , — къмъ наш ия потиснатъ народъ,
къмъ неговитЬ мжченици и герои ; ни най-малко отъ желание да писателствувамъ.
Важни съображения имахъ предвидъ като прилож ихъ повече ос
вет ления и за п ъ р в и я сръбско-гръцки режимъ въ М акедони я (1 912 1915 г .). ЧуждитЬ власти взиматъ всички мЬрки, за да държатъ въ
неведение народа н и относно неговото минало. Поробенит-Ь наши съна
р о д н и ц и тр-Ьбва да виждатъ тукъ — макаръ и въ бЬ гли черти — пос
ледователната вр ъ зк а въ освободителната борба, както и въ теглото на
родината ни, следъ турския режимъ.
Като участникъ въ македонското дЬло отъ 1918 година насамъ позв о л и х ъ си да изнеса и какъ се е м и слило въ него по дадени въпроси.
Ч резъ това, вЬрвамъ, читателитЬ ще бждатъ улеснени когато биха р а з 
к р и в а л и изопаченията отъ страна на л и ц а и ср%ди, които сж против
н и ц и на нашата народна кауза и л и п ъ къ з л е осведомени.
В сичко въ тая книга е подчинено на една тенденция — М а кедони я
да бжде свободна и нашата българска народность въ нея да сжществува,
заедно съ другит-Ь, които отъ вЬкове сж тамъ.
З а жалость, не можехъ да и з б е гн а описанията и на борби между
б ългари. Д а н о въ бждеще не се появяватъ ра зп р и вср-Ьдъ синове на
нашата народность. Д а н о по-скоро се стигне и до щастливото уреждане
на македонския въпросъ, та да престанатъ както страданията на народа
ни, така и вражествата между балканскитЬ народи около нашето оте
чество.
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Разбираемо е, че нЪкои нЬща съмъ прем ълчалъ, за да не бждатъ
у леснява ни поробителскитЬ власти срещу живи хора и да не ги осведомявамъ в ъ р х у подробности, които биха имъ б и ли по лезни въ пристжпит-Ь срещу наш ия народъ.
Н е мога да забравя грижит% и труда ■
— въ вр ъ зк а съ моитЬ спо
мени — на моята непоколебима, покойна вече другарка М енча ; покрай
другото тя постоянно ме е подсещала, че тЬхното целостно завърш ване
не бива да се изостави, независимо отъ разнитЬ д р уги мои залисии.
Признателенъ съмъ и за старанията на македонското културно-просвЬтно дружество « Т од оръ А ле кс а н д р о въ » въ Б рю кселъ, което се е погри
жило около отпечатването.
Иванъ Михайловъ.
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ЧАСТЬ ПЪРВА

Македония наново подъ сръбско
и гръцко робство

I. МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАЦИЯ НА РАБОТА
Въ п ъ р вата книга о т ъ м оите „ Спомени ” казахъ, че подиръ
овъ 1ршека на голем ата европейска война — края на 1918 г. — се
озовахъ при Тодоръ А л ек сан д р о в , въ канцеларията на Задграничното Представителство на ВМРО.* Т ам ъ Т одоръ идваше всеки день
и оставаш© до обещгь. П онекога идваше и следъ пладне. М оята работа
б е въ сжщ ность само съ него и не б е отъ особено значение. Но тя
постепенно се уголемяваш е въ следващ ите месеци.
В ъ канцеларията подреж дахъ и препиовахъ материала за некой
книжки, които се издадоха по починъ на Тодора. Една беш е за терористическите деяния на сръ бската власть срещ у нашия народъ въ
Македония о тъ 1912 до 1915 година. Д руга — за участието на ма
кедонски българи въ културно-политическия ж ивотъ на България.
Въ свободното си време, което б е малко, продълж авахъ да чета
записки, за да д ъ р ж а изпити по право въ университета. Но повечето
отъ това време отиваше п акъ по други работи, между които организирването на македонските студенти, а донейде и за участие в ъ
събранията на м ладеж ката македонска организация, създадена на
скоро подиръ войната.
В ъ „ Г у р к о ” 22 останахъ около е)дна година. Покрай ср ед и те,
за които вече съ м ъ споменалъ, завъ р зах ъ там ъ връзки съ хора отъ
ц ел ата наша емигрантска маса, — лица неизвестни на широкото об
щество, но чиято преданность б е полезна за македонската освободи
телна идея. М ежду т е х ъ имаше прости работници, зидари, файтонджии, кръчмари, овощари, колари, чиновници и прочее. Запознахъ се
съ ржководящ и лица вср ёд ъ братствата. Тия, които произлизаха о тъ
по-неукия на|рюдъ, т. е. огромното мнозинство о т ъ новите мои поз
найници, б е х а като-чели по-оптимисти, пълни с ъ в е р а въ бж дещ ия
усп ех ъ на наш ата кауза. З а разлика о т ъ т е х ъ , в ср е д ъ високо обра
зованите наши среди по-голем ъ б е процента на лицата, които б ех а
обезверени, често отчаяни. Изненада ме с ъ своя песимизъмъ, наприм ер ъ , единъ почтенъ и добросърдеченъ докторъ, крушовчанинъ, който
неко га е билъ инспекторъ на революционните чети ; той не верваш е,
че занапредъ ще може изобщо да се говори за Македония. Но б е
твъ р д е искренъ и призна предъ едно събрание две години по-къоно,
че истинско чудо било за него това, което Александровъ извърш и,
т. е. че македонскиятъ въп росъ шумно и решително б е поставенъ на
ново на сцената. И първиятъ и вториятъ пж ть д о к то р ъ тъ изразяваш е
чувствата на мнозина.
А лександровъ б е посещ аванъ о тъ лица о тъ разни слоеве на
емиграцията. И дваха понекога четници и войводи — разбира се, въ
* Н а у л и ц а « Гурко » № 22 в ъ София.
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цивилно облекло — некой отъ които тайно влизаха въ Македония
следъ новата й окупация отъ Сърбия и Гърция. Донасяха сведения
за положението на поробения народъ, които азъ подреж дахъ ; преписвахъ на машина въ много екземпляри това, което можеше да
се извести на общ еството, и го пращ ахъ до разни български и
чуждестранни отговорни м еста.
Д руги те двама членове на Централния Комитетъ на ВМРО,
А лександъръ П ротогеровъ и П етъръ Чаулевъ, се явяваха редко въ
кан ц ел ар и ята; т е не върш еха ту къ никаква работа, а идваха
само за разговоръ съ Тодора.
Е днаж ъ силно се похлопа на вратата на работната ми стая.
В лезна, безъ д а дочака моето обаждане, единъ строенъ господ инъ,
съ малко вирната шапка. Заяви, че билъ градоначалника на столи
цата, Прудкинъ. Зап ъхтЬ н ъ попита : „ Кжде е Александровъ ? ” .
О тговорихъ му, ч>е още не е дош елъ и не зная кж де е. Б езъ да иска
позволение той надникна въ другите стаи и все така бързо слезна
по стълби т^. По това време Стамболийски б е на власть в ъ Б ъ л 
гария *.
И зказваха се предположения — въ наш ите среди — , че пра
вителството ще предприеме некакви акции срещу македонците, но
никой не се спре много сериозно' въ р х у такава възмож ность. Знаехъ,
че А лександъръ Димитровъ, най-важ ниятъ другарь на Стамболийс
ки, б е потърсилъ съдействието на Т. Александровъ за укриване на
държ авно орж ж ие при верни на македонските организации хора.
Това б е къ м ъ месецъ октомврий 1919 година.
Но касаело се е до приопиване на македонските деятели. З а 
щото на 4 ноемврий с. г. осъмнахме съ новината, че Т. Александровъ
и Ал. П ротогеровъ сж арестувани и закарани въ Централния затворъ, заедно съ голем ъ брой български общественици. А рестите
некой обясняваха — това б е и тезата на властьта — с ъ искания на
държ авите-победителки, което въ сж щ ность значеше искане на Белградъ и Атина ; други п ъ къ верваха, че Стамболийски и другари те
му сега си отм ж щ аватъ на онези, които сж намирали оправдано
участието на България въ войната. Известно е, че по време на вой
ната Стамболийски се намираше въ Софийския централенъ затворъ.
П родълж авахъ да отивамъ редовно въ канцеларията. Получихъ
две-три писъмца о тъ Тодора ; той успеваш е да ги изпрати о тъ за т 
вора чрезъ приятели, които му внесоха и револверъ в ъ килията.
О рганизира се бегството му. З а следствие тоя день е билъ придруж аванъ само отъ единъ страж арь. А канцеларията на следова
теля се намираше въ центъра на града. Докато, на връщ ане, ар е
станта и следващия го страж арь стигнатъ к ъ м ъ черквата „ Св. Ни
кола ” въ квартала „ Т р и К ладенц и”, почти ое е мръкнало. На близо
там ъ ж и вееха роднини на Тодора. С тр аж ар ьтъ се съгласилъ да
в л езн атъ за неколко минути въ кж щ ата, за д а поздрави Алексан*
Стамболийски с тан а М инистъръ-председателъ в ъ Б ъ л га р и я п р езъ
сецъ октомврий 1919 год.
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дровъ своите близки. Още съ стжпването вж тре трима-четирма,
скрити в ъ д о м ьтъ мжже, обграж датъ стр аж ар а и взиматъ пушката
му. Съ единъ от нападателите Тодоръ изчезналъ в ъ мрака. З а да
не пострада, страж арьтъ б е заявилъ, че е билъ нападнатъ на улицата.
Следовательтъ, при когото Т одоръ б е повиканъ за разпитъ, бе
Иванъ KipiacHOBC№i* Презъ п ървата световна война той стоя дълго
въ Щ ипъ като воененъ следователь. О тъ там ъ го познавахъ и азъ,
а б е завързалъ добри връзки с ъ него Михаилъ М оневъ отъ Кратово,
зетъ на Тодора. Той б е помолилъ Красновски да повика Алексан
дрова за разпитъ малко по-късно, привечерь ; въ тоя смисъль тсй
и услужи. По оеоеа време още не беха повеяли пораженски в е т р о 
ве ср е д ъ българската интелигенция, които по-късно внесоха доста
дезориентация. И можеше понекога да се разчита въ полза на по
робена Македония даж е на лица като Красновски, който б е крайно
педантенъ изпълнитель на закони и правила по служ бата му.
По-късно ВМРО намери начинъ да изрази своята благодарность
спремо уволнения страж арь.
Следъ бегството на Тодора полицията положи големи усилия
да го открие и залови. Но напраздно. Вестниците съ големи заг
лавия известяваха ту че билъ нам еренъ човеш ки труп ъ в ъ гората
край Кюстендилъ, и се допускало, че това е трупа на Александрова ;
ту че градоначалникътъ Прудкинъ обсаж да некой вили въ Костенецъ-Баня, кж дето Т одоръ се билъ криелъ. Ш иреха се фантастични
новини в ъ връзка съ това преследване.
Подиръ неколко дни о тъ затвора избега и П ротогеровъ. Пре
облечени като страж ари бивши четници го взеха о тъ арестантското
отделение на Александровата болница въ София, кж дето се явиха
съ файтонъ. Като старши страж арь б е облеченъ бивш иятъ войвода
Михаилъ Р адевъ С трандж ата, родомъ отъ С тара България. Той
представя на началника на караула „ официаленъ ” документъ отъ
сжда, съ който П ротогеровъ б е виканъ на разпитъ. Седнали въ
файтона арестанта и „ стр аж ар и те ” изчезнаха въ п ъ рви те улици
на квартала около болницата.
Властьта се беш е почувствувала уязвена и озадачена следъ като
се изплъзнаха о тъ р ж ц ете й двам ата членове на Централния Комит е т ъ на ВМРО. Българското общество възбудено коментираше тия
бегства. Ф акторите отъ управлението знаеха, че Александровъ нем а
да стои съ скръстени ржце.
Една неделна утринь отидохъ в ъ салона на т е а т ъ р ъ „ Одеонъ ” ,
за да слуш амъ речьта на П етър ъ Рисъ, за когото бё известно, че
билъ виденъ членъ о тъ партията на проф. Милюковъ в ъ Русия и
щ ел ъ да говори върху управлението на болш евиките. Седанахъ на
осмия редъ въ партера, до пж теката, която д ел еш е столовете по
ср е д ата на салона. О р ато р ъ тъ закъсневаш е ; протекли б ех а повече
отъ двадесеть минути, може би половинъ часъ, а сцената бе още
*
П о-късно,
след ъ
1934 година, К расновски стан а м и н истъръ
В ж треш н ит’Ь работи въ Б ъ л га р и я ; тогава, при гонидбитЬ срещ у м акедонски
деятели , срещ у него се н ат р у п а х а лош и ч у в ств а в ъ македонското общество.
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праздна. Нетърпеливи б е х а и други слушатели, повечето заели м еста
въ партера, на по-първите редове. З а да мине по-бързо времето,
зачетохъ уводната статия на вестникъ „ Зора ”, писана отъ проф есоръ И ванъ Георговъ, върху българската дипломация. В ъ мигъ почувствувахъ, че сЬкаш ъ пода изподъ насъ се продъни. Настжпи м ракъ,
в ъ устата усЪтихъ пепель ; а и по главата ми се изсипа нещ о като
пЪсъкъ. Г ъ р м еж ъ тъ , който се е разнесълъ надалече въ София,
азъ го чухъ в ъ салона като мигновено счупване на огромна дъока.
Веднага се сЪтихъ, че е станалъ атен татъ и го отдадохъ на кому
нистите, които ще да сж искали да убиятъ оратора, важ енъ т£хен ъ
политически противникъ, а заедно съ него и придруж аващ ите го
първенци отъ бъ лгарски те буржуазии партии*.
Не почувствувахъ да съ м ъ раненъ. В ъ момента ми мина презъ
умъ, че и никой другъ не е пострадалъ. Може би за това ме обхвана
почти весело настроение — сметайки, че автори те на атен тата мно
го има д а се ядосватъ заради неуспеха ; толкозъ повече, че самиятъ
ораторъ изобщо не б е пристигналъ в ъ салона. Но тези размишления
беха мигновенни. Дочувахъ вече викове около мене, а и други откъм ъ входната врата к ъ м ъ улицата, която презъ ди м ътъ и п р а х ъ т ь
ми се виде много з а м ъ г л е н а ; виж дахъ н а та тъ к ъ човеш ки фигури,
но изглеж даха каточели на стотици м етра далече, а азъ сек аш ъ се
намирахъ в ъ ж елезопж тенъ тунелъ. Ясно схванахъ, че п о д ъ тъ бе
повдигнатъ ; б е много повече наведенъ къ м ъ сцената. Като се опит а х ъ да б егам ъ към ъ пж тн ата врата, този подъ се явяваше като
малка стръмнина. А други хора прескачаха презъ столовете, за да
се спасяватъ сж щ о. Мазилки откъм ъ тавана, и некакви други пред
мети, падаха върху столовете и хората. Нищо точно не можеше да
се виж да и да се различи. Като и злезохъ на улицата, ви дех ъ се
ц е л ъ въ прахъ ; дългото ми черно палто като да б е извадено о т ъ
сандъкъ съ брашно. П о завъ р тех ъ се ту к ъ неколко минути, за да се
осведомя какво точно е станало. Пристигнали б е х а страж ари, които
съ помощьта на цивилни изнасяха отъ вж тре ранени хора. Забел езах ъ проф есоръ М илетичъ, ц ели ятъ посипанъ съ прахъ. П оздра
вихме се за избавлението ни. И той беш е сигуренъ, че това е кому
нистическа работа. Като се явихъ следъ малко у дома, леля ми из
бухна в ъ плачъ — о тъ стр ах ъ предъ картината, която представлявахъ, и отъ радость, за дето ме виж да ж ивъ. Тя б е чула сжщо
гърм еж а и разбрала о т ъ минувачи изъ улицата, че е станалъ голем ъ
атен татъ ; но не е допускала нейнъ близъкъ да се намира там ъ.
О тъ вестниците сетне се ориентирахъ, че съ м ъ билъ едва на единъ
м етъ р ъ о тъ кратера на избухването. П редъ мене седеш е, облегнатъ
съ лакти върху предния столъ, единъ ч овекъ с ъ кжсо кожухче.
А зъ п ъ къ се б ё х ъ опрелъ назадъ на моя столъ. Н еколко дни подъ
редъ никой не се явяваше да познае тоя трупъ съ кожухче ; на края се
явила стар ата майка на нещастника, който се оказалъ некогаш енъ
музикантъ о тъ единъ софийски полкъ.
*
М алко по-късно цЪла Б ъ л га р и я знаеш е, че а тен та та е устроенъ отъ
сам ия столиченъ гр ад о н ач ал н и къ П рудкинъ.
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*
Знаеше се вече за приближаването към ъ Вжтреш ното Минис
терство на някогашния македонски деецъ Гьорче П етровъ. Той ста
на висшъ чиновникъ и канцеларията му б е в ъ това министерство.
До тогава презъ изтеклите десетина години, той е стоялъ настрана
отъ македонските работи. Сега, приближенъ до бъ лгарската власть,
се б е заелъ да спъва намеренията на Т. Александровъ и дейностьта
му въ Македония, която тайно започваше. О питалъ се б е да насо
чи срещу Тодора войводите о тъ скопски окрж гъ. С ъ такава цель б е
отиш елъ въ Кюстендилъ. Повечето о тъ т е х ъ подиръ войната се навъртваха въ Кюстендилско. Т е сж известили на Тодора всичко, което
б ех а чули отъ Гьорче. Специални грижи положи той да повлияе на
Еф рем ъ Чучковъ, като го назначи на работа в ъ тъ й наречената „ Ко
мисия за беж ан ц и те ” — учредена като о тд ел ъ при вжтреш ното ми
нистерство. Въ сжщ ность това б е канцелария за противопоставяне сре
щу Тодоръ Александровъ, неговите приятели и неговите начинания.
М инистъръ на вж треш ните работи б е А лександъръ Димитроеъ,
некогаш енъ санданистъ, който имаше зж б ъ срещу централистите
отъ нашето движение — представляващи мнозинството на ВМРО >
—
още отъ миналото. Съ право той б е считанъ като вторъ човекъ
следъ Стамболийски въ управляю щ ата партия и в ъ кабинета ; по
воля и постоянство некой го сочеха за пръвъ.
Не б е никакъ чудно, че Гьорче не можа да повлияе на Чучкова.
При едно тайно идване на Тодора в ъ София, Чучковъ се срещна съ
него и реши да замине за нелегална работа въ Македония. В идехъ
го следъ срещ ата. Б е с ъ повишено настроение и ми каза :
—
Т р еб ва д а слушаме каквото ни каж е Стария. Имайте пълна
в е р а у него.
Е фремъ Чучковъ б е много по-възрастенъ отъ Тодора, но и той
го наричаше „ Стария ”.
Старателни опити сж били правени за спечелване на войводата
Иванъ Бърльо и насочването му противъ Александровъ. Д авана му е
била идея да убие Тодора — о т ъ близки на Гьорче П етровъ и пра
вителството лица. З а всичко това, обаче, Бърльо уведомявалъ Алек
сандрова и наскоро напусна Кюстендилъ, за да се озове като войвода
въ Щипско.
В ъ София имаше доста студенти о тъ Македония, сж щ ествуваше и организирана група. Но при общ ата безпж тица следъ изгу
бената война се б е появило многоезичие с р е д ъ нея. С ъбранията на
тази група се развиваха при непрекъснати спорове, шумъ, и обиди.
Б е х ъ изненаданъ като чухъ в ъ такова събрание единъ ,, ораторъ ” ,
заелъ катед р ата за неколко минути, да ни убеж дава, че всичко било
вече свърш ено съ Македония, че требвало да я забравимъ. Злорад
ство изразяваха очите, тона и ж естовете му. Некой ми казваха, че
този велешанинъ не е студентъ, а си е набавилъ студентска книжка
само за да пречи на една правилна работа въ друж еството ; а други
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твъ р д ях а, че е билъ въ връзки съ сръбската легация. Малко остана
да се разбиятъ глави въ събранията.
Мнозина студенти не знаеха какво точно искатъ. Повлияни бЪха
отъ вълната на недоволство и даж е отчаяние, което увличаше го
лем а часть отъ българското общество. Няколко души студенти се
явяваха като съмишленици на опозицията, к о я т о се б е появила
вср£дъ македонската емиграция. Гьорче д ъ р ж а еднаж ъ беседа предъ
студентите. Говори за основаването на ВМРО, за Д алчева, за идеите
на първитЯ македонски борци при турското робство. Б е доста предпазливъ ; не се впусна въ критика срещу никого. Но самото му явя
ване въ аудиторията на университета издаваше намерението му да
спечели студентството.
То, обаче, — както казах ъ — говореш е тогава секаш ъ на раз
ни езици. Не можеше и да се мисли за единство. Ето защ о неколко
души другари решихме да бжде отречена стар ата група и да се
създаде ново друж ество, въ което да членуватъ само идейно под
брани хора. Това б е инициативата за поникването на друж еството
„ В ардаръ ”. Главните негови създатели бехме К ръстьо Веляновъ отъ
Крушево, Й орданъ Ч катровъ о тъ Прилепъ, и азъ. То броеше отна
чало к ъ м ъ тридесеть души. Започнахме да издаваме списание „ Илиндень ”. П ървиятъ брой б е изкаранъ отъ приятели печатари на кредитъ. О бърнахме се до наши общественици и до чужденци — стари
приятели на македонската кауза, които се отзоваха съчувствено съ
писма или статии. Сами разпространявахме описанието, посещавайки
магазини и кжщи на македонци. Въ неколкото броя се поместиха по
лезни материали върху нашето народно дело.
Не всички, при които съм ъ се явявалъ да продавамъ списанието,
сж се отзовали радушно. Но повечето нашенци проявяваха интересъ
за каузата. Н атъкнахъ се и на интересни откази. Ето единъ, колкото
осждителенъ, толкова и веселъ. О тивамъ в ъ единъ златарски магазинъ, отдавна познатъ на софийското общество. Нося подъ мишни
ца голем ъ вързопъ съ списанието. Въ магазина е само си нътъ на
стопанина. Поздравлява ме елегантно и ме пита :
— Какво те носи насамъ Ванчо, отдавна не съ м ъ те виж далъ.
Обяснявамъ му накратко, че студентството е издало списание
по наш ата народна кауза, и че е време изобщо нашето общество да
се пораздвижи, за да не остане само сърби и гърци да се заним аватъ
съ Македония. Съ събеседника ние сме почти връстници, и се поз
наваме още отъ 1908 год. Затова му подхвърлихъ, че нашето по-младо
поколение тр еб в а съ каквото може да продълж ава делото на постари те. Той подреждаш е едно чекмедже с ъ биж ута и часовници,
безъ много да поглежда къ м ъ мене ; и промълви :
— Може да ти е известно, Ванчо, че съ обществени въпроси
у насъ се занимава бащ а ми. Затова бжди любезенъ да го почакашъ.
Т върде добре ми б е известно, че тоя младъ ч овекъ харчи по
своя воля, б езъ знанието на бащ а си, много пари по бирарии, по
разходки, по танцове. Той можеше безъ бащ а си да закупи и целия
вързоп ъ съ книги, който носехъ. Но ми се виде интересно да чуя
и отговора на бащ ата ; затова нищо не възразихъ.
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Псадиръ дългичко чакане влезна стариятъ и ме поздрави сжщ о
елегантно. Но и той знаеше, че не ще да е случайно моето идване, тъй
като никога не съ м ъ посещ авалъ дюкяна имъ за разговоръ. Зае се
и той да рови въ никакво чекмедже, и следъ като минаха доста ми
нути, безъ да гледа към ъ мене, проговори :
— Какво те носи насамъ Ванчо ? Какво ново има ?
— Новото е, че студентите издадохме описание за Македония ;
вЪрвамъ да купите единъ брой.
— Какво се пише въ това описание — пита, все загледанъ въ
чекмеджето.
— Преди всичко по историята на нашето освободително дви
жение — , пояснявамъ.
— Ама азъ я знамъ историята — отговори бързо той, увЪренъ,
че следъ този аргументъ ще може да се отърве о тъ купуване на опи
санието.
— В ервам ъ да я знаешъ, казвамъ азъ — но тая е друга история ;
нея си я училъ въ училище ; а въ описанието сж дадени нови работи,
които сж сжщ о интересни. Азъ се надевам ъ, че ще продамъ между
съграж даните ми всичките екземпляри, които нося. Вие би тр еб в а
ло да купите и повече, понеже сте четири-петь души м ж ж е въ кжщи,
но може д а минете и с ъ единъ екземпляръ. Азъ тр еб в а да бързам ъ,
защ ото имамъ и друга работа.
Н ай-смеш ното е, че бащ ата, който „ познавалъ ” историята, ед
ва ли б е свърш илъ първи прогимназиаленъ класъ. А съвсем ъ неверо
ятно беш е човекъ като него по свой починъ да е -прочелъ нещ о
историческо. В ънъ о т ъ туй, даж е да б е училъ, знанията му пакъ не
биха съвпадали с ъ съдърж анието на едно списание, въ което се
пом естватъ разни нови материали.
— Вземи една книжка — каза к ъ м ъ сина си елегантния бижутеръ, който винаги се стараеш е да се изразява на литературенъ
езикъ, но не всекога това му се удаваше изцело. Горчевина го из
пълваше за 1д,ето требваш е да направи този излишенъ ,, м асраф ъ ” ,
но немаш е какъ другояче да постжпи. А и той, както други членове
о тъ тех н о то семейство, е пропилелъ за лично удоволствие огромни
суми. Само бирата и виното, което тая фамилия е изпила сама, или
съ свои компании, стр у ватъ толкова, колкото е необходимо сто го
дини подъ редъ да се издаватъ три списания като нашето.
Естествено, ние не се отчайвахме о тъ такива примери на асоциалность и безгриж ие къ м ъ национални въпроси.
П ървата година азъ б е х ъ председатель на друж ество „ Вард ар ъ ” *). То продължи сж щ ествуването си до 1944 година, т.е. двадеееть и петь години подъ редъ. Въ последните петь-ш есть години
поради полицейски пречки минаваше подъ име „ Ш ар ъ ” . О тъ не
говата ср е д а излезнаха борци като братята Илия и Т одоръ Кушеви,
*
В ъ с л е д в а щ и те нЪколко години п редседателигЬ се р ед у ватъ както
с л е д в а : И ордан ъ Ч к атр о в ъ — отъ П рилЪпъ, В аси лъ Ш а л д е в ъ — отъ Гю мендж е, К и ри л ъ Д р ан го в ъ — р. в ъ Л омъ, А еЬнъ А врам овъ отъ С офия (родители
отъ с. С криж ево-Д рам ско), Л ю бенъ Д им итровъ — отъ Б и толя, П етъ р ъ А цевъ —
отъ Скопйе, Ж и вко Г ел евъ — отъ Скопйе.
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паднали срещу поробителя на Македония ; други загинаха о тъ стра
нични противници — като Кирилъ Д ж идровъ, Кирилъ Д ранговъ,
Славчо Гайгуровъ, Георпю Буховъ, Благой Кюлевъ, Гошо Атанасовъ,
С теф анъ Карайордановъ, Страхилъ Развигоровъ, Василъ Василевъ,
Борисъ С теф овъ ; трети •— поне до момента като пиша тия редове —
безследно изчезнали при комунистическия реж имъ — като Коста
Ризовъ, Георги М арчевъ, А танасъ Пашковъ.
Дейностьта на това друж ество може, в ъ всеки случай, да се
посочва като добъръ прим'Ьръ за бж дещ ите наши студентски по
коления.
Когато замисляхме създаването му, 'имахме предвидъ, че то не
тр еб в а да остане само академично сдружение, а да бжде лаборатория
за подготовка на образовани хора в ъ делова служ ба на родината ;
да създава обществени дейци, които см ело да участвуватъ в ъ н а
шата освободителна борба.
При появяването му друж ество „ В ардаръ ” излЪзна с ъ позивъ
към ъ цялото мекедонско общество ; възложи се на мене да го
съставя. Поставяхме си като цель независима Македония. До тогава
все още б е в ъ обръщение дум ата автономия, неотговарящ а вече на
новото положение. Съ формулата „ независима Македония ” се вна
сяше бистрота и праволинейность в ъ наш ите искания.
В ъ позива на друж ество „ В ардаръ ” б е казано : „ Свободна и
независима Македония ще бжще преди всичко резултатъ на усилията
на собствените и чада, а тия усилия тр еб в а да б ж д атъ общи и съ гл а
сувани. Ето защо, съзнателното македонско студентство см е т а до
стойно за призванието си само такова поведение, което изхожда
отъ интересите на единния отпоръ, с ъ който македонците отъ всич
ки м ^ста, съсловия и националности « а Македония тр еб в а да отгов арятъ на удари те на общ ите неприятели. <Въ името на общ ата идея,
която ни сплотява, нуждна е една дисциплинирана организация,
признавана о тъ всички ни за по-компетентна, по-достойна и по-авторитетна да отговори на нуж дите на борбата, отколкото замислите
на едного или неколцина... Наш ата политическа цель е тая на ц е лата емиграция — свободна и независима о тъ никоя балканска д ъ р ж а 
ва Македония... ” .
Нашето друж ество се създаде чрезъ старателенъ подборъ на
студентите. Новоприетиятъ членъ требваш е л1ично д а подпише декла
рация въ духа на идеите, които ни наложиха здраво д а се органи
зираме. Но преди това кан дидатътъ требваш е да бж де препоржчанъ
отъ двам а души, които о тъ по-рано членуватъ ; т е сжщ о подписваха
своята препоржка. Поради това никога в ъ друж еството не се появи
разногласие, нито пъкъ некой отъ участниците прегърна други
идеи. Въ пъ|рвото настоятелство влизаха още Илия Бугарчевъ отъ
Дойранъ, Карамихайловъ Стоянъ о т ъ Серско, Зора Здравева отъ
Щ ипъ, Й орданъ Ч катровъ отъ П рилепъ, Кръстьо Веляновъ о тъ
Крушево.
Хубавъ споменъ имамъ о т ъ прилепчанина П етъръ Колищ ърковъ.
И той членуваше въ друж еството, но повече се проявяваше в ъ мла
деж ката организация, сж щ о разделена тогава в ъ две крила —
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едното подъ влиянието на Гьорче П етровъ и „ Временната Комисия ”.
Колищ ърковъ имаше всякога усп ехъ когато говореш е въ младеж 
ката ср^да. Речьта му б е едновременно сериозна, но и н'Ъкакъ ин
тимна, топла, обогатена и с ъ шеги, които той съум яваш е да каже
въ най-подходящ ъ моментъ. Слушайки го оставате съ впечатление,
че предъ васъ проповядва единъ ш ирокосърдеченъ чов^къ. И като
другарь бе на место.
Кръстьо Веляновъ б е отличенъ говоритель ; въ речьта му преоб
ладаваш е смисленость, точна анализа, а и проличаваше неговата
начетеность. Той и пишеше хубаво. Беш е сърдеченъ, крайно лояленъ
и търпели'въ, много скроменъ. И в ъ студентската ср ед а и вср^дъ
м ладеж ката организация неговата деятелность б е плодоносна.
Чкатровъ б е най-честиятъ нашъ ораторъ. Говореш е увлекателно
и логично ; по никога плащаше малко данъ на красивата фраза. Той
обичаше „ парламентаризма ” при наш ите дебати. Азъ прекъснахъ
веднаж ъ разискванията въ наше събрание. Единъ о тъ студентите,
давайки обяснения по н ^какъ въ въпросъ, спомена случайно, че общъ
познатъ о т ъ с. Горно Броди, Серско, умствено се повредилъ. По
неже това лице ме интересуваше, извикахъ отъ катедрата :
— Чакайте, моля. Кога се е случило това нещастие ? Я ми
кажи няколко думи. — И студентътъ взе да обяснява, съ което из
губихме около ч етвъ р тъ часъ. Чкатровъ често се смаеш е, че по тоя
начинъ съм ъ нарушилъ 'парламентарния редъ... Но се смихме и ние,
другарите му. И не само по този случай сж падали шеги и закачки
въ наш ата младеж ка среда. Т огава весело гледахме понякога и върху
нещ а, които би следвало малко по-грижливо да преценяваме. Наприм ^ръ , неочаквано открихме, че единъ измежду насъ започваше да
говори до нейде френски ; а известно ни б е, че доскоро не позна
ваше този езикъ. Чудехме се кжде и какъ е училъ. Д окато ецинъ
день разкрихъ тайната. Отивайки при него позвънихъ на вратата,
но едновременно погледнахъ и ттрезъ прозореца на долния етаж ъ ,
кж дето той работеш е. Завесата не б е съвсем ъ спусната, т а забелЪзахъ, че той съ бързина, като въ суматоха, прибра о тъ м асата
никакви книжа и ги тгостави в ъ чекмеджето. Следъ това ми> отвори
вратата на кж щ ата. Веднага ми мина презъ ума, че е прибралъ
книгите, отъ които учи френски езикъ. Едва се в ъ зд ъ р ж а х ъ да не
се изсмея. Но сгтоделихъ съмнението си с ъ Веляновъ. Наканихме
се единъ день двам ата д а го изненадаме. Повтори се сж щ ата сцена.
Но тогава вече азъ бръкнахъ в ъ чекмеджето и о т ъ там ъ измъкнахъ
френския учебникъ и ржкоттисните упражнения на нашия другарь.
— Кого ще лъж еш ъ, му казахме. Нима о тъ небето ти п адатъ
тия френски фрази, съ които о тъ време на време искаш ъ д а ни
изненадваш ъ ? Заедно съ насъ и той се см е о тъ сърдце — но се
чувствуваше и известна сконфузеность в ъ държ анието му при тая
неочаквана среща.
*

Известно време б е х ъ секретарь на Щ ипското братство в ъ София.
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Д окато изпълнявахъ тая длъж ность въ братството не се случи нищо
особено, като изключимъ см ъртьта на заслужилия народенъ будитель
Арсени Костенцевъ. Мнозина негови съграж дани т други почитатели
участвуваха при погребението му. Още не мога да забравя бедната
обстановка у дома му. А съж алявам ъ, че не ми се случи да посетя
по-стария му б р атъ Михайлъ ; той продълж аваш е да ж и вее въ с ъ 
щ ата кжщ а, кж дето презъ 1907 година толкова често с ъ захласъ
го слуш ахъ да разказва впечатленията си о тъ разни български краи
щ а т далечни страни.
***

В сред ъ м ладеж ката организация най-много раб о тех а тогава
Веляновъ, Чкатрювъ и Колищ ърковъ. Азъ н'Ьмахъ време да се проявявамъ повече и там ъ. Сетне въ „ В ардаръ ” и въ м ладеж ките ре
дове се проявиха с ъ работа мнозина ; тЪ хъ нЪмахъ възмож ность
да опознавамъ тъ й отблизо, както споменаваните ту къ другари. И
въ тази организация ставаха много бурни срещи, при които често
не се и чуваха дум ите на ораторите, а надделяваха виковете и уда
р и те по пейките. При събрание въ училището „ Фотиновъ ” не мож ах ъ да изтърпя кр-ЬсъцитЪ и безредието ; отндохъ си. Една вечерь
на младежко съвещание, Веляновъ ме запозна съ съученика му отъ
Солунската Т ърговска Гимназия Симеонъ Евтимовъ, родом ъ о тъ
Емборе. Т ова случайно запознанство ще се окаже по-късно истинско
богатство за нашето движение. М ож ахъ единъ пж ть съ младеж ката
организация д а отида на екскурзия до планината Витоша. Съ насъ
6 ”fe дош ълъ и Войданъ Черн одрински, автора на „ М акедонска К ърва
ва С в а т б а ”. Той б е много симпатиченъ на м л а д е ж и т е ; сж щ о и
неговата съпруга. Когато се представляваш е тази пиеса т е двам ата
б е х а и актьори.
Безъ съмнение, много требваш е да се съж алява, че се случи
разцепление в ср е д ъ наши младежи. Но при тогаваш ната обстановка,
неминуемо требваш е да се мине и презъ такива изпитания, за щастие
не много трагични.
Единъ о тъ приближените до Гьорче П етровъ студенти, добряк ъ т ъ Иванъ Граш евъ о тъ ПрилЪпъ ме срещна еднаж ъ на площада
предъ Двореца въ София и заговорихме за наш ата програма. Казахъ му, че т е , които се наричатъ автономиста, тр е б в а да дойд а тъ при насъ, тъ й като ние искаме повече о тъ автономия, боримъ
се за пълна независимость на ц ела Македония ; докато т е х н а т а ав
тономия не възстановява обединението на разпокъсаната ни родина ;
а и не се знае каква автономия би се получила подъ сръбска власть,
каква подъ гръцка и какво би се искало за Петричкия окрж гъ (Пи
ринския край) подъ българска власть. Граш евъ набързо и малко
разядосанъ ми отговори : „ Ние ще си стоим ъ отделно. Ако вие сте
автономиста или за независимость — ние ще се наричаме федератисти ; ако вие станете федератисти — ние ще си поставимъ друго
име ”. Д ум ите му точно изразяваха желанието на тогаваш ната опо
зиция д а прави на в сека цена разколъ в ср е д ъ емиграцията, безъ
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да има идейни основания и въпреки, ч<е « а своя страна нЪмаше
повече отъ две-три братства, и то не всичките цялостни. Така, оста
налите студенти продължиха да се наричатъ „ македонска студентска
група ”. Но дейностьта на „ В ардаръ ” много ги засенчваш е ; толкозъ
повече, че наскоро за всеки стана очевидно съчувствието на почти
всички емигрантски братства в ъ България към ъ нашето друж ество.
Не е излишно за наш ите млади читатели да спомена, че б р ат
ствата беха стари сдружения на емигранти о тъ Македония ; н-йкои
с ж създадени още към ъ 1893 г. Най-голЪмотятъ брой братства беха
въ София ; въ вс^ко о тъ т ^ х ъ , както показваха и наименованията
имъ, се числиха емигрантите отъ съответната македонска околия.
А въ братствата тю другите градове на България влизаха емигранти
отъ различии македонски села и градове ; тези братства беха к р ъ 
щавани по името на града кж дето поникваха, напр. Пловдивско
македонско братство, Шуменско, Варненско и пр.

НавсЬкжде изъ България, кж дето имаше македонска емигра
ция, проникнаха позиви и хвърчащ и листове срещу Алексамдровъ и
другарите му. Успоредно с ъ Гьорче П етровъ, като главенъ подбудитель на опозицията се очерта Димо хаджи Димовъ, който въ сж щ ность б е познатъ комунистъ. Той написа и книга „ Н азадъ към ъ
автономията ”. Но още въ самото заглавие поличава грешка ; дум ата
„ автономия ” не б е подходяща.
И за хаджи Димова години подъ р ед ъ нищо не б е се чувало.
З а него и неколцината му приятели, които все още продълж аваха
да се наричатъ санданисти, турскиятъ реж им ъ меж ду Хуриета и
Балканската война като че не б е сж щ ествувалъ ; сжщ о так а и по време
на първия сръбско-гръцки потаснически реж им ъ нийде не б е х а се
мернали да се борятъ срещу робството, нито даж е зж б ъ бех а
обелили.
Гьорче П етровъ д ъ л ш години преди то ва е д ъ р ж а л ъ в ъ Baipwa
подъ наемъ н ек ак ъ в ъ хотелъ или пансионъ. П резъ п ървата световна
война поиокалъ съдействие о тъ Тодора, за да стане български окр ж ж ен ъ управитель в ъ Драма. О тъ мнозина б е х ъ чулъ, че се
съ'рдилъ на Тодора задето не му била дадена казаната служба. Присжствувахме на едно интересно явление : стария борецъ за самостоятелность на македонското движение, Гьорче П етровъ, се б е
нам естилъ в ъ една правителствена канцелария въ София ; б е въ
пълна интимность с ъ министъра на полицията. А Т. А лександрову
обвиняванъ о тъ гьорчевци въ сътрудничество, по време на войната,
съ политиката за присъединение на Македония къ м ъ България, за
почваше македонската борба и даваш е т л а с ъ к ъ на целото наше дви
жение върху самостоятелна база ; той б е открито гоненъ о тъ бъл
гарското правителство.
Т огава б е напечатана брош урата „ Н овите смутители вср ец ъ
македонската емиграция ”. Написа я Георги Кулишевъ. В ъ нея ое из
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насяха противоречията на нЪкогашнитЪ деятели о т ъ СЬрския революционенъ окрж гъ, именуващи се (все още „ санданисти ”, които
б ех а престанали да участвуватъ в ъ борбата срещ у поробителя още
отъ времето на Хуриета. Поместени беха и снимки отъ разписките
за пари, които гЪзи хора сж взимали о тъ Т одоръ Александровъ
презъ време на световната война. По-къс но Кулишевъ се прем етна
идейно, и влезна въ полюбовни отношения съ лицата, които добре
6 % обрисувалъ, и заедно съ тЬ х ъ слугува на една власть въ София,
комунистическата.
Имаше хора жадуващ и за водачество, ш и то см итаха анархията
следъ военния неуспЪхъ тъ й благоприятна за домогванията имъ,
както е водата за рибата. И понеже Александровъ б е голям ата преч
ка по нж тя - голяма и по воля и по революционна дейность, и поради
ж ивите му връзки вср-Ьдъ наличния революционенъ кадър ъ , требваш е
той д а бж де изложенъ, унищоженъ морално. Измислиците по неговъ
адресъ не спираха дълго и следъ като б е нарамилъ пушка, и в ср ед ъ
материалната мизерия в ъ О соговската планина, въш лясалъ, хранещ ъ
се съ черния сиромашки хлебъ, се б е заелъ „ съ игла кладенецъ да
копае ”, и успешно го копаеше, т а отъ стр у и те му почерти самооб
ладание и кураж ъ ц ел ата българщина.
Явиха се и долни клевети. Нищо чудно. Христо Б отевъ и други
апостоли на българската свобода б е х а таксувани приживе като нех
ранимайковци, хайдути, изедници на народни пари.
Отначало опозиционерите изтъкваха, че Александровъ требало
да се оттегли о тъ движението, защ ото презъ време на войната по
дъ рж ал ъ политиката за присъединяване на Македония къ м ъ Б ъ л га
рия. Много доводи имъ се даваха, че такова оттегляне е невъзможно и
вредно поради самия ф актъ, че Александровъ е необходимъ за бор^
бата ; той имаше най-много и най-солидни връзки с ъ активните бор
ци въ Македония. Но изтъкваш е имъ се и друго : че т е сам и те б ех а
презъ целото време на изтеклата война за присъединение къ м ъ Б ъ л 
гария. Не само това ; Гьорче П етровъ б е искалъ да стане окрж ж енъ
управитель в ъ Драма. Д им итъръ Влаховъ, сж щ о „ левичарь ” и прия
тель на хаджи Димовъ, б е окрж ж енъ управитель в ъ Прищина ; о ттам ъ е давалъ доклади до м инистъръ-председателя Д -р ъ Василъ
Радославовъ съ планове за по-успешно българизиране на албанците
въ Косово ; билъ е български консулъ в ъ О деса и 'Виена.
А архитектъ Ю руковъ, единъ измежду най-разгорещ ените про
поведници на „ идейна чистота ” (т. е. верн ость къ м ъ идеята за ав
тономия на М акедония), б е подписалъ мемоаръ до българския министъръ-председатель презъ 1913 г., съ който се иска присъедине
нието и на Костурско, Леринско, Кайлярско къ м ъ българската д ъ р ж а 
ва. М ем оарътъ е подписанъ още о тъ тринадесеть души представи
тели на тези околии. В ъ мемоара, кж дето стои подписа на Ю руковъ,
се казва : „ Ако Критъ съ цената на свои те епически борби, си из
воюва отдавна правото д а бж де неразделна часть отъ гръцкото о те
чество и Гърция никога не би се отрекла о тъ него, то наш иятъ роденъ край е запечаталъ своето единство съ България чрезъ стр ад а32

гаадта и съ л зи те на едно измжчено население, чрезъ кръвьта на хи
ляди, пролета въ името на българската национална идея. И днесъ,
когато българското племе даде нови, скжпи ж ертви за съкрушение
на вековния общ ъ врагъ на балканските народи, България има повелителенъ д ъ л гъ да събере всички български земи, да не пож ерт
вува нито единъ кж тъ отъ тЬ хъ, толкозъ повече отъ ония, които
презъ толкозъ изпитания високо сж държ али знамето на народния
идеалъ. ”
По сжщ ото време ВМРО б е отправила писмо до отговорните
български държ авни фактори, съ което искаше автономията на Ма
кедония. Писмото е било съставено о тъ проф. Люб. М илетичъ и под
писано отъ Т. Александровъ, скрепено и съ печата на революцион
ната организация.*
Нито единъ о тъ ж елаю щ ите да играятъ роля опозиционери не
б е издигналъ по време на войната, нито въ надвечерието й, знаме
за автономия или независимость на Македония. Никой о тъ тЬ х ъ не си
бе развалилъ спокойствието в ъ името на некоя друга идея и поли
тика, различна отъ тая на Т. Александровъ ; никой не б е нито арестуванъ, нито ту р н атъ подъ полицейски надзоръ отъ българската
власть заради подобни идеи. Д аж е въ емиграция не видехме некой
отъ т е х ъ да отиде, т а о т ъ чужбина да проповедва и предъ отго
ворни фактори да се застж пва за македонската независимость, или
нещ о подобно. Т одоръ Александровъ — споменахъ вече — имъ из
несе въ брош ура — специално на хаджи Д имовите другари, бивш ите
санданисти — разписките з а пари1, които сж получавали отъ него
тъкм о по време на войната, т. е. когато и Т одоръ и т е сж следвали
една политика, за която следъ войната имъ хрумна да го обсипватъ
съ злобни нападки. Всички те се беха разпределили като клиенти
на партии, докато Т одоръ и сега си оставаш е безпартиенъ, само
македонски борецъ.
Ето защ о имъ се възразяваш е, че следъ войната никой, който
имаше енергия и способности д а се бори, не тр е б в а да се оттегля
отъ движението, а обратно — да се заемем ъ с ъ общи сили за него
вото възобновление, за д а се покаж е на с в е т а и на поробителите, че
македонския въпросъ теп ъ рва ще има да се решава.
З а историята на македонското движение е по-скоро интересно
да бжде единъ день по-обстойно осветленъ този въп росъ : дали в ъ
надвечерието на п ъ р вата световна война не е било възмож но, — и
отъ страна на македонски деятели, и на официална България — нас
тойчиво да се работи за осигуряване поне автономията на Македония
подъ гръцка и сръбска власть ; но още по-добре д а се е настоявало
за пълната нейна независимость, като България предложи д а о тстж пи Петрички окрж гъ. По този въпросъ бегло загатн ахъ и на друго
м есто.
Разбира се, има разлика меж ду положението отпреди 1912 г. и
*
В иж ъ вестн и къ « М а к е д о н и я », орган ъ н а м ак ед о н ската ем и грац и я въ
Б ъ л га р и я , отъ 16 ян уари й 1921 г.
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това отъ 1915 г. Съ по-голем ъ ш ансъ за уопехъ е могло да се иска
отъ българска страна обособяването на Македония въ отделна д ъ р 
ж ава, когато Сърбия и Гърция не б е х а заели македонските области
и нямаха още решителното покровителство на големи държ ави. А
въ 1915 год. почти ц ела Македония е поцъ властьта на Гърция и
Сърбия.
Т в ъ р д е известни сж старанията на силите о тъ Съглашението,
както и на Централния съю зъ, да привлекатъ България на своя ст р а
на. Изглежда логично, че едно предложение за независимость полеко би могло да се наложи на Б ел гр ад ъ и Атина отъ страна на пок
ровителите имъ, вместо да се иска отстж пването на Македония на
българската държ ава. В ъ всеки случай, нийде не е отбелезано, че
Гьо!рче П етровъ и Хаджи Димовци сж изказали тогава подобно
гледище.
Сетне опозиционерите се обявиха за „ федератисти ”, т.е. при
върженици на федеративно устройство за Македония. И затова не
удобряваха названието „ Изпълнителенъ Комитетъ ”, което б е даде
но на управителното тел о на емиграцията. Подразбирало се — споредъ т е х ъ — отъ такова название, че бъ лгарската емиграция се
прокламира за представитель на целото македонско население, съ сто яще се отъ различни народности. Намираха като подходяще името
„ Националенъ Комитетъ ” ; по тоя начинъ свои национални коми
тети могли и требвало да съ зд ад атъ и другите народности, т. е.
емиграции отъ Македония.
З а да имъ покаже търпимость и |д,а избегне деление, конгресътъ
на емиграцията прие щото нейното рж ководство да се преименува :
нарече се „ Националенъ Комитетъ ” . Но видеха, че никоя друга национална емиграция отъ Македония не се появи и организира, нито
изтъкна свой националенъ комитетъ. Това б е нагледно доказател
ство, че т е биеха вода въ хаванъ.
Главната наша цель требваш е да бжде независима Македония,
целостна, с ъ равни права за всички народности както въ Ш вейцария.
Но ако некой околии и въ Македония биха пожелали да иматъ
местни самоуправления, с ъ други думи да се обособятъ като кан
тони — никой въ една самостоятелна македонска д ъ р ж ав а не би се
противилъ на такова желание ; толкозъ повече, че като основенъ
принципъ нашето движение е подчертавало тъкм о братството, сцеп
лението меж ду народностите, д ъ р ж ал о е винаги за уважение на
тех н и т е свободи и неограничено признаване на езиците имъ.
П резъ есеньта на 1920 г. се б е съ сто ял ъ вториятъ съборъ на
македонските братства в ъ България. Тогава се отцепиха съ една
група делегати Д -р ъ А танасовъ и Ю руковъ, понеже конгреса по
ж ела тайно да избере ржководния си ком итетъ. О тцепниците се на
рекоха Временна Комисия ”. Но еж се опирали още по това време
на българската дъ рж авн а власть, главната връзка съ която б е Гьорче П етровъ. По късно се яви названието ймъ „ Ф едеративенъ Коми
т е т ъ ” . К м етъ тъ на София Крумъ Поповъ, виденъ деецъ на земе
д е л с к а та Партия, каза лично на Георги Занковъ, — по това време
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помощникъ— кметъ или съветникъ въ общината, бившъ македонски
войвода — , че този комитетъ е създаденъ отъ властьта. Но и безъ
подобни признания красноречиво говореха ф акти те. С тудентътъ
Грашевъ изчерпателно б е изразилъ нам еренията им ъ чрезъ крат
ката му закана : че т е винаги ще н ам ерятъ некое ново име като
фирма. Ц ельта имъ бе да руш атъ македонското дело, щ омъ като
не м огатъ да го водятъ. А ако биха го водили, щ ех а д а го заведатъ
пакъ въ канцелариите на вътреш н ото министерство въ София, а ед
на часть отъ него и в ъ клуба на комунистическата Партия.
Хаджи Димоеъ, Гьорче П етровъ и неколцината имъ приятели
искаха да минаватъ за демократични, даж е прогресивни. Но не по
ж елаха да зачитатъ демократическото начало въ общ ествените проя
ви на емиграцията и не се подчиниха на големото нейно мнозинство.
Следъ като това мнозинство прие споменатите по-горе изменения въ
Устава, опозиционерите б е х а напуснати о тъ значително число техни
последователи, увлечени въ п ъ рви те моменти ; така че на края съ
т е х ъ останаха две-три братства измежду най-малките, и то не
съвсем ъ целостно.
*

Неоспоримо доказателство, че опозицията беш е готова да при
качва македонското движение като катраница към ъ колата на пра
вителства и политически партии б е дадено с ъ създаването на „ З е
м еделската М акедонска друж ба ”, начело на която застана Ал. Пановъ, директоръ на софийските бани. В ъ нея б е х а привлечени н е 
кой бедняци емигранти, съ обещ ания да получатъ о тъ властьта без
платно м еста, за да си построятъ кж щ и и да заем атъ служби. Чудно
е какъ върховете на зем еделската партия не схващ аха, че съ т а к а 
ва стж пка издаваха техн ото намерение да се обезобразява идейната
сжщина, да се ликвидирва политическото съдърж ание и д а се уни
щ ож ава организационната структура на македонското движение ; и
какъ не доглеж даха, че това съставлява само по себе си единъ основенъ мотивъ за съ зр еван е на враж ество в ср ед ъ целото македонско
общество ; при това, напълно оправдано враж ество, разбираемо и
за чуждестранни среди, отдавна отлично осведомени, че македонс
кото движение никога не е било политическа партия в ъ България, а
още по-малко реморке на там ош ните партии. В ъ зем еделските
среди на второ м есто следъ Стамболийски б е Ал. Димитровъ, който
като бившъ участникъ в ъ македонското дело, добре е знаелъ отъ
младини, че такива домогвания сж пречка за развоя на сам ата осво
бодителна кауза на Македония. А това б е лесно разбираемо за всекиго.
Още по-странно бе, че хаджи Димовъ, когото тъкм о санданистите соч атъ за непреклоненъ защ итникъ на самостойностьта на
македонското движение * и го и зтъ кватъ като т е х е н ъ знаменосецъ,
*
В се в ъ в р ъ з к а съ въ п роса з а сам остойностьта се во д и х а много борби
в ъ с р е д а т а н а м акедонското движ ение, които в ъ к р а я н а к р а и щ ата п олзув а х а само чуж дитЬ в л ад етел и н а М акедония и в р а ж ес к ата п р о п аган д а и по
л и ти ка. « В ъ р х о в и зм ъ тъ », « с ан д ан и зм ъ тъ », както и д р у ги гри ж и н а ВМ РО,
п ъ к ъ и н а н а ш а т а ем играция, ся. п р о и зл и зал и гл авн о отъ спорове по тоя
въпросъ.
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създаде „ М акедонска комунистическа група ” при българската кому
нистическа партия, подъ название „ Освобождение ”. И започна да
издава вестникъ подъ сжщ ото наименование. Съ други думи, бе
си позволилъ да прави македонската кауза ч уж д ъ партиенъ ин
стр у м ен та
Той и Гьорче П етровъ б ех а презъ турския реж им ъ много зле
настроени! особено срещ у Д амянъ Груевъ, срещу борците отъ битолския и екопския революционни окржзи, съ които в ъ р веш е и огромното мнозинство о тъ всички (ръководни: сили на ВМРО. Т е стоеха начело на онези, които презъ 1905 г. тр ъ гвах а за конгресъ на
ВМРО въ Рилския манаетиръ дълбоко убедени, че Борисъ Сараф овъ
заслуж ава смъртно наказание задето ималъ връзки съ български
държ авни среди. Д а можеха да възкръон атъ Груевъ, Развигоровъ
и другите големи покойници, делегати в ъ рилския конгресъ, за да
видятъ в ъ каква бездна на идейно противоречие се б е х а струполили
четиринадесеть години по-късно Гьорче и хаджи Димовъ !..
Налага се да изтъкна, че никой отъ опозиционерите не осжди
появяването на Зем еделската М акедонска друж ба и друж еството
на Хаджи Димовъ. Не се чу гласъ на протестъ и о тъ стран а на
неколкото души, които по софийските кафенета все още се самопосочваха като некогашни борци срещу върховизма. Сега техни
приятели б е х а тия, които служеха на два върховизма — х. Димовъ
на Московския, а А лександъръ Пановъ на правителствения върховизъм ъ въ София.
Критиките, които по това време се изнасяха, не престанаха
дълги години ; некой отделни лица ги продължиха въ панфлети до
ри следъ втората световн а война, т. е. следъ като изминаха пове
че отъ 40 години. Разнасяни бидоха тайни вестничета, брошурки и
хвърчащ и листове, печатани често съ ср ед ствата на чужди централи,
на първо м есто сръбската и болшевишката. Най-кресливи критика
ри и като „ най-верни ” привърженици на самостоятелно македон
ско дело пожелаха да минатъ тъкм о онези, които чисто и просто
се б ех а продали на политиката на чужди държ ави, даж е на поро
бителя. Но независимо о тъ коя посока и деха критиките, като изхвърлим ъ отъ т е х ъ целия баластъ на злоезичие и безсмислици, към ъ
главните теми, предъвквани въ разни форми о тъ страна на „ опо
зиционерите, се отнася и следното :
Казваха, че македонското движение, специално ВМРО, не е ус
пела да привлече други те народности за идеята на отдел н а м аке
донска държ ава. Нека видимъ има ли в ъ случая виновность и кж де
е тя.
Възможно ли беш е на ВМРО да привлече половината милионъ
турци докато Македония влизаше в ъ границите на турската д ъ р ж а 
ва ? С м етам ъ, че никой не е в ъ състояние да покаж е по кой начинъ
би могло да се постигне това. М ожеше да го стори само Турция,
ако би въ в ел а автономията, или поне приложила чл. 23 о т ъ Берлин
ския договоръ. Още докато беха живи Груевъ и ДЬлчевъ, т. е. около
десеть-дванадесеть години преди Хуриета, турското население виж 36

даше какъ всички българи въ Македония и голем а часть отъ ром ъ
ните б ех а организирани въ ВМРО. Но турц и те не дойдоха въ ней
ните редове.
П резъ 1908 год. офицерите младотурци свалиха отъ престола султан ъ Абдулъ Хамидъ, но всеизвестни сж ф акти те за тех н ата пог
решна политика спремо националностите. Наивно е да се см ета, че
тези офицери биха установили политическа обоеобеноеть за Маке
дония. Т е събориха султана, за да зад ъ р ж а тъ по-солидно свързани
съ империята имъ всички територии, а не да разхлабятъ вр ъ зката съ
Ц ариградъ на областите съ нетурско мнозинство. Македонското ос
вободително движение н ем а никаква вина за централизаторската
младотурска политика. Въ сжщ ность ВМРО направи една грамадна
концесия, която б е грешка о тъ гледище на сам ата ВМРО, като из
вика нелегалните чети да се побратимяватъ с ъ турски те офицери,
безъ да имъ се постави предварително условие и се иска даж е чужда
гаранция за единъ свободолюбивъ реж имъ. М ладотурскиятъ реж им ъ
не би м огълъ добре да се представи особено въ чужбина, ако 'че
т и те останеха скрити и продълж еха борбата си. Че м ладотурците
тръгнаха по зле избранъ пж ть е признато даж е отъ хора като Дим итъръ Влаховъ, известенъ на времето съчувственикъ и даж е приближенъ на младотурския режимъ.
И 1д о Илинденското възстание ВМРО неуморно е проповедвала
въ сам ата Македония, както и предъ чуждия с в е т ъ , че се бори за
автономия, за равноправие, за солидарность между народностите. Тя
никакъ не е крива за дето гръцкото и албанско население не пож е
лаха още тогава да влезатъ въ редовете й. Албанците не дойдоха,
защ ото огромното техн о мнозинство се чувствуваш е толкова господствуваще въ турското царство, 'колкото сам и те турци. А гръцкото
население, насърдчавано отъ Атина и о тъ своята патриарш ия,
съ чувствуваше по-скоро на султана отколкото на освободителното
движение. Въ некой моменти тази туркофилска политика взимаше
изненадващи форми ; видни приятели на гъ р ц и те публично
б ех а заявили, че елинизмътъ по този начинъ е падналъ много низко.
Г ъ рц и те се боеха отъ автономията поради ф акта, че б ъ л гар и те въ
Македония б ех а петь пж ти по-многобройни отъ т е х ъ . И мечтаеха за
голем а Елада, която д а погърчи б ъ л гар и те и ром ъните, а не се въодуш евляваха отъ п рим ера на Ш вейцария.
И мнозина чужди автори сж изнасяли съ негодувание, че Атина
и Б ел гр ад ъ още в ъ ония години — т. е. около Илинденското в ъ з
стание — създадоха въорж ж ени чети, ползуващи се с ъ доказаното
турско съдействие. Абдулъ Хамидъ много разчиташ е именно на т а 
зи своя игра. Бихме ли могли д а обвиняваме ВМРО за дето В елградъ,
Атина и су л тан ъ тъ усвоиха такива антибългарски политики и то —
нека повторимъ — още по времето когато б е ж ивъ Д елчевъ, когато
Яворовъ бродеш е съ пушка изъ Македония, когато Груевъ б е въ
турски те затвори ?
На ром ъните, които участвуваха и въ правителството на Круш евската Република, както и въ боевете, никакъ не пречеше ф акта
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за избирането на Борисъ С араф овъ въ главния щ абъ на Илинден
ското възстание. Некой отъ критикарите намиратъ, че и това било
грешка, тъй като С араф овъ билъ български поручикъ. Намъ се
струва, че тр еб в а да важи само обстоятелството, че С араф овъ бе
дош ълъ като доброволецъ, да се бори и евентуално да загине. Още
по-важно б ’Ь туй, че ВМРО искаше автономията на Македония. Това
е вггисано в ъ самия уставъ. А въ надвечерието на Илинденското
възстание, двата революционни окрж га, кж дето то се разигра, —
а именно Битолския и Одринския — взеха решение да се поиска за
Македония губернаторъ, независимъ отъ П ортата в ъ упражнение на
функциите си, както и въвеж дане на меж дународенъ контролъ, постояненъ и с ъ широки права за санкции. Никой не би се сърдилъ,
ако и отъ Ромъния, наприм еръ, дойдеха да командуватъ и да се
сраж аватъ ромънски офицери, по произходъ отъ Македония. В ъ слу
чая С араф овъ не е за критикуване, а за похвала. З а оеж ж дане сж
гръц ки те офицери, които идваха съ чети срещу ВМРО дори отъ
Атина ; сжщо тъй за оежждане сж и онези митинги въ Гърция,
когато се предлагаха хиляда души доброволци на султана срещу бор
ците отъ Илинденското възстание.
Щ о се отнася до д ел еж а на Македония, както българскиятъ народъ, така и македонското движение, знаеше само туй, 'че войната
срещу Турция се обяви за автономията, ултимативно поискана отъ
балканските съюзници. Ф аталната грешка по македонския въпросъ
е именно този д ел еж ъ , съ други думи изоставянето на принципа
за автономията.
До 1912 год. имаме цели осемнадесеть години борба, при която
безброй българи въ Македония загинаха все в ъ името на автоно
мията. ВМРО б е отблъснала и върховистките чети, давайки пакъ
кръвни жертви. Всичко това не го виж даха гър ц и те, които продъл
ж аваха да б ж д а тъ по-малко или повече с ъ турската власть противъ
българщ ината и противъ македонските ромъни.
Следъ като Македония биде заета отъ Гърция и Сърбия, там ъ
бидоха премахнати и ромънскитЬ училища, а не само българските.
О тъ ромънска страна, за съжаление, не се показа желание за обща
борба срещ у сръбско-гръцкия реж имъ. Подновиха я само бъ лгари те,
съ които въ дадени моменти се съю зяваха на революционна база
и албанците, жестоко потиснати отъ сърби те. На моменти и турци
се придруж аваха към ъ въорж ж ения отпоръ срещу новите властни
ци— пришелци. ВМРО е приемала тия сътрудничества с ъ радость.
Този ф ак тъ опровергава повърхностните критики.
Г ърците и сърбом аните, които при турския реж имъ услуж ваха
на турската власть срещ у ВМРО, сега б-fexa вече поробители надъ
българското, турското, албанско и ромънско население в ъ М аке
дония. И за това положение никой не може да търси вина въ ВМРО.
О позиционерите заявяваха, че не тр ебвал о често да се говори
за правата на б ъ лгари те въ Македония, тъй като се подразбирало,
че в ъ независима Македония правата на всички народности щ ели
да б ж д а тъ гарантирани. З а всекиго е ясно, че когато ще бж де на
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лице независима Македония, народностите ще им атъ своите права.
Но докато се създаде тази македонска независима дъ рж ава, дъ л гъ
е на всички македонци да и зтъ кватъ какви безправния се упраж няватъ отъ завоевателите върху една или друга народность. Подобна
защ ита ни най-малко не означава стрем еж ъ към ъ хегемония.
Пресиленъ и неоправданъ б е ш ум ътъ на опозицията в ъ връзка
съ мемоара, изпратенъ отъ Изпълнителния Комитетъ на братствата
до конференцията за миръ въ П ариж ъ, презъ 1919 г. В ъ мемоара
е казано, че по силата на националния принципъ Македония би т р е б 
вало да се присъедини към ъ България. Но подписващ ите мемоара,
около сто хиляди души македонски българи, се застж п ватъ за съ зд а
ване на независима македонска държ ава.
Не противоречи на истината твърдението, че в ъ з ъ основа на
националния принципъ огромната часть отъ македонската терито
рия би могла да влезне в ъ границите на България. Значи, немаш е
основание бесно да се напада тая истина. Онова, което требваш е
да се оцени правилно и да се подчертава, то б е ф акта, че македон
ските българи искатъ македонската независимость. Голема стойность имаше тех н ата позиция като се знае, че съсещни държ ави
заграбваха македонски земи, м акаръ да нем аха въ Македония по
вече отъ 10 на сто, а некой и никакво свое население.
Опозиционерите похвално се изразяваха за предложението на
българската държ авна делегация по сж щ ото време въ П ариж ъ. Въ
него недвусмислено се говори, че България има право да си присъе
дини Македония ; но в ъ интереса на балканското съгласие и ми|ръ
тя се застж пва за въздигането и въ отделна дъ рж ава. Нека меж ду
скоба спомена, че предъ българския делегатъ Тодоръ Т одоровъ, министъръ-председатель, беха се явили македонски общественици и го
молиха настоятелно щото България да подкрепи предъ М ирната Кон
ференция идеята за независима Македония. Т ези общественици из
хож даха отъ мнозинството на емиграцията, с ъ други думи, беха
измежду онези, които беха „ критикувани ” о тъ опозицията. Другиятъ делегатъ на България въ П ариж ъ беш е А лександъръ Стам
болийски ; и той подписа споменатото предложение, което значи,
че и споредъ него България би имала право д а си присъедини Ма
кедония в ъ з ъ основа на единъ принципъ, който б е станалъ едва ли
не свещенъ следъ френската революция.
Опозицията не нападаше становището на българската дъ рж авн а
делегация, защ ото б е решила да се подслони подъ крилото на С там 
болийски, за борба противъ ВМРО и всички, които б е х а солидарни
съ нея. А за м отивите на Стамболийски да води борба срещу маке
донското движение ще стане (дума по-нататъкъ. Т укъ накратко нека
ивтъкна, че той см еташ е да създава велика Ю гославия ; но започна
да работи точно с ъ ф актори те, които най-много се плашеха о тъ нея,
а именно съ кралската камарила въ Б елгр ад ъ. При това Стамбо
лийски съвсем ъ забрави въ какво робство б е попаднала Македония,
която съ рби те искаха да денациюнализиратъ. В м есто да се застж пва
за прилагане на договора относно покровителството на националните
39

малцинства, той започна да гони македонското движение, което се
бореш е за правата по този договоръ.
Голема стрела се правеше отъ ф акта, че Изпълнителниятъ Ко
м итетъ б ^ пропусналъ д а подаде мемоара до П ариж ката конферен
ция общо съ една делегация отъ македонски аромъни, живущи въ
Букурещ ъ. Но това е само едно опущение. И да беш е общъ мемоара,
нямаше да се получатъ по-щруги резултати. Ромъния б е в ъ лагера
на д ъ р ж ав и те победителки, но Ю гославия премахна ром ънските учи
лища въ Македония, независимо и отъ формалното обещание на
Пашичъ, че ще б ж д атъ запазени.
Въ развоя на едно обществено движение винаги ще се случватъ
опущения и даж е по-големи грешки ; но това не бива да води до
разцепление и до по-трагични конфликти. Щ омъ като участниците
въ движението стоятъ на една политическа и идеологическа линия,
не се изисква много трудъ, за да се разясни това, което наистина
е съобразно съ основната цель. Стига некой д а не се води о тъ на
мерение да търси само удобенъ моментъ за разколъ.
З а съжаление, наш ите отюзиционери проявиха заинатявания, като
ги обвиваха понекога въ наивенъ утопизъмъ. И всичко това б е само
параванъ на съвсем ъ други домогвания, задъ които стоеха чужди
на Македония централи. Това е изнасяно ту къ-там е в ъ вестници и
списания, почти изгубени вече, (или в ъ брошури, които сж щ о мжчно
се намиратъ.
Неосжществдомо б е за момента и настояването да се създаде
въ чужбина общо ржководно тело, съ представители на о тдел н и те
македонски народности. Споменахме по-рано, че друпите народности
не създадоха свои национални комитети по редовенъ пжть. Не мо
жеше да се повикатъ случайни лица въ подобно върховно тел о за
Македония ; тъ й като основателно на всеки пж ть и кръстоп ж ть ще
се явяватъ други претенденти за членове на казаното ржководство.
Т ова е так а просто за разбиране. Но онези, на които о тъ н екж д е
б е поржчано да см ущ аватъ македонското дело, тъкм о но т а к ъ в ъ
ясенъ въпросъ дигаха в р ева до небесата.
Н екогаш ниятъ австрийски консулъ въ Скопйе г. А лфредъ Рапапортъ, — отбелезахме вече по-рано — изнасяйки свои наблюдения
въ книгата „ В ъ страната на м ж ченците ” *, правилно отбелезва,
че македонската организация и когато е била съвсем ъ близка до
българската дъ рж авна политика — наприм еръ презъ п ъ рвата с в е 
товна война — старала се е да се държ и като съю зникъ, а не като
подчинена на бъ лгарски те власти. Неоспоримо е, че подиръ 1918 год.
македонското движение — и в ъ легална и в ъ нелегална посока —
б е съ всем ъ независимо о т ъ б ъ лгарски те власти. И по замисъль,
и по съдърж анието на върш ената р аб ота предъ чуждия с в е тъ , и
въ вжтреш ното си организиране, и относно финансовите си ср ед ства
— то б е инициатива на македонските българи. То поникна въ сж щ *
1927 г.
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ность и противъ волята на българската държ ава. Доколкото пъкъ
имаше тукъ-там е некой проблесъкъ отъ деятелность за Македония
ср е д ъ други те народности, н^ма защ о да се скрива, че всичко при
т е х ъ б е напълно свързано съ съответни те национални правителства
— въ Анкара, Тирана, Букурещ ъ. А гъ р ц и те и сърбом аните — т р е б 
ва да повторя — сж работили срещу македонското освободително
движение, по планъ и съ ср едства н а Атина и Б елград ъ. Тази
действителность опозиционерите о тбегваха да съгледатъ, за да за
клю чать кое е възможно да се стори. Впрочемъ, по-разбраните хора
между т е х ъ схванаха увлеченията си и на време се откъснаха отъ
неколкото души самолюбци и чужди орждия.
С лучаятъ пожела да нахвърля тези бележки много години следъ
като се бе проявила и провалила споменатата „ Временна Комисия
на македонската емиграция ”, и следъ като нейното название б е за 
менено с ъ името „ федералиста ”. Т ези години напълно доизясниха
кои беха хората на тая комисия, кои беха и идеите имъ. В ъ аги
тацията си комисията препоржчваше презъ 1920 год., че мекедонското движение не требвало да пренебрегва „ л ев и те ” елементи. Но
тези елементи стоеха подъ командата на българската комунистическа
партия. Тя о тъ своя страна се водеш е по директиви отъ Москва. А
македонското движение б е самостоятелно. З а грамадното мнозинство
отъ емиграцията б е вън ъ о т ъ всеко съмнение, че съ въпросната
агитация се цели да се вм ъкнатъ — ако може и на отговорни м еста
— комунисти въ македонското освободително движение. М акаръ да
се броеха на пръсти, но имаше такива комунисти. Единъ отъ т е х ъ
б е сам иятъ секретарь на временната комисия, о т ъ Тиквешко. Той си
остана прикритъ комунистъ. Требва да му се признае, бе доста
хитъръ. Винаги б е на дъ рж авн а служ ба ; стана и висш ъ чиновникъ
на България ; съ дъ рж авн а стипендия б ё на специализация на Западъ.
Само с ъ ината имъ може да се обясни, че лица нагледъ съ бур
жуазии предразсж дъци допуснаха в ъ онова време да слагатъ под
писа си, в ъ разни позиви и окржжни писма, успоредно с ъ тоя на
подобенъ човекъ. В ъ т е зи позиви т е се обявяваха и за независима
Македония, както и за зачитане на народностите.
Дойде, обаче, есеньта на 1944 г., когато тъкм о леви чари те би
доха поставени отъ руската армия «а власть в ъ София и Скопйе.
Какво приложиха о тъ прокламирваните идеи ? В м есто да създад а т ъ независима Македония, т е подариха на Б ел гр ад ъ двадесеть и
шесть хиляди квадратни километра македонска земя. Но извърш иха
и но-голем о престжпление : прокламираха македонска нация, никому
дотогава неизвестна ; и даж е съ насилие заставяха бъ лгар и те дори
въ Неврокопъ, Горна Д ж ум ая и пр. да се деклари рватъ като м аке
донци по народность. Сигурно сж били още живи некой наивници
отъ „ Временната комисия ”, т а поне тогава да р азб ер атъ по кой
пж ть сж били влачени о т ъ прикритите комунисти следъ п ъ р вата
световна война.
На кратко казано, всички спорове, всички различия на мнения
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можеха и требваш е да се водятъ с р е д ъ емиграцията по предвидения
въ уставитЪ (редъ ; на край следваше да реш ава мнозинството, а
малцинството да се подчини. Т ака е в ъ напредналите общества, съ
които ние се стремимъ да изравнимъ утрешна свободна Македония.
Защ о се стигна до разколъ ? Защ ото това желаеха централите, които
стоеха задъ гърба на посоченото малцинство. Ако не можеха да
го командуватъ, т.е. да го пращ атъ в ъ летаргия или да го изнасятъ
на политическия пазаръ споредъ тех н а преценка, тия централи пред
почитаха да видятъ унищожено нашето движение ; ако това е не
постижимо, тъ р ся тъ орждия поне за всеване на раздори.
*

Емиграцията получи голем ъ разм ахъ когато узна, че въ М а
кедония ВМРО се пресъздава. О ткакто се е появило македонското
дело емиграцията е била на поста си. Идейно-политически различия
сж се появявали вср ед ъ нея, но като се погледне по-дълбоко става
ясно, че различията често произлизатъ отъ живия интересъ към ъ
отечеството. Ако емиграцията би забравила напълно поробената си
родина, тя щ еш е да е изобщо безразлична, а не да се бори, да о т
стоява едни или други идеи и политически пжтищ а. П рофесоръ
Любомиръ Милетичъ веднаж ъ развиваше предъ мене следното свое
гледище : „ Азъ съж алявам ъ когато се случи да спорятъ помежду
си македонски деятели, да се скаратъ или даж е да прибегнатъ до
убийства. Но предпочитамъ даж е убийствата помежду имъ, откол
кото д,а нема на лице македонски борци, да нема мж ка и грижи
за Македония. Нека има различия, но да не престане борбата. Вж треш ните македонски борби сж за мене само знакъ на голем ата дина
мика на тая борба, която все пакъ е свързана с ъ Македония и единъ
день ще доведе до освобождението ”. Именитиятъ проф есоръ имаше
предвидъ, разбира се, различия домашни, но не предателствата или
съюзяването съ фактори, които нреследватъ свои политики, а не
се интересуватъ отъ болките на Македония.
ВМРО е зачитана в ср е д ъ емиграцията, но измислица е, че гя
е заповедвала на емигрантите. Обратно, тех н и ятъ патриотизъм ъ
е, който ги е подтиквалъ към ъ организирване и обществена борба.
Доколкото ВМРО е влияела, това се е постигало само по себе чрезъ
нейниятъ авторитетъ, защ ото е изразявала стремеж а на поробените
ни сънародници. Не заслуж ава и да се спираме върху приказките
на врагове, че ВМРО съ сила била диктувала ецно или друго въ
емиграцията. Най-добро опровержение (е ф акта, че наш ите емигранти
даж е въ Америка ,на хиляди километри далече о тъ ВМРО, сж се
организирали и развивали дейность в ъ полза на Македония, — там ъ.
кж дето насилия о т ъ стран а на ВМРО сж изобщо немислими.
Т реб ва да подчертая, че съвземането на емиграцията въ Б ъ л га
рия се дълж и главно на нейното родолюбиво чувство. Д у х ъ тъ й
— както казахъ — много се повдигна поради възобновяването на
ВМРО. Разбира се, заслуга имаше и ржководното тел о на братства42

та ; но тая заслуга азъ поставям ь на трето м есто. И тогава виждахъ, и днесъ вервам ъ, че въ Националния (преди т о ш Изпълнителенъ) Комитетъ требваш е да влезнатъ и хора по-дЪлови, с ъ по
вече организаторски способности и подходящи за работа всрЪдъ народната маса, която въ България наброяваше няколко стотинъ
хиляди души емигранти о т ъ Македония. Само въ София ж ивееха
надъ ш естдесеть хиляди души.
Независимо отъ всички старания и заслуги на главното р у к о 
води о тЬло, истината е, че в ъ п ърви те години следъ войната въ
него влизаха предимно личности годни повече за представители предъ
външния свЪтъ, но не за деятелность между работници, еснафи,
селяни и младежи. Редко имаше въ Националния Комитетъ членове
безъ висше образование ; мнозина отъ ттЬхъ имаха видно обществено
положение, но почти всички бех а годни само за канцеларски раз
пореждания, лишени бех а отъ пламъкъ, м акаръ преданно |да бранеха
позициите на македонското движение. Но о тъ друга страна т ак ъ в ъ
съ ставъ на рж ководството даваше теж есть на самото дело предъ
българското общество и предъ чужденци. Няколко години подъ редъ
за председатель б е избиранъ стари ятъ д -р ъ Иванъ Каранджуловъ
отъ П рилепъ, блестящ ъ , отдавнаш енъ прокуроръ при Върховния
Касационенъ С ж дъ на България. Той правеш е впечатление на почти
изнемощелъ чо векъ ; и гласъ тъ му доста слабъ. Но б е с ъ висока
култура, крайно проницателенъ, когато тр еб в а умееш е да си по
служи и съ съкруш ителна ирония срещу противника. Н еговата об
щ ествена фигура и интелектъ наистина внушаваха почитъ. Свърш илъ
бе висшето си образование въ Англия.
Покрай Каранджулова * се редуваха за членове сжщ о така из
дигнати хора — ту професори, ту адвокати, лекари, директори на
гимназии и пр. Почти всички т е б е х а ж ивели в ъ Македония, когато
там ъ се водеш е борба срещу турската власть. Всички познаваха
отлично македонския въпросъ ; мнозина владееха чужди езици.
'Въ сам и те братства, обаче, често се изтъкваха делови хора.
А по^късно и въ самия Националенъ ком итетъ се появяваха по-добри
организатори ; това б е твърде целесъобразна м ерка. Не можеше
широка народна работа да се развива само съ деликатни по възп и
тание личности. Спомнямъ си единъ разговоръ на тази тем а съ едного отъ тази категория наши видни емигрантски деятели. Когато
посочихъ, че голем ъ брой беж анци стоятъ слабо организирани изъ
крайните квартали на София и Пловдивъ, м оятъ събеседникъ чис
тосърдечно ми каза :
*
С л едъ И в. К ар ан д ж у л о в ъ н яко л ко години п одъ р ед ъ п р ед сед ател ь на
ем и гр ац и ята б£ д -р ъ К онстан ти нъ С таниш евъ отъ К укуш ъ. Той б-Ь много тактиченъ, л о ял ен ъ и в ъ зп и та н ъ чов-Ькъ. Б и л ъ л-Ькарь още в ъ турско време въ
р о дн и я си гр а д ъ и в и н аги б л и зъ к ъ н а борцитЬ.
З а и звестно врем е преди д -р ъ С таниш евъ п р ед сед ател ь бЬ В л ад и м и р ъ
К у сев ъ отъ П рилЪ пъ.
С л едъ туй председателското мЪсто се з а е м а последователно отъ Д и м и тъ ръ
М ихай ловъ отъ Б и толя, и звестен ъ ги м н ази ал ен ъ учитель и п ед агогъ , и Георги
К ондовъ, ад в о к а тъ отъ Прил-Ьпъ.
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—
Но азъ не съ м ъ за работа всрЬдъ тази среда. Т ам ъ има
хора, които може да ме напсуватъ на м а й к а . . .
Подобна евентуалность, да бж де напсуванъ при спорове съ едни
или други, той смиташе като никакво голямо нещастие за себе си.
И ето, тъкм о за задачи о тъ това естество, за раздвижване и при
вличане на всички македонци, се явяваха необходими и ржководни
лица отъ по-другъ типъ. ТЯ биха могли съ леснота да влезнатъ и
въ най-бедната кжщ а, да газятъ и въ каль, да посрещ натъ шего
вито и всЪка грубость, каквато ■
— м акаръ и редко ■
— може да се
срещне между едно общество, което е напуснало поради насилия
отчеството си и съ трудность едва успива да уреди наново личния
си ж ивотъ. Не биваше да забравяме, че нашето освободително дви
жение е привличало вниманието на света, а тревожело и потисни
ците, само когато подбрани ръководители сж влизали и въ послед
ната планинска колиба.
*

Общо взето, организирането на емиграцията и нейната работа
въ полза на Македония започна усилено, независимо че в ъ България
безволието, безгрижието и отрицателното отношение къ м ъ национал
ните въпроси проникваше въ широки слоеве на народа.
Преди да говоря върху каквото и да е друго в ъ следващ ите
страници, намирамъ за правилно да се спра върху 1 новата борба
срещу потисниците, отпочната и вдъхновена в ъ Македония отъ Т.
Александровъ, който пое нелегалния ж ивотъ.
Както споменахъ ш въ предговора, съ малко материали разполагам ъ въ емиграция, а много сж годините, които ме р азд ел ятъ
отъ тия събития. Н адевам ъ се все пакъ да дам ъ поне една бегла
картина за въпросната епоха, пълна с ъ траги зъм ъ, но и съ много
героизъмъ.
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II. РЕШЕНИЯТА ВЪ ПАРИЖЪ
Като вступление ту къ считамъ за най-подходяще едно кратко
припомняне на голем ите политически факти, свързани съ наш ата
родина отъ днитЪ на балканската до п ъ р вата световна война.
Попадането на Македония подъ ново, по-тежко робство, следъ
прогонването на турското управление, се дълж и преди всичко на
алчностьта, която вдъхновяваше политиката на Б елгр ад ъ и Атина.
Но това се |дължи и на греш ките, които извърши Царь Фердинандъ.
Рж ководителите на политиката въ София не взеха предвидъ, че
Сърбия, отбегвайки отъ идеята за македонска автономия, си е
наумила да прави грабеж ъ на чужди земи. Това б е така ясно от
давна още преди балканската война, когато сръ бската пропаганда —
даж е въорж ж ена — а и „ научна ”, тржбеш е, че Македония била
сръбска земя. Гърция имаше известни етнографски основания за
претенции въ околиите н а ю гъ о т ъ Македония, но вън ъ отъ това
вйичко друго б е п акъ апетитъ къ м ъ чуждото.
Само автономията на Македония требваш е да се подърж а от
страна на България като повелителенъ лозунгъ и непроменима
цель на войната срещ у Турция.* И при това положение съю зниците
*
В ърху този въпросъ много подробности се н ам иратъ в ъ съчиненията
на видни български общественици, които единодуш но осж ж датъ и зо ставян е
то отъ стр ан а н а б ъ л гар ск ата д ъ р ж ав н а п олити ка и д ея та з а автоном ия и
усвояван е д е л е ж а н а М акедония.
З а с л у ж а в а д а се п рочетатъ поне ти я две книги : а) А. Тош евъ, « Б а л 
к ан ски те войни », т. I и II; б) Ал. Гиргиновъ, « Н ар о д н ата к атастр о ф а ».
А. Тош евъ е би валъ м ин истъръ-п редседатель н а Б ъ л га р и я , а Г иргиновъ министъръ.
С ам ъ И в. Ев. Геш овъ в ъ к н и гата си « П рестж пното безум ие », пиш е
(стр. 103) : « Още п р езъ с р е д а т а н а м. О ктомврий 1912 г., след ъ н аш и те
п ърви победи, г. Д ан евъ ми съобщ и отъ Г л а в н а т а К варти ра, че след ъ вой ната
речь з а автоном ия не тр еб в а д а с т ав а отъ н аш а стран а. Г л авн о ко м ан д у ва
щ и я т^ саморж.чно ö t п исалъ н а това съобщение, че н ап ъ лн о с п о д е л я м нени
ето н а Д ан ева. »
Гиргиновъ, в ъ спом енатата н егова книга, стр. 41, у то ч н ява : « Именно,
тъкм о в ъ тоя моментъ, около с р е д а т а н а м. О ктомврий 1912 г., с ъ в п а д а и точното о п р ед ел ян е ц ел ьта на вой ната — вм есто автоном ия се п р егр ъ щ а вече и д ея
т а з а присъединение н а М акедония ». И прибавя : « Отъ този моментъ до
к р а я н а войната, нито д ум а вече не е ставало з а автоном ията н а м акед о н ска
т а зем я ».
Т ака, н а бойните п олета при Л ю л еб у р газъ и Б у н ар ъ -Х и сар ъ б е в ъ з к р ъ с 
н а л а свободата н а М акедония, както и с л а в а та н а Б ъ л га р и я . Н о б ъ л гар ск и те
« К авуровц и », и зн е в е р я в ай к и н а и ск ан ата ви наги и отъ т е х ъ автоном ия, ти к
н а х а М акедония наново в ъ пропастьта, като озлочести ха и Б ъ л гар и я .
Щ о се отн ася до ВМ РО, т я въ зп ри е автоном ния принципъ още при свое
то съ зд аван е, взи м ай ки п редви дъ много обстоятелства, които биха пречили
з а п оставян ето н а д р у га цель. Н а п ърво м есто п редви ж дано е, че д р у ги те
б алкан ски д ъ р ж ав и биха се п ротивопоставяли много повече срещ у обединение
то н а М акедония въ б ъ л гар с к а та д ъ р ж ава, отколкото срещ у автоном ията. Сет
не, воден а е с м е тк а з а присж ствието и н а д р у ги националности в ъ М а
кедония, а сж щ о т а к а и з а п ротиворечивите интереси н а в ел и к и те сили въ
в р ъ з к а съ н аш ето отечество и пр.
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можеха да зад ъ р ж а тъ за себе си по една добра териториална при
добивка — България би излЪзнала на БЪло море и взела тракийски
области ; Сърбия — би получила Косово и Сандж ака ; Гърция —
Тесалия и егейските острови.
Отговорность носятъ и министрите на Царь Фердинандъ и повлиятелнитЬ генерали, които сж го следвали безкритично. М инистъръпредседательтъ Ив. Ев. Гешовъ, бЪ заявилъ, че ще изземва о тъ м аке
донския комитетъ въпроса за освобождението на Македония, така
както никога въ Италия билъ постжпилъ Кавуръ. Наистина, българ
ската дъ рж авна политика се опита да взима в ъ свои рж це въпроса,
като на първо мЪсто отритна двегЬ най-важни позиции на ВМРО
— ц-Ьлостьта на Македония и нейната независимость. Следъ като
Гешовъ и компания бЪха. вкарали въ л ка в ъ кош арата (т. е. сръб
ската и гръцка войски в ъ М акедония), деятелитЪ о тъ македонско
то движение употребиха всички и всякакви доводи да убеж даватъ
българските отговорни мЪста, че сж длъж ни да полож атъ всички
усилия за запазване териториалната целость на Македония. Тия
деятели изцяло осж ж даха Гешовци за извърш еното престжпление.
Така въ 1912 г. България тр ъ гн а на война противъ Турция съ
потайното намерение да раздел я Македония и да си присъединява
нейни територии. Затова и в ъ съюзническия договоръ с ъ Сърбия не
е застж пена здраво идеята за автономия, а подробно се означава
какъ щЪлъ да се извърши дележ а.
Следъ туй дойде втора грешка. Битата на бойното поле Турция
предложи да въведе автономия въ Македония. Но предложението й
биде отхвърлено, м акаръ в ъ ултиматума, подаденъ до Султана пре
ди да му се обяви война, изрично да 6 Ъ казано, че се иска о тъ него
тъкм о въвеж дането на автономия.
Когато Сърбия и Гърция се бЪха вече добре настанили в ъ маке
донските области, България извърши тр ета грешка — обяви на
съю зниците си война, б езъ да я б ё подготвила нито дипломатически,
нито материално. И изгуби не само почти ц^ла Македония, но и д о 
лове отъ стар ата си територия. Сърбия и Гърция бЪха, които ламгЬ ха да грабятъ чужди земи ; но тЪхната и на приятелите им ъ въ
чужбина пропаганда б-fe успала да представи България като нена
ситна. Ето защо, преди всичко за поставяне на своята военна акция
въ най-добра свётлина, царь Фердинандъ и съ ветни ци те му би след
вало предварително да предлож атъ открито на БЪлградъ и Атина
въвеж дането на автономията, както тя 6 Ъ поискана въ ултиматума
до Султана. По тоя начинъ сключилите вече таен ъ договоръ срещу
своя съюзникъ гърци и сърби биха се намерили на тЪсно ; обви
ненията имъ за лакомия на България биха били решително опровер
гани' ; а и ш ансовете за по-добро уреждане на македонския въп росъ
можеха да б ж д атъ по-добри.
Въ 1914 година започна голям ата европейска война. България
остана повече о тъ една година неутрална.
Л отото на 1915 г. политически писатели го нарекоха „ Б ъ лгар 
ското лЪто ” поради интензивната дипломатическа борба м еж ду вели46

ките сили отъ двата лагера, за да иматъ на своя страна българ
ската дъ рж ава, въорж ж ените й сили, а главно стратегическото й
географско положение. „ Тройното Съглашение ” (Русия, Франция и
Англия) се е старало безуспешно да убеди Сърбия, че тр еб в а да
отстжпи на България македонските области. Но не сж споменали
независимостьта на Македония, която въ края на краищ ата може да
се предполага, че е по-приемлива за Б елград ъ, отколкото уголемена
България.
Това ни показва и постж пката на сърбите,
която се приключи съ Сливница ; Сърбия нападна въ 1885 г. безъ
никакъвъ поводъ и основание България, само отъ нежелание да я
веди уголемена с ъ северна Тракия.
О тстрана на българските управници — доколкото съ м ъ узналъ
о тъ публикуваните книги — въп росътъ за македонската автономия
или независимость не е поставянъ предъ голем ите сили. Може би
т е сж см етала, че сръбската неотстжпчивость е пречка и за подоб
но решение. Въ бждащ е вероятно ще се доосветли тоя въпросъ
чрезъ спомени на по-отговорни български общественици.
България, която отлично познаваше р азн и те домогвани'я к ъ м ъ
Македония — би спечелила и морално и политически ако все пакъ
беш е искала автономията.
Щ о се отнася до македонските среди, т е въ 1912 г. не сж
били уверени, че България наистина е решена да дели Македония.*
Виждайки какъ Б елгр ад ъ и Атина н е м атъ намерение да напуснатъ
македонските околии и започватъ съ денационализаторския си тероръ, не намиратъ другъ изборъ освенъ да се н аредятъ рамо до
рамо съ българската армия въ борбата противъ новите потисници.
Сжщ ото поведение д ъ р ж а т ъ и въ европейската война, като иматъ
предъ очи и възстановяването на целостьта на Македония.
Преди това, обаче, отъ ср ед ата на македонското общество би
доха подавани мемоари до великите сили, изпращани делегации въ
*
Н а 12 ав гу стъ 1912 г. м акед он ската ем играция в ъ Б ъ л га р и я свик
в а конгресъ, съ 550 делегати . В зета е сл ед н ата резолю ци я : «... П равителството
н а царството в е д н а га д а мобилизира, като същ евременно п р ед яви п р ед ъ вели 
к и т е сили, че и ска д а се д а д е п ъ л н а автоном ия н а М акедония и Одринско, съ
областно събрание и м илиция н а чело съ ген ералъ-губернаторъ хри стиян и н ъ ».
И м естното бъ лгарско общество е било съ убеж дение, че т р е б в а д а се
в ъ р ви к ъ м ъ автоном ията. Е дно свидетелство ни д а в а сви к ан и ятъ н а 29 ап р и л ъ
1912 г. м итингъ в ъ л о к ал а « Н ова А м ерика », п одъ председателството н а д -р ъ
К р. С тамболски и п одъ п атрон аж а н а И в ан ъ В азо въ , д -р ъ Ст. С араф овъ,
И в ан ъ Г розевъ, Г. Георговъ, инж. Хр. С таниш евъ, п роф есорите д -р ъ И в ан ъ
Ш и ш м ан овъ, д -р ъ Б. Ц оневъ и др... Н а г. Геш овъ отъ името н а м и ти н га е
п однесена с л ед н ата резолю ци я : « П о кан ва се българското прави телство найсетне реш ително д а се застж п и съ всички ср ед ств а, които м у д а в а бъ лгарски я т ъ н арод ъ , з а д а спаси М акедония отъ п р ед н ач ер тан ата й гибель, като
д ей ств у в а д а се и зп ъ л н и н ар ед б ата н а чл. 23 отъ Б ер л и н ски я конгресъ (ви ж ъ
« Б а л к а н с к и т е войни », т. I, стр. 347).
Д ел егати тЬ н а 25 м акедонски братства сж п у б ли кували н а 5 октомврий
1912 г. « в ъ зв а н и я до н аш и те братя », в ъ които м еж ду другото се к а з в а
з а в о ю в ащ и те п роти въ Т урц и я б алкан ски д ъ р ж ав и :
« Д ви ж ен и отъ свещ ения д ъ л г ъ н а братско състрадан и е, т е ви и д атъ
н а помощь, з а д а ви освободятъ отъ турското робство. Те не и с к а т ь друго
з а ж ертвата, която п р авятъ , и с к а т ь само д а в ъ зст а н о в я т ъ м и р а и р е д а в ъ
н а ш а т а ро д н а зем я. ( К. С оларовъ, полковникъ о тъ ген ер ал н и я щ абъ, •—
« Б а л к а н с к и я т ъ с ъ ю з ъ и освободителните войни п р езъ 1912 и 1913 г., стр.
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чужбина все съ настояване за независимость на Македония. Такива
постжпки сж правени и при сключването на нещастния Букурещки
договоръ, подиръ войната между балканските съюзници *.
*
Комисия отъ ш есть души, н а 23 ю лий 1913 г. е п о д ал а отъ името на
македонските. беж ан ц и мемоаръ до п ред сед ателя н а п ослан иш ката конф ерен
ция въ Л ондонъ — Е д. Грей, до п редседателя н а конф еренцията з а м иръ въ
В укурещ ъ — Т иту М айореско и до представителите, н а си л и те въ София. В ъ
м ем оара е казано, че :
«... н ай -еф и касн ата м е р к а з а постигане н а то ва (д у м ата е з а свободното
национално и политическо разви ти е н а македонското население) п ак ъ си оста
в а съ зд аван ето н а една автоном на М акедония, която би га р а н ти р а л а п р ав ата
и н а всички други националности, и з а която отъ двад есеть години н асам ъ
македонското население р а ту в а и щ е р а ту в а и в ъ бждеще. » (Ан. Т ош евъ ■—
« Б а л к ан с к и те войни », т. II, стр. 418).
В ъ 1913 г., подиръ вой ната м еж ду б алкан ски те съю зници, отъ името на
м акедон ските братства въ Б ъ л га р и я зам и н а з а Е вр о п а ед н а д ел егац и я въ
съ ставъ отъ три м а душ и — проф. д -р ъ Ив. Георговъ, проф. А л. Б ал аб ановъ и Тодоръ П авловъ, бивш ъ н ароденъ п редставителъ в ъ Ц ар и гр ад ск и я
парлам ентъ. Г -н ъ Георговъ е отъ В елесъ, г. Б ал аб ан о въ отъ Щ и пъ, г. П авл о въ
отъ Скопйе. Т ри м ата н о сех а до в ели к и те сили единъ меморандум ъ, който
съ д ъ рж аш е кратко резю ме отъ и скан и ята н а м акедонците. М еж ду д р у ги те а р 
гум ентации д е л е га ти те сж и зтъ к вал и р азл и ч н и те европейски реш ения и меж 
дународни актове въ п о л за н а автоном ията на М акедония. (А. Тош евъ ■
—
Б а л к ан с к и те войни », т. II. стр. 430).
В сички т е з и и други подобни постжпки, отбелезани още преди б алк ан 
ск ата война, и зр а зя в а т ъ общото разбиране н а м акедон ските орган изац ии —
н а ВМ РО и н а л егал н и те ем игрантски друж ества. К акто те , т а к а и б ъ л гар 
ското население въ М акедония съ задоволство биха приели автоном ията. Д окол
кото въ периода на стекл и те се една следъ д р у га три войни (отъ 1912 до 1915
г.) сж съдей ствували на б ъ л гар ск ата арм ия въ война срещ у н ови те поробители
на М акедония, това не озн ачава, че сж. удобрявали в ъ зп р и етат а отъ Б ъ л га р и я
политика на дЬ леж ъ на м акедонските земи.
Т р еб в а д а изтъкнем ъ, че македонското движение, н а първо м есто ВМРО,
в с ек о га гриж ливо е п азило своята самостоятелность. Т ова е ясно изразено
и в ъ д е кл а р а ц и ята н а Ц ентралн ия К омитетъ н а ВМ РО отъ 1 ав гу стъ 1924
година, кждето, меж ду другото, е к азан о : « ВМ РО не може д а сл у гу в а на
никоя д ъ р ж а в а и на никоя партия, в ъ която и д а е д ъ р ж ав а. Т я р а зч и т а на
помощ ьта и съдействието н а всички д ъ р ж ав и и н а п ар ти и те в ъ р а з н и т е д ъ р 
ж ави въ борбата си противъ угн ети тели те н а М акедония и противъ вр аго 
в е т е на м акедон ската свобода... В с е к а помощь, отдето и д а и зх о ж д а тя, се
приема, а л а при непременното условие, В ж треш н ата О р ган и зац и я д а за п а зи
п ъ л н а та си сам остоятелность и свобода въ своите действия ».
М естния политически и д еал ъ въ М акедония, който е о к а зв а л ъ своето д ей 
ствие и въ рху настроението н а н ар о д н ата маса, е и зтъ к н а тъ отъ проф. П.
М илю ковъ още въ 1899 г. — в ъ излож ението му « С ръбско-български те от
нош ения и м акедонския въпросъ », поместено в ъ сборникъ н а ж у р н ал а « Р у с 
ское богатство », стр. 289-290.
Т ози именно и д еал ъ сж застж п в ал и и бранили п ред стави тел и те н а осво
бодителното дело. Г -н ъ А лф редъ Р ап ап о р тъ , бивш ъ австрийски консулъ
в ъ М акедония и добре за п о зн а тъ съ н ейните проблеми пиш е в ъ своята
кн и га « О П ей де М артиръ », стр. 62, следното : « Н и кога м ак ед о н ската о р га
н и зац и я не се о тк а за отъ своята п ъ л н а свобода по отнош ение н а софийското
правителство. Естествено, п р езъ тр и те войни тя д ъ р ж а см е тк а з а военната
дисциплина, но това тя н ап рави като съю зница, а не като подчинена. В ъ време
н а м иръ т а я независимость б е още по-очевидна и тр е б в а д а се напиш е ц е л а т а
нова история н а Б ъ л гар и я , з а д а се посочатъ многобройните ф а зи н а българом акедон ските отнош ения. В ъ п р е к и тъй естественото чувство н а н ац и он алн а
солидарность, никога ти я отнош ения не сж били тъ й тесни, какви то открай
време б е х а отнош енията м еж ду б елградското и атинското п р ави тел ства и
р есп ективн и те им ъ национални пропаганди, които д ей ству вах а в ъ М акедония
п р езъ п оследн и те врем ена н а отоманското влади чество и по-рано ».
С ледователно, и по времето н а Б а л к а н с к а т а вой на отговорните м акед он 
ски д еятели о ставах а твъ рд о п р и въ р зан и к ъ м ъ и д еа л а не само з а освобож
дение н а М акедония, но и з а за п а зв а н е н а н ей н ата целость, — обратно на
софийското правителство, което безъ много д а му мисли б е пренебрегнало т а я
ц елость.
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П резъ есеньта на 1915 година по-гол^м ата часть отъ македон
ската територия * б е заета о тъ българските войски, които б ех а до
чакани съ неописуемъ ентусиазъмъ о тъ страна на българското на
селение ; съ симпатии отъ страна на турското и големото мнозин
ство отъ албанското. Сърбия, ж естокиятъ потисникъ на народа въ
Македония, изчезна отъ политическата карта. Голема часть и отъ
областите, които въ южна Македония стенеха подъ еднакво теж ко
гръцко робство, б е заета о тъ България.
Македония стана теат ъ р ъ на 'военни действия в течение на по
вече отъ три години, между войски отъ много европейски народи,
а и отъ Африка.
Море отъ кърви се проле презъ първата голема война. Съ ос
нование се очакваше, че подиръ тая обща катастроф а с в е т а ще
бжде уреденъ най-справедливо, за да нем а нови поводи на недо
волства и да се изключи повторението на войните. Решаваше се
сж дбата особено на Европа.
*
**
М акедонската трагедия б е напълно известна на дипломацията.
Толкова пжти въ течение на изминалите до то газъ четиридесеть
години бе разглеж дана въ книги и вестници. Най-много защитници на
македонската освободителна борба се б ех а явявали тъкм о въ запад
ните държ ави — Англия, Франция, Италия т даж е далечна Америка.
Три войни се бех а водили за Македония ; три възстания и дваде
сетгодишни революционни вълнения ставаха въ сам ата с т р а н а ;
предъ четири международни! конференции б е слаганъ македонски»
въпросъ ; редица срещи меж ду видни политици, а даж е и меж^
ду най-мощ ните държ авни глави на Европа се състояха въ връзка
съ него **. Д а не споменаваме за множеството разговори, преговори,
В ъ течение н а п ъ р в а т а го л е м а война ви ж дам е и д р у гъ единъ народъ,
б л и зъ къ н ам ъ по ези къ и р а с а — х ъ р в атск и ятъ , д а се стреми к ъ м ъ сжщо
т а к ав а цель — за п а зв а н е на цЬлостьта си, народностно и териториално. У си
л и я т а н а д -р ъ А нте Трум бичъ и н а Ф ранъ С упило в ъ Л ондонъ, Р и м ъ и П ар и ж ъ ,
както и тЬсното им ъ сътрудничество съ П аш и чъ и П ри нц ъ А л ек сан д ъ р ъ
С ръбски сж пропити съ т а я интим на м исъль — д а не се допустне р азкъ сван ето
н а х ъ р в атс к и те зем и в ъ д р у ги д ъ рж ави . Д -р ъ Трум бичъ и д р у ги негови съм и 
ш леници по-късно сж. съ ж ал яв ал и , з а д е т о Х ърватско се н ам ер и п одъ н аза д н и 
ч а в а т а ком анда н а Б е л г р а д ъ , но това сж счи тали като неи збеж но по-малко
зло, з а спасението отъ което щ е се и зи ск в ат ъ нови напори.
* В ъ прилож ение подъ № 1 е д а д ен а к а р т а т а н а М акедония. В сЬ ка ц иф ра
— до д а д е н а д у м а въ текста — о зн ач а в а ном ера н а съответното прилож ение,
което т р е б в а д а се тъ рси въ спец иалн ия отдЪлъ к ъ м ъ к р а я н а кн и гата.
** Т ри те войни, з а които основната причина бе неуредени я м акедонски
въпросъ, сж : в ой н ата срещ у Т урц и я в ъ 1912 г.; в о й н ата м еж ду б ал к ан ск и те
съю зн и ц и в ъ 1913 г.; участи ето н а Б ъ л га р и я в ъ п ъ р в а т а го л е м а война 19151918 г.
Т ри гЬ в ъ зс т а н и я в ъ М акедония сж : К ресненското в ъ 1878 г., Горно-Д ж ум айското (върхови сткото) в ъ 1902 г., И линденското в ъ 1903 г.
Ч е ти р и те м еж дународни конференции, кж дето се обсж ж даш е по сж д б ата
н а М акедония сж сл ед н и те : Ц а р и гр а д с к ат а конф еренция в ъ 1876 г.; С анъ-С теф ан с ки ятъ договоръ в ъ 1878 г.; п о сл ед в ал и ятъ го Б ерли н ски договоръ ; Б у к у р ещ ки ятъ договоръ в ъ 1913 г.
С рещ и те н а мощ ни д ъ р ж ав н и гл ав и в ъ в р ъ з к а съ м акедон ския въ п росъ
сж т € зи ; ср ещ ата н а руски я Ц а р ь Н и колай I I и австр о -у н гар ск и я И м ператоръ Ф ранцъ И осиф ъ в ъ М ю рцщ егъ подиръ И линденското в ъ зстан и е; ср ещ ата

49

съглашения, спорове и пр. меж ду балканските държ ави ; за не
спирните тайни и явни предложения, надигравания меж ду големи
сили, както и за честите обещания за реформи отстрана на Султана,
оставащи винаги неизпълнени. Не ще е пресилено да каж ем ъ, че
по-популяренъ отъ македонския и по-належ ащ ъ за уреж дане в ъ 
просъ немаш е въ Европа. Неговото значение се почувствува съвсем ъ
осезателно и презъ п ървата голем а война, която — споредъ мнозина
политически писатели — е могла да се съкрати съ две години и да
се спестятъ милиони човешки ж ертви по бойните театри *, ако не
б е нам есата на България ; а тази нам еса дойде заради Македония.
Всички тия факти ги помнеше мислящето общество и — ще по
вторя — отлично ги знаеха политиците, които реш аваха въ П ариж ъ
презъ 1919 г. Пробенъ кам ъкъ за тЬ хната мж дрость щ еш е да
бж де решението имъ относно Македония. Следващ ите «еколко стр а
ници посочватъ какво биде сторено.
н а англи й ски я краль и руския царь в ъ Р е в а л ъ п р езъ 1908 г., която сигурно
би д о к а р а л а автоном ията н а М акедония, ако не 6t. м л ад о ту р ск ата револю ция,
ч р езъ която и М акедония и Е вроп а наново бидоха измамени.
П р езъ 1907 г. в ъ р х у м акедонския въпросъ е р ази скван о и при след н и те
важ ни срещ и : отъ 3 до 7 августъ став а срещ а м еж ду герм анския им ператоръ
В илхелм ъ В тори и англи й ски я кр ал ь Е д у а р д ъ Седми; н а 15 а в гу стъ — срещ а
меж ду Ф ранцъ И осифъ и Е д уард ъ Седми ; на 21 авгу стъ — меж ду Е д у ар д ъ
Седми и К лемансо, н а 24 августъ — м еж ду австри й ски ятъ м инистъръ н а въ н ш 
н и те работи Е р ен тал ъ и и тали ян ски ятъ Титони ; н а сж щ ата д а т а — меж ду
ф рен ски ятъ посланикъ в ъ Б ерли н ъ Ж ю л ъ К ам бонъ и гер м ан ски ятъ к ан ц леръ
гр а ф ъ Б ю ловъ.
*
Р азпространено мнение на политици и военни експерти е, че го л ям ата
война би свъ рш и л а много по-рано, ако н а б ъ л гар ск а територия м ож еха д а се
срещ натъ арм и и те н а Р у си я и за п а д н и т е й съю зници. В ъорж ж ението н а рус
к а т а империя би се подобрило, т я би м оби лизи рала много допълнителни вой
ски, ц ен трал н и те сили биха били опасно заобиколени откъм ъ ю гоизтокъ : може
би напълно и зли ш н а би с тан а л а и би тката при Д арданелитЪ , която завъ р ш и
безуспеш но съ много ж ертви з а за п а д н и те сили. в е р о я т н о и р у с к ата револю 
ция би се и зб егн ал а. С м етки те н а С ъглаш ението побърка ср ъб ската алчность
къ м ъ чуж ди земи. Н а Б ъ л га р и я Ц ен тр ал н и те сили (Г ерм ан ия и А встроУ нгари я) о б ещ ав ах а ц е л а М акедония. А Б ъ л га р и я — п ак ъ т р е б в а д а подч ер таем ъ -в л езн а в ъ войната предимно за р а д и М акедония. Н ейното реш ен и е
благопри ятствуваш е п л ан овете н а Ц ен тр ал н и те сили, които з а п а з и х а т а к а и
в р ъ зк а т а си съ съ ю зн и ц ата имъ Турция.
Относно значението н а евен ту алн ата тери ториалн а в р ъ з к а м еж ду з а 
п ад н и те сили и съ ю зн и ц ата имъ Руси я, п р езъ одринска Т раки я, и звестн и ятъ
още отъ п ъ р в а та с вето вн а война англи й ски кри тикъ В. H . L iddell H a rt (В ъ
к н и гата си « D e te r r e n t o r D e fe n s e », италианско и зд ан и е п одъ з а гл а в и е « Л а
проссима гуерра », 1962 г, М илано, стр. 206) п ривеж да мнението на герм анс
кия ген ералъ фонъ Ф алкенхайнъ, н ачалн и къ на всички военни сили на
Т ройния С ъ ю зъ по онова време. А сам и ятъ L. H art, спирайки се н а н еусп ел а т а д ар д ан е л с к а ак ц и я з а устан овяван е н а к а за н а т а в р ъ зк а, к а з в а : « П осле
д и ци те, които дойдоха, б е х а много теж ки, тъ й като р азгр о м а н а Р у си я д о к ар а
револю ц и ята и комунистическия реж им ъ » (сж щ ата стр ан и ц а).
Т е з и н екол ко думи не сж излиш ни, тъ й като н асто ящ ата кн и га въ
го л е м а степень се зан и м ав а именно съ агреси вн ия д у х ъ н а б е л г р а д с к а т а поли
тика.
Т а я п олитика ф акти чески стан а причина з а п р о д ъ л ж аван е н а в о й н ата съ
д в е години, както б е я и въобщ е п р ед и зви кал а. И още по-страненъ е ф акта,
че отговорни з а световн и я р ед ъ политически ф актори и при то ва полож ение
д а д о х а н а С ърбия — като хонораръ з а участието й в ъ сж щ ата война-м акедонски земи, съ бъ лгарско население, чиито п р а в а у ж ъ защ и щ ав ах а.
О тд елен ъ въпросъ е д ал и б ъ л гар с к а та д ъ р ж а в а б е и зб р ал а най-сполучливо политическия си пж ть тогава, отъ гледищ е н а н ей н и те интереси.
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*
Американсюи'ятъ председатель Уйлсонъ бе натоварилъ една ко
мисия отъ трима души, която следъ проучване требваш е д а му до
кладва върху проблемите относно балканския полуостровъ. Заедно съ
туй комисията е требвало да представи свое изложение относно ус
ловията, при които следва да се уредатъ балканските спорни в ъ 
проси, на първо м есто териториалните. В ъ комисията сж влизали :
S. Е. Mazes, David Hunter Miller, Walter Lippmann.
Ha 21 януарий 1919 г. президентътъ е получилъ рапорта, озаглавенъ „ Outline of Tentative Report ”. К ъм ъ решението на македонския
въпросъ, епоредъ този рапортъ, требваш е да се приступи следъ
като предварително на самото м есто се направи една основна анкета.
Т р еб ва да се признае, че и по отношение на България, въпреки че тя
се б е озовала въ военната коалиция срешу която в ъ война влезна
и Америка, заключението на споменатата комисия е сравнително дос
т а благоприятно.
За големо съжаление, фактически нищо не се приложи на дело
отъ препоръки те на комисията. Не се направи и предварителната анке
та въ Македония. В ъ П ариж ъ пропадна и оп и тъ тъ на некой велики
държ ави д а налож атъ автономия поне въ македонските области,
които Сърбия бе заграбила при Балканската война.
И всичко на Балканит'Ь си остана така, както 6Ь постановилъ
тъкмо п р о и зво лн и я Б уку р ещ ки договоръ. И тоя плть не се п о зво ли
въ М акедония поне едно допитване до народа, каквото 6Ь прието и
прокарано въ Каринтия, въ Ш л е з в и г ъ и П ознанъ.
Н аправено е било отъ италианската делегация въ конференцията за
мира предложение за въвеждане автономия въ тия области, попадащи
въ новосъздаденото кралство на сърби, хървати и словенци, по-сетне
прекръстено самоволно отъ краль А л е к с а н д ъ р ъ въ « Ю г о с л а в и я »
Предложението е било подкрепено отъ А н г л и я , Американскит-Ь С ъ ед и
нени Щати и Я по ния. Естествено, тая автономия предполагаше преди
всичко отварянето на българскитЬ у ч и л и щ а и ц ъ р к ви . К расноречиви сж
застъпничествата на г. Уйнстонъ Ч ъ р ч и л ъ , че населенитЬ съ бълга ри
македонски области трЬбва да блдатъ отстъпени даже направо на
Б ъ л га р и я .2

П роектъ тъ за автономията биде проваленъ о тъ френската ди
пломация, която подкрепи Никола Пашича. В ъ кралството на сърби,
хървати и словенци, опоредъ Пашичъ, македонските славяни, понеже
били сърби, щ ели да се р ад ватъ на сж щ и те права, които изобщо
съ рби те ще иматъ. Т ака се постави точка на разискванията върху
проекта *. Чудно е какъ тъ й бързо и „ лесно ” поверваха великите
*

D a v id H u n te r M iller —

« M y D ia r y a t th e C o n fe r e n c e o f P a ris (N e w Y o rk ,

1924-1925). В ъ този свой дневникъ г. М илъръ д а в а сведения з а р а зи с к в ан и ята
по проекта. В и ж ъ ту к ъ прилож ение № 3.
Г -н ъ М и л ъ ръ е билъ ам ерикан ски ч лен ъ в ъ ком итета з а нови д ъ р ж ави ,
който е и зработи л ъ и договори те з а покровителството н а н ац и о н ал н и те
м алцинства. С ж щ иятъ комитетъ се е зан и м ал ъ съ м акедонския въпросъ.
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сили на твърдението на Пашича. П редседательтъ на конференцията
г. Клемансо б е единъ о тъ защ итниците на македонското освободи
телно движение въ миналото, заедно с ъ ц ела редица блестящ и
френски журналисти, политици и писатели като Франси дьо Пресансе,
Анатолъ Льороа Болийо, Ж о р ж ъ Голисъ, Викторъ Бераръ, Андре
Ш ерадам ъ ад др. Той отлично знаеше, че славянското население въ
Македония е българско. Ф ренските делегати се обявиха за хвърля
нето въ робство на сж щ ите македонски' българи, м акаръ отлично да
б ех а запознати с ъ истината, която имъ б е посочена и о тъ Карнегиевата анкета шесть години преди Пашичъ |да изнася лъж и предъ
Конференцията за мира в ъ П арижъ.
За бъ лгари те въ южна Македония, т. е. подъ гръцка власть, не
б е изобщо предвидена никаква автономия. Н екакви привилегии би
доха обещани на м естн и те ромъни, поради застж пничеството на
Ромъния ; но и тя скоро се виде измамена о тъ съю зницата й Гърция,
както и отъ страна на Югославия.
Повече подробности по този въпросъ читательтъ ще намери въ
приложението .3
Самъ Д а в и д ъ Л о й д ъ Джоржъ, дългогодиш енъ министъръ-председатель на А н г л и я и особено видна политическа фигура въ първата с в е 
товна война, изтъква, че проекта за автономия въ М акед о ни я е проваленъ поради френско-сръбската о пози ц и я и че се е касаело за даване
права, чрезъ тази автономия, преди всичко на българското население
въ М акедония. З а всички обективни хора, въ това число и за Л о й д ъ
Джоржъ, македонскит-Ь славяни не сж нищ о друго освенъ б ългари.4

Независимо о тъ атм осф ерата на увлечения и недалновидность,
които взимаха надмощие при сключването на договорите въ 1919 го
дина, не липсваха — както виждаме ■
— и гласове въ защ ита на прав
дата. б с р е д ъ тЬ хъ, що се отнася до Македония, особено внимание
заслуж ава предложението на Д ж еймсъ Баучеръ за създаване на неза
висима македонска дъ рж ава, следъ като предварително ц ел ата ма
кедонска територия бжде известно време поставена подъ протекто
рата на Съединените Американски Щ ати. Баучеръ б е тогава, може
би, най-запознатиятъ с ъ балканските въпроси англичанинъ ; десе
тилетия подъ редъ е ж и вел ъ в ъ България и въ други балкански
страни, като кореспондентъ на вестникъ „ Т айм съ ” и на редица други
английски вестници и списания ; спечелилъ си б е име на авторитетенъ специалистъ за балканската политика. Той определя като сто
лица на Македония градъ Солунъ .5
Почти сжщото гледищ е относно решението на македонския въпросъ
е изказано отъ английската Лейбъръ-Парти. Т я е изработила единъ меморандумъ по б ълга р ски я договоръ за миръ, въ който четемъ застъп
ничество въ полза на Б ъ л г а р и я що се отнася до Добрудж а, до и з л а з ъ
на Е гейско море и до Т р а к и я. Н о въ меморандума на първо мЬсто се
говори за М акедония, като се изтъква, че мнозинството отъ нейното на
селение е българско и се изказва увЬрение, че това население би пред
почело автономия подъ протекцията на Обществото на НародитЬ.6
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Меморандума е удобренъ отъ Изпълнителния ком итетъ на Пар
тията.
ВсрЪдъ английското общество се явиха и други авторитетни гла
сове, че Македония тр ебва да бжде оставена като автономна д ъ р ж а 
ва. Ето, за примЪръ, две отъ изказаните мнения.
В ъ английската Камара на ЛордоветЪ, при второто четене на З а 
кона за договорит-fe за миръ (Австрия и България), на 23 априлъ
1920 година, Лордъ Дж епмсъ Брайсъ* заяви, че Сърбия тр еб ва да
се откаж е отъ завоевателните си аспирации надъ Македония и отъ
последната требва да се създаде една автономна д ъ р ж а в а .7
В ъ Английската Камара на Общинит^, при второто четене на З а 
кона за договорит^ за миръ (Австрия и Българи я), на 23 априлъ
1920 година английския депутатъ полковникъ Сесилъ Л ’Естрейнджъ
Малонъ** заяви между другото :
« В ъ М акедония им а най-м алко единъ м илионъ българи. А зъ не внуш авам ъ нито з а моментъ дори, че М акедония т р е б в а д а бжде д а д е н а н а Б ъ л г а 
рия, но а з ъ мисля, че най-м алкото, което може д а се н ап рави з а то ва огромно
българско население, е д а се п ред ви д ятъ з а него специални постановления.
Н ие зн аем ъ състоянието н а борба, което п р ео б л ад ава там ъ, и ако ние д ад ем ъ
гЬ зи територии, населени изклю чително съ българско население, б езрезерв
но, или безъ н екой специални условия, н а сърби и гърци, бж дете сигурни,
че т е щ е бж датъ сцената н а бждещ и н едоразум ения и войни. А зъ п ред лагам ъ ,
като м исля че т а к а щ е бжде най-добре, д а се д а д е н а М акедония п ъ л н а а в то 
номия... »

Т езата за отделна македонска д ъ р ж ава е подърж ана о тъ мно
зина видни общественици въ Америка и Европа. Ето какво е казалъ
по въпроса г. Д -р ъ A. X. Л айбиъръ, членъ на американската коми
сия за изследване условията за мира, въ рапорта си върху балкан
ското положение, отцравенъ до американската комисия по прегово
ри те за миръ, на 22 м артъ 1919 година :
« Д руго решение, което не би срещ нало го л е м а съпротива, н ар а с тн ал а
вследствие н а н астоящ и те чувства, би било съ зд ав ан ето н а ед н а о т д е л н а
или « автоном на » М акедония п одъ м а н д ата н а ед н а н езаи н тересован а сила.
Ч а с т и т е за в л а д е н и в ъ 1913 годи н а отъ Б ъ л га р и я , С ърбия и Г ъ р ц и я биха
били вклю чени, съ д екл ар и р ан ата и т в ъ р д а цель з а съ зд а в ан е н а ед н а н е з а 
висим а м акедон ска д ъ р ж ав а, която никога не би тр еб в ал о д а се п р и съ ед и н ява
к ъ м ъ която и д а е отъ сж седигЬ й » * * *
*
Л о р д ъ Д ж ейм съ Б р ай съ е известенъ политикъ и общ ественикъ в ъ
А нглия. Б и в а л ъ е подсекретарь н а външ ното министерство, д епутатъ , професоръ по п раво в ъ оксф ордския университетъ, ч лен ъ н а м еж дун ародн и я сж д ъ
в ъ Х ага. О тъ 1907-1913 г. е билъ английски и звъ н р ед ен ъ ам б асад оръ в ъ В аш ингтонъ. А вторъ е н а редиц а книги.
** П олковникъ С.Л. М алонъ е бивалъ британски въ здухоп ловен ъ аташ е
въ П ариж ъ, а сжщо английски представитель въ въ рховн и я воененъ съ ветъ въ
В ерсай лъ , 1918 г. З а е м ал ъ е р ед и ц а важ ни постове в ъ ан гл и й ск ата ф л о та и е
ав то р ъ н а книги.
*** Д -р ъ A. H. Lybyer е учен ъ и п о зн авачь н а б ал к ан ск и те въпроси. Б и л ъ
е проф есоръ по м атем ати ка в ъ Робертъ К олеж ъ в ъ Ц ар и гр ад ъ , отъ 1900 до
1907 год. и това му е помогнало д а и зучи р ед и ц а балкан ски проблеми н а с а 
мото мЪсто. С ледъ 1913 г. е работилъ в ъ о т д е л а з а история в ъ ун иверситета
в ъ И линоисъ. Б и л ъ е ч лен ъ н а п ар л ам ен т ар н ата ам ер и к ан ск а комисия з а р азу чване услови ята з а мира п резъ 1918 г. С л ед ващ ата година е помощ никъ на
д -р ъ К л и в ъ Д ей в ъ б а л к ан ск ата секция з а териториални, политически и ико
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А Обрей Х ербертъ, английски депутатъ, пише следното :
« Т а зи нещ астн а стр ан а (М акедония — бел. н аш а) им а правото д а бж де
гл е д ан а като едн а н аран ен а н еутр ал н а страна. В сички биещи се во ю вах а
в ъ р х у нея и з а нея, и й донесоха м изерия. И згл еж д а, че е най -ж елателн о ре
ш ението — ако им а само едно ц елостно реш ение : д а се о б р азу ва отъ М акедо
н ия едн а автоном на д ъ р ж а в а п одъ губернаторството н а единъ ам ериканецъ,
ако С ъеди н ен и те Щ а ти биха били склонни д а поем атъ отговорностьта. А ко това
не е възмож но, д р у гъ губернаторъ отъ нЪкоя н еу тр ал н а стр ан а — н а н и каква
цена и по р азу м ъ не тр еб в а д а бжде отъ у ч аств у в ащ и те в ъ вой н ата — би
тр еб в ал о д а се нам ери* » :

Щ о се отнася до българската принадлежность на славянското
население въ Македония, ограничавайки се само до свидетелства отъ
личности въ англосаксонския свЯтъ, ще споменемъ благородните по
стжпки на запознатите съ Македония протестантски духовни лица.
Т е на два пжти — въ 1913 година и въ 1918 година — открито взимаха
подъ защ ита македонската българщ ина, апелирайки в ъ нейна полза
предъ отговорни ф актори .8
Голем иятъ защ итникъ на истината Д ж еймсъ Баучеръ помести
д ъ лга статия в ъ „ Д ж Контемпоръри Ревю ”, изтъквайки, че всички
усилия за отхвърляне на турското робство б е х а правени отъ бъл
гарите, всички ж ертви бех а техн и ; неправдите на Ньойския договоръ
той нарича престжпни и настоява за създаването на независима М а
кедония .9
В ъпреки упоритото й държ ание Сърбия б е заставена, по на
стояване на Англия и Съединените Американски Щ ати, да подпише
поне договоръ за покровителство на националните малцинства. Сжщото б е наложено и на Гърция. Обаче, нито едната, нито другата
д ъ рж ава не уваж иха даж е буква отъ тия договори .10
Така, спремо нашето отечество Македония не биде приложенъ
никой отъ онези светли принципи, които държ авите-победителки
презъ п ъ рвата световна война високо прокламирваха. Изцело про
паднаха и прочутите четиринадесеть точки на американския предсе
датель Уйлсонъ, върху които набързо се б е х а изградили розови на
дежди в ъ целия с в ё тъ .
Мнението на целото македонско общество, въ поробеното оте
чество и в ъ н ъ о тъ него, б е правилно изразено о тъ органа на еми
грацията вестникъ „ Македония ”, излизащ ъ въ София, въ броя му
отъ 28 априлъ 1920 година, по следния начинъ :
номически осведом ления н а ам ери к ан ск ата комисия по преговори относно
мира. П р езъ сж щ ата година е технически съветн и къ н а ам ер и к ан ск ата
м ан д атн а комисия з а Т урция. Н а конгреса н а М акедонски те политически
О ргани зац ии в ъ К л и вел ан дъ , Охайо, н а 3 септемврий 1944 г. е билъ гл ав ен ъ
говоритель.
*
В зето отъ у во д а н а A u b r e y H erb ert, м. P., к ъ м ъ к н и гата н а L ela n d
B u x to n « T h e B lack S h e e p o f th e B a lk a n s » , L o n d o n , Niisbet & C o . L td ., 1920.
стр. 35-36.
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« Д осегаш ни-rt реш ения н а К онф еренцията з а м иръ п о к азв а тъ едно систе
м атично пренебрежение на принципа н а сам оопределение, в ъ зд и га н ъ до с а 
мото надвечерие н а победата въ въ рховн а догм а н а трай ни я миръ.
Н е само това. М ирните съ зд ател и п одпи саха присж ди н а земи, з а които
не сж и м али никакво представление. З а ти я зем и т е слу ш ах а о св етл ен и ята
и во л я та само н а заин тересовани те си съю зници. Т а к а П ар и ж ъ с ъ зд а д е
единъ миръ, п ред ъ който н астр ъ х в атъ днесъ всички миролюбци.
Н а т а я з л а и пакостна воля стан ах а ж ер тва сума народи, н а нея щ е стане
неминуемо ж ертва и сам иятъ миръ. »

Българската държавна делегация, която се намираше въ Парижъ
за подписване на м ирни я договоръ въ 1919 година, подаде до конфе
ренцията за мира мемоаръ, въ който предлагаше създаването на една не
зависима македонска държава. Мемоарътъ е подписанъ отъ Т од ор ъ Тодоровъ, лидеръ на Народната партия, и отъ А л е к с а н д ъ р ъ Стамболи
йски, лидеръ на земед-Ьлската партия.п

З а жалость, нито Стамболийски, нито българската държ авн а по
литика следъ туй проявиха последователность въ отстояване на пре
п оръ ката, която дадоха в ъ П арижъ.
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III. БЪЛГРАДЪ И АТИНА ПОВТАРЯТЪ СВОЯТА ПОЛИТИКА.
ТЕРОРЪ И ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Държавата, която следъ месецъ септемврин 1918 година БЪлградъ започна да командува, се нарече ,, Кралство на сърби, хървати
и словенци ”, а по-къоно „ Югославия ”. Белградъ оега можеше да
събира само повече средства отъ подарените му тройно по-обширни
територии, за да ги използува и за демоничния си планъ въ Маке
дония. Сега той имаше помощь и отъ свои съюзници и покровители
въ чужбина, които заживяха съ уголемени илюзии, че „ Югославия ”
ще бжде полезна за политиката имъ повече отколкото бившата малка
Сърбия. Започваше въ нашата родина единъ културенъ, националенъ
и физически геноцидъ, който е п;ръвъ въ Европа презъ настоящето
столетие.
Ако читательтъ иска да получи по-пълна представа за зловещия
режимъ, въведенъ отъ Сърбия и Гърция въ нашето отечество, необ
ходимо е да прочете приложенията, които се отнасятъ до периода
1912-1915 г. * и които съдържатъ извадки и отъ Карнегиевата
анкета 12. Самиятъ азъ б^хъ свидетель на много проявления на сръ б
ската окупаторска власть при тоя нейнъ пръвъ режимъ въ нашата
страна. На младини бехъ прочелъ разкази отъ познати чужди пи
сатели, кждето се описва мжката по изгубено отечество и се чув
ствува грубата ржка на насилието **. Презъ турския режимъ бехъ
челъ такива работи ; едва като дойде сръбската власть схванахъ ис
тинската имъ стойность и вдъхновените подбуди на авторите имъ. Но
какви ли мълнии биха излезнали изподъ перата имъ, ако биха ви
дели какво вършеха въ Македония гръцките и сръбски власти !...
Русите поне не казаха на поляците, че сж ги освободили, следъ
като беха участвували въ поделбата на Полша ; нито немците ка
заха нещо подобно на французите въ Елзасъ и Лотарингия. А Белградъ и Атина и до день днешенъ на високо тржбятъ, че сж освободили
насъ, македонските българи, следъ като беха поставили хомотъ на
*
Приложенията отъ 12-а до 12-и се отнасятъ всички за първия сръбски
и гръцки режимъ .
** Думата е за разкази като тези : а) «Последенъ урокъ по френски »
отъ А. Доде, кждето се дава единъ моментъ отъ обстановката въ Елзасъ и
Лотарингия подиръ нейното завладяване отъ Германия въ 1870 г.; б)
« Защ о ? — отъ Л. Толстой, трогателно описание за бягството на млади
съпрузи поляци, намиращи се на заточение къмъ Уралъ, заловени отъ
царската руска полиция и сетне отправени въ Сибиръ; в) « Бартекъ побе
дитель » отъ X. Сенкевичъ — описание за преживелиците на единъ полски
селянинъ отъ областьта Познанъ, заета отъ германците.
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врата ни и посегнаха дори на душата ни. Велики сили удобряваха
демоничното имъ дело. Наистина, както казва Карнегиевата анкетна
комисия, къмъ неправдата се прибави и обидата.
*&
&
Презъ месецъ августъ 1919 г. формално бе обявено, че населе
нието въ Македония подъ югославска власть ще има еднакви права
съ народа отъ другите области на държавата. До тогава въ сила
бе ,, Правилникътъ ” отъ 1913 г., споредъ който министрите изда
ваха декрети, а административните власти въ Македония прила
гаха тези декрети както намиратъ за потребно ; това заместваше
конституцията. Правата на гражданите, значи, и открито беха обявени
като маловаженъ обектъ, поставени въ пълна зависимость отъ благо
волението на полицията ; създаденъ б е единъ „ правовъ редъ ”,
достоенъ за сръбския режимъ и политика в<ъ поробената страна.
Кралскиятъ указъ отъ 1919 г. постановяваше, че отъ Македо
ния ще се избиратъ депутати за временния Парламентъ и то —
върху началата, които ще важатъ за останалите области на държ а
вата...
Независимо отъ тия декларации законодателните избори въ
Македония се извършиха по начинъ противенъ на закона и на обе
щанията. Определяни биваха некакви заместници, по единъ на хиляда
души избиратели, — мерка, която не съществуваше въ другите про
винции на държавата. Положиха се отъ страна на администрацията
всички усилия, за да не се допустнатъ въ Парламента лица, които се
радватъ на доверие всредъ народа. Самъ министъръ-председательтъ
Стоянъ Протичъ б е заявилъ, че македонското население е „ подозри
телно ”. Така, околийските началници посочиха кои ще бждатъ депу
тати. Т е беха все личности непознати на народа въ Македония; всички
беха сърби, каквито въ нашата страна нема ; кандидатите идваха
отъ Шумадия или отъ още по-далече. Чрезъ такива депутати цен
тралната власть се мжчеше да си съз 1д,ава сръбско мнозинство въ
Парламента.
Тукъ-таме се правеха опити да се получи подкрепата на оста
налите сръбски партии срещу беззаконията въ Македония. Напр.,
въ Скопйе видниятъ българинъ Тома Тополовъ, адвоката отъ гр.
Кавадарци Григоръ Анастасовъ, подкрепени отъ сърбина Симичъ
— директоръ на гимназия, и журналиста сърбинъ Видаковичъ, се
обърнаха къмъ сръбската демократическа партия, обещавайки да агитиратъ въ нейна полза, ако тя се нагърби да протестира противъ
режима. По тази причина Тополовъ бе изпратенъ въ затворъ, въ
градъ Нишъ, а подадениятъ до правителството мемоаръ остана безъ
резултатъ. Полицията подхвърли на Тополова (презъ 1924 г.) н е 
какви писма, писани му ужъ отъ Т. Александровъ и скопския войвода
Величко Веляновъ. Осждиха го на петь години затворъ.
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Основната грижа на властите бе да представятъ Македония
като сръбска земя. Съ това може да се обясни и забраната имъ
да се създава отделна парламентарна група отъ депутатите, които
се „ избираха ” въ Македония и Косово. Макаръ мнозинството отъ
т^зи депутати да беха сърби, а неколцина албанци, Белградъ не
искаше да се оставя впечатление, че между Сърбия и Македония
има нЬкаква разлика ; и затова забрани подобна парламентарна гру
па преди още ща бе създадена. Сърбите депутати се присъединиха
къмъ управляващата радикална партия.
До пропадането на Югославия въ 1941 година всички опити
за създаване на легална македонска партия или за представляване
на Македония чрезъ каквато и да е парламентарна или друга общест
вена група, беха забранени, а инициаторите за подобно нещо винаги
попадаха подъ преследване. Нелегаленъ требваше да стане всеки,
който би искалъ да протестира срещу беззаконията.
Когато населението все пакъ на места уопеваше да избере въ
градските общински съвети, или въ Парламента, свои хора, поли
цията взимаше грижата по всевъзможенъ начинъ да ги отстранява
отъ обществения животъ.
Забранено бе създаването на местни легални сдружения, вклю
чително студентски. Най-малко отъ всичко пъкъ би могло да става
дума за каквато и да е българска обществена проява. Требваше да
сж готови да избегать задъ граница и всички, които биха поднесли
до Обществото на Народите осветления върху положението въ
Македония.
*
**
З а да смажатъ националния духъ на българите и да направятъ
както техъ, така и албанското население, покорни роби, още презъ
1920 г. сръбските власти и печатните имъ органи нададоха алармистични викове срещу появили се нелегални групи. Съ вдигнатия
шумъ целеха да оправдаятъ предъ общественото мнение новите
замислени масови жестокости. Въ вестникъ „ Привредни Гласникъ ”
отъ 17 юний 1920 г. една компетентна военна личность* бе се
изказала по следния начинъ за мерките, които били нуждни ако
се желае въдворяване на редъ въ „ южна Сърбия ” :
1. Д а се издигнатъ покрай границите съ Албания и България караулници, снабдени съ картечници. Задъ всеки петь или шесть караулници да се
издигне по една казарма на удобно место за отбрана, не по-далече отъ 15
километра отъ границата; тя ще служи за резерва на тия караулници. Въ
казармата да има блиндирани автомобили съ малки топове.
2. Казармите и караулниците да се свържатъ съ добри съобщения. Да
има телефонъ между казармата и караулниците, както и до команданта на
пограничния районъ.
3. Въ всички по-важни села да се издигнатъ казарми, кждето да квартирува полската джандармерия. А казармите да сж съединени чрезъ телефонъ
съ околийското и окржжно управление.
* Вестникътъ не посочва името на тази компетентна личность.
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4. По всички пжтища и по-важни кръетопжтища и завой да се съградятъ
други караулници, въ които да има джандармерия.
5. Въ цела « южна Сърбия» да се усилятъ пжтищата за съобщения.
6. Всички по-важни центрове да сж. свързани съ телеграфни и телефонни
жици.
7. Д а се докара въ « южна Сърбия » колкото може повече войска, осо
бено пехота. Н а команданта на армията да се даде картъ бланшъ, за да
взима веднага потребните мерки, въ споразумение съ полицейските власти.
8. Д а се обезоржжи целото население въ « южна Сърбия ». Оржжие могатъ да носятъ само войниците и персонала на държавните власти; никой
другъ. З а това да се създаде законъ.
9. Понеже военната повинность е задължителна, веднага да се прибере въ
казармите всичко, което подлежи на наборъ.

Красноречивъ документъ, че „ южна Сърбия „ не е никаква С ъ р
бия, а чужда, окупирана земя. Чрезъ подобни мерки Белградъ си
представляваше, че ще спечели за своята кауза единъ чуждъ народъ. Казарми, караулници, обезоржжаване, топове, картечници,
картъ бланшъ за тероризиране... А за правата на тоя народъ, за бла
госъстоянието му, за човешкото му достойнство, за поети съ дого
вори задължения отъ страна на Югославия — нито дума !
БЪлградскиятъ вестникъ „ Политика ” отъ 19 декемврий с. г.
писа :
« Поради терористическите действия на българските комити въ нашите
крайща, а особено въ Брегалнишкия окржгъ, Министерството на Правосждието е назначило специаленъ сждия, който ще води следствието противъ
всички ония лица, наши поданици, които сж подпомагали тия действия.
Досега сж затворени големо число бугараши, които сж били въ непосре
дствени сношения съ български комити ».

Тукъ пъкъ имаше направо признание, че народа е български. Вла
стите беха изтезавали! и избили мнозина „ бугараши ” само задето
не сж гласували за радикалската и демократическа партии ; но вестникътъ ни говори за сждъ, за следствие, за законна сждебна про
цедура... Писано е колкото (да се заблуждава обществото.
Министъра на ВжтрешнитЪ Работи Драшковичъ отправи до
всички области въ кралството заповедь, съ която подканваше не
легалните лица да се предадатъ. Въ заповедьта е казано :
«Който не се предаде, ще остане безъ помилване и ще бжде преследванъ
до откриването му. Той повлича нещастие и за всички, и за своето семейство,
и за селото си, и за цЬлата область. Защото ако до дадения срокъ забегналите
не се яватъ предъ държавните власти, ще настжпи гонение съ войска, джан
дармерия и потера на гражданите. Потерите ще обхванатъ въ сжщото време
и съседните окржзи, ще затворятъ проходите и пжтеките, ще обискиратъ
кжщите, селата, горите, пещерите и убежищата отъ всекакъвъ видъ. Бунтов
ниците ще бждатъ убивани и хващани, а тЬхните семейства изселвани. Щ е
бжде изселено цело село, ако крие и храни бунтовници. Изъ такива места и
села ще бжде разквартирувана на техна сметка войска, която ще стои тукъ
докато не се изтребятъ или заловятъ забегналите. Селата ще плащатъ вре
дите, които ще се причинятъ съ опожаряването на чуждите неща, съ краж
бите и отвличането на стоките, съ всеки актъ на забегналите ».

Забягналите се поканваха да се предадатъ до 10 мартъ 1920 г.
А относно причините на техното бегство само следното е казано въ
тази прословута заповедь :
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« НЪкои сж извършили злодеяние и забягнали. Други сж. забягнали отъ
нЪкакъвъ страхъ. Трети сж изплашени отъ войската; четвърти сж надумани,
та безъ достатъченъ поводъ живЪятъ сами безъ свобода и заплашватъ сво
бодата на другитЬ... »

Значи, страхъ, уплаха отъ войската, надумвания — нищо друго
не се посочва отъ министъръ Драшковичъ като причина за недовол
ството на народа. А не е обяснено и откжде идва страха у хората.
З а министърътъ не сжществуватъ безправията, терора на държав
ните банди, погазването на гражданските и национални права въ
Македония, Косово и други области.
Вместо да се признаятъ минусите на режима и да се осжди
унищожителната политика спремо чуждите народности, сипятъ се
безосновни обвинения противъ обезправените. В-къ „ Правда „ писа
въ началото на 1921 г., че „всеки день идватъ отъ България нови
разбойнически типове ” ; че „ много български агенти сж се запи
сали студенти въ нашите университети — това сж най-страшните
за нашата държава х о р а ”. Такива писания се явяваха и въ други
белгра|д)ски вестници, насочени срещу македонските студенти въ
Скопйе, Белградъ и Загребъ, и срещу всеко завръщане на македон
ската емиграция по родните йогнища.
В-къ „ Мали Журналъ ” отъ 9 февруари 1921 г. писа : „ Крайно
време1 е !да се строшатъ рогата на противодържавните елементи,
които нарекоха страхъ вроденото сръбско великодушие... ”. Чингизъхановското отношение на Сърбия къмъ нашия народъ въ Маке
дония е наречено „ великодушие ” ! Съ право Перуничичъ, депутатъ
въ Скупщината, каза за положението въ Македония тези думи :
« Ако би могълъ по нЪкакъвъ начинъ да възкръсне Абдулъ-Хамидъ и да
отиде въ южна Сърбия, той би възкликналъ : ето достойни наследници,
които съумяха вЪрно да запазятъ аманета, който съмъ имъ оставилъ ».

На много места наредбата на Драшковичъ * е приложена дос
ловно, безъ и да има поводи.
*
**
Читательтъ, който е прегледалъ описанието ** за първия сръбскогръцки режимъ, приложено тукъ, има вече представа какво бе
патилъ народа ни отъ 1912 до 1915 г. Следъ 1918 г. се повтори сжщото робство, което е най-черното презъ първата половина на този
векъ въ цела Европа.
Автоматически наново бидоха променени имената на хората,
за да добиятъ сръбско или гръцко окончание. Българските училища
и черкви наново бидоха обявени за сръбски и гръцки. Продължи
систематическото премахване или фалшифициране на старите бъл
гарски национално-културни белези : народенъ фолклоръ, музика,
* Драшковичъ 6Ъ убитъ презъ пролЪтьта на 1920 г. въ севернитЬ предЪли
на Югославия. Убийството му отдаваха на комунисти.
* * Приложение № 12, съ всички отдЪли.
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везби и носии властьта представяше като гръцки или сръбски. М а
кедония бе наново прекръстена на „ Ю жна Сърбия ” и „ Северна
Гърция ”.
Връзките на поробеното българско население съ братята му въ
емиграция властьта таксуваше като лротиводържавна проява и ги
осуетяваше по всевъзможни начини.
Срещу обезоръжения народъ наново се изпречиха заплахи и
деяния отъ страна на тая власть, които нематъ нищо общо съ по
рядките на една правова държава.
Никой въ нашето отечество не очакваше нещо различно отъ
онова, което бе вече твърде известно за похватите на поробителя.
Ето защо на некой места млади хора започватъ да бегатъ презъ
границите нелегално, а (други се укриватъ по селата си въ изчак
ване какво ще покаже най-близкото бждеще. Официалниятъ тероръ
започна веднага да беснее.
Най-рано почнаха да се проявяватъ сръбските държавни банди
на Кръсто Търговищки и Дончо Църцорийски къмъ Кумановско,
Паланечко и съседни области. Много пжти до легациите на великите
сили въ София и другаде беха изпратени подробни сведения за
безчовечните постжпки на тия банди, които на много места под
лагаха населението на масови побоища безъ никакъвъ поводъ и
основание. И следъ тая война Сърбия по този начинъ представяше
на народа ни своята визитна картичка, сж щ о както следъ балкан
ската война беше я представила чрезъ варварските прояви на кръволока Бабунски и други органи на сръбската власть, за което изобилно овидетелствува Карнегиевата анкета.
Не е нуждно наново да подчертавамъ — следъ като имаме дан
ните за първия сръбски режимъ, че държавните банди, въздигнати
до положение на некакъвъ сръбски националенъ институтъ, вършеха
своеволно каквото пожелаятъ въ Македония, независимо дали се ка
сае до кесията, до здравето, до женската честь, до живота на хо
рата. Правилото имъ б е да събиратъ селяните на мегдана, включи
телно жените, старците и децата, и тамъ да нанасятъ редомъ побой
надъ всички мжже, много често и на жени. Така открито вършеха
и убийствата си. Тия неща сж познати на всеко село лево отъ Вардара
и около албанската граница. Но не беха редки случаите на подобни
варварства и въ централна Македония, кждето не еднажъ се бе тюдвизавалъ ,, войводата ” Иванъ Бабунски, облеченъ съ неограничена
власть отъ Белградъ и комуто въ помощь беха всички държавни
власти. Бандата му се състоеше отъ около сто дауши. Обикновено
избиваше най-твърдите българи. Въ Тиквешко той изби къмъ тридесеть души изъ разни села. Ето некой имена. Убитъ б е Даскаловъ
Иванъ, общински кметъ въ село Бегнище. Сжщ ата участь имаха
св1ещеника Христо Мицевъ отъ е. Чемерско ; Петъръ Константиновъ, некогашенъ български учитель въ с. Ресава : кметътъ на об
щината Дреново Иванъ Паризовъ, родомъ отъ с. Дибранецъ.
Споменатиятъ свещеникъ е доведенъ на селския мегданъ вързанъ, следъ като еж били предварително събрани тамъ всички селяни.
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Бабунски на вадсокъ гласъ заявява, че вързаниятъ попъ ще бжде
убитъ защото е българинъ. Селяните единъ следъ другъ сж се
прощавали съ своя духовенъ пастиръ, просълзени и ужасени отъ
това, което виждатъ.
Презъ октомврий 1921 г. въ Щипъ беха застреляни Мише Войновъ, Санде Джамбазоеъ, Cape Стояновъ, Михаилъ Везенковъ, Гьошо Везенковъ.
Най-много страдаше Б р е галнишката область ; очевидно бе на
мерението на белградската управа да създаде съ всички средства,
въ съседство съ българската граница, единъ ттоясъ отъ посърбено
население. Калениятъ въ борби Брегалнишки край съ центъръ гр.
Щипъ, издържа мжжки изпитанията. Извънъ полицейските органи,
създадени бёха специални организации за физически тероръ — при
сърбите така нареченото „ Удруженйе противъ бугарскихъ банди
та ”, а въ Гърция — организацията „Гръцки юмрукъ ”. Д ърж ав
ните шайки непрекъснато сновеха изъ селата, за да биятъ, изтезаватъ и да убиватъ ; мжжете въ много села сж бити по неколко
пжти, редомъ всички. По-будни и твърди селяни безследно изчезваха.
Имало е случаи живи да бждатъ заравяни хора, като сж били за
ставяни сами да си изкопаватъ гробовете.
Самата сръбска преса открито проповедваше да се гони всичко
българско. Белградскиятъ вестникъ „ Бпоха ” отъ 27 юлий 1920 г.
писа следното :
« ГолЪмъ брой български свещеници, които поради окупацията на Маке
дония отъ Сърбия беха избягали въ България, се завръщатъ и заематъ
своите стари енории. Понеже тези свещеници вършатъ силна агитация между
тамошния народъ, министерството на Вътрешните Работи е заповедало на
властите да ги надзираватъ, а министерството на изповеданията имъ е отнело
правото да заематъ която и да била енория ».

Свещениците сж имали право да бегатъ защото помнеха какъ
техни събратя биваха избивани още въ 1912 г. — когато Сърбия
пристигна въ македонските области ужъ като „ освободитель ”.
Много повече имаха основание да се опасяватъ следъ свършека на
световната война, по време на която сръбската власть б е изгонена
отъ Македония и сега се връщаше да отмжщава на населението
само задето то не е сръбско. А отъ друга страна народа насила
бе заставянъ да членува въ шовинистически! държавни организации ;
насила го подкарваха да присжтствува на разни поржчани митинги
и тържества.
Ето, напримеръ, едно описание за „ празднуване |деньтъ на сръ б
ското обединение ” въ гр. Кочани, което може да се вземе като
образецъ за картината, която ежегодно се повтаряше изъ много
населени места :
« День тъменъ и мраченъ, както всички дни отъ 1918 г. насамъ, препълненъ
съ тж.ги, неволи и мжчения, псувни на македонска майка и пр. Още отъ вечерьта общинския съветъ бе поканенъ да се съберемъ въ 8 часа преди обедъ
въ общинското управление, кждето щелъ да дойде началника да говори нещо.
Налегнаха ни лоши предчувствия, сърдцата ни се заключиха още при ло
калата. Какво ли ще стане ? Д а отидемъ или не ? Неволно почти се озовахъ
въ кръчмата, обзетъ отъ разни предположения.
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— Дай, кръчмарино, дай пакъ...., пъкъ утре ще видимъ и ще чуемъ какво
ще измисли оня звЪръ.
Събрахме се около 20 души ; стаята се препълни и чакахме началника.
Тъкмо се отвори разговоръ за общинските приходи презъ идущата финансова
година, въ заседателната стая влезна бледъ и жълто-зеленъ, пъленъ съ зло
ба началникътъ Мирчо Иовковичъ, и веднага почна : « Вие ли сте отборниците ? Сега ще ви дамъ да разберете ! » Зае първото место на масата и про
дължи : « Не ви ли е срамъ ? Само единадесеть души граждани въ черквата
на тоя великъ празникъ — вашето освобождение и обединението на сръбството ! »... Това той изрева съ такъвъ силенъ тонъ, секашъ зданието се
люлееше. ■
— « Вие сте българи, не искате тая държава; но ето ви България
— махайте се тамъ ! » И тупна силно на масата, та цигарата му падна отъ
ржката.
« Азъ съмъ демократъ отъ главата до петите. До сега ви крепехъ и за
малки работи ви прощавахъ; иначе всички щехте да отидете при Миланъ
попъ Димитриевъ (арестувания тогава кметъ на Кочани — бел. наша). Но
занапредъ има да видите. Който не харесва тука, нека си върви; азъ пъкъ
ще туря ржка на всичко, което притежавате. Имате и подписи дадени за
разни ниви, че ги отстжпвате на нищожни цени; не знамъ азъ дали насила
сж. дадени или съ измама тия подписи; но и тамъ мога да ви стегна ».Преди
да излезне повтори, че сме българи и като така — да си отидемъ въ България.
Н а излизане отъ стаята изръмжа : « Майку ви бугарску и македонску ». ...Така
прекарахме, деньтъ 1 Декември — « обединението на сръбството ».

Презъ 1922 г. тръгнаха цели полкове въ хайка „ противъ не
легалните ”, но въ сжщность противъ спокойствието, имота ш здра
вето на населението — не само пехота, но и артилерия, и аероплани.
Биха, опожаряваха, грабиха. Въ месецъ августъ цЬли околии бЪха
едновременно залети отъ войски — Скопско, Кумановско, некой
околии отъ Брегалнишкия окржгъ in пр. Офицери насърдчаваха обезчестяванията на жени. Арестувани и бити бёха мжжете въ мно
жество села. Покрай всичко останало, оставяха се на прехрана въ
бедните 'македонски села войници. З а примеръ, въ с. Глоговица,
Царево-селско, състояще се отъ двацесеть кжщи, на прехрана би
доха установени двадесеть души стражари. Самите селяни беха
изгладнели и оголели.
Терорътъ постепенно се засилваше. Като жупани, облечени въ
голема власть, бидоха установени познатите добре на измжчения
народъ тирани ■
— Сава Будисавлевичъ въ Битоля, Добрица Матковичъ въ Щипъ, Вилдовичъ въ Скопйе, подпомагани отъ полицейски
чиновници като Велимиръ Преличъ, Драгачевацъ и темъ подобни.
Въ белградското министерство за притеснителните мерки въ Маке
дония промишляваше специално видниятъ функционеръ Жика Лазичъ,
който по-късно стана министъръ на Вжтрешните работи.
Въ некой случаи най^видни представители на властите лично
ржководятъ масовите избивания, вънъ отъ туй, че те въобще сж
заповедвани отъ техъ и отъ самите висши фактори въ държавата.
На 3 мартъ 1923 година щипскиятъ жупанъ Добрица Матковичъ
се явява съ едно отделение войска въ с. Гарванъ, Радовишко. Пристигналъ въ селото въ 10 часа преди пладне. Селяните сж били на
работа изъ полето.
Повикватъ кметскиятъ наместникъ на селото и му заповедватъ
да събере всички селяни. Д о като той събиралъ селяните отъ по-
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лето, войницит-Ь, които придружавали Матковичъ, се втурнали по
кжщитЬ да извършатъ обискъ, използуванъ за обезчестяване на без
защитните жени.
Следъ единъ часъ всички селяни били на площада въ селото.
Между събралите се ie имало 12-14 годишни деца и старци надъ
60 години. Следъ като Матковичъ говорилъ за четите, заповедалъ
да се отстранятъ жените. Подъ предлогъ, че мъжете ще кара въ
Щипъ, нарежда събраните селяни, на брой 28 души, да ги изведатъ
вънъ отъ селото. Селяните почувствували, че се крои нещо, но
подъ силата на камшика и прикладите не могли да се противятъ.
На излизане Матковичъ оставя неколко души войници на из
ходните пунктове на селото, за да се попречи на жените да дойдатъ следъ техъ.
Смущението на селяните станало извънредно големо, когато
вързани ги отклонили отъ пжтя и ги повели презъ нивите. Явно
станало, че ги кар'атъ на заколение.
Съ голема мжка и усилия, средъ плачъ и> молби, заглушавани
отъ безжалостното плющене на камшиците, селяните сж били от
ведени на една поляна, далечъ отъ селото на около три километра.
Спиратъ ги на почивка. Тогава Матковичъ се обърналъ къмъ техъ съ
думите : „ Кажете ми кжде сж комитите и кои сж ятаците имъ ! ”.
Селяните, незнаейки какво да кажатъ, отговорили, че те не поз
навать никаки чети. Вбесенъ, Матковичъ казалъ : „ не знаете кжде
сж комитите, тогава вие сте комитите ” ад заповедалъ на войни
ците да ое отдалечатъ на неколко крачки и да почнатъ да стрелятъ
по живите мишенки.
Войниците се дръпнали на страна, но средъ техъ настанало
едно раздвижване. Всички почувствували, че не може да се изпълни
заповёдьта и едни тихо, други смело, заявили, че нема да стрелятъ.
Матковичъ тогава заповедалъ да се отстранятъ войниците.
Вместо техъ заповедалъ да се изпълни тиранската му воля отъ
бездушните картечници. Следъ петь минути картечниците затракали.
Трупъ следъ трупъ изпопадали въ кърви на земята. Картината била
ужасна. Не всёко сърдце е могло да я гледа. Жертвите стоели непогребани цели шесть дена. Когато били допуснати селяните да ги
погребатъ, жената Цвета Томева отъ силното сътресение паднала
и издъхнала. Известието за това зверско дело потресе не само М а
кедония, но и цЬлата емиграция въ България. На 15 априлъ се от
служи, панахида въ София, при стечение на повече отъ тридесеть
хиляди души. При този случай нагледно се установи отъ всички
наблюдатели до каква степень емиграцията живее съ мисъль за Макодония. Дисциплинираните редици на манифестантите, протестните
речи, ентусиазма и възбуждението на тая голема маса повлия върху
настроенията на българската столица ; много софиянци слушаха пла
менните оратори. Чуждите кореспонденти 'известиха на вестници
въ странство и за грандиозния митингъ, както и за кръвопролитието
въ Гарванъ. Въ целата история на нашата емиграция, изпълнена съ
толкова прояви на родолюбие, едва ли може да се посочатъ още
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петь-шесть моменти на подобно масово участие и вълнение, на тъй
шумно и спонтанно изразена солидарность съ страдащата родина и
нейния боенъ знаменосецъ — ВМ РО.
Сжщото щ^ло да бж(д,е сторено и съ 19 души пакъ обезоржжени хора въ село Бр^стъ, ако на това не се бе противопоставилъ
доблестниятъ хърватинъ, подполковникъ Н .......... , който застаналъ
въ редицата — да бжде двадесетия между затворниците !
Министърътъ на вжтрешнитЬ работи, Вуичъ, се опита да обясни
касапницата въ с. Гарванъ като случайность : при една престрелка
между сръбската жандармерия и революционна чета залутани кур
шуми убили селяните... Но нито единъ отъ тези залутани куршуми
не бе ударилъ некой сръбски стражарь !
М оже да се намери некой да каже, че притеснителните мерки
Белградъ и Атина сж взели поради революционни прояви на ВМРО.
Това, впрочемъ, е тезата на поробителя предъ неосведомените хора.
Но да се подържа такава теза би значило да се впрега колата
пре(дъ воловете. Веднага следъ настжпването на сръбските войски
отъ къмъ Солунския фронтъ, започватъ беззаконията и насилията.
Цела година Т. Александровъ получаваше, докато бе свободенъ гражданинъ въ София, сведения за тези безчинства въ поробената
страна ; тия именно данни се изпращаха до редица чуждестранни! ле
гации и до български вестници!, които често ги публикуваха. Докато
Александровъ не се озова въ Македония, не бе започнало още ни
какво революционно брожение. А той се яви средъ поробения народъ
около седемнадесеть месеци следъ новата сръбско-гръцка окупация.
Отпорътъ на ВМ РО, т.е. на народа, дойде поради робството, терора
и денационализацията. Ние видехме, че преследвания и много поголеми жестокости, избивания и пр. извършиха Сърбия и Гърция
още като стжпиха въ Македония — когато българското население
бе пи причакало като освободители, веднага следъ войната срещу
Турция.
*
Въ приложение13 сж дадени сведения за сръбско-гръцкия тероръ.
Те се отнасятъ за времето отъ 1918 година до средата на месецъ
августъ 1924 година.
Въ списъка сж посочени общо 4807 случаи на упражненъ те
роръ, изразенъ въ разни форми, като се почне отъ убийства и се
свърши съ опожарявания *. Кждето не е посочено името на постра*
1. Тия цифри съвсемъ не изчерпвать броя на злочинствата въ Македония
подъ сръбско и гръцко иго, които сж десетина пжти повече.
2. При гЬзи случаи поименно сж посочени пострадалите хора, съ ука
зание на роднитЪ имъ мЪста, а често и на датигЬ когато сж извършени
безчинствата.
3. Даже само гЬзи имена биха могли да бждатъ достатъчни като началенъ материялъ за една международна анкета, стига цивилизованиятъ
свЪтъ да намери воля и съвесть, за да я устрои.
4. Въ самите списъци е посочено, че въ едно или друго село е имало и
масови побоища, вънъ отъ поименните данни. Въ сжщность масови насилия сж
извършвани въ ц-Ьли околии като Кратовска, Царевоселска, Кочанска, Паланечка.
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далия, дадени сж други подробности. Отъ общия брой 3579 злочинства се отнасятъ за Македония подъ югославска власть, а 776 се
отнасятъ до деяния на гръцките власти въ южна Македония. Из
броени сж. и 107 случаи на посягане върху женската честь, а и 375
убийства, отъ които 342 въ областьта подъ югославска власть.
Даденит-fe по-горе сведения се отнасятъ главно до насилия на
сръбскитЪ власти срещу българско население.
Подчертаваме, че горнит-fe числа не обхващатъ целия сръбскогръцки тероръ за въпросните петь и половина години. Насилията
въ този периодъ изъ цела Македония сж много повече.
А ако гоеоримъ за всичките 23 години на робство подъ Сърбия
и Гърция, т.е. до 1941 г., броя на беззаконията и злодеянията се
покачва невероятно. Отбелезахме и на друго место, че битите хора
изъ целата страна не сж по-малко отъ сто хиляди души.
Читательтъ, обаче, требва да си спомня, че презъ краткия
първи сръбско-гръцки режимъ (1912-1915 г.) терорътъ бе още пострахотенъ. Приложените списъци за 2320 избити и безследно из
чезнали жители на Македония въ първия режимъ сж щ о така далечъ не
изчерпватъ броя на всички невинно загинали*). Вънъ отъ избиванията, въ тия списъци сжщ о сж посочени и други беззакония и наси5. Въ други околии, за които не е х посочени много поименни сведения,
сжщо е имало редъ насилия, понякога и масови; напр, въ околиигЬ Струмишка, Малешевска, Дойранска, Радовишка, Гевгелийска.
6. Подъ гръцко иго беззаконията сж сжщо ежедневно явление. Заслужава
да се спомене, че и малките деца, на които е наложено да отиватъ въ гръцки
училища, не бЪха пощадени отъ тормозъ; най-често учителите ги заплашваха,
че езика имъ ще бжде избоденъ съ игла, ако говорятъ български. Много пжти
заплашването бе провеждано на практика.
Обикновено нещо бе българи отъ Костурско, Леринско, Воденско, изобщо
отъ южна Македония, да бждатъ изпращани на заточение за цЬли години изъ
егейските острови; разбира се, безъ никакво провинение.
7. Незначителенъ брой лица сж посочени като ограбени, поради нЪмане
на ржка сведения за тази графа по времето когато бе писана тая книга.
Посоченото число, особено за Щипски и Кумановски окржзи, спокойно може
да се увеличи поне двадесеть пжти.
Въ обяснителната графа на списъка е посочено за много убити хора, че
първо сж били и ограбвани, или затваряни, обезчестявани, имота имъ изгоренъ и пр. тази случаи възлизатъ за сръбския режимъ на 225 души ограбени;
5 обезчестени; арестувани и лежали въ затворъ — 126; лица съ ограбенъ
имотъ — 52.
А къмъ гръцкия режимъ се отнасятъ 9 души арестувани и петь души
ограбени. Въ съответните графи тия изстжпления не сж означени съ цифра,
но сж включени въ посочения по-горе общъ брой на пострадалите.
8. Повечето отъ тези подробни сведения бидоха съобщени на Общест
вото на Народите съ меморандума на ВМ РО, вржченъ презъ есеньта на
1924 г.
*
Тия списъци сж като единъ отъ отделите на приложение № 12, отнасяще се за I -я сръбски режимъ. Съдържащите се въ техъ данни сж взети
отъ брошурата, която К. Пърличевъ състави и бе публикувана презъ пър
вата световна война, подъ название « Сръбския режимъ и революционната
борба въ Македония» (1917 г.), и на френски езикъ, София, издателство А.л.
Паскалевъ. Сведенията за тази брошура беха дадени отъ ВМРО.
Къмъ общия сборъ на тоя списъкъ сж прибавени и 163 души арестувани и
бити, обезчестени — 1, ограбени — 29, опожарени кжщи — 8, тоестъ всичко 201
злочинства, нанесени предимно надъ лица, които сж били убити. Тия случаи
не сж посочени съ цифри въ съответнигЬ графи, а сж споменати въ обясни
телната графа.
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лия. Числото на битите хора е многократно по-голямо ; посочените
имена сж дадени колкото за утвърждаване на меродавностьта на
сведенията. Селата въ цели околии на лево отъ Вардара бидоха
масово подложени на побоища, както е изтъкнато на съответно
место, а е потвърдено и отъ Карнегиевата комисия. Масовите изби
вания и геноцида — националенъ и културенъ — бидоха въведени
въ Македония отъ сръбските и гръцки окупатори като ново явление,
като техенъ чудовищенъ приносъ въ модерната цивилизация.
Требвало би да се вземе предвидъ и всичко, което е разказано
отъ Карнегиевата Анкетна Комисия. Заключението е, че новото иго,
установено отъ Гърция и Сърбия въ македонските територии презъ
1912 г., ое оказа несравнимо по-жестоко и тиранично отъ турското.
При това не бива да се забравя, че турскиятъ режимъ не вършеше
ден аци он ализ аци я.
Казахме и въ самите списъци, че въ много села сж прилагани
масови изтезания, специално надъ възрастни хора. З а примеръ, въ
Кратовска околия, извънъ изнесеното въ списъка, само презъ 1923 г.
сж починали отъ бой други 17 души ; жестоко сж измжчвани 230
души ; изнасилени сж 55 жени ; опожарени 40 кжщи ; изгорени 450
кошари. Подробностите съ имена и прочее съмъ изгубилъ, но бе
запазена бележка отъ онова време за споменаваните тукъ факти.
Сухите цифри, обаче, не говорятъ достатъчно, даже ако бихме
дали имената на неколко десетки хиляди бити хора. Препоржчваме на
читателя да поразгледа поясненията въ списъците, за да узнае нещо и
около садизма на сръбските и гръцки държавни органи, т е сж си поз
волявали да набождатъ на щиковете си малки дечица и да ги хвърлятъ
на кучетата ; грабвали сж бебета и съ техъ сж нанасяли удари върху
майките ; разпъвали сж на кръстъ хора и ги държали така докато
издъхнатъ ; пекли сж на огънъ хора ; обесвали сж съ главата надоле мжже и жени ; влачили сж по земята жени, теглейки ги за
косите ; изтезавали сж бременни жени ; изваждали сж очите на
измжчваните ; оскубвали сж бради и пр. и пр.
Твърде често повтаряното обвинение отстрана на властите е,
че народътъ е гласувалъ за опозицията ; и затова идватъ побоища.
Следъ това пъкъ тоягите наново играятъ — като предупреждение
да се гласува за правителството.
Не може да отбегне отъ окото на читателя, че за поставянето
на македонския въпросъ наново на сцената следъ първата световна
война, най-многобройни жертви дадоха околиите въ Осоговията —
сжщите, които иматъ първоразредна заслуга и при създавено на
В М РО презъ турския режимъ. Много краища на Македония иматъ
блестяща история. Но осоговския край има знаменателно минало,
което заслужава да бжде и по-основно проучвано отъ всеки българинъ. Около тая средищна българска планина (О согово) сж ста
вали важни събития още преди хиляда години, свързани живо съ
българската национална история. Тамъ сж се подвизавали и съвре
менниците на рилския отшелникъ — светите Якимъ Осоговски, Гаврилъ Лесновски и Прохоръ Пчински, чиято слава още на времето е

67

съперничила на Свети Иванъ Рилски. Презъ 19 столетие тая пла
нина бе централно свърталище на дЪдо Илйо Малешевски, чиято
легенда още приживе ое е носила особено въ широката область между
Пиринъ и Морава, Бабуна и Витоша. Тамъ се разигра прочутата
Винишка афера, чрезъ която султанска Турция за пръвъ пжть си
даде сметка какво народно съзяклятие я подравя въ Македония.
Преди балканската война, съ познатото кочанско клане надъ невинни
българи и станалия тамъ и въ Щипъ атентатъ, този край пакъ при
влече вниманието на нашето общество. Презъ 1913 година на Султанъ-Тепе, а малко дни подиръ туй на възпятото Калиманско поле
станаха знаменити боеве ; при1 Султанъ-тепе се сраж аваха 15-те
хиляди доброволци македонски българи срещу сърбите, а при Калиманци неколко полка отъ българската армия. Делото на Т. Алек
санд рову вънъ отъ Кукушко и Овче-поле, най-вече се разви презъ
турския режимъ и презъ сръбския въ Осоговията, която бе видела
да прекосватъ долините й най-много нелегални борци отъ ВМ РО,
както никой другъ македонски край.
Когато Македония бжде напълно и истински свободна, сигурно
на много места по планини и поля ще бждатъ отбелезани съ памет
ници подвизите и мжченичествата на народа ни, които сж безброй.
Но « а загиналите около Осогово, и особено за споменаваните тукъ
жертви, както и за техните неспоменати близки — на връхъ СултанъТепе следва да се издигне достоенъ паметникъ, който да гледа къмъ
Ш аръ, Кожухъ и Беласица, къмъ Вардаръ, Черна, Брегалница,
Пчиня и Струма, на чиито борчески синове Осоговията не малко ус
лужи, за да изпълнятъ дълга си къмъ потиснатото отечество.
*
Всредъ тоя народъ, пъленъ съ омраза къмъ Сърбия, последната
започна да събира и новобранци за войската си още въ 1919 г. Двадесеть и две години по-късно — въ 1941 г. — тя ще има случай, както
и света, наново да види колко „ верни ” останаха на сръбския краль
тия войници, отъ които той насила взимаше клетвено обещание да
бранятъ държавата и короната му. Както бе станало въ 1915 г., та
ка и въ време на втората световна война, при пукване на първата
пушка македонските българи, еднакво както и албанците, хърва
тите и други, побързаха да се предадатъ заедно съ оржжието си на
онези армии, които нападнаха Сърбия.
Но на много места новобранците бегаха още като биваха по
виквани за казармата. Ето некой примери.
Презъ месецъ юний 1920 г. беха събрани мнозина българи отъ
околиите Кочанска, Царевоселска, Кратовска, но се разбегаха ; не
кой се укриха и изобщо не беха намерени, за (да получатъ съобщ е
нието, че сж викани за войници. Една група отъ 16 души отъ Каменичка община, Кочанско, и друга отъ 25 души отъ общината
Драмче, Царевоселско, сж били подкарани отъ кметовете къмъ
Щипъ, за да се явятъ въ казармата. Легнали да спятъ въ кочанското
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поле и презъ нощьта всички избегали въ разни посоки. На другия
день въ Щипъ се явили само кметоветЯ. Секретарьтъ на Царевоселското околийско управление свикалъ нЯкои отъ женитЯ на за 
бягналите и чрезъ заплашване съ интернирането имъ се опитвалъ
да върне назадъ избЯгалитЯ мжже.
Въ Царевоселска околия свикаха 99 новобранци презъ пролЯтьта на сжщата година, но отъ тЯхъ нито единъ не се яви, всички
избягаха. По сжщ ото време въ Беровска околия свикаха 109 души,
а се явиха само 11 души. На 21 юний 1920 г. въ общината Полаки,
Кочанско, сж били събрани 21 новобранци, които кметътъ повеж
да за градъ Кочани. На три-четири километра отъ града той е билъ
вързанъ отъ новобранците, набитъ добре, а тЯ избягали.
Презъ юлий сжщата година сърбитЯ заловиха петь души отъ
забЪгналитЯ въ с. Вранинци, Кочанско, и ги подложили на разпитъ.
Единодушниятъ отговоръ е билъ, че тЯ сж служили вече въ тур
ската, българската и сръбската армия по 2 и до 5 години ; и не желаятъ повече да бждатъ взимани като „ новобранци ” за нови военни
служби. НЯкои о т ъ т и я хора сж имали вече надъ 30 години.
Като за отмжщение сръбската власть събра презъ месецъ септемврий с. г. всички мжже, отъ 20 до 40 годишна възрасть, въ Малешевско и ги изпрати безъ дрехи да се сражаватъ срещу албанцитЯ, които се бЯха разбунтували. Повечето отъ тия малешевци
пакъ избягаха въ горитЯ, но нЯкои бЯха закарани подъ страж а на
полесражението, отъ кждето по-сетне се върнаха и ранени.
ПовиканитЯ отъ Струмишко сж били закарани къмъ Банатъ.
Не сж били уважени уволнителнитЯ имъ билети отъ българската ар
мия. И тЯ бързо се разбЯгаха, 'като едни минаха въ Унгария,
други къмъ Австрия. Презъ февруарий с. г. 14 души отъ тЯхъ из
бягаха въ България.
Въ много села изъ западна Македония сж се укривали1 подълго време лица, повикани за войници. ЗаплахитЯ на властьта и
тамъ, както навсЯкжде, сж отправяни къмъ семействата ; тормозе
ни сж женитЯ ; давани сж срокове за завръщане — иначе щЯли
да бждатъ изгорЯни кжщитЯ ; арестувани сж понЯкога и деца на
7-годишна възрасть заедно съ майкитЯ имъ. ПонЯкога сръбскитЯ
органи задигаха отъ пазаритЯ и отъ нивята млади хора, които не
подлежаха на наборъ, за да могатъ да изпратятъ въ Шумадия вой
ници отъ македонскитЯ околии.
*
Политически афери бЯха изкуствено устройвани отъ властитЯ.
Или, ако нейде случайно бЯха разкрити бунтарски замисли срещу
робството, пакъ безосновно полицията подвеждаше като отговорни
и множество невинни хора. Впрочемъ, процеситЯ най-често служеха
като параванъ — за да се покаже, че е на лице законъ, сждебна
практика и .... „ справедливость ”.
Т ерора 6 Я и физически, както посочватъ изнесенитЯ тукъ фак
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ти. Но той не се изчерпваше само съ побоища, затвори и убийства ;
той бе всестраненъ, всеобемащъ и целеше винаги да срази духовно
българите и да ш денационализира. — Затова се устройваха и
процесите срешу невинни хора, между които често пжти и срещу
домашните на забегнали селяни и граждани. Покрай редица помалки процеси, презъ първата половина на 1922 г. се разви големъ
процесъ въ Куманово, а другъ въ Скопйе. Предварителните арести
и методите на следствията беха по-лоши отъ средновековните.
Въ френското списание „ Ла Ревю Контампоренъ ”, брой 6 отъ
1923 година, проф. Никола Милевъ писа по тия процеси :
« Ние говорихме преди за нетолерантность по националната материя.
Тя се превръща понякога въ тормозъ, който потръсва душата и на найнечувствителнигЬ. Така напр, всички македонци беха заставени да прибавятъ
къмъ името си буквите « ичъ », за да му дадатъ сръбска форма. Неотдавна
се зарегистрира случая съ единъ попъ отъ голямото село Берово, осжденъ
на 6 години затворъ защото кръстилъ съ името Крумъ — име на единъ българ
ски царь отъ нехристиянския периодъ и доста разпространено между бълга
рите — едно новородено, чийто баща, майка и кръщелникъ по никакъвъ начинъ не сж. искали да дадатъ име заето отъ сръбския календаръ. Въ Тетово,
окржженъ главенъ градъ, една група жители, които на една приятелска ве
черь били чути да пеятъ български песни, беха сждени миналата година и
изпратени въ затворъ. Въ Скопйе, най-важниятъ градъ въ северна Македония,
специаленъ сждъ е сждилъ презъ месецъ юний, 185 селяни и граждани бъл
гари, обвинени, че съдействували на Организацията. Нищо конкретно не можа
да се установи противъ техъ, освенъ за тримата главни обвинени, въ които
беха намерени прокламации на турски езикъ адресирани отъ Организацията
къмъ турското население. А отъ своя страна защитата изтъкна и доказа кору
пцията, пороците на сръбската администрация, която потиска населението
така както турските ефенди, злоупотребители по дефиниция, никога не беха
го потискали. Македония бе сравнена съ Сибиръ. Това, което белградските
вестници пишать по този случай, заслужава да бжде познато отъ тези, които
биха желали да разбератъ македонската криза, югославската криза изобщо.
Не се знае агенти отъ злоупотребителката администрация да сж осжждани;
но отъ 185-те български селяни половината беха обявени виновни за престжпление противъ държавната сигурность и осждени отъ една до двадесеть годи
ни затворъ, докато тримата носители на прокламациите на турски езикъ бёха
осждени на смърть и екзекутирани. Единъ сжщо такъвъ процесъ развълнува
Куманово, другъ окржженъ градъ ».

Повикването въ полицията безъ вина и задържането беха ста
нали най-обикновено явление. Около затвора, въ връзка съ него
се развиваше най-големия делъ отъ обществения животъ на ма
кедонците. Множество младежи се запознаваха съ полицейските
участъци, защото сж пели невинни български песни или говорили
български. Михайло Куюнджичъ, бившъ подпредседатель на бел
градската Скупщина, публично б е призналъ, че до 1924 г. презъ
затворите въ Македония сж минали 7,500 души.
Сжщ ото ставаше подъ гръцка власть. По островите на Егейско
море, както и въ затворите на Солунъ и др. градове, постоянно би
ваха изпращани българи безъ провинение, а само защото беха
българи. Дори въ 1941 г., когато германските войски окупираха
Гърция съ островите й, намерени беха изъ тъмниците къмъ 2000
души македонски българи, съвсемъ безосновно обречени на изгниване.
Обсадното положение и непоносимия полицейски режимъ не се
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промениха въ течение на двадесеть и три години, докато Югославия
и Гърция не бидоха избрисани отъ картата презъ 1941 г.
Границата откъмъ България бе укрепена както се укрепяватъ
позициите при така наречената окопна война ; по протежение на
много десетки километри беха поставени телени мрежи, прикрити
вълчи ями, построени бетонни кули и наблюдателници. Задъ сама
та граница една обширна зона бе изпълнена съ жандармерийски
станции. По този начинъ херметически бе спрено общението на
българите отъ поробените краища съ братята имъ отъ България.
Имота, честьта и живота на населението зависеше отъ благово
лението на полицията и нейните хвърчащи банди. По което и да
е време на денонощието те можеха да влизатъ въ всеки домъ,
да тарашуватъ или арестуватъ. Но това не бе едничката полицейска
привилегия.
Въ владената отъ Сърбия македонска область имаше къмъ
петдесеть хиляди души войска и единадесеть хиляди души стра
жари. Тази область обхващаше 26 хиляди квадратни километра. А
въ цЬлата останала Югославия съ повече отъ двесте хиляди квад
ратни километра, стражарите беха процентно 15 пжти по-малко ; по
точно, въ Македония на сто и двама жители се падаше по единъ
стражарь, а въ останалата часть на държавата — на 1570 души.
Въ това число, що се отнася до Македония, не влизаха тайните поли
цаи и държавните подвижни банди, които провеждаха системати
ческия тероръ по селата, като тормозеха въ много отношения и
градовете.
Безъ специално писмено разрешение хората не можеха да се
движатъ отъ едно населено место до друго. А на пръсти се броеха
лицата, които успеха да получатъ паспортъ за пжтуване вънъ отъ
Югославия.
Властьта си бе поставила като програма да оголи македонс
кото население. Д о просешка тояга стигнаха всички по-заможни
фамилии отъ миналото, благодарение на държавните мерки — чес
ти подкупи, недаване кредити, съсипателни данъци. Единствените
по-важни произведения на страната, като тютюнъ, афионъ, беха мо
нополизирани и закупвани на безценица.
А благата, които поробителските органи измъкваха на дребно
отъ джоба на македонеца, представляватъ сжщинско богатство. По
селата беха задигнати отъ частните домове предмети, или бидоха
изклани за ядене домашни животни за много милиони динари. Ко
кошки, агнета, прасета, яйца, масло, вълна чорапи, кърпи и пр. —
всичко опустошаваха бандитите.
Трудно е да се изчисли какво е изгубилъ народа и въ всевъз
можни ангарии. Много хиля|ди лица беха заставяни съ седмици и ме
сеци да пазятъ мостове и железници ; да събиратъ железни о с
татъци по некогашните военни позиции ; да градятъ жандармери
йски постове, гранични кули, военни шосета ; да скитатъ изъ гори
и полета, за да осигурявали сигурностьта и спокойствието на дър-
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жавата, и пр. Потисниците не се интересуваха колко бедниятъ селянинъ мръзне срЪдъ зима или дали го чака прегаряща жетва.
Материалната култура въ страната остана на сжщ ото ниво, кждето беше стигнала при края на турския режимъ ; може да се каже,
че тя даже падна по-ниско въ ©секо отношение. Въ градовете почти
нищо ново не строеха частните стопани ; тукъ-таме само държава
та постройваше «екоя сграда за своите нужди. Селяните на много
места живееха все въ старите сламени хижи, въ които димътъ се
носи по всички посоки, излизайки презъ вратата и промеждутъ
ците на тавана ; селската челядь и домашните животни спятъ подъ
единъ покривъ, разделени само съ напречна греда.
Хигиената, особено по селата, б е равна на нула. Презъ това
чуждо владичество, продължило четвъртъ столетие, много отъ села
та не можаха да научатъ какво «ещ о е аспиринъ. Поради абсолютно
недостатъчната медицинска помощь народътъ нередко страдаше отъ
епидемии. Само за примеръ посочваме, че въ село Каменица, Кочанска околия, което наброяваше 25 кжщи, осемдесеть души сж из
мрели отъ дифтеритъ ; въ с. Млащица, сжщата околия, презъ 1929
г. пакъ отъ дифтеритъ умиратъ 50 души ; въ с. Ц ера — седемдесеть
души, все поради липса на медицинска помощь.
Македония много страдаше следъ като б е откъсната отъ мор
ския брегъ на Егея. Солунъ бе стопанската врата за целата страна,
и за вносъ и за износъ ; а тя бе херметически затворена. Гранич
ните пжтища, по които при турския режимъ постоянно се движеха
пжтници и търговци, сега беха обраснали съ трева.
Докато местните граждани и селяни,, на първо место бълга
рите, все повече изпадаха въ мизерия, а търговците биваха обре
чени на фалитъ, обогатяваха се сръбските пришелци и разните
гръцки деребеи.
Чиновничеството, и гръцкото и сръбското, бе неморално и под
купно, вдъхновявано отъ едничката грижа да обира местните жители.
Заслужава да отбележимъ една заповедь на Кратовския околийски
началникъ, споредъ която за ятакъ на революционна организация
се обявява всеки селянинъ, който избегва да продава продуктите си
на чиновници, жандари и войници, обикалящи по селата съ ,, слу
жебна ” мисия. Селяните се боеха отъ такива клиенти, които грабеха
на безценица каквото имъ попадне.
Отгоре на всичко властите, особено сръбските, пилееха много
средства и трудъ за деморализирването на местните хора, средъ
които патриархалния личенъ и общественъ моралъ стоеше на за
видна висота. Отворени бидоха наново известните още отъ първия
поробителски режимъ заведения съ „ певачици ”, кждето младежьта можеше да направи първата крачка къмъ приобщаване съ сръ б
ския манталитетъ и начинъ на животъ.
Поради терора мнозина измежду местните жители биваха при
нуждавани да напускатъ родните си огнища и да търсятъ препитание
въ другите области на Югославия. Излишно е да се изтъква, че на
местото на прогонените български духовници и учители, идваха отъ
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Шумадия сърби, заклети врагове на българщината, какъвто бе на
първо место владиката Варнава. Той и публично е нанасялъ побой
на граждани, които не сж го поздравили.
Започнала 6 % и колонизацията, за която на друго место говоримъ. Заграбена бе и раздадена на сърби, докарани отъ северните
области на Югославия, плодородна земя въ Овче поле и други око
лии, макаръ да беха на лице мастни безимотни селяни, които петь
века беха работили като роби на сжщата земя. ВМ РО, която при
турския режимъ 6 % успела да спаси нашия селянинъ отъ страхотното
социално робство и му бе осигурила собственость на земята, 6i>
крайно чувствителна 'къмъ тая мерка на новия поробитель — отнимането на земята отъ нашия селянинъ. Но колонизацията не успе.
Въ егейска Македония пъкъ почти цялата българска земя стана
владение на пришелците отъ Мала Азия.
Щ о се отнася до Гърция, нейната неизменна политика бе да уни
щожи или да изгони цялото българско население въ заграбените
отъ нея области на южна Македония, ако не може лесно да го погърчи. А тя добре се бе убедила, че не ще може да го погърчи.
За да се видятъ истинските намерения на Атина, достатъчно
е да се цитира писаното въ гръцкия вестникъ ,, Протевуса ” отъ 12
октомврий 1922 г. :
« Абсолютно необходимо е да построимъ по-скоро кжщи отъ дърво въ
цЪлата страна, именно въ градоветЬ и селата на западна Тракия и Македония,
защото тамъ чуждитЪ по раса и езикъ елементи съставляватъ мнозинство. Това
е решението на въпроса, което изисква гръцкия народъ. Не трЪбва да се про
пуска така благоприятния случай, който се представя днесъ, за да промЬнимъ националната физиономия на тЪзи две провинции, западна Тракия и
Македония, защото моменти отъ този родъ се представятъ твърде рЪдко въ
историята на народитЪ ».

Гръцката държава запретна ржкави, за да използува най-ефи
касно — тъкмо като параванъ за своите намерения — така наре
чената конвенция за преселване, споредъ която България требваше
да направи размена на населението си. Като за ирония конвенцията
бе наричана „ за доброволно изселване ”.
Тая конвенция, намираща единствената си опора въ победата
на онези сили, които наложиха парижките договори, бе въ проти
воречие съ всека справедливость и човещина. Бидейки тя отъ големо и злокобно значение въ историята на нашия народъ, прилагаме
една по-обстойна характеристика за нея 14.
Щ о се отнася до ликвидирането на имотите, за което имаха
право по конвенцията намиращите съ въ България бежанци отъ
южна Македония, те заеха решително становище противъ всека лик
видация, а искаха правото си да се завърнатъ тю родните си огнища.
З а примеръ посочваме извадки отъ резолюцията на Старозагорското
македонско братство, взета на 19 февруари 1921 г. :
« 1. Не желаемъ по никой начинъ да ликвидираме съ останалите, наши
имоти въ Македония подъ Гърция.
2. Не се считаме доброволно изселени отъ роднигЬ ни огнища, а сме ги

73

напуснали вследствие безчовечния тероръ надъ насъ и нашите семейства,
упражняванъ отъ страна на гръцките власти.
3.
Искаме да се върнемъ по родните си огнища, като предварително ни се
гарантира нашата пълна човешка, лична и гражданска свобода и нашата
национална, политическа и културна независимость и свобода да се самоопределимъ и самоуправляваме . . .
5.
Заявяваме, че не ще се подчинимъ на никакви договори и конвенции,
сключени отъ които и да сж правителства за наша сметка, безъ наше уча
стие ».

Бежанците отъ Неврокопъ отправиха до
Велико-Британия, Франция, Италия и Америка
имъ взето на 13 мартъ 1921 г. — и подписано,
отъ Стоянъ Филиповъ, Ив. Икономовъ и Кочо
е казано :

представителите на
писмо за решението
въ името на всички,
Вълковъ — кждето

1. Категорически отказваме да подадемъ декларации въ връзка съ членъ
12 отъ конвенцията по преселването и да ликвидираме окончателно имотите
си.
2. Апелираме къмъ Васъ за намеса въ защита на нашата кауза •— тъй
света и благородна.

Въ това време некой органи на българското правителство раз
виваха агитация за ликвидиране на имотите. Агитатори беха пра
щани даже въ самата южна Македония да наговарватъ народа ни да
се изсели въ България. По тоя въпросъ на друго место ще имаме
случай да се спремъ по-обширно.
Разбира се, числото на гърците, които живееха въ България и
биха се преселили въ Гърция, е неколкократно по-малко отъ това
на живущите въ юж-на Македония, подъ гръцка власть, българи.
Насилията на гръцките власти се проявяваха и срещу тракий
ските българи. Следъ като Тракия остана подъ преката власть на
Атина, започнаха да се явяватъ известия въ гръцките вестници, че
български села се отказвали отъ Екзархията. А докато областьта
бе подъ френска окупация нито едно село не прояви подобно наме
рение. Атина бързаше да не изпусне „ историческия моментъ ” .
Съ всевъзможни хитрости и насилия си послужиха гръцките
власти, за да заставятъ българското население да се пресели въ
България. Приложението дава, колкото за примеръ, и неколко слу
чая на упражненъ натискъ. 14а
Когато и жени българки отъ Костурско пожелаваха да отидатъ
въ България, за да видятъ свои роднини, гръцката власть не имъ
даваше паспортъ ако не подпишатъ и декларация, че вече нема
да се връщатъ въ родния си край.
Но случи се, че едно масово злодеяние, извършено отъ органи
на гръцката държава, обърна до известна степень вниманието на
общественото мнение въ света и на Обществото на Народите. Ду
мата е за избиването на група българи отъ страна на гръцкия
офицеръ Доксакисъ презъ юлий 1924 г. тези хора немаха абсо
лютно никаква вина w погубването имъ, очевидно наредено отъ повисшата гръцка власть, имаше за цель да внесе уплаха средъ бъл
гарското население, за да побърза „ доброволно ” да бега, кждето
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му видятъ очите. Въ връзка съ престъплението Обществото на
Народите изпрати специална комисия, за да извърши анкета. Тази
международна комисия имаше следния съставъ : Б. Роверъ, предсе
датель, белгийски делегатъ ; полковникъ Корфъ, английски делегатъ, — и двамата пълномощници на самото Общество на Народите;
англичанинътъ майоръ Сандерсъ, председатель на гръцко-българската 'подкомисия за емигриране ; министъръ Чорба джисъ — гръцки
делегатъ, и Робевъ — български делегатъ. Произнесената отъ меж
дународната комисия присжда надъ Гърция е съкрушителна.
Ето заключенията на комисията, взети единодушно, но при въз
държание на гръцкия делегатъ :
« Селата Търлисъ, Каракьой и Ловча, разположени на синура на
гръцка източна Македония, въ единъ кржгъ отъ планини откритъ къмъ
българската граница, сж населени отъ 750 фамилии българи и отъ 50
фамилии на гръцки бЬжанци.
Никакъвъ актъ на комити не е билъ регистриранъ отъ дълго вре
ме, най-малко презъ последнитЪ две години. Населението бЬше мирно
и живЪеше въ добри отношения съ властитЬ.
Въ сжбота, 26 юлий, съ падането на нощьта, различни офицери,
между които и командира на осмия граниченъ баталионъ, и цивилни
лица — българи и гърци, се бЬха събрали въ единия край на малкия
площадь на Търлисъ, на нЪколко метра отъ единъ изкопъ, чийто от
весни стени имаха единъ човЬшки ръстъ височина. Отъ този изкопъ
бЬха дадени н%колко пушечни изстрела последвани отъ хвърлянето на
6 или 7 ржчни бомби. ТочкитЬ на падането на последнитЪ, въ началото
далечъ отъ местото дето се намираха офицерит%, се приближаваха пос
ледователно, но отъ изстрелитЬ площада се б%ше изпразнилъ и никой
не бЬ засегнатъ.
Отдавайки атентата на български комити, командира нареди арес
туването на около 60 до 70 българи отъ тритЬ села, смЬтани отъ него
за съмнителни.
Въ недЬля сутриньта той изпрати 27 отъ тЬхъ къмъ село Вронду
(Горн о-Б род и ) подъ охраната на 10 цивилни пазачи въоржжени съ
пушки и подъ командата на поручикъ Доксакисъ, бившъ шефъ на бан
да, произведенъ офицеръ преди три месеци.
Зад ъ рж анитЬ бЪха вързани двама по двама за ржцетЬ. Доксакисъ
нареди щото двойкитЪ да бждатъ вързани съ едно вжже по дължина.
Избягвайки пжтя, той поведе така свързания конвой презъ една планин
ска пжтека твърде рЬдко използувана и трудна за използуване дори за
единиченъ пешеходецъ.
Той се върна петь или шесть часа по-късно съ ескорта, рапортирайки, че е билъ атакуванъ отъ комити, че затворницитЬ се опитали да
поб-Ьгнатъ използувайки сражението и че той е наредилъ да се стреля
върху тЬхъ, убивайки 17. а другит-Ь сж избягали ; нито комититЬ, нито
екскорта сж претърпели загуба.
Смесената комисия, следъ съгласие между дветЬ правителства, и з
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върши на м-Ьстото една основна анкета, резултатит-Ь на която сж следнит-Ь :
1. Комисията не счита, че атентата отъ сжбота, 26 юлий, е ималъ
характеръ на една сериозна атака направена съ цель за убийство. Т я
допуска, обаче, че присжтствуващит% сж могли да вЪрватъ въ сериозностьта на атаката ;
2. Комисията не получи или не откри никакво доказателство или
каквото и да е сериозно ' указание установяваще, че атентата отъ сж 
бота, 26 юлий, бЬ д-Ьло на комити или на българи ; тя, отъ друга
страна, не откри никакво доказателство, установяваще, че този атентатъ
е билъ извършенъ отъ агенти провокатори гърци ;
3. Комисията счита като установено, че конвоя отъ задържанитЬ
въ нед-Ьля, 21 юлий, не е билъ обектъ на никаква атака или на никаква
с-Ьнка отъ атака, отъ страна на който и да било и че стрелбата върху
затворницит-Ь, извършена отъ офицера и охраната, съставлява едно из
биване безъ оправдание, нито провокация ;
4. Комисията y c n i да установи самоличностьта само на една часть
отъ труповет-Ь ; тя смЪта, че сждбата на задържанитЬ 21 души може да
се установи така :
13 души сж мъртви на местото ;
Единъ е раненъ и се е предалъ на властитЪ три дни следъ съби
тието, но е починалъ по-късно ;
Двама сж се предали на властъта, която ги задъ рж а още ;
Десеть души, между които двама ранени, сж успЬли да стигнатъ
въ България .
Единъ, смЬтанъ за мъртавъ, се е представилъ на смесената коми
сия, която е осигурила неговото емигриране веднага следъ разпита му.
5. Комисията — независимо отъ отговорноститЬ за самото изби
ване — счита, че отговорностьта е върху мЬстнитЬ власти относно тежкит-Ь пренебрежения на задълженията имъ следъ събитието : никаква
помощь не е била изпратена на раненитЬ ; фамилиитЬ не сж били ин
формирани и бЬха поставени въ невъзможностъ да се приближатъ до
мЬстото кждето почиваха жертвитЬ ; убититЬ не бЬха идентифицирани ;
труповетЬ бЬха оставени безъ никакво погребение, а нЬкои лошо з а 
рити ; никаква съвестна анкета не 6% направена върху фактит-Ь ; единъ
другъ конвой отъ подозрени българи допълнително преместени, 6% от
ново вързанъ по начинъ безполезно жестокъ.
6. Комисията констатира, че вследствие на събитията отъ 26 и 21
юлий, българското мЬстно малцинство е завладяно отъ единъ тероръ,
който тя не 6Ь въ състояние да смегчи напълно, и че сжщитЬ събития
сж внесли въ мнозинството на малцинствата и на двет% страни едно
безпокойство, имащо за последица желанието да емигриратъ масово и
бързо.
7. Комисията счита напълно неучастно въ случая гръцкото пра
вителство, което прие анкетата й, заповяда да й се направятъ всички
улеснения и я y e ip u за това, че евентуалнитЬ виновници ще бждатъ на
казани съ една назидателна строгость ».
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Достатъчно е, че комисията установи какъ тия нещастни бъл
гари сж избити отъ гръцки държавни органи. Щ о се отнася до
виновностьта на гръцкото правителство, съвсемъ разбираемо е, че
комисията не би могла да открие неговата изрична заповедь напр,
написана и подписана, за избиването точно на тЬзи лица. Важното
е, че цялата антибългарска политика, и специално акцията за изгон
ването на българското население, е вдъхновявана както отъ гръцка
та преса, така и отъ гръцките власти, включая правителства и даже
гръцката Църква.
Българската телеграфна агенция извести на времето, че двама
отъ предалите се на гръцките власти, слещъ като беха ранени, как
то и други още невинни българи, и следъ анкетата сж били задър
жани въ гръцки затворъ, макаръ международната комисия да е интервенирала за тЬхъ. Сжщата агенция извести публично, че никой
отъ виновниците за убийството не е билъ аресту ва нъ отъ гръцката
власть и следъ като анкетата е извършена отъ комисията.
*
Недоволни беха и другите народности въ Македония. Албан
ците помнеха патилата си отъ първия сръбски режимъ, който изби
стотици техни братя въ редица околии и разори хиляди домове.
Ромъните не получиха обещаваните имъ народностни и религиозни
права, общините имъ бидоха закрити, обявени за гръцки или сръ б
ски. Евреите, които беха най-добрите търговци особено въ Солунъ,
имаха всички основания да негодуватъ срещу новото положение ;
немаше поле за търговия, хинтерланда на Солунъ бе затворенъ ; но
скоро те беха подложени на истинско гонене отъ страна на гръц
ката власть. Щ о се отнася до положението на македонските турци,
то е обрисувано въ -мемоара на Адилъ Бей, бившия ректоръ на солун
ския юридически факултетъ, който — въ качеството си на делегатъ
отъ страна на македонския турски комитетъ въ Цариградъ се обър
на до делегатите на Лозанската конференция презъ 1922 г. За по
ложението на сънародниците му п ощ ъ сръбска власть Адилъ Бей
писа въ мемоара следното :
« 1. Споредъ аграрната реформа отнети c s недвижимите имоти отъ мюсулманите и сж раздадени на сръбски чиновници, войници и депутати.
2. Властьта е турила ржка на всички религиозни учреждения, гробища и
училища. Въ Скопйе е закрита джамията « Мустафа Паша », семинарията сж
обърнали на механа, а Аладжа джамия сж обърнали на конюшна.
3. Презъ последните петь месеци само сж направени големи изстжпления
въ следните Пршцински села : въ нахията Лапъ сж избити хиляда и двесте
души; цЬлото население въ с. Реба; 80 кжщи отъ с. Ревоча, 12 кжщи отъ с.
Дойрана, 40 кжщи отъ с. Пердашъ и всичкото население отъ с. Пранасница.
4. Три четвърти отъ жителите въ селата Качаколе, Орманъ, Бакчина и
Добридолъ сж избити съ картечници и щикове. »
Всички тия изстжпления е изтъкналъ и главния делегатъ на Турция,
Исметъ Паша.
А за положението на мюсулманите подъ гръцка власть Адилъ Бей е посочилъ следното:
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« 1. Презъ последните три месеци въ Солунския виляетъ сж избити по
вече отъ 4,500 мюсулмани отъ джандармерията.
2. Целото население отъ мжже, жени и деца въ с. Скамли сж избити съ
брадви и ножове.
3. Въ Воденско, Караджа-Абадско, сж избити съ железни пръчки повече
отъ триста души мюсулмани.
4. Въ Кавала и Драмско сж избити повече отъ 800 души работници въ
тютюневите фабрики, а останалите сж избегали по горите.
5. Въ градовете и селата, кждето мюсулманите сж мнозинство, властьта е
отнела всичките имъ недвижими имоти и ги е изпждила отъ жилищата имъ.
6. Въ Солунския затворъ има 700 души пленници и толкова жени и деца,
които сж подложени на неимоверни изтезания и мизерия ».

Терорътъ — както казахме — се изразяваше и въ моралния
натискъ, въ гражданското безправие, въ липсата на законность и
правовъ редъ изобщо, въ липсата на сигурность за живота, въ поли
тиката на обедняване, въ самата безогледна денационализаторска
политика.
*
Всички условия беха на лице, за да се очаква борческата ре
акция на поробеното население. Коя народность въ Европа и Аме
рика не би се разбунтувала, ако й се отрече националното име ?
Едва ли има днесъ въ Азия и Африка некой измежду по-буднитЪ
народи, който да приеме покорно подобно посегателство. Още помалко можеха да мълчатъ безропотно македонските българи, които
бЯха дали безбройни жертви тъкмо за запазване на народностьта си.
*
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IV. РОЛЯТА НА ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ.
ВМРО НА СЦЕНАТА.
"
ДУ;
Въпреки изпитанията отъ миналото и зловещите решения въ
Парижъ, македонското движение' започна следъ войната свой ноеъ
възходъ, начело съ ВМРО. Съ тоя възходъ неразривно свързано ще
остане името на Тодоръ Александровъ.
Роденъ е на 4 мартъ 1881 г. въ градъ Щипъ (махалата Новосело). Детските си години прекарва въ градъ Радовишъ, кждето
дълги години е билъ учитель познатия на времето си въ щипската
область неговъ баща Александъръ п. Орушовъ. Както и други учи
тели отъ онова време, бащата на Александровъ е истински българ
ски възрожденецъ. Добъръ проповедникъ и черковенъ певецъ.
Тодоръ получава първоначалното си образование въ Радовишъ,
включително първи класъ.
Презъ 1893-94 година следва въ скопското четирикласно учили
ще, което, наскоро следъ туй, става педагогическо.
Тамъ се запознава съ младежи отъ цела Македония.
Подиръ това Александровъ заминава за Солунъ съ намерение
да постжпи въ пансиона при тамошната българска реална гимназия ;
но не успева, защото не е можалъ да внесе повече отъ шесть лири
годишна такса. Завръщ а се въ Скопйе и довършва средното си
образование въ педагогическото училище презъ 1897-98 година.
Оттамъ още Тодоръ е вече въ революционната мрежа. При
завършване на третия курсъ Христо Матовъ е покръстилъ него
и всичките му съвипусници въ тайните на ВМ РО. Една фотография
на класа, представляваща ладия въ бурно море, носи надписъ „ Всичко
за другите, нищо за васъ ”. Този девизъ характеризира цёлия понататъшенъ борчески животъ на Тодора. Но и по-големата часть
отъ неговите съвипусници загинаха въ освободителната борба.
Презъ първата половина на 1903 г. той е учитель въ Кочани и
ржководитель на околията въ революционно отношение. Презъ тази
околия минаватъ много чети и материали за Македония. Съдействувалъ е за прекарване на голема часть отъ експлозивите, които послу
жиха на солунските атентатори — за бомбардиране „ Банкъ Отоманъ ”, парахода „ Гвадалкивиръ ” и пр.
На 3 мартъ 1903 год. е арестуванъ, предаденъ отъ некой влахъ
задето му е искалъ налогъ въ полза на ВМ РО. Голема страж а го за
карва въ Скопйе и тамъ е осжденъ на 5 години тъмниченъ затворъ,
тъй като въ квартирата му били открити шифровани писма и правилникъ за четите.
Въ затвора е прекаралъ 13 месеци. Освободенъ е презъ априлъ
1904 година ; тогава е била дадена голема амнистия, — позната
подъ името „ Начевичева ”, — тъй като специалния пратеникъ на
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българското правителство въ Цариградъ, Начевичъ, следъ Илинден
ското възстание, е водилъ преговори съ Турция за нейното приемане.
Сетне Тодоръ е назначенъ за главенъ учитель въ второкласното
училище въ Щипско Ново-село, — училището, кждето никога 6 %
уч'ителствувалъ Гоце ДЬлчевъ. По това време той, заедно съ голе
мия борецъ Тодоръ Лазаровъ и щипския войвода Мише Развигоровъ,
отлично сж организирали околията, така че дълги години Щипско бе
посочвано за образецъ въ редовете на ВМРО.
Турците сериозно подозирали Александрова, че се занимава съ
тайни работи и му забранили да стжпва въ училището. Но той два
месеци следъ това продължава да изпълнява длъжноетьта на гла
венъ учитель, безъ и да отива въ училището постоянно ; предупреждаванъ е билъ отъ граждани, когато органи на влаетьта идватъ
за проверка.
Поради заловено писмо, следъ сражение на Мише Развигоровъ
и четата му въ с. Лезово, влаетьта потърсила Александрова за да
го арестува. Той се изплъзва отъ ржцете йи става секретарь въ четата
на Развигоровъ.
Окржжниятъ скопски революционенъ конгресъ въ 1907 г. го из
бира за секретарь на конгреса. Преди това, обаче, за кратко време
той бе напустналъ нелегалния животъ, поради заболяване, и става
учитель въ градъ Бургасъ.
Мише Развигоровъ загина презъ мартъ 1907 година и поради
това Александровъ се връща като нелегаленъ и става секретарь на
кочанската чета, съ войвода Симеонъ Георгиевъ Клинчарски.
Следъ Развигорова Александровъ е вече окр 1жженъ войвода на
Скопския окржгъ. Колега въ окржжния комитетъ му е стария борецъ
и войвода, неговъ съгражданинъ, Ефремъ Чучковъ.
Когато младотурците обявиха Хуриета презъ 1908 година Чучковъ
и Александровъ не се легализираха веднага, както това сториха не~
кои чети въ другите революционни окржзи. Те, както и Христо
Матовъ и некой други деятели, предвиждаха, че тази младотурска
революция ще бжде само единъ фарсъ. Прикриха оржжието на сел
ските комитети и подготвиха селяните въ своите околии да изчакватъ. Следъ като се бе вече легализиралъ, Александровъ обикаляше
градове и села въ Скопския окржгъ ту подъ форма на ревизоръ на
черкви, манастири и училища, ту подъ претекстъ „ да се вижда съ
приятели ” ; цельта му бе да подържа духа средъ населението.
На 2 августъ 1909 година турската власть се опита да го арес
тува, но той успе да избега. Обикаля известно време изъ своя
окржгъ и заминава за България, за да не излага преждевременно
населението на смутове и рискове.
Презъ пролетьта на 1910 год. се явява съ чета, възстановява
ВМ РО почти въ целия Скопски окржгъ.
При обезоржжителната акция, предприета масово срещу българ
ското население отъ страна на младотурците, по негово нареждане
и ржководство се прикрива голема часть отъ оржжието въ окржга.
Започналъ е да събира големи суми отъ народа за засилване на
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ВМ РО. Съ тия средства и орж жие Александровъ услужва и на око
лиите отъ другите революционни окржзи.
Въ началото на 1911 година съ писмено разбирателство между
деятелите, съгласно правилника на ВМРО, за централенъ Комитетъ
на ВМ РО биватъ избрани : Т. Александровъ, Христо Чернопеевъ и
П. Чаулевъ. Като допълнителенъ членъ е посоченъ Ал. Протогеровъ
и по този начинъ се постига и формално изглаждането на старите
разпри съ върсховизма (Протогеровъ е бившъ върховистъ).
Подъ ржководството на Александровъ презъ летото w есеньта
на 1911 г. както и презъ летото « а 1912 г. се извършватъ редица
атентати надъ железопжтни мостове и гари, жандарм ери йсквд по
стове, надъ тренове, въ градовете и проче. Доста шумъ се дигна
особено въ връзка съ извършените въ Солунъ преди балканската
война атентати, както и въ връзка съ атентатите въ Кочани и Щипъ.
Презъ пролетьта на 1911 г. Александровъ, Чернопеевъ и Чау
левъ сж отивали въ Цетина за среща съ албански водители, съ цель
да се постигне споразумение за обща дейность противъ турската
власть.
Балканската война срещу Турция свари Александрова като вой
вода въ Кукушко и Солунско. Тамъ преди войната и въ течение на
нея хората на ВМ РО сж извършили редица саботажни действия ;
техно дело бе и атентата въ австрийската поща въ Солунъ, въ
трамвайното депо на сжщия градъ, атентата на моста при НовоСело (до Солунъ и пр.
Градъ Кукушъ е билъ заетъ отъ четите и местната милиция
на ВМ РО още преди стигането на българската войска.
Въ началото на 1913 год. Тодоръ се намира въ щаба на Трета
бригада на Македонското опълчение, а по време на междусъюзни
ческата война принася съ другарите си големи услуги на българската
осма Тунджанска дивизия.
Следъ 1913 год;., и до началото на първата световна война е
инспириралъ и Ърганизиралъ революционните действия на ВМ РО
срещу но во настжпмлото робство (сръбско и гръцко) въ Македония.
Следъ приключване на първата световна война възстановява
връзките съ поробените части на Македония ; чрезъ куриери събира
сведения за вършените отъ сърби и гърци насилия и ги прави об
ществено достояние.
На 4 ноемврий 1919 г. бе арестуванъ отъ българските власти,
но на 13 сжщия месецъ избегва отъ затвора.
Презъ пролетьта на 1920 г. замина съ чета въ Македония, кж
дето наново възстанови ВМ РО и постави предъ световното вни
мание неразрешения македонски въпросъ *.
Най-отличителното у Т одора беше туй, че подиръ думите му
идваха дела. Идеите му всекога се отличаваха съ практически
усетъ, съ здрава мисъль, безъ да сж лишени отъ дълбочина и оригиналность. Потърсите ли у него темперамента — ще намерите де~
*
Въ приложение № 15 следватъ нЪкои осветления около дейностьта на
Т. Александровъ.
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лови я темпераментъ на единъ силенъ човЪкъ. Въ лицето на Тодора
акцията бе намерила майстора си, чиято мощь се проявяваше ед
накво когато требваше да се замисли, когато требваше да се започне,
когато требваше да се преследва и да ое завърши нещо.
Той бе сЬкашъ роденъ за борба ; стихията му бе въ преодоля
ването на трудностите. Въ моменти на непрогледни разочарования,
въ времена, които не беха така бедни откъмъ стари македонски дей
ци, запознати съ народа, не случайно се яви на чело Тощоръ ; волята
му беше изключителна и само тя можеше да се изпречи противъ
сляпото въ събитията и срещу хаоса на развалините. Съ него скоро
се нареждаха ратници, подиръ него можеха да дойдатъ и други,
но пръвъ се втурваше той.
Съ вродена решителность, не плашейки се отъ отговорность
предъ големината на предприятията, той като-че по интуиция долавя
ше моментите. Много отъ постжпките му оставаха да бждатъ догон
вани отъ мудните умове на другите. Въ това отношение Тодоръ е
проявявалъ замаха на общественикъ отъ големъ калибъръ ; такъвъ
човекъ не чака и бабите да видятъ дадена нужда, за да удобрятъ
избрания отъ него пжть. Такъвъ е примера съ делото на Алексан
дрова подиръ 1918 година, ■
— време на спорове и резигнации, на
приказки и разсжждения, когато отечеството имаше нужда само
отъ работа. Ако най-трудната задача за единъ военачалникъ е да
стегне редовете не разпръснатите войски и да ги поведе отново
къмъ победа, Тодоръ се показа блестящъ вода-чъ на целъ разпръснатъ и обърканъ народъ ; при фаталенъ исторически завой спаси
отъ сгромолясване колата на македонското бждеще и я насочи изъ
пжтя на народните идеали и интереси.
Реалистъ въ долавянето на нуждите и на моментите, той бе
такъвъ и при подбора на хората : преценяваше ги не по думите
имъ, не даже и по ума имъ само, а чрезъ проверка въ дело. Той
съумеваше бързо и точно да познае некого, за когото у васъ бавно
и несигурно се е формирало мнение и трудно сте могли да схванете
преодоляващото му качество. Когато се явяваше новъ охотникъ за
постжпване въ редовете на ВМ РО, четници и войводи си пошушваха : „ Щ е ходи при терезията (кантаря) ”, т.е. — при Тодора, за
да го премери. Все пакъ той сметаше, че борците се създаватъ
въ самата борба и казваше : „ Хората сж такива, каквито сж си ;
изкуството е — да ги направишъ такива каквито искашъ ”. Мно
зина отъ неговите сътрудници сж ползували делото не съ това,
което сж имали, а съ полученото отъ Тодора, който е познавалъ
кое най-много имъ се удава и ги е насочвалъ къмъ него. Той не
преставаше да подготвя бореца за всичко, но требваше ли да се
не губи време, не спираше посредъ пжтя, не дигаше безпомощно
ржце къмъ небето „ поради липса на хора ”, както би сторилъ безволникътъ; впрегаше въ работа и не толкозъ подбрани и подготвени
сили, разчитайки на себе си за неутрализиране у работника въ пос
ледствие на всичко, което ще е вредно или излишно. З а едного
Тодоръ би казалъ, че е много бавенъ, но храбрецъ ; за други —
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че е страхливъ, но пъргавъ, съобразителенъ ; на такива двама възла
гаше обща задача, насочваше ги математически и те успиваха от
лично. Самъ строго опредЪленъ характеръ, той допадаше на лица
съ най-противоречиви наклонности и вършеше съ всички работа.
Че до Александрова революционна Македония не познава покрупенъ конспираторъ отъ него — едва ли може да се оспорва.
Както въ скрояването на изолиранъ ударъ, тъй и при постройка
на цело действие, той даваше отпечатъка на незаменимия Алек
сандровски методъ, въ основата на който б е правилото : по-добре е
да замислимъ малко, но да го осжществимъ, отколкото много нещо
да проектираме и да остане неизпълнено. Неговата проницателность
като стрела се спускаше върху най-деликатния и труденъ моментъ
на едно изпълнение; него се стараеше да осветли, да разучи и да
разреши. Въ комплекса на единъ планъ безпогрешно определяше
местото на личната храбрость, на осторожностьта и на техническия
похватъ. Еднакво надеждно боравеше и съ повече и съ по-малко
разполагаеми сили. З а намеренията на противника се досещаше на
време и не еднажъ, преди още да е атакуванъ, заемаше позиция,
която разбъркваше съображенията му и го поставяше въ морална
залисия. Колкото беше страшенъ въ прямия ударъ, толкова бе загадъченъ и страшенъ за неприятеля при избора на маневрата, на
обхода издалече.
Отъ любовь къмъ акцията Тодоръ не предприемаше нищо. Въ
живото творчество умееше да подбере за всека цель подходяща
мерка и да налучка най-опростения начинъ за прилагането й ; но
докато не е изследвалъ цялата обстновка и, главно, ако не е на
лице единъ вероятенъ реаленъ р'езултатъ, намиращъ обществено опра
вдание или най-малко оправданието на разумната революционна не
обходимость, не правеше никаква крачка. Ако би могло да се изброятъ неизброимите малки и големи практически въпроси, разре
шени отъ него, ще се види, че твърде редко се е излъгвалъ. И понеже
боравеше предимно съ революционни средства, не пропускаше
случай за поставянето имъ въ осветление възможно по-понятно за
света. Тукъ вече войводата и конспиратора се проявяваше и като
политически мжжъ.
Народътъ познава Александрова и ще го предава въ легендата
повече като светия, отколкото като герой. Осанката му и въ найдребните прояви вдъхваше страхопочитание. Тихия му и бавенъ говоръ, даже и мълчанието му по-авторитетно се налагаха, отколкото
красноречието на единъ ораторъ. Волята му се бе наложила преди
всичко на самия нето ; всички прищевки на организма и волности
на духа отстъпваха предъ нея. Не е ли чудно, че при най-неблагоприятни условия за животъ презъ дълги години, той живе съ
мерка и редъ, намираше време редовно да се нахрани, да почине,
да пжтува, да работи ; при неимоверна претрупаность съ работа
успеваше да се вгледа въ много страни на обществения животъ
изобщо, да следи политиката, да научи и френски езикъ, като отделя
отъ минутите си за сънь ; да понася и студъ, и умора, и гладъ . . Не-

83

гетото трудолюбие и самодисциплинираность сж пословични'. Последенъ заспиваше, пръвъ се събуждаше и се залавяше за работа, ог
ромна, но подредена и експедитивно привършена отъ него.
По-щастливъ би се чувствувалъ Тодоръ ако би прокаралъ върви
въ цървулитЪ на единъ четникъ или би го научилъ да си подрежда
раницата, отколкото ако би загубилъ половинъ часъ въ безрезул
татни приказки. Бъбриците му беха несимпатични. Затова и поуча
ваше често : „ Повече работа, по-малко приказки ”. Взираше се въ
всичко, съ радость се залавяше за всичко. Той бе една жива и велика
грижа за всичко и всички въ борбата.
Обноската му бе пропита съ вежливость от скромность. Той не
бе небреженъ опремо никого, нито спремо себе ой. Силната му на
меть му помагаше да не забравя хилядите познати ; виждайки, че
не ги е забравилъ, селяните затвърдяваха преданностьта си къмъ
него ; те го наричаха „ Стария ”. Може би тия прости хора верваха
въ успеха на борбата покрай верата имъ въ самия Тодоръ. Но и
той лично всекога е билъ оптимистъ, фанатично верваше въ успеха
на Делото. За този успехъ той допринасяше главно съ моралната
си мощъ, както и успехите на нашето движение наричаше преди
всичко морални. Духътъ на македонската революция Тодоръ позна
ваше основно, а самъ беше негово олицетворение.
Първостепененъ борецъ, Тодоръ Александровъ вдъхновяваше
борбата и създаваше борци. Защото преди да си служи съ оржжието,
той владееше надъ душите.
*
И другъ пжть той бе нресъздавалъ ВМ РО, следъ като тя е
била разформирувана ; напр, въ 1910 г. следъ прогласения въ Турция
п хуриетъ ”. Тая му заслуга отъ всички на времето бе добре оценена.
Но тогавашното усилие е твърде малко въ сравнение съ усилието
на Александрова отъ 1918 г. З а да бжде революционната организа
ция подновена следъ хуриета, необходимо бе народътъ да се убеди,
че нема какво да очаква отъ младотурцитЬ ; една година бе достатъчна за това и борбата се поднови. Какво бе, обаче, положе
нието въ 1918 година ?
Желающиятъ да види разликата въ положението на Македония
презъ турския режимъ и сега, требва да вземе предвидъ поне това,
което следва по-долу.
На първо место капитално значение имаше факта, че Македония
бе разкъсана, поставена подъ три държавни управи. Вънъ отъ ико
номическите несгоди — като лишаване отъ търговската връзка съ
Солунъ, чийто хинтерландъ бе целата страна — особено за българ
ското население, и за евентуална борба срещу поробителите, тая
разкъсаность бе огромна спънка, нещо като отрезване половината
криле на орела.
Липсваше и Одринския революционенъ окржгъ. Неговото насе
ление бе ценна часть отъ борческите сили въ миналото. А самата
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му отдалеченость, макаръ отъ тактическо гледище да бе минусъ въ
нёкои посоки на революционната работа, даваше отъ друга страна
повече самоувереность — чрезъ самия широкъ просторъ на организационната територия.
Веднага подиръ 1893-1894 година, т.е. още при създаването на
ВМ РО, започна постепенно намаляване на българското население ;
мнозина се изселваха въ България по разни причини. До 1918 година
броятъ на македонските емигранти въ България и Америка дости
гаше вече неколко стотинъ хиляди. Фактъ, който не можеше да
остане безъ отражение върху разм ера на революционната проява,
а (и върсху тактиката на нейните вдъхновители-водачи.
Стотиците български училища, стотиците наши църкви и мана
стири, беха заграбени отъ новите поробители, а учителите, свеще
ниците и Владиците прогонени въ огромното имъ мнозинство ; мал
цината, които останаха по домовете си, беха заставени като чинов
ници на завоевателя да изпълняватъ само черковните треби. Тия
мерки беха чудовищна неправда, но и най-чувствителна загуба за
народа ни, комуто учителите и духовниците по-рано беха и просве
тители и борчески водачи въ села и градове.
При турския режимъ изъ Македония, особено при ваканциите,
се меркаха по села и градове най-малко хиляда ученически фуражки,
както и толкова униформи на (учащи се девици. Даже само като
гледка това бе знаменателно за некогашните условия ; имахме секашъ две хиляди постоянни инжекции за усилване на националната
гордость и упование. Едно едничко лице да се появеше сега предъ
новите власти въ такъвъ видъ, веднага би било изпратено въ зат
вора. Сжщото се отнася и до учениците на местните аромъни.
Не само поникналите въ по-късна епоха гимнастически, музи
кални и други подобни дружества, но и старите сдружения на про
фесионална почва, означавани съ името „ еснафи ”, бидоха премах
нати, за да се унищожи всеки знакъ на местна, традиционна сплотеность, гледана отъ завоевателя като гнездо на български духъ. А
подъ султанската власть имахме организиранъ нашъ общественъ
животъ, отличаващъ се съ значителна динамика. Следъ „ Хуриета ”
имахме и наши, български, депутати въ Цариградския Парламенту
както и другите народности въ империята. Свикваха се конгреси на
политически партии, които обикновенно беха чисто национални, съ
свои вестници. Всредъ българите най-разпространенъ беше вестникъ „ Право ”. Църковно-духовните ни общини се радваха и на
известни правосждни привилегии. Даже и преди „ Хуриета ”, т.е.
въ автократическия режимъ на султаните, обществените ни прояви
имаха съдържание, което обогатяваше българската ни народность,
а не я заличваше въ никое отношение.
Читателите прочетоха въ първите страници * какъ посрещахме
деня на светите братя Кирилъ и Методи, и схващатъ какво означа
ваха за българите тия праздненства. Всичко туй сръбските т гръцки
власти се стараеха да изличатъ отъ паметьта на народа.
* Въ моите « Спомени — I Младини».
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Турското управление не забраняваше получаването на писма,
които съ хиляди пристигаха отъ емиграцията до нейни близки и
роднини. При новия
християнски ” режимъ, крайно редко присти
гаше по некое писмо, старателно цензурирано, а често и тия писма
биваха връщани назадъ или просто унищожавани.
Но попрЪчено бе и на вжтрешното общение между народа.
Докато въ близкото минало често хората пжтуваха до Солунъ, а
отиваха и въ чужбина, сега ставаше рисковано да се пжтува отъ
село до село. Сръбските и гръцки джандари водеха сметка за дви
жението на всекиго.
Султанските власти позволяваха отиване и въ България. И отъ
тамъ, по-редко, но все пакъ идваха на гости роднини. Сега дума
не можеше да става за такива визити. Съ мжчнотии идваха даже еми
грантите отъ Америка, поданици на големата задокеанска репу
блика.
Не мина много време, самата граница биде оградена съ окопи,
съ вълчи ями, електрически сигнали, бодливи жици, и вардена отъ
джандари и войници — за да не може презъ нея да има връзка между
поробените и свободните българи.
Въ големите градове имаше при турския режимъ консули отъ
неколко мощни държави, а такива и отъ България. Присжствието
имъ даваше куражъ на населението. До чуждите столици и въ София
бързо достигаха всестранни сведения за поведението на турците.
Консулите често се намесваха, по единъ или другъ начинъ, въ за
щита на пострадали християни. Щ омъ се настаниха сръбските и
гръцки власти, изчезнаха и консулите, и всЯки чуждъ надзоръ и
защита. Новите владетели изгонваха безцеремонно даже журнали
сти отъ външния светъ, които се осмеляваха да посетятъ бегло
некой градове и да се заинтересуватъ за живота на населението.
Изгониха и английски депутати.
Разликата между старото и новото положение бе грамадна като
си спомнимъ, че турското министерство на Външните Работи е имало
специална канцелария, до която непрестанно сж пристигали оплак
вания, забележки, искания за анкети, протести и пр. на големите
държави и на малките, съседни на Турция, все въ връзка съ про
изволи на мохамеданите въ Македония или на местните власти.
Така че турската дипломация е била принудена твърде много изви
нения, оправдания, разяснения да дава за своето управление.
Не сжществуваха вече протестантските и католически училища
и мисии. Т е сжщ о имаха положително въздействие върху настрое
нието на нашия народъ ; и осведомяваха чуждия светъ.
Единствено по тайните пжтища на македонското движение дости
гаха вънъ отъ Македония новините за потисническия режимъ. Въ с а 
мата Югославия ехото на полицейските мерки и на водената народна
борба достигаше и биваше приемано съ най-вече съчувствие въ хъ р
ватските земи. При първия сръбски режимъ (1912-1915 г.), обаче,
липсваше и хърватската солидарность, тъй като Хърватско се на
мираше още въ границите на далечна държава, Австро-Унгария.
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Независимо отъ борбата ни срещу мохамеданите, сжществуваше
общение между българското население и техъ. БЯхме съотечестве
ници отъ векове насамъ. Въ безброй случаи турците осжждаха това,
което е „ гюнахъ ”, и „ аипъ ” (грехота, срамота), а проявяваха и
„ мерхаметъ ” (състрадание). Като-чели въ речника на сръбските
и гръцки пришълци и власти тези думи и понятия липсваха. Чинов
ниците беха въ истинския смисъль на думата врагове на народа,
презирани отъ него.
Средъ турци и албанци сжществуваше и пословица, която изтъква
нашата българска принадлежность : „ Истанболунъ тюркчеси, Янянънъ урумджеси, Тиквешънъ булгарджеси ” (турски езикъ най-добре
се говори въ Цариградъ, гръцки — въ Янина, български — въ
Тиквешъ)*. А сърбинътъ кара децата при влизане въ класъ да изговарятъ : „ Я сам прави црбин ”.
Средъ световното обществено мнение турската власть имаше
съвършенно малко подръжници. Поради груби интереси на редица
правителства, Сърбия и Гърция ги имаха въ по-големъ размеръ.
Въ тия среди — некой отъ които въ време на турското господство
вземаха страната на нашето освободително дело, очевидно пакъ само
поради свои интереси, съ изключение на отделни високо морални лич
ности — ВМ РО имаше свои неприятели. Чрезъ дадени вестници сжщите среди инспирирваха и кампания противъ напорите на Маке
дония да отхвърли робството.
Турция бе наричана „болния човекъ ”, чиято близка смърть
очакваха. Отъ мнозина въ чужбина Сърбия и Гърция беха считани
за напредничави държави, които ще могатъ да изградятъ нещо
жизнено на полуострова. На това мнение беха особено покровите
лите имъ.
Надеждите за подкрепа отстрана на големи сили, съ които въ
турско време живеехме, въ много големъ разм еръ беха рухнали.
Цивилизования светъ занимаваха сериозни негови грижи.
Русия, която още при турското управление покровителствуваше
сръбската пропаганда въ Македония, станала бе още no-хладна спремо нашите болки и интереси.
Комунистическиятъ щурмъ, едно ново и опасно явление въ
Европа, се насочваше и срещу македонското движение.
Всеки знае колко надежди се възлагаха некога на България.
Тя се ползуваше съ завиденъ авторитетъ и минаваше за най-напредналата и упорита страна на Балканите. Сега б е най-малката дър
жава тамъ, подиръ Албания. Бе почти убита духомъ и вместо нё*
Въ известната книга на проф. А. Иширковъ — « Западните граници на
българскит-Ь земи », издание на френски езикъ, Л озана 1915 г., стр. 187, се
посочва сжщата поговорка съ тая вариация, че албански най-добре се при
казва въ Елбасанъ.
Н а сжщото место
Иширковъ цитира книгата на д-ръ А. Гризебахъ
(D r.

med. A . Griesebach —

« Reise durch Rum elien

und

nach

Brussa im

Jahre

1839, Göttingen 1841 — стр. 67), кждето пжтешественикътъ споменава, че е
чулъ между населението сжщото, а именно — албански най-добре се при
казвало въ Елбасанъ, а български въ Тиквешъ, който се намира на пжтя
между Солунъ и Скопйе.
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когашните симпатии спрямо македонската борба, за която идваха
и стотици доброволци, имахме на лице вече неприязъньта на лавите
течения и равнодушието на патриотичните среди. Както ще посочатъ
по-нататъшните страници, освободителните усилия на Македония
срещнаха сега много по-големи пречки отстрана на българи. Те
надхвърляха пакостьта отъ некогашните върховистски и санданистски язви, които въ сжщность беха инспирирани пакъ откъмъ Бъл
гария.
Сръбските и гръцки чети беха заместени отъ държавните вла
сти на Сърбия и Гърция. Но те си създадоха пакъ държавни банди,
върху които да се прехвърлятъ — поне за наивните хора — отго
ворностите за непозволени деяния. Т е знаеха много за похватите на
нашата борба, докато турската власть — и когато ги бе доста изу
чила — въ много отношения оставаше наивна и винаги, въ известна
степень, плаха предъ евентуалностьта отъ външни усложнения въ
нейна вреда.
Имахме на лице едно поколение, което бе водило двадесеть и
петь години борби, свързани съ рискове и тежки жертви, преживело неуспеха на три възстания и три войни.
При появата на ВМ РО въ края на миналото столетие македонскиятъ българинъ бе станалъ гордъ човекъ, обнадежденъ ; 'убеденъ, че има приятели въ света ; сигуренъ, че ще намери и намираше
сравнително лесно и оржжие. Този човекъ сега приличаше на затворникъ ; останалъ безъ редица стари приятели ; мжчно намиращъ и
ножче за резане на хлёбъ, и подозиранъ и за него; потиснатъ, въ
духовенъ мракъ, безъ своя книга преди всичко ; заобиколенъ отъ
политически хоризонтъ, който обезсърдчава. Народътъ, накратко, бе
обреченъ само на обири, насилия и унищожение, особено въ национално отношение.
Като единственъ положителенъ моментъ въ новата обстановка
— главно съ огледъ « а една борба, легална или нелегална — бе
фактътъ, че турците и албанците въ Македония можехме да счи
таме занапредъ като съюзници, въ най-лошия случай неутрални, до
като въ миналото беха съ турската власть по разбираеми причини.
И те беха изложени сега на преследване. Но предварително не мо
жеше да се знае до каква степень делово ще се насочатъ противъ
новата власть.
Както никога по-рано народътъ можеше да разчита единствено,
или главно, на себе си, за да обърне вниманието на другите къмъ
своята сждба. Само на свой рискъ и при скжпи жертви — това много
повече, отколкото при турското самодържавие.
Очевидно, епохата на Отца Паисия не ще да е потискала нашата
народность въ такава степень. Обяснимо е защо, преди още да сж
минали неколко седмици отъ установяването на първия сръбски ре
жимъ, целата народна маса започна да съжалява за изчезването на
турското управление. И никога по-точно народниятъ отпоръ не е отговарялъ на формулата „ Свобода или смърть ”. Оставаше да се чуе
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само гласътъ на пушкит-Ь и» бомбите. Всекакъвъ другъ гласъ бе
заглушенъ.
Всеки може да просжди какво морално величие и воля прояви
този народъ, за да се запретне наново да се бори.
Въ 1918 година, следъ толкова нещастни обрати въ живота
на с ж щото поколение, при толкова замъглени перспективи!, се искаше
по-големъ куражъ, за да подканвашъ поробените българи къмъ въоржжена борба и въобще къмъ борба, да имъ внушишъ надежда,
отколкото презъ 1910 г., или даже презъ 1893 г., — когато се съз
даде ВМРО. Не ще сравняваме подвизите отъ едната и другата епоха.
Хората, които въ 1918 г. отново почваха борбата, ни приличатъ на
моряци, които, няколко пжти последователно преживели корабо
крушения и случайно останали живи, въ мрака на непрогледна нощь
наново се впускаха средъ бурното море; едничкото имъ преиму
щество предъ борците отъ 1893 г. бе, може би, техната каленость
да плуватъ между бурите; всичко друго сега бе несравнимо по-трудно
и обезсърдчително.
Когато се преценява значението на единъ човекъ за дадено
дело, требва да се взима предвидъ доколко той лесно може да
бжде замененъ съ другъ. Тодоръ по това време притежаваше найголемия авторитетъ на македонски борецъ. Оказа се, че е ималъ
отличенъ усетъ ; схвана, че пакъ е нуждна борба. И най-после, по
каза се съ най-голема воля — лично започна борбата при тия тежки
условия. Съ тези си качества той стърчи надъ съвременниците
си. Съ техъ още единъ пжть се наложи надъ всички. Героично е
поведението на Александрова въ онова време, класично за бълга
рите по своето отчаяние, безпжтица и примирение. Той имаше и
врагове. Но и те ще признаятъ, че неговата воля разора нивата на
народния духъ, тъй опустошена отъ пороите на всички изброени
несгоди, събуди македонското борчество и постави наново въпро
са за Македония. Грамадната часть отъ здравото наше общество
наведе смирено глава предъ делото на Тодора.
Той не започваше нещо неизвестно въ миналото на нашия на
родъ. Той, обаче, посочи при едно почти катастрофално смущение
въ българската душа, че връщане назадъ, изневера къмъ мина
лото не може да има, отказване отъ пжтя на българщината не
може да се допустне.
Името на Тодоръ ще остане историческо. Извършеното отъ
него не беше безъ влияние и върху обществените настроения всредъ
целата българска народность ; а имаше отгласъ и надалече.*
Заслугата на ВМ РО следъ 1918 година е по-голема отъ тая
презъ 1910 година и поради това, че сега б е въ опасность духътъ
на целокупната българщина.
*
ТЪзи редове за Т. Александровъ беха отпечатани въ други книги, излезнали съ мои псевдоними; но те сж вече напълно изчерпани. И на други места
въ настоящата книга съмъ оставилъ некой страници, сжщо печатани отдавна
въ други, изчерпани вече издания, те се отнасятъ главно до преценки за лица
и събития; и поради това не сметнахъ, че е нуждно сжщите преценки тукъ да
предавамъ съ други думи.
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Появяването на ВМ РО влЪ струя на куражъ всредъ патриотите
въ свободна България. Мнозина се сепнаха следъ 'вцепенението имъ
отъ погрома, започнаха да стжпватъ на по-здрава почва. Мнозина
повярваха, че наистина, колкото и да е голЪмъ неуопЪхътъ, претърпЪнъ е именно само единъ неуспЪхъ ; че съ него не се е свършила
историята на българския народъ.
*
**
Връзките си съ поробена Македония Тодоръ Александровъ
подържаше още отъ първия день следъ войната, като между дру
гото събираше и правеше обществено достояние всички данни от
носно проявите на поробителя. Той разполагаше съ стари куриери,
годни за мълчалива и рискована работа, имащи познанства изъ разни
околии на страната. Това беха найчжромни и най-преданни хора,
излЪзнали изъ средата на простия народъ. Биографията на който
и да отъ тези труженици би представлявала увлекателенъ разказъ
за страдания, приключения и борби ; стотици пжти те беха минали
здраво охраняваната отъ поробителя македонска граница. Некой
измежду тЪхъ беха доста възрастни, но си служеха съ оржжието
по-добре отъ младите. Въ тЪхната среда човекъ най-добре разби
раше кжде е истинската сила и опора на ВМ РО, каква цена има фанатизираниятъ за една идеална цель селянинъ, какви жилави корени
е хванала пророческата проповедь на основателите на ВМ РО. Таки
ва скромни, но големи чрезъ далата си люде изъ недрата на народа,
каквито беха наприм-Ьръ, д"Ьдо Зао, отъ с. Емирица, Кратовско, Теодоси Хаджията, дело Симеонъ Клинчарски, отъ с. Пресека, Кочанско, и мнозина други селски дейци, беха сж щ о и околийските
войводи, чрезъ които Александровъ като съ своя десна ржка за
почна организирането на широката селска маса. т е беха работили
нелегално още презъ турския режимъ.
Следъ като нарами пушката, главната работа на Александрова
въ началото — т. е. презъ пролётьта на 1920 г. — бе въ южните
поли на Осоговската планина ; постепенно мрежата се разшири къмъ
долината на Брегалница, къмъ Овче-поле, Скопско и пр.
*
Какъ действуваше Тодоръ всредъ народа най-добре би било то
ва да ни разкаже некой човекъ изъ средата на селската маса. На
единъ неговъ четникъ, Димитъръ Медаровъ, отъ с. Дулица, Царевоселско б ^ха поставени неколко въпроси. Неговиятъ отговоръ-описание прещавамъ тукъ безъ никакви изменения, така както е билъ
стенографиранъ, надевайки се че и читателите ще го намерятъ
интересенъ, защото дава едновременно впечатления за личностьта
на Тодора и за началните усилия по организирането на селяните
около Брегалница.
Медаровъ е измежду най-добрите четници отъ областьта по

90

Тодоръ Александровъ.

s

горното течение на Брегалница, Царевоселско и Кочанско. Той бе
безъ образование, но буденъ. Разбираше много работи по-добре отъ
хората съ наука. Твърде любознателенъ беше, каквито — впрочемъ
— беха мнозина негови другари. Отличаваше се съ несломимъ бъл
гарски духъ, големо юначество и непобедима верность къмъ осво
бодителното дело. Медаровъ разказва :
,, Роденъ съмъ на 1 октомврий 1902 г. Баща ми бе отъ сжщ ото
село и се занимаваше съ земеделие. Среденъ селски чорбаджия.
Имаше около двеста кози, стотина овци, тридесеть-четиридесеть
говеда на времето. Разполагаше съ десетина коне. Отглеждаше и
пчели. Сееше предимно житни храни, малко нещо оризища. И майка
ми е отъ сжщото село. Бехме три сестри и трима братя. Азъ съмъ
средниятъ отъ братята. По-големиятъ и по-малкиятъ отъ мене и
до сега се занимаватъ съ земеделие (Думите на Медарова сж
записани на 17 августъ 1944 г.).
„ Не съмъ посещавалъ никакво училище. У селото ни не е имало
никога училище. Азъ съмъ самоукъ. Знамъ много добре да чета и
пиша български ; служа си съ латиница. До осемнадесетгодишна
възрасть, до идване на сърбите, бехъ въ селото си ; помагахъ на
баща си, докато бе живъ. Помина се отъ естествена смърть презъ
1912 г. Запомнихъ погрома съ това че „ фронтътъ се напуска”. М а
сово българската армия напускаше Македония. Даже дойдоха бъл
гарски войници, които ние превлекохме оттатъкъ границата.
Пжтьтъ имъ беше прекжснатъ отъ дошлите сърби. Много отъ техъ
превеждахъ азъ лично презъ границата до българската територия.
Касае се за български пленници у сърбите.
,, Настаниха се сърбите. Говоря за времето следъ края на
световната война. Почнаха да правятъ обиски по селата. Азъ имахъ
една пушка, бехъ я прибралъ при погрома. Случайно при единъ
обискъ ми намериха пушката. Следъ много тормози останахъ въ
кжщи. Не следъ дълго почна да се слуша за некакви комити. За
мене беше ясно, че тези комити сж за освобождението на Маке
дония. Най-напредъ дойде некой си Стефанъ заедно съ четата (то
ва е Стефанъ Караджата отъ с. Пантелей, Кочанско — бел. наша).
Направиха събрание въ нашата кжща. Това е къмъ средата на
1920 г. Извикани беха всички мжже отъ селото. То е около осемдесеть и петь кжщи, съ около осемдесеть мжже. Помня какво каза
той на събралите се мжже. Най-напредъ що е организацията и
защ о е тя, какво е допринесла организацията въ миналото, презъ
турското робство, и какво презъ миналото сръбско робство, следъ
балканската война.
Точно тогава се беха появили некакви наричани разбойници,
подържани отъ българското правителство на Стамболийски'. Те
обираха каквото имъ попаднеше — пари, скжпоценности. Стефанъ
каза, че те требва да се запратъ и унищожатъ, да не имъ се
дава никакво гостоприемство, да не имъ се верва, ако говорятъ
отъ името на организацията. Всеки да имъ иска откритъ листъ отъ
организацията. Имена не спомена. Следъ това събранието се разтури.
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Отидоха си и комитите. Събранието стана нощемъ. Поставено бе
начало на организацията въ селото, избрано бе ржководно тело.
Не следъ дълго дойде при насъ войводата Симеонъ Клинчарски.
И той направи събрание. Понеже следъ 1918 г. за пръвъ пжть
идва Симеонъ наново като войвода, иска да се запознае съ селя
ните, да ги види.
Още ©еднажъ дойде и Стефанъ. И той прави събрание. Всич
ките срещи ставаха въ нашата кжща. Спомнямъ си една случка
на това събрание. Селянинътъ С... С... се оплака предъ войводата,
че некой си турчинъ влезналъ въ любовни отношения съ младата
му снаха. Войводата веднага нареди да бжде извикана подъ страж а
самата жена. Двама четници я доведоха предъ цялото събрание.
Той я пита наистина ли има любовни отношения съ турчинъ отъ
Калиманци. Тя искаше да откаже, но се намесиха всички селяни,
които знаеха. Тя призна истината. Каза, че й донесълъ подаръци,
дрехи за носене. Войводата нареди да бждатъ донесени тия подаръ
ци. Той ги разкж са въ самото събрание. Предупреди я, че ако се
повтори сжщ ото, ще бжде наказана така, както организацията на
казва -всички, които блудствуватъ.
Не се мина много, турчинътъ продължава пакъ да идва. Из
глежда, жената му е разказала всичко. Единъ день ме викатъ въ
полицията въ Царево-село. Отивамъ тамъ, околийския началникъ, не
помня кой беше, почна да ме пита, откжде си, що си, кои идватъ
при васъ вечерно време, защ о се събиратъ селяните. Разбира се,
и дума да не става за признание. Бехъ осемнадесеть годишенъ.
Отказвахъ всичко ; нито селяни идвали, нито съ некого имаме нещо.
Вижъ, аргати имаме, може би за техъ да говори господинъ началникътъ. Отначало искаше очевидно съ добро да научи. После ме
арестуваха. Каза на единъ отъ полицаите (да ме заведе некжде.
Вземи го и го заведи, и да каже всичко, кои идвали и т. н. Такива
беха поржките на стражара. Разбрахъ играта. Вървехъ предъ
него. При излизане отъ салончето, успехъ да му затворя вратата
подъ носа, па като я драснахъ, а бабачко! Изгубихъ се въ града и
се върнахъ у дома. Още на другата сутринь страж арите ме потър
сиха. Разбира се, азъ не спехъ въ кжщи. Азъ съмъ вече нелегаленъ,
но съмъ все още въ селото. Четата вече знае, че сж ме подгонили
и че оная жена ще да е издала организацията.
Пакъ дойдоха комити, но не Стефанъ, не и Симеонъ. Идва не
кой Тодоръ Александровъ. Както и другите преди, така и те сега
дойдоха по-късно вечерьта. Повечето беха млади хора. Само той
имаше брада. Азъ ги, разбира се, наблюдавахъ съ почти детинско лю
бопитство. Даже видехъ, че на тоя съ брадата перелината не беше
като на другите. Имаше некаква прибавка отдоле, на края. Казаха,
това билъ Старио. Така го викаха и четниците и селяните. И никой
нищо не прави безъ да пита Старио. Какво ще вечеряме ? Питайте
Старио ! Какво да се направи съ оная жена ? Питайте Старио ! Все
Старио ! Живо се заинтересувахъ да узная кой е, джанъмъ, Старио,
дали точно тоя съ брадата или некой другъ. Установи се, че Старио
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не е никой другъ, а самъ Тодоръ Александровъ, а Тодоръ Алексан
дровъ не е никой другъ освенъ тоя съ брадата. Той ти билъ главатарь
на всички комити !
Между селянитЬ беше и ржководительтъ Николчо Апостоловъ.
Тоя съ брадата, Старио, пита Николча :
— Кжде 'е вашиятъ комита, що е избегалъ въ скоро време ?
— Той е тукъ, ние сме въ тЪхната кжща. Ето го, това момче
е ! — ме посочи Николчо.
Не си спомнямъ дали изпитахъ радость или страхъ. Струва ми
се, всичко стана много просто, обикновено.
— Какъ се казвашъ ? — пита ме Старио.
Казахъ му името, трите имена.
— Самъ ли ходи въ Царево-село или те караха ?
— Викаха ме. Отидохъ самъ.
— Какво те питаха въ Царево-село ?
Казахъ му, че сж ме питали кой е идвалъ въ нашата кжща,
защо сж се събирали селяните, кой е билъ тамъ и какво имъ е говорилъ. Нищо не съмъ чулъ, нищо не съмъ виделъ, освенъ когато
имаме аргати.
Тогава началникътъ извика единъ полицай да ме закара некжде,
но успехъ да избегамъ. Дойдохъ си пакъ у селото.
— Кжде спа ?
— Спахъ у други селяни.
— Ами ако те викатъ пакъ, ще идешъ ли пакъ ?
— ■Нема да ида.
— Защ о нема да идешъ ?
— Така нема да ида. Да ме арестуватъ ли !
— Ами кжде ке идешъ ?
— Ке се криямъ.
Толкова съ мене. Продължи да разговаря съ ржководителя.
Презъ това време той се загледа въ една заячка кожа на стената.
Обърна се къмъ мене и вика :
— Димитре, вика, кой е тукъ ловджия отъ васъ ?
— Азъ съмъ ловджия, азъ съмъ го убилъ.
— Имашъ ли ловджийска пушка ?
— Не, с манлихера го убихъ.
— А, значи можешъ и зайци да тепашъ ! Много ли си утепалъ ?
— Утепалъ съмъ петь-шесть.
— Значи, ти си добъръ стрелецъ.
— Разбирамъ малко отъ стрелба, викамъ азъ.
Направи си събранието Тодоръ, но не на всички селяни, на повидните само. И си заминаха, разбира се.
На тръгване Тодо|ръ каза :
— Да се пазишъ, защото иначе ще те откаратъ въ затвора, или
пъкъ ако не можешъ да седишъ тукъ, да те изпратимъ въ България.
Азъ не пожелахъ да отида въ България, като му казахъ, че не
може да ме хванатъ.
Не се мина много време, всеки случай наскоро, дойде рж ково
дительтъ при мене. Каза ми да отида въ съседното село Ц ера. Тамъ
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билъ Старио. ЩЯлъ да ми каже нЯщо. Заминахъ веднага. НамЯрихъ го въ село Каменица. Тамъ престояхме два дни, безъ да ми
каже защо ме е викалъ. Отъ Каменица потеглихме за ЦЯра. Каза ми
да вървя и азъ съ тЯхъ. Азъ съмъ облеченъ както и всички селяни.
КомититЯ напълно униформирани. Отъ ЦЯра минахме въ село Безиково. Старио нищо не ми казва. Чудя се защо ; но -всичко правя заед
но съ тЯхъ. Въ Безиково престояхме единъ день. Старио ме извика
и ме пита :
— Димитре, имашъ ли си пушка ?
— Имамъ, отговарямъ азъ.
— Нали ти я взеха сърбитЯ, бе ?
— И друга имамъ, казвамъ.
— Хубава ли е пушката ?
— Хубава е.
— Съ нея ли те-пашъ зайцитЯ ?
— Съ -нея.
— Щ е идешъ, казва, да си вземешъ пушката, и колкото имашъ
патрони, ще ги вземешъ всичкитЯ. Щ е дойдешъ довечера тукъ, като
се стъмни.
Разбира се, из-пълнихъ заповяданото. Още презъ деня тръгнахъ.
Като се стъмни, бЯхъ се вече върналъ.
— Искашъ ли да идешъ комита ? — пита ме Старио.
— Азъ искамъ, ама дали ще ме приемете.
— ВсЯки, който желае, може да бжде комита.
И азъ тръгнахъ.
ВървЯхме около двадесеть дни. Той ме отдЯли и ме изпрати съ
друго отделение. До тогава нЯмаше въ Царевоселско чета. Привременъ войвода стана Ш аренъ Ампо ; цЯлата ни чета броеше трима
българчета и две турчета.
— Щ е отидете въ Царевоселско и ще организирате селата как
то ги организираме досега тукъ.
Отделихме се отъ Мишино. Следъ нЯколко дни пристигнахме
въ царево-селска околия. Почнахме работа. Вървеше много добре.
НавсЯкжде ни се даваше приемъ. Организирахме почти цЯлото Ца
ревоселско, чакъ до Малешевско. Въ Малешевско върлуваха разбой
нически чети, правЯха обири, хайдутлуци, конье крадЯха. Като го
ворихме на събранията, говорихме и противъ разбойнишкитЪ чети,
понеже това бЪше задачата на Старио — да бранимъ населението
отъ всичко. ТЯ вече подушиха това, разбойницитЯ. БЯха нЯколко
чети. Изпратиха ни закани — или ще напустнемъ тЯхната околия,
или ще бждемъ избити. Веднага съобщихме на Тодора. Той ни порж ча да се отдръпнемъ тамъ дето е безопасно, дето не върлуватъ
тЯ. По-късно ще се оправимъ съ тЯхъ. (Почти всички тия малешевци, които на своя глава -сж станали нелегални, или сж побЯгнали
отъ сръбската армия, или по други причини сж станали качаци.
Щ ом ъ се появи ВМ РО, а особено като пристигна въ Малешевско
Ефремъ Чучковъ, тЯ влЯзнаха въ редоветЯ на организацията и чрезъ
смЯли дЯла заличиха ония прегрЯшения, които нЯкои отъ тЯхъ бЯха
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извършили преди това. Въ Малешевска околия се повтори сжщото,
което на времето и Гоце Делчевъ требваше да преодолява, укротявайки буйни хора, станали сетне верни и неуморни дейци — б. н.).
„ Въ Царевоселско, само село Драгобращ а беше останало неор
ганизирано. Причината : имало н^какъвъ рргьбски шпионинъ, който
всичко донасялъ. Селяните се плашатъ отъ него, защото ще ги от
крие. А требваше да се организира това село, защото е вжзелъ къмъ
Плачковица. Старио на всека цена искаше да бжде организирано
това село. Селяните настояваха да бжде премахнатъ тоя сръбски
шпионинъ, Насе Капетански, който действително беше опасенъ човекъ. Той беше съ едно око кьоравъ. Ние требваше да намеримъ
начинъ да туримъ край на неговото шпионство.
Една нощь отивамъ право въ неговата кжща и го извиквамъ
на сръбски. Той се обади отвжтре. Пита кой е. Предварително бехме научили името на сръбския стражарь, „ командиръ станице ”. Азъ
се обадихъ съ неговото име. Той запали газеничето и отвори вратата.
Бехме си разпределили работата предварително. Едни заставатъ на
вратата, а азъ и Ампо влизаме направо въ кжщи. Като влезохме,
Насе виде, че не сме сърби, а комити. Изплаши се доста. Почна
да ни пита, гладни ли сме и искаме ли хлебъ. Казахме, гладни сме,
не сме вечеряли, въпреки, че бехме вечеряли. Той нареди да приготвятъ ядене. На бърза рж ка приготвиха яденето, като той очевидно
верваше, че следъ това ние ще си заминемъ. Наточи въ единъ котелъ доста вино. Но отъ насъ нема кой да пие, защото всички сме
млади хора. Младите не с ж по тая часть, особено селяните, казах
ме му.
— Бай Насе, ние ще опимъ тукъ и утре ще сме при тебе на
гости.
Тогава той още повече се изплаши.
— М оже да спите, може и утре да денувате, азъ ще заколя една
овца. Щ е каж а на жените да омесятъ баница, но при мене всеки
день идватъ стражари. И утре ще дойдатъ, рано, рано, за ракия,
както винаги.
— Бай Насе, насъ не ни интересува дали те ще дойдатъ. Ако
дойдатъ, добре дошли.
По тоя начинъ искахме да го принудимъ да стане или откритъ
шпионинъ или добъръ нашъ работникъ.
Той беше доста хитъръ. Разбра целата игра. Но немаше какво
да прави. Все продължаваше да настоява да идемъ на друго место,
той да донесе храната тамъ. Така, да бжде въ друга кжща. Ние,
обаче, не искахме да чуемъ ; ние си бехме определили планъ. Ни
кой отъ насъ презъ целата нощь не мигна, като знаехме, че се на
мираме въ една кжща, която беше нещ о като свърталище за съ р
бите. Съмна. Тогава Насе каза :
— Мога ли да излеза. Сърбите ще останатъ непременно тукъ,
ако азъ съмъ тукъ.
— М ожешъ да идешъ кждето искашъ, но дойдатъ ли сърбите,
почне ли сражение, живъ човекъ нема да излезе отъ твоето
семейство.
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Яхна мулето бай Насе и замина на некжде. Не се мина половинъ
часъ, и действително сърбите дойдоха. Личеше, че нема предател
ство ; вървятъ къмъ нашата квартира най-обикновено, безъ да взематъ некакви мерки. Още нестигнали завикаха: „Газда, газда ! ”.
Излезе стрина Насеввдд и имъ казва :
— Нема го мжжа ми, излезе по работа.
— Щ ом ъ го нема газдата, утре пакъ ще дойдемъ.
Отидоха си. Следъ два часа се върна Насе. Извикахме го при
насъ. Наредихме му да отиде да каже отъ кжща на кжща да дойдатъ
мжжете на събрание въ дома му. Така и стана. Той отива, съ об
щава на цЬлото село.
— Чета е дошла въ моята кжща и вие всички» да дойдете, щомъ
се стъмни.
Всичките селяни се събраха. Имаше около осемдесеть души. Го
ворихме и предъ тЬхъ, както и навсекжде, това, което ни беше
наредено отъ Старио. Къмъ края требваше да се избере ржководно
тело. Дельта ни беше самиятъ Насе да стане ржководитель, той
да подканва селяните да работятъ. Казахме да си избератъ рж ко
водитель, но изтъкнахме, че за такъвъ желателно е да бжде избранъ
бай Насе. Селяните се поогледаха и почнаха да се чудятъ какъ може
да бжде това. Беше ачикъ, че беха недоволни отъ нашата препоржка. Ние обаче настояхме, и селяните се съгласиха. Предоставихме
на самия Насе да си избере помощници.
Отидохме си. На новия ржководитель поржчахме некой работи
да ни изпрати въ Виница. Не беше за покупките, а искахме да видимъ дали е влезналъ въ революционната борба или ще предаде.
На другата вечерь, поржчките беха дошли благополучно. Даже и
ни пишеше, че е много тихо и спокойно. Тъй си остана Насе ржковощитель до последния моментъ. Заварихъ го живъ и здравъ, като
се върнахъ сега презъ 1941 г. Самъ ме потърси у насъ, взелъ едно
кило ракия. Отпразднувахме свиждането си, както требва.
Съобщихме на Старио, по кой начинъ сме ликвидирали съ опасностьта отъ Насе Капетански. Старио не ни се сърди.
Връщаме се сега къмъ района на разбойниците. Този пжть
къмъ насъ се присъединиха и маса селяни, въоржжени за борба про
тивъ разбойниците. Поразгонихме ги. Обаче не се сражавахме, т е
бегаха, въпреки, че беха доста, мож'е би надъ тридесеть души.
Боеха се отъ организационните хора и бегаха. Върнахме се обратно.
Имаше писмо отъ Старио веднага да се върнемъ при него. Заварихме
го въ село Дулица. Почна ща ме разпитва най-подробно, и то само
мене : какъ сме ходили, какъ сме работили, каква храна, какво сме ис
кали, пили ли сме, какво hihi е било държанието ; разпитваше ме само ме
не отделно отъ другите. Всичката тая работа на мене не ми беше ясна;
защо мене, а не по-старите отъ мене. Разправихъ му всичко както си
беше. Азъ останахъ при Тодора. Останахме само трима: Тодоръ и два
ма четници. Всички други изпрати некжде, кжде — не знаехъ. Ходихме
около два месеца само ние тримата. Най-трудното беше да издържимъ часови. Обаче нощно време и Тодоръ стоеше часови, докато
ние спимъ. После дойде Ефремъ Чучковъ, още съ неколко другари.
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Азъ не знаехъ кой е тоя Чучковъ. ОедЪ при насъ три-четири дни.
Презъ цялото време се занимаваха съ Тодора. Какво говореха, то
ва за насъ беше неизвестно, нито пъкъ се интересувахме какво говорятъ. Той ое отдали и замина презъ Царевоселско за Малешевско.
Останахме пакъ само тримата. Не мина много време, дойде Панчо
Михайловъ, а съ него и Мишо Наутлията. Няколко дни по-късно
дойде и Стефанъ (оня сжщиятъ, който най-напредъ дойде у насъ).
БЪхме заедно около една седмица, Панчо, Стефанъ, Тодоръ.
Стефанъ и Панчо заминаха нЪкжде къмъ Малешевско, а Стефановитё четници, петь-шесть души, останаха при Тодора. Тогава
Старио ме повика и ми каза :
— Ти, казва, ще съблечешъ комитските дрехи. Щ е си се облечешъ въ селскит^ си дрехи. И ще останешъ въ района цивиленъ съ
оржжието. Ето ти откритъ организационенъ листъ. Да ти го про
чета ли ?
Почна да го чете : „ Дава се настоящия откритъ листъ на Меда ровъ. Всички ржководители да му даватъ пълно съдействие. Той
остава като районенъ войвода на милицията ”.
— Знаешъ ли, какво ще изпълнявашъ, Димитре ?
— Не знамъ, бай Тодоре.
— Ти оставашъ привременно, докато има нужда този районъ,
като селски районенъ войвода ; ще ржководишъ милицията противъ
разбойниците, тия, които праща българското правителство, които
грабятъ и тормозятъ населението. Имашъ всички права ; кждето ги
откривашъ, ще се сраж авашъ, и ще съобщавашъ на време. Нема
да избирашъ средства. Който не иска да изпълнява заповедите,
ще го пращашъ веднага право при мене. Още довечера ще заминешъ,
Димитре !
Азъ си взехъ открития листъ.
Вечеряхме. Разделихме се. Це
лунахме ое, както си е най-обикновено въ комитския животъ. Беше
презъ пролетьта на 1922 година.
Той кжде отиде, не зная. Не се мина една седмица, действително
разбойници почнаха да идватъ. Азъ постоянно събирахъ милиция,
по петдесеть-шестдесеть, понекога сто души. Преследвахъ най-жестоко техъ. Даже заловихме некой отъ тЬхъ, некой избихме, некой
ятаци унищожихме. Презъ целото време се занимавахме съ техъ,
до идването на техната голема група, начело съ Крумъ Зографовъ,
Яне Церски, Мите Суджука|ро, Йорде Гърдовски, Църнилишки и др.
Влезохме веднага въ дирите имъ. Като видехъ че групата е много
голема, веднага изпратихъ специаленъ куриеръ при Тодора и му
обадихъ най-подробно. Той ми отговори, че е знаелъ предварително,
преди да тръгнатъ отъ Кюстендилъ, и ми даваше най-строги на
реждания да се движа непосредствено по петите имъ съ моята мили
ция. Това и сторихъ. На третия день те сж вече почти въ клопката.
Отъ едната страна съ моята милиция, която беше около сто души,
а отъ другата страна Тодоръ, много наблизу. Старио ми писа точно
какъ да разпоредя милицията. Пишеше ми, че отъ другата страна
ще бжде Панчо Михайловъ. Щ е чакашъ нареждане, пишеше ми
Тодоръ, азъ ще ти дамъ нареждане кога да почне сражението. С а
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мата разбойническа група се намЯри въ средата. Презъ деня нЯкакви
преговори се водиха. Старио имъ бЯше предложилъ да оставятъ
оржжието и да се върнатъ отдето сж дошли — въ България. Иначе
ще бждатъ избити. ТЯ привидно се съгласили, като искали да печелятъ време, докато се стъмни. Като почна да се смрачава, отка
заха да направятъ това. Старио дава нареждане да стЯгаме обръча.
Преди мракъ сражението и отъ дветЯ страни почна. ТЯ използуваха
гжстата гора, за да се измъкнатъ невредими. Още сжщата нощь
азъ продължихъ преследването имъ, безъ да зная кжде оставатъ
Тодоръ и Панчо Михайловъ. На другия день нолучихъ нареждане
отъ Тодора да ги преследвамъ съ милицията си. Той не ми пишеше
за неговото пристигане или кжде се намираше. Разбойнишката група
се бЯше раздЯлила на д<ве : едната часть замина къмъ Щипско нЯкжде, другата обратно къмъ границата. Тази именно група се сра
жава на втория день съ сърбитЯ и оттамъ мина назадъ за България.
Крумъ Зографоеъ стига до село Кошево, Щипско. СърбитЯ откриватъ сражение и убиватъ самия Зографовъ. Кой както намира за
добре, така се връща отдоле — по двама-трима. НЯкои отъ тЯхъ
паднаха въ наши ржце.
Така завърши акцията на голЯмата разбойнишка група.
Опасностьта отъ разбойницитЯ бЯше намалЯла много. РаботЯхъ
цЯлото лЯто до есеньта. На 21 ноемврий бЯше доста студено. Има
ше и снЯгъ. А трЯбваше да замина съ двама-трима милиционери да
провЯря въ село Безиково. Имаше донесение отъ селянитЯ, че нЯкакви хора се движили, които не знаели какви сж. ТрЯбваше да
провЯря да не сж нЯкои отъ разбойницитЯ. Вечерьта вървимъ къмъ
село Безиково, безъ да подозираме, че има сръбска засада. Изведнажъ почна стрелба презъ нощьта. Раниха ме тежко и въ двата
крака, въ бедрата покрай самия кокалъ. Не бЯше опасно за живота,
но никакъ не можехъ да се движа. Презъ нощьта ме изнесоха
другаритЯ до една кжща, отъ тамъ до друга, трета и т. н.
Съобщихъ веднага на Тодора, какво е положението. Той незабавно
ми изпрати цЯрове, бинтове, йодъ и нЯкои други работи. Старио
нареждаше привременно да употрЯбя тЯзи цЯрове, а той щЯлъ да
нареди да дойде нЯкой докторъ отъ Кочани, защото било невъзможно
да ме изпрати въ България, дето режимътъ билъ много опасенъ.
Минаха два-три дни. Престояхъ въ една овчарска колиба. Една ве
черь дойде нЯкой си докторгь отъ Кочани. Той ме разпита кжде
съмъ раненъ и кой ме е ранилъ. Казахъ, не знамъ кой ме е ранилъ.
Не му казахъ, че съмъ комита. Не ми 6Я известно дали знаеше, че
азъ съмъ действително нелегаленъ. Личеше, че докторътъ не мисли,
че има работа съ нелегални хора. Нейсе, превърза ме, изми ми ранитЯ, остави ми цЯрове, които искахъ да платя. Но той не искаше
да приеме паритЯ. Дадохъ му тогава само десеть динара. Той каза,
трЯбвало да отида въ Щипъ, раната могла да се разлюти, почнала
да ое инфектира. Отговорихъ му, ще отида. А той : по-скоро, иначе
може да умрешъ !
Оная жена, за която говорихме въ началото, научила, че съмъ
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раненъ. Казала на турчина : нЪкой докторъ идвалъ отъ Кочани.
Единственъ докторъ отъ Кочани билъ тоя. Значи, нЪма другъ. Хващатъ го сърбите и го разпитватъ най-подробно. Държали го петнадесеть дни арестуванъ. Той май е разбралъ какво е положението
и твърдЬлъ, че не е преглеждалъ никого. Пустнали го.
Макаръ и да останахъ съ тая едничка превръзка, въпреки про
рочествата на доктора, не умр1>хъ. Стояхъ въ колибата до пълно
изцЬряване. Следъ единъ месецъ бЪхъ на кракъ. Старио се интере
суваше постоянно за моето изпаряване. Като му съобщихъ, че азъ
вече съмъ почти напълно здравъ, той ми писа : „ До пълното ти
съвземане ще чакашъ, азъ ще ти обадя кжде ще отидешъ ”. Не се
минаха двадесетина дена, идва единъ селянинъ т ми съобщава, че
Старио е наблизо и ще дойде довечера еди кжде си. Не чакахъ,
още презъ деня отидохъ направо тамъ, понеже си б'Ьхъ цивиленъ.
— Браво, казва ми Тодоръ, та си напълно здравъ. Какъ пре
кара ? Не можаха да те хванатъ нЪкжде ; рекохъ си, ще те хванатъ като боленъ и раненъ.
Казахъ му, че отъ сърбит'Ь съмъ прскаралъ най-спокойно.
— Е добре сега, кжде ти сж четнишкитЪ дрехи ? Требва да
ги облечешъ, стига си ходилъ цивиленъ.
Посочихъ му кжде сж . Веднага извика ржководителя.
— Димитре, кажи кжде сж дрехитЪ, да изпрати ржководительтъ
единъ чов'Ькъ да ги донесе.
Ржководительтъ нареди потребното. ДрехитЪ до вечерьта ми
б^ха вече предадени. Азъ пакъ се обл^кохъ като четникъ.
Сега вече ме прехвърли къмъ четата на Панчо Михайловъ. Т реб 
вало четата на Панчо да бЪде голяма срещу разбойника Стойче Добревъ въ Кочанско ; требваше да го унищожимъ.
— Димитре, ти отивашъ съ Панчо, каза ми Старио. Щ е останешъ за известно време при него. Нали нЪмашъ нищо противъ ?
— НЪмамъ, разбира се, защо ще съмъ противъ.
— Хайде сега довиждане, куриерътъ те чака.
И тръгнахме съ единъ селянинъ.
На другата сутринь б1ьхъ вече при Панчо Михайловъ. НосЪхъ
отъ Старио и писмо до него. Дадохъ го на Панчо, той го прочете
иI каза :
— А, Медаровъ, оставашъ при мене, много добре, отлично. Знаешъ ли кжде ще отиваме ?
— Не знамъ, бай Панчо.
— Щ е идемъ днесъ-утре да унищожимъ онзи мръсникъ Стойче
Добревъ. (Добревъ 6Ъ изб'Ьгалъ отъ България съ помощьта на бълга|рската полиция и се 6Ü предалъ на сърбит^. ТЪ го поставиха
начело на една банда за тормозене на българитЪ въ БрЪгалнишката область. Другаде повече се спираме върху него. — Бел. наш а).
Още веднага той даде нареждане да се събере всичката мили
ция, около петдесеть души. Събра се милицията до вечерьта и тръг
нахме за село Градче. Оттамъ отидохме въ Червена нива, по посока
на Кочанско поле, изъ полскитЪ села, защото тамъ се подвизавалъ
Стойче Добревъ съ неговата чета. Спаднахме въ с. Спанчево. На
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сутриньта — бЯше зима — студено, мъгливо, лошо. ВърнЯше снЯгъ.
Почти не се виждаше нищо. Часовите скоро бЯха забелязали сърби,
които идатъ по посока къмъ насъ. БЯхме разделени въ три квар
тири, недалече една отъ друга. Наскачахме, взехме пушкитЯ, готови
за сражение. Отъ нашия прозорецъ се виждаше къмъ квартирата
на Панчо Михайловъ ; сърбитЯ висятъ тамъ точно предъ вратата.
Продължиха да стоятъ тамъ петь-шесть минути, безъ нЯщо да
правятъ. Току изведнажъ, излиза една баба. ТЯ чуватъ нЯкакъвъ
разговоръ вжтре, а виждаше се, че другитЯ не знаеха, че сърбитЯ
сж предъ вратата. Не разбрахме какво имъ каза бабата, но тЯ се
отдръпнаха уплашено и дойдоха къмъ нашата квартира. Ние имахме
позиция задъ вратата, задъ прозореца на тавана, после яхъра. Презъ
една врата се влиза въ кжщата и яхъра. Стаята е кухня и яхъръ.
Дойдоха на вратата.
— Газда !
Отвътре никой не се обажда. Домакинътъ и домакинята сж
при насъ. Домакинътъ настоява на всЯка цена да излЯзе при тЯхъ.
При всЯко негово желание да се мръдне къмъ вратата, ние
мълчаливо му посочвахме ножа, защото не можеше да се говори.
Той пада и лЯга по очи на пода. Сърбинътъ продължава да вика
и тропа. Вратата е само долепена. Домакинътъ пакъ прави движение
за къмъ вратата. Ние наново му сочиме ножа. Половината пушка
на сърбина вече влиза навжтре. Неговата пушка е само една педя
отъ нашитЯ пушки. Обаче, задъ стената той не може да види опасностьта. Презъ това време влиза едно страж арско куче при насъ
чакъ въ стаята, но не залая. Излезе мирно кучето. А оня продължава
да виси на вратата.
— Господине наредниче, нЯма газде, долага единъ стражарь.
Наредникътъ изтърси една дебела сръбска псувня и нареди да
се отвори капака (прозореца) и погледна презъ него. Стражарьтъ
блъсна съ пушка капака. Той ни видЯ.
— Йо, наредниче !
И удариха на бЯгъ, безъ да гърмятъ. Разбира се, и ние не исках
ме да гърмимъ. Опасно бЯше за селото, не за насъ. ТЯ избЯгаха
право за Кочани. БЯше около плащне. Знаехме си ние каква е опасностьта. Веднага напустнахме селото, безъ да чакаме мракъ. БЯхме
всичко къмъ осемдесеть души. Помогна ни зимната мъгла.
Не следъ дълго сърби дошли съ войска въ селото, хванали селя
ни, били ги. Нашиятъ домакинъ всичко призналъ, домакинята нищо.
Извадили ги на очна ставка. Жена му вика :
— Ти че лъжешъ, лъжешъ, но защо лъжешъ и началника. Не
знаешъ ли, че баницата месихъ на децата, не знаешъ ли че ния я
изядохме на вечерята ? Оти ги лъжешъ хората ?
— Ти наистина ли лъжешъ, бре ? — пита го началникътъ.
— Л ъж а — отговаря селянинътъ.
— Защ о ?
— Биха ме. Бой до умирачка.
Това хваща мЯсто — отърваха се само съ боя.
Сжщата нощь ние продължихме да диримъ Стойче Добревъ
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къмъ полскитЯ села. Ходихме по селата около една седмица. Той
бЯше надушилъ и се бЯше изтеглилъ къмъ Кочани, а оттамъ се
връща въ балкана. Отиваме въ село Дървена нива. 'Вр'емето е ужасно,
студъ, снЯгъ, нЯщо необикновено. Влизаме презъ нощьта въ една
кжща. Тамамъ бЯхме седнали, пристига единъ куриеръ, носи писмо.
Подава го на Панчо. Като го прочете, 'погледна 'ме.
— Медаровъ, уморенъ ли си много ?
— Както 'всички и азъ.
— Щ е1 вървишъ още сега съ сжщия човЯкъ. Старио пише да
заминешъ веднага за село ЦЯра.
Безъ повече да се говори и губи време, поехъ еъ сжщия човЯкъ
за село Градче, Вранинци. Пропустнахъ да каже, че ми се дадоха
и двама милиционери1 да ме придружатъ. Останахме да денуваме
въ село Вранинци, а другата вечерь презъ село Безиково вървимъ
къмъ долнитЯ махали на с. ЦЯра. СнЯгъ, ужасенъ студъ. Вървимъ
презъ цЯлата нощь. Осъмнахме въ с. Безиково. Току-що се бЯхме
разположили въ една кжщурка, и домакинътъ дойде и каза : идатъ
сърбитЯ ! Ставаме, напустнахме кжщата, безъ да забележатъ тЯ.
Но тЯ ни проследили но дирята въ снЯга. Ние бързахме да се измъкнемъ. По едно време, денски, къмъ деветь часа, решихме да починемъ еъ гората. Оглеждамъ се и какво да видя ? — СърбитЯ сж
предъ наеъ ! Докато си отворя пушката, единъ сърбинъ бЯше насочилъ своята къмъ мене. Не съмъ чулъ кога е изгърмЯла неговата
пушка, но когато гръмна моята, той падна. Но и азъ почувствувахъ
веднага болка въ лЯвия кракъ. СнЯгътъ скоро почервенЯ. Почна се
сражение. СърбитЯ бЯха около деееть-дванадесеть души, ние само
трима. МилиционеритЯ почнаха сражението заедно съ мене. То про
дължи до следъ обЯдъ. Убиха единъ отъ милиционеритЯ, другия
раниха. Все пакъ успЯхме да се измъкнемъ и двамата, но въ раз
лични посоки. Нито азъ знаехъ дали е останалъ живъ, нито той за
мене. Само знаемъ, че е убитъ третия.
Въ сжщата нощь отивамъ въ една гора. ЛЯгамъ тамъ. Никакъвъ
огънь, никаква кжща. Единъ день и една нощь безъ да мърдамъ.
Само си спия. СнЯгътъ ме е затрупалъ. Отъ вънъ е студено. Въ
гората е тихо, не може остриятъ вЯтъръ да ме бие. Раната не е и
превързана. Чакъ на третия день отидохъ при едни овчари. Прекарахъ тамъ единъ день и една нощь. Помолихъ единъ отъ овчаритЯ
да занесе писмо до ржководителя, а друго писмо пиша до Тодора.
Пиша на ржководителя да препрати писмото на Тодора. Овчарьтъ
занесе писмото на сжщия или на другия день. Следъ два-три дни
получихъ отговоръ отъ Старио, цЯроее, бинтове и други работи.
Той ми пише, ако мога да стоя на конь, веднага да зема конь и се
запжтя къмъ него, защото при него имало човЯкъ за България,
който щЯлъ да ме откара къмъ Раково. СърбитЯ доста шарятъ,
пишеше Тодоръ, да не те намЯрятъ като раненъ. Обаче, не можехъ
да се държ а на конь. З а такъвъ случай, Тодоръ ме съветваше, да
намЯря по-скрита овчарска колиба. Нареди дд му изпратятъ отъ
,, Албания ” сите (всичкитЯ) пари. Касаеше се за организационнитЯ
пари, които бЯха останали въ Дулица. Да се отнаеямъ къмъ Чав-
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даръ ; Старио нямало да бжде тукъ. Чавдаръ бЯше Панчо. Наредихъ
за паритЯ, занесоха му ги всичкитЯ (на Тодора) ; казаха му, че не мо
га да пжтувамъ, понеже раната ми е такава. Поржчахъ да му кажатъ
да бжде спокоенъ, азъ ще намеря начинъ д;а се прикрия отъ съ р
бите. Той се изгуби абсолютно. Н'Ьмахъ никаква връзка съ никого.
Стояхъ единъ месецъ въ една друга колиба. НамЯренъ 6Я и ранениятъ
милиционеръ и го настаниха въ отделна колиба. Той пъкъ бЯше
още по-тежко раненъ. Безъ всякакви церове. Азъ отдЯлихъ отъ
моитЬ. Прекарахъ така около единъ месецъ, раненъ, безъ връзка
съ която и да било отъ революционните чети, нито съ Тодора, нито
съ Панчо Михайловъ. Но раната не заздравяваше лесно. Непременно
требваше хирургъ да отреже никакво месо навънъ. Най-сетне хванахъ връзка съ Чавдаръ. Той ми разпореждаше да се опитамъ да
отида въ България, въ Раково, отъ тамъ да ое обадя на пункта.
Тогава щЯло да се види, ще отида въ болница или не. Тогава взехъ
единъ конь и съ него се добрахъ до границата на около два кило
метра. По-нататъкъ коньтъ не можеше да върви, защото снЯгътъ
бЯше ужасенъ. Коня върнахъ, а съ мене дойдоха четири души мил.иционери-селяни. Вървехме, вървехме, излЯзнахме до границата съ голЯмъ зоръ. ТЯ ме прикрепваха. Haroipe бЯше все пакъ нЯкакъ лесно,
но надоле какъ ? Още повече раната се усложни. Отрезахме гранки,
сложихме на тЯхъ пелерината и ме помъкнаха, като на санка, чакъ
доле въ Раково. Тогава тамъ бЯше пунктовъ Мите Блацалията (Мите
Блацалията е старъ деятель, който още при Винишката афера е извършилъ важна терористическа акция, т. е. двадесеть и петь го
дини преди описванитЯ отъ Медаровъ раб от и — бел. наша). Той каза,
че още сжщия день ще се нареди да се провери въ Кюстендилъ.
Защ ото, казва, земеделския режимъ е опасенъ. Първо ще проверя,
иначе не смЯя да те пусна. На другия день пристигна човЯкъ отъ
Кюстендилъ. Съобщили нашитЯ хора отъ тамъ, че може. Отидохъ
азъ право въ болницата. Записахъ ое като житель на село Сажданикъ. СедЯхъ два-три дни въ болницата. Властьта бЯше подушила.
ПремЯстихъ се въ частна кжща въ Кюстендилъ и тамъ ттродължихъ лекуването до пълно оздравяване. На Тодора вече загубихъ
следитЯ.
Писахъ на Чавдаръ, че съмъ напълно оздравЯлъ. Той ми от
говори, и ми нареди да се явя при лицето X. и му занеса приложе
ното писмо, а устно да му обясня, че заедно съ него трЯбва да
измъкнеме разбойника Яне Велиновъ отъ казармата по възможность
живъ, ако не — да го застреляме въ самата казарма. ТрЯбва да се
поправя. Това наредилъ Богданъ (Стария). Азъ занесохъ писмото
на посоченото лице и му казахъ устното поручение.
— Трудно е, но ще се ногрижимъ.
Още нЯколко дни се срещахме съ него въ връзка съ работата.
Фалшифицирахме подписа на единъ висшъ офицеръ на дружината.
Снабдили се бЯхме съ едно фалшиво писмо на дирекцията на поли
цията, която изискваше тоя резбойникъ на еди коя си дата въ София.
Преоблякохме като полицейски стражарь Величко Ш оф ьоро (Владо
Черноземски — бел. наша) и нЯколко фалшиви други стражари.
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Азъ останахъ като цивиленъ агентъ на полицаите. Влизаме въ ка
зармата, предаваме писмото отъ офицера на дружината на караулния
началникъ, но той се противопостави. Казва не мога, додето моятъ
началникъ не е тукъ.
— Не мога, да дойде лично той.
— Подпишете тогава, че не го давате, за да не бждемъ отго
ворни въ София.
Той се върти, пакъ не се съгласява.
— Хайде, дайте писмото .
Файтонъ ни чакаше вънъ отъ района на казармата. Файтонджията, естествено, не знае какво става, не схвана играта. Като го
изкарваме вънъ отъ двора на казармата и му сочиме файтона, об
ръщаме къмъ балкана, казахме му да кара силно. Тогава разбойникътъ Яне вижда цялата игра.
— Това е Тодоровата организация. Моите уважения !
Закарахме го въ балкана. Щ е го водиме при Тодора. Откарахме
го въ село Сажденикъ, по посока на Македония. Снегъ. Капнали
сме всички отъ умора. Пристигаме въ мракъ въ една кжщурка.
Разположихме се тамъ да спимъ. Яне моли да го пуснемъ да и]де по
нужда.
— Нека го заведатъ двама !
Не следъ много се чу гърмежъ. Наскачахме всички. Гледамъ,
Яне на тридесеть-ч1етири|десеть крачки лети, пъргавъ. Стреляхме
всички. Той пада. Върнахме се обратно въ кжщурката. На другия
день наредихме на селяните да го погребатъ. Думата е за селяните
на с. Сажденикъ. Ние се връщаме обратно въ Кюстендилъ. Описахъ
на Чавдаръ цЬлата случка. Получихъ отговоръ. Старио билъ нервиранъ по случилото се въ Сажденикъ. Следъ два дни напустнахъ
Кюстендилъ, обратно къмъ Македония. Намерихъ Чавдаръ въ Ко
чанско. Не се мина много време, Старио ме вика при него. Азъ се
опжтихъ отъ Кочанско къмъ Царевоселско. Срещнахъ го въ пла
нината Голакъ, местностьта Гарванъ. Още на другия день съ големо
нетърпение почна да ме разпитва за случилото се въ Сажденикъ, какъ
е изтърванъ разбойникътъ Яне, кой го е застрелялъ, по какъвъ на
чинъ, и какво се е намерило у него. Разказахъ му подробно отъ на
чало до край. Беше много ядосанъ и ми посочи една разписка. Т о
доръ се съмняваше, че е убитъ за некакви пари.
— Димитре, ето, Яне е получилъ пари, тези пари сж били у
него — осемдесеть хиляди лева.
Казахъ му самата истина, както се знае до тука. Той като-чели
поверва на мене.
— Добре, може би парите сж останали некжде въ дрехите му
или въ багажа му.
Като-чели се поуспокои Старио.
Почна да ме разпитва, оздравелъ ли съмъ напълно, какъ съмъ.
Оттамъ заедно съ него минахме въ Кочанско. Изпраща ме обратно
при Чавдаръ. Отивамъ въ Кочанско, въ с. Оризари. Требваше да
съберемъ организационния данъкъ. Преседехме день и половина. Т о
ку-що бехме прибрали една часть отъ организационните пари, каза
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ни се, че селото е заобиколено отъ сърби. Туй то ! Събираме набързо
раницитЪ си и се измъкваме нагоре вънъ отъ селото. Беше на
съмване. Безъ да ни забележатъ сърбите, измъкнахме се и оти
ваме при Чардаръ въ село Вранинци. Разказвамъ му случилото се.
Още не бехъ довършилъ доклада си за станалото, за събраните пари,
втурна се единъ селянинъ при насъ, за д;а ни предупреди, че сърби
наближаватъ. Ние нарипахме, всички готови за бой. Обаче сърбите
продължаватъ да вървятъ, безъ да видятъ че ние сме тамъ. Вървятъ непредпазливо, най-спокойно, заметнали пушките презъ рамо.
Само трима сърби се натъкнаха на насъ.
— Стой, горе ржцете ! — извикахме имъ ние.
Т е хвърлиха пушките и дигнаха ржце.
— Ние сме братя хървати ■
— съобщиха ни те.
Взехме имъ пушките, заразпитвахме ги. Изказаха желание да
идатъ въ България. Прегледахме имъ документите, отъ които се
виждаше, че те наистина сж хървати. Оставихме ги при насъ сжщия
день не като арестанти, а като свободни. Разбира се, разоржжени ;
заедно се хранеха съ насъ.
Вечерьта Чавдаръ нареди да ги взема азъ и ги заведа до гра
ницата и ги оставя. Н а третата нощь отъ задържането имъ бехъ
вече на границата. Посочихъ имъ пжтя за България, а азъ се върнахъ обратно. Още незавърналъ се при четата, получавамъ едно писмо,
въ което Чавдаръ ми нареждаше веднага да тръгна за село Камени
ца, и то колкото се може по-скоро. Отивамъ въ това село ; но
четата е вървела и денемъ презъ гората — заминала за границата.
И азъ продължихъ въ сжщата посока. Минахъ сжщ ата нощь на
българска територия, оттамъ стигамъ въ Клисура, Горно-Джумайско.
Каза ми Панчо, Стамболийски е сваленъ, има превратъ въ България.
Старио нарежда да бж|демъ и ние на щрекъ. Тръгваме дене ки презъ
гората. Запжтихме се къмъ село Църварица. Това продължи една
седмица. Настанихме се въ селското училище. Отъ Македония Чав
даръ получи писмо, че сръбски войски се движатъ къмъ границата,
вероятно искатъ да окупиратъ България.
Почнаха септемврийските събития, есеньта 1923 гойцина. Подиръ
събитията заминахме съ Чавдаръ въ Македония.
Единъ отъ участниците при превземането на Кюстендилъ съмъ
и азъ (Има предвидъ превземането на града презъ зимата на 1922 г.
отъ чети и милиция на ВМ РО, дошли отъ Македония нелегално
(— бел. наша).
Разпръснахме се въ Македония на неколко групи. Мене съ чети
рима души Чавдаръ изпрати по една много важна специална работа,
която се изпълни благополучно. Оттамъ обратно се върнахъ при
него. Бехме заедно до началото на декемврий. Обаче, Чавдаръ се
разболе. З а неговъ заместникъ остави Глигоръ х. Кимовъ. Целата
зима изкарахме въ Македония. Четата, естествено, не стоеше на
едно место ; некога се намалеваше, некога се увеличваше. Целата зима бехме ужасно изморени. Преди Гюргьовденъ азъ заминахъ
на отпуска, да си почина въ България. Престояхъ тамъ на отпускъ
около два месеца. Чавдаръ беше оздравелъ и сега заминаваме заедно
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обратно въ Македония. Въ Кю-стендилъ Чавдаръ ме запозна съ нЯкой
си Мишо генералъ НедЯлковъ, запасенъ офицеръ.
— Ето, Медаровъ, и той ще бжде нашъ другарь.
Следъ два-три дни се опжтихме къмъ границата презъ Раково.
Нашиятъ новъ другарь Мишо НедЯлковъ бЯше много приятенъ, черномуренъ, широко лице, срЯденъ ръстъ, отличенъ другарь. Азъ го
разпитвамъ, отъ другарско любопитство кой е, що е, откжде е —
най-подробно. Той ми казва :
— Азъ съмъ синъ на генералъ НедЯлковъ. Миналата година
бЯхъ въ Тиквешко четникъ, но сега искамъ да дойда при васъ.
На нЯколко -километра отъ границата Мишо ми казва :
— Медаровъ, на меке ми е много тежка раницата. Щ е се от
кажа да пуша тютюнъ, защото не мога да го нося.
Извади единъ хубавъ цигарлъкъ, надписа го и ми го подаде :
— Подарявамъ ти го, ето ти и тютюна.
— Мишо, благодаря за цигаршъка, но тютюна ще го нося и
следъ два-три дни пакъ ще ти го дамъ.
Той очу|Д:ено ме поглежда :
— Защ о ще ми го давашъ, азъ не искамъ да пуша.
— Не, казвамъ, ще го пропушишъ.
— НЯма да го пропуша, не искамъ тютюна.
Прибрахъ тютюна и хубавия цигарлъкъ.
Още на другата нощь минахме границата. Тамъ почна сражение.
З а голЯмо щастие, не дадохме жертви. Чухме, били сме предадени
отъ единъ български старши гр'аничарь, името му не помня. На дру
гия день осъмнахме въ Калиманско Осое — една джбрава съ хра
сталаци. Отправихме се къмъ Кочанско. Тамъ бушуваше най-опасната
сръбска потера — войска, жандармерия, милиция. Преследваха ни
усилено. Преди Петров день бЯхме въ Кочанско, въ мЯстностьта
Лютио Касиръ. Потерата е силна. Три-четири дни нЯмаме вече хра
на. Единъ день Чавдаръ дава нареждане азъ и други дванадесеть
души по нЯкакъвъ начинъ да намЯримъ храна, иначе всички четници
сж отпаднали. Поставени бЯхме на още по-голЯма опасность безъ
храна.
— Отъ кжде да шемемъ хлЯбъ ?
— Откждето намЯришъ, оттамъ ! Да гледашъ да се върнеш ъ
по-скоро, още тази нощь по възможность.
Безъ много |да му мисля, отивамъ право при каракачанитЯ.
Искаме храна отъ тЯхъ. ТЯ се дърпаха, защото много наблизу бЯха
сръбскитЯ войски1. Страхъ ги бЯше да дадатъ толкова храна. Азъ
казахъ, четницитЯ да взематъ единъ човалъ и отъ колиба на колиба
да събиратъ храна. Единъ влахъ носеше човала на рамо. ВидЯха,
не е шега работата, събраха сума хлЯбъ. Отиваме ние въ самата
мандра, дето се прави кашкавала. Тамъ сж купища кашкавалъ. Кой
колкото можа взехме. На всЯки случай отнесохме доста храна. ДругаритЯ останаха извънредно доволни.
Мишо НедЯлковъ все се въртЯше около мене и ме закачаше :
— Майка ти те е родила все за хайдутинъ, бре !
И на другия день останахме на сж щ ото мЯсто. То бЯше доста
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изгодно за цельта. Обаче, известно бЯше на сърбитЯ, че ние се на
мираме на върха на Лютою Каоиръ. Рано на другата сутринь идва
единъ каракачанинъ и казва да напустнеме върха.
— СърбитЯ знаятъ кжде сте, ще ви избиятъ.
Той идва като доброжелатель, а въ сжщность е изпратенъ. За
насъ е ясно що мисли той. Къмъ Чавдаргь се обръща и казва :
— СърбитЯ сж много. Най-хубавото е да отидете надоле, тамъ
нЯма нищо.
Панчо го погледа, погледа, па извика :
— Мишо Наутлията да извади отъ раницата вжжето и да върже
тоя „ доброжелатель ” !
Каракачанинътъ видЯ, че 'положението не е шега.
— Моля ви се, пустнете ме, ще ви изведа живи и здрави, кълна
се въ децата.
А Чавдаръ :
— Ние знаемъ пжтя, нЯмаме нужда отъ тебе. Ти по-добре ни
кажи кой те изпрати.
Той почна ла вика :
— СърбитЯ знаятъ точно колко сте !
И той и ние останахме на сж щ ото мЯсто до вечерьта, когато
го пустнахме. Ние сж щ о напустнахме това мЯсто. РаздЯлихме се на
две, като поставихме засада на сърбитЯ. ОпредЯлили се бЯхме кжде
ще се съберемъ вечерьта. З а голЯмо щастие на сърбитЯ, тЯ не по
паднаха на нито една отъ дветЯ засади. Очевидно, едната група
погрЯшно 6Я разбрала дека да се събереме вечерьта. ЕднитЯ на едно
мЯсто, другитЯ на друго. ЦЯла нощь се търсимъ, не можемъ да се
намЯримъ. Вече е на съмване. Ние съ Чавдаръ се натъкнахме на
една сръбска засада. Но преди тЯ да ни видятъ, ние пи1 видЯхме
и се оттеглихме, безъ да ни забележатъ. Другата група я нЯма. Това
е точно на Петровдень, на 12 юлий. (Вървимъ на посока низъ гората.
Става деветь, десеть часа презъ день, но ние продължаваме да се
движимъ презъ гората. БЯхме се доста загрижили1 за нашитЯ дру
гари. Изведнажъ, буквално като въ приказка, току се сблъскахме
съ другаритЯ. Съвсемъ случайно. Останахме много доволни, и тЯ
и ние, че се намЯрикме. Отседнахме на единъ връхъ. 'Противникътъ
6 Я получилъ подкрепления. НавЯрно бЯше за тЯхъ ясно кжде сме.
Около четири часа подиръ обЯдъ бЯхме вече напълно обградени
отвсЯкжде. Ние овиж'дахме цЯлия обръчъ какъ ае стЯгаше все поблизу до насъ. НЯмаше друго спасение. ТрЯбваше да чакаме да ги
изненадаме. Гора е, навсЯкжде непроходима, гжста. Само тамъ дека
сж тЯ поставили веригитЯ, е голо. НезабелЯзано отстжпихме и поч
нахме |да вървимъ презъ гората. Следъ насъ, на петдесеть-сто крачки
се движи сръбската верига, безъ да ни виждатъ. По една малка
непредпазливость се доближихме до тЯхния обръчъ. Тукъ трЯбваше
вече да атакуваме ; докато опредЯлимъ двойкитЯ, които първи ще
атакуватъ, настигнаха тия, които идваха сле|дъ насъ. ТЯ ни видЯха.
БЯхме вече опредЯлени двойки, които ще ударять. Азъ бЯхъ една
отъ първитЯ двойки. Мене ми се падна отдЯсно, най-отдоле. МислЯхме,
непременно ще паднатъ петь-шесть души другари. Ние бЯхме три-
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десеть и петь души. Много лесно ги разбихме, понеже съвсемъ отблизу и отъ единъ пжть хвърлихме1 бомбитЯ. ТЯ 'просто се пръс
наха. Раниха тежко единъ отъ другаритЯ — Мите Велиновъ, на
ричахме го ДЯдо Мите. Взехме го съ насъ, носихме го цЯла нощь.
Неговата смърть бЯше неминуема. Течеше му храната отъ цревата
отп|редъ. Требваше ние другарите да му помоги емъ да се спаси
отъ мжкитЯ си. Той самъ молЯше за това. Пожела само да не знае
кога и отъ кжде. Затрупахме го съ шума. Тая тжжна задача се
падна на най-близкия му приятель Ипократъ Развигоровъ.
Продължихме. Още не бЯше съмнало, излизаме на една поляна.
Броодме се ; единъ липсва, ощ1е единъ, не само дЯдо Мите, когото
погребахме. Кой ли може да е той ? Сайко го нЯма. Кжде бЯше
Сайко презъ време на сраж ението? НЯкои казаха „бЯш е до мене”,
въ сражението не е убитъ. Продължаваме. Зазоряваше се. Отъ единъ
пжть идва нЯкой презъ гората точно къмъ насъ, дава се ишаретъ
да се залЯга, противникъ ! ЗалЯгаме. Внезапно чува се гласъ :
— Сайко, ти ли си ?
— Азъ съмъ !
— Ела де, кжде се загуби ?
Зарадвахме се, че се намЯри другаря. Той се билъ залуталъ
въ гората. Съмна. Ние продължаваме. Върви ме въ източна посока.
Спираме на едно много хубаво мЯсто, отдето се наблюдава навсЯкжде. Този день прекарахме спокойно, нЯмаше кой да ни безпо
кои, въпреки, че потераджиитЯ бЯха много наблизу до насъ. Пада
мракъ. Чавдаръ ни събра всичкитЯ и каза :
— Медаровъ, ти най-добре познавашъ местото, ще вървимъ къмъ
,, Албания ”. Но видЯхме всичкитЯ, че потеритЯ сж тукъ, около насъ.
Сега всичко е въ засада. Хубаво внимавай, ще вървишъ пръвъ и ще
съобщавашъ да пазятъ най-голяма тишина.
Смъкнахме се отъ височината, почнахме да вървимъ изъ Ц а р 
ската рЯка. БЯше доста свЯтло, месечината бЯше доста яка, виждаше
се отдалече. Требваше азъ да вървя напредъ, защото познавахъ место
то. Дадоха сигналъ за пълна тишина. Обаче, все нЯкои не изпълняваха
нареждането, приказваха и се смаеха. Забравили бЯха, че сж изгу
били единъ другарь само преди единъ день и сж водили сражение.
Провирахме се презъ една тЯсна пжтека, между заградени съ плочи
и пармаци градини, насадени съ бобъ и други зеленчуци. Внезапенъ
пушеченъ залпъ. Особено, у насъ, у първитЯ, просто въ очитЯ. Почна
сражение. Азъ и нЯкои отъ другарите почнахме съ бомбитЯ. Избягаха
всичкитЯ сърби. Помня ругатнитЯ имъ :
— Бомбу, майка имъ лоповску !
ДругаритЯ бЯха отстжпили преди менъ, настигнахъ ги малко погоре по реката. ТЯ били разбрали, че азъ съмъ убитъ съ първитЯ зал
пове. ГолЯма бЯше радостьта, като видЯха, че съмъ здравъ и живъ.
Върнахме се обратно въ подножието на върха Китката. Тоя день ни
търсиха навсЯкжде. НЯмахме вече храна, откакто бЯхме взели отъ
каракачанитЯ. Умората и гладътъ бЯха голЯми. Вечерьта продължа
ваме обратно пакъ по сжщ ата посока отдека се сражавахме, само че
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по ридо. Натъкнахме ое пакъ на една засада. ТЬ не стреляха, уплашиха
се може би. Намираме три кжщурки балкански. Каквото намерихме
храна, взехме я всичката, но не бЯше достатъчна да се нахранимъ
поне по единъ пжть. По парченце хлЯбецъ ни се падна. Презъ нощь
нагазихме на една дива ябълка. Полугорчиви ябълки имаше. Гладътъ
ни бЯше вече много голЯмъ. Много хубаво си спомнямъ, ябълката
бЯше на № а чатала — като дръпнаха единъ оттамъ, другъ отсамъ, се
разцЯпи и единиятъ чаталъ ое повали. Разчупи я Мишо НедЯлковъ.
Обрахме я всичката, въпреки, че полугорчеше, на н’Ькои стана даже и
лошо. Пристигнахме въ „ Албания ”. То бЯше село предадено напълно
на организацията. Цялото бЯше вЯрно. Помолихме да ни приготвятъ
ядене, каквото може, и то никакво топло ядене. Дойде ржководительтъ
дЯдо Вангелия Апостоловъ.
— ДЯдо, ти знаешъ, че сме ужасно гладни.
— Знамъ бе, какъ да не знамъ, чухме, че водите бой. Живи ли
сте, здрави ли сте сите ?
Скрихме отъ него, че неговиятъ братъ дЯдо Мите не е вече между
живигЬ. Даже и пита за него. Казахме, че е изпратенъ по друга ра
бота.
— Какво ще ни нагостишъ дЯдо Вангелия ? — поотпустнахме се
ние следъ толкова напрежения.
— Та нЯма ли що да ви нагостя, бре, та малко ли сж овци и
кочове. Сега, Стоимене, я веднага заколете бравчета две или четири,
ако сж по-малки.
Стоименъ Колевски почна да гмече лулата.
— Па Вангелия, я не мога да ида на друго мЯсто, я ке закола отъ
моит'Ь.
— Заколи отъ твоитЯ, па после ке земеме отъ другитЯ.
Стоименъ отиде, следъ малко ни донесоха достатъчно топълъ
хлЯбъ, нЯщо млЯко, сирене и урда. Нахранихме се богато. На обЯдъ
ни донесоха два селски котли. Наобядвахме се за много ти години.
Вечерьта се изместихме въ друга кжща, но еъ сж щ ото село. Иска
хме да си отпочинемъ. И този день оелянит-fe ни нахраниха най-гостоприемно. На третата вечерь напустнахме вече селото.
Като характеристика за Т. Александровъ Медаровъ казва след
ното :
„ Тойоръ говореше заповеднически, дори когато думитЯ му бЯха
едва чути. И смъртни присжди издаваше съ най-лекия и приятенъ
гласъ. Никакви нерви. Абсолютно никаква нервность, но и никакви
пЯсни, свирене или веселба.. ВЪчно наведенъ надъ колената, пише де
нонощно. Когато сме малко четници, двама или трима, и той вижда, че
часовоятъ е изморенъ или му се дрЯме, веднага самъ застава на постъ
като часовой. Не го интересуваше какво ще се готви днееъ. Каквато
и да е манджа. Нито пъкъ го интересуваше на какво ще опи. Много
малко спЯше. И когато си лягаше, казваше на часовоя : „ Щ омъ дойде
нЯкое писмо, или нЪкой човЯкъ, веднага ще ме събудите ! ” Така и
правехме. Дойде нЯкое писмо нощеска. Ние го събуждаме веднага.
Покриваме го съ нашитЯ пелерини, той чете писмото при фенерче,
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батерийка. Когато сме били и въ най-опасно положение, той не е
давалъ никакъвъ нервенъ видъ. Когато отиваха при него на дюкладъ
разни войводи — при повикване отъ негова страна — и ги питаше
некой, кладе отиватъ, отговаряха : „ При терезията, при Старио ”.
Значи, ще ги мери.
З а Кочанско-Кратовеко-Царевоеелеко беше истински светия. И си
остава и сега такъвъ. Не можешъ да намеришъ селянинъ, който да
говори нещо лошо противъ него, па макаръ и най-малко. Всеки селя
нинъ, като му заговоришъ за Старио, Тодоръ Александровъ, вейки
ще каже най-добри думи, съ най-голЪма екръбь и издишки.
Тодоръ не можеше да понася никакъ другарите да вършатъ
нЪщо некрасиво, или да говорятъ неприлично. Въ момента нищо нйма
да ти продума. Но той ще те начека, ще ти го каже, ама ще те боли.
Въ село Полаки, Кочанско, седимъ на една полянка. Тодоръ седи
настрана, нйщо си пише, а ние разправяме разни приказки, потихомъ,
за да не го смущаваме. Ш аренъ Ампо разправя никаква щекотлива
приказка. Добре, ама Тодоръ всичко чувалъ и наблюдавалъ съ найголймо внимание. Дойде обйдъ. СЬдаме всички заедно. Тодоръ ручаше винаги башка, защ ото не понасяше люто и силно, не обичаше,
а ние пъкъ обратно. Винаги отъ нашата манджа, но башка. Селянинътъ, който беше приготвилъ агне за обйдъ, постави главичката отъ
агнето предъ Тодора. Тодоръ игЬщо му продума и погледна къмъ
насъ. Селянинътъ взе главичката и я постави точно предъ Шаренъ
Ампо. Тоя се обърна къмъ бай Тодора :
— Бай Тодоре, защ о на мене изпращашъ тази главичка ?
Той се накашля сърдито и каза :
— Изпращамъ ти я, Ампо, тази главичка
да изедешъ езика и
мозъка й. Преди малко разправяше много хубава приказка. Обаче,
не си я хубаво заномнилъ. Като изедешъ мозъка и езика, можешъ
да я разправяшъ по-хубаво.
Единъ пжть бЪхме въ махлата Мишино. З а сутриньта ни беха
приготвили селянитй една овца за ядене. Половината беше сготвена,
другата остана за вечерьта. Селяните питаха :
— Бай Тодоре, що ще еготвимъ сега, месото или какво за до
вечера ?
— Понеже и довечера ще ви бждемъ гости, нека месото остане
за утре за обйдъ. А сега ще ни приготвите нещо друго, каквото е
далъ Господъ.
— Какво да приготвиме, бай Тодоре ?
— Имате ли леща ? — пита Тодоргь.
— Имаме.
— Хубаво, чудесно, ще ни приготвите за довечера леща.
Критикитй между другарите почнаха. Единъ се обърна :
— Ахъ, леща, имайки месо, леща ке яда. Когато не съмъ ялъ
въ живота !
Тодоръ слуша кой какъ говори. СЬдаме да вечеряме. Следъ ка
то ядохме, Тодоръ се обръща къмъ другарите :
— Всички ли се нахранихте ?
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— Всички, бай Тодоре, както виждашъ всички ядохме добре.
— Не, рекохъ ако има нЯкой да не се е наялъ, да не яде леща,
да му прмготвятъ, да кажемъ на домакинитЬ, н^що друго.
Това се отнасяше за оня, който казваше, че презъ живота си
не е ялъ леща.
Замълчахме като мишки у трици.
Идва при него единъ войвода, дава му сметка, колко приходи,
колко разходи е направила неговата чета.
— Бай Топоре, толкова пари за опинци, друга бележка пакъ за
опинци, после пакъ за опинци.
Дава му смЪткоразписки за опинци на четници.
Тодоръ очудено поглежда и казва :
— А бе, Траяне, много сте опинци изручали и изпили, бе !
Условията при които живяхме бЪха, разбира се, много лоши. Не
можеше да се избегне въшлясването. Отъ него не уб'Ьгна и Тодоръ.
Дори и по брадата му имаше.
Често пжти и самъ Тодоръ си е пралъ долнит'Ь дрехи.
Когато въшлясвахме много, той казваше шеговито :
— Ако н^ма една ока въшки, никой не е комита.
Той си носеше вода въ матерка. Преди |да пие, пита другаригЬ :
— Щ е пие ли нЪкой отъ васъ ?
Той я носи, ние пиемъ.
Това ни се виждаше като нЪщо най-обикновено. Не се сраму
вахме, не се стеснявахме отъ него ни най-малко. Срамувахме се отъ
неприлични работи, но инакъ ни най-малко.
Той забраняваше да му викатъ „ господине ”. Викаха му или
„бай Т од ор е " или „ д'Ьдо Т од ор е ” или само „ Т о д о р е ”. А помежду
си ние предимно казвахме Старио. А на него „бай Тощюре ”. Това
е обикновено. Така и въ писмата му пишехме. Когато нЪкой отъ
селянитЬ въ началото му казваше „ господинъ Тодоре ”, той го пре
сичаше :
— Азъ не съмъ господинъ ! Другъ пжть да не ми викашъ гос
подинъ ! Азъ ой имамъ име. Господиновци сж ония, които на зеле
ната маса разделиха Македония.
Обикновено на Коледа или на Великдень купуваше ни това, кое
то купуваше всЪка селска кжща — леблебии, кестени, локуми, захарь.
Разрешаваше ни ракия и вино на таквия денове. Само ракията я раз
даваше лично, и то въ капачката на матерката. Или ако имаше нЪкоя
ябълка, направи я лично на филджанъ, въ нея ни сипва. Щ е ни почер
пи най-много два пжти, па ще каже :
— Хайде, стига ни вече !
Останалата ракия дава на никого отъ четницитЬ да я чува. Единъ
килограмъ я пиехме една седмица.
Когато селяни донесатъ ябълки или други плодове и сж недос
татъчни да има за всички по една, той ги разрязваш е на парчета и
ни даваше. Ако имаше селяни между насъ, даваше и на селянитЬ.
Самъ ги раздаваше, макаргь и на много тънки парчета.
ГорнитЬ дрехи той не сменяше, докато не се скжсатъ. Една
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есень дойдоха пелерини. Дойде и една качулка безъ пелерина. Чудех
ме се защ о е тая и на кого е. Обаче следъ малко той отпра отъ
неговата пелерина скжсаната качулка и заши на местото й новата.
Когато виждаше нЪкой четникъ да си събува царвулигЬ и си
разпасва патрондаша преди да легне да спи, още на другия аень той
ще чуе гласа на Тодора :
—
Хайде, момче, ти ще занесешъ пощата въ Кюстендилъ и да
си починешъ, виждамъ доста си се изморилъ, сваляшъ патрондаша,
събувашъ царвулитЬ ; доста си изморенъ, та иди тамъ, азъ ще ти
пиша кога да дойдешъ.
Пъкъ нЪма да му пише нижакъ, разбира се. Не помагаха никак
ви молби.
Тодоръ обичаше да седи на слънце, съ разкопчани гърди. На
сЪнка много р£дко. Но той безспирно работи. Това е голямо чудо,
да го видишъ ща седи.
Когато нямаше пари, взимаше на заемъ отъ селянитЪ. После пи
връщаше винаги.
Просто взелъ 6Ъ душата на селянитЬ.
Никога не можешъ да познаешъ какво му 10. Само когато се
накашля „ ха-ха ”, безъ да отвори уста, знаехме вече, че той има
нЪщо, което го тревожи. БЪхме му научили характера.
Когато го убиха, селянигЪ знаеха, че е убитъ отъ противниците
на Македония ; повече не. И го оплакаха като свой ”.
*
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V. РЕВОЛЮ Ц ИОННА РАБОТА В Ъ РАЗЛИЧНИТЪ ОКОЛИИ*
Краткиятъ разказъ на четника Медаровъ ни споменава, че Рево
люционната Организация разполага още презъ срЯдата на 1922 го
дина, а и по-рано, съ въоржжена селска милиция въ поробенитЬ
краища на Македония ; че събира пари отъ народа ; раздава правосжщие и проче. Обаче не се стига така бързо до това положение.
На Александрова наистина се налагаше — както казва нашия народъ
— съ игла кладенецъ да копае. И той успЯ, въпреки неблагоприят
ните условия, които по-горе изброихме.
Организирането сега вървеше все пакъ много по-бързо нежели
при създаването на ВМ РО въ турския режимъ.** ВсрЪдъ народа
*
Разпределението по революционни окржзи и околии се запази както бе
презъ турския режимъ, независимо че сега Македония бе разкъсана между
съседните държави. Ето това разпределение :
ВИТОЛСКИ ОКРЖРЪ — съ околии : Костурска, Леринска, Битолска, Прилепска, Крушовска, Демирхисарска (съ Гяватъ колъ), Кичевска, Охридска,
Стружка, Дебърска, Ресенско - Преспанска.
СКОПСКИ ОКРЖРЪ — съ околии : Скопска, Тетовско-Гостиварска, Кумановска, Паланечка, Кратовска, Кочанска, Царевоселска, Щипско-Свети Николска, Велешка.
СОЛУНСКИ ОКРЖГЪ — съ околии : Солунска, Кукушка, Енидже-Вардарска, Воденско-Мжгленска, Караферско-Негушка, Гевгелийска, Тиквешка.
СЬРСК И ОКРЖГЪ — съ околии : Серска, Демиръ-Хисарска, Драмско-Кавалска, Неврокопска, Мелнишка, Разложка.
СТРУМ ИШ КИ ОКРЖГЪ — съ околии : Поройска, Дойранска, Струмишка,
Малешевска, Радовишка, Петричка, Горно-Джумайска.
** Който иска да узнае нещо повече по създаването на ВМ РО презъ
1893-1894 г., както и за нейното развитие при турския режимъ, най-обширни
сведения може да намери въ книгата на Христо Силяновъ « Освободителните
борби на Македония ». За жалость, той не успе да напише своя трети томъ за
времето отъ Хуриета (1908 г.) до Балканската война. Въ тоя периодъ личностьта на Т. Александровъ, като възстановитель на ВМРО, излиза на преденъ
планъ въ македонското движение. Разочарованъ отъ политиката на младотурците, наново пое нелегалния животъ и добре познатия отъ миналото
Христо Чернопеевъ, главенъ руководитель на струмишкия революционенъ окржгъ. Тодоръ бе подбралъ добри войводи : Петъръ лесевъ бе въ Велешко;
той бе отъ стара България ; може да го наречемъ интеграленъ идеалистъ. Въ
Радовишко действуваше Христо Симеоновъ. Въ Кумановско изпитаниятъ
Кръсто Лазаровъ. Въ Скопско, чийто прославенъ войвода Василъ Аджаларски младотурците беха убили докато бе още легализиранъ, смело се подви
заваше Лазаръ Велковъ отъ село Дивля. Почти въ всички околии наново за
почна борческа деятелность. Самъ Александровъ, до войната, се движеше не
легално предимно въ Кукушко и Солунско. Най-видимия белегъ на тоя пери
одъ беха динамитните атентати, извършени въ разни македонски градове, как
то и по железопжтните линии. Неколко атентати станаха и въ Солунъ. Следъ
избухналите въ Щипъ и Кочани бомби, при което имаше човешки жертви,
турците се беха нахвърлили върху беззащитното българско население и изби
ха мнозина. Възбуждението поради това въ България бе големо. Тия събития
се сметать и като непосредственъ поводъ за обявяване на войната срещу Ту
рция.
'W 'W
Добре е да се прочетатъ и спомените на стари дейци, които сж издадени
отъ Македонския Наученъ Институтъ въ София между двете световни войни.
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живееше борческата традиция, а наличните условия на живота, теж
кия вражески режимъ, подпомагаха делото на Тодора. Не беха
нуждни дълги проповеди и увещания, за да нарами селянина пуш
ката, както това се е явявало потребно двадесеть и седемь години
по-рано.
Спомнямъ си какъ моятъ кумъ Ване попъ Ефремовъ ми е описвалъ организирането на с. Н'Ьманици въ Овче-поле лично отъ Дамянъ
Груевъ. Гол^миятъ апостолъ, като учитель въ Щипъ, е посетилъ
селото заедно съ п. Ефремовъ, който е единъ измежду първите пос
ветени въ революционната мрежа на града. Извикали селския код;жабашия (кмета) и Даме започналъ беседата. Кметътъ отначало не искалъ и да чуе за никаква тайна работа цротивъ турската царщина.
Но Груевъ съ подбранъ тонъ и доводи, за които е билъ майсторъ,
непрестанно набл'Ьгалъ върху духа и съзнанието на селянина. Ча
совете минавали, превалила полунощь, петлите запали въ зори и
разговорътъ не свършвалъ. Отъ умора ли бе, отъ убеждение ли —
казваше п. Ефремовъ — кметътъ най-сетне стана, подаде коравата си
десница на Даме и извика : ,, Е, биде, оланъ даскале ! Да е честито ! ”.
Това е билъ решителниятъ моментъ за Неманици, което столетия до
тогава безропотно е понасяло турската власть. Занапредъ то ще бжде
измежду най^преданните и борчески села на ВМ РО, ще живее съ
нейните стремления десетилетия подъ редъ, и ще даде надъ двадесеть
души нелегални четници.
Отъ такива усилия, повтарямъ, Александровъ не е ималъ нужда
въ 1920 г. всредъ нашите селяни. Т е съвсемъ не беха така свити,
както въ 1894 година. Боравили беха съ много тайни, свикнали съ
рискове, служеха си отлично съ орж ж ие — неща, за чието въз
приемане Груевъ и Делчевъ требваше да увещаватъ.
Тактъ и сега бе необходимъ, за да се спечели доверието на се
лото. Тодоръ го притежаваше въ изобилие.
Познаваше и душата на народа. Щ е спомена тукъ единъ характеренъ примеръ. На едно тайно събрание на селяни, които е съветвалъ да се организиратъ за борба, обажда се измежду групата
възрастенъ човекъ „ Арно викашъ, господинъ Тодоре ; ама я съмъ
далъ клетва на началнико: Той поиска отъ мене и други селяни да
се закълнеме, че нема да приемаме комити. Затова мене не ме см е
тайте у организацията ”. Касае ое до маневра на сръбски околийски
началникъ, който — следъ като е заплашвалъ ■
— е искалъ да изпол
зува богобоязливостьта на неуки хора. Н о Тодоръ разяснява на селя
ните, че сърбина действува съ своята власть тъкмо противъ Бо
жиите заповеди и запитва : „ Ти изглежда, си забравилъ старата
клетва, що си давалъ предъ ВМ РО на младини — да се боришъ до
като Македония ое освободи. Коя клетва е по-важна — първата, или
тая новата ? ” Всички присжствуващи започнали да викатъ : „ Ста
рата клетва требва да се пази !.. ” ; а и самиятъ старецъ, успокоенъ
и р.адостенъ, високо заявилъ : „ Така си е, така си е. Началнико ла
же ! ” И наново става, заедно съ останалите, добъръ членъ на тай
ната организация. Необходими беха и познания за местните условия,
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и лични връзки, каквито Тодоръ сжщо имаше въ областитЯ около
Осоговската планина още отъ турския режимъ. О тъ неоценима пол
за — споменахъ вече — му бЯха старитЯ куриери и дейци, родени
въ тия краища, голЯмъ брой отъ които още бЯха живи, а нЯкои се
явиха и като авангардъ преди личното появяване на Тодора. Дума
та на тия хора предъ селянитЯ 6 Я зачитана ; тЯхниятъ съветъ цененъ и търсенъ. НЯкои се радваха на завидно обаяние всрЯдъ осоговскитЯ села ; такъвъ 6Я напримЯръ бившиятъ, отъ турския ре
жимъ, кочански войвода дЯдо Симеонъ Клинчарски отъ с. Пресека.
Народътъ съ години 6Я установявалъ честностьта и храбростьта на
тия свои деятели и повЯрвалъ, че тЯхното старание има за цель да
докара добро на него >
— на народа, — а не лично на тЯхъ. И затова
една проста препоржка или заповЯдь на подобенъ неукъ, но свой
човЯкъ, успЯваше всрЯдъ селянитЯ повече нежели нескончаемитЯ
пледоарии на чуждъ, па макаръ и много ученъ апитаторъ.
Хора като споменатитЯ се намираха и за Царево-еелеко и Паланечко. По този начинъ бързо можаха да се установятъ връзки,
намЯрятъ вЯрни ятаци, а безъ много бавене да се създадатъ и зна
чителни организирани селски ядра въ цЯлата планинска область на
дЯсно отъ БрЯгалница.
Съ явяването на първитЯ нелегални чети тия ядра се разши
ряваха въ всЯко село, като се стигна до масовото заклЯване на селя
нитЯ като членове на ВМ РО , която тЯ считаха своя организация.
Действително, тя още презъ режима на турцитЯ обгръщаше въ редоветЯ си и последния нашъ селянинъ. Едва ли нЯкога на БалканитЯ
е ежществувало до такава степень селско движение, което да има
подъ знамето си абсолютно всичко, което е селско. Разбира се ВМ РО
6Я нЯкога включила въ себе си и градското население, и затова 6Я
стопроцентно народна организация, дЯлото й народно дЯло.
Сега се вървЯше по познатата отъ миналото система на орга
низиране. Избираха се селски ржководители, селски войводи начело
на милицията ; имаше селски сждилища ; членоветЯ наскоро почнаха
да се облагатъ съ парични вноски ; постепенно все повече хора се
въоржжаваха ; уредиха се канали за вжтрешни и презгранични
връзки, за тайна поща, препращане материали, чети и бЯжанци.
Мрежата пропълзява наскоро към ъ Щипско, Овче-поле, Кумановско, Скопско. А слуховетЯ за появяването на четитЯ се носи още
по-надалече, отъ село на село, преди за тЯхъ да заговори печата
на поробителскитЯ държави. Може да се каже;, че цЯлата територия
на лЯво отъ Вардара 6Я организирана почти като въ турския режимъ.
А дЯсно отъ Вардара ВМ РО отбЯгна масовото организиране. Обаче
навсЯкжде се постигна масово повлияване на духоветЯ. В ъ гръцка
територия (южна Македония) още въ самото начало е прилагана
по-различна тактика, съ огледъ на основнитЯ намЯрения на Атина
спрЯмо нашето тамошно население. Тая тактика — икономисване на
шумнитЯ революционни прояви — по-къс но 6 Я затвърдена и въ дру
ги области на страната.
За нелегалнитЯ чети прииждаха доста доброволци. А мисията на

114

четите бе повече агитационна, отколкото бойна, За да ое икономисватъ жертви и афери всрЯдъ населението, полагани сж старания
да се избЯгватъ въоржженитЯ стълкновения съ противника, безъ
да се успее напълно въ това намерение. Станаха некой сражения,
които се дължатъ главно на случайности ; твърде редко четите сж
минавали въ нападение, за да накажатъ некой зле прюявенъ индивидъ.
*
**
Най^непосрЯдствената, бърза задача на ВМ РО беше да се пос
тави наново на сцената, предъ вниманието на света, нерешения ма
кедонски въпросъ, когото Сърбия и нейните покровители пожелаха
да представятъ като ликвидиранъ. Успоредно съ туй се целеше пов
дигане духа на поробените, застрашаване насилниците и изменни
ците ; а едновременно и изразяване на протестъ срещу несправед
ливите договори, които можеха да донесатъ само нови злини. Първиятъ въоржженъ протестъ срещу познатата Версайлска полити
ческа система, установена следъ първата световна война, идваше
отъ Македония. Много по-бързо отколкото това стана при турския
режимъ, ВМ РО успЯ сега да привлече вниманието на широкото об
щество върху Македония. Съ други думи, македонскиятъ въпросъ бе
поставенъ на сцената. Това бе най-големия успЯхъ на ВМ РО и
сжщевременно най-крупниятъ ударъ върху поробителя.
Основната цель на борбата не можеше да се промени. В ъ мина
лото тя бе автономията, т. е. политическото обособление на Македо
ния. Следъ като страната бе разкъсана между съседните държави,
цельта бе още по-добре прецизирана чрезъ формулата за географ
ското обединение и самостоятелность.
Още презъ турския режимъ ВМ РО е настоявала за поставяне
на Македония подъ контрола на великите сили. В ъ разгара на Илин
денското възстание нейните представители открито искаха намесата
на Европа, при тия условия : 1) Назначаването, съ съгласие на Ве
ликите държави, на единъ главенъ управитель християнинъ, който
не е принадлежалъ никога на турската администрация и независимъ
отъ Високата порта при изпълнение на неговите длъжности ; 2) Ус
тановяване на международенъ контролъ, колективенъ, постояненъ
и ползуващъ се съ широки права на санкция.
Ако Турция бе приложила членъ 23 отъ Берлинския договоръ,
въ пълната му ширина, може би изобщо немаше да се стигне до ре
волюционната борба въ Македония и страната постепенно да се
оформеше въ независима държава.
В ъ всеки случай, ВМ РО имаше винаги предвидъ тази крайна
цель. Тя бе вписана и въ нейния Уставъ, чийто членъ първи (разгледанъ окончателно въ конгреса отъ м. февруарий 1925 г.) гласи :
„ Вжтрешната Македонска Революционна Организация има за цель да
обедини разделена Македония въ нейните географски граници и да
извоюва пълна политическа автономия (самоуправление) за нея. ”
В ъ приложение 1 сж посочени границите на Македония, така
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както сж означени въ Устава на ВМ РО, прегледанъ отъ конгреса
въ 1925 г.
И легалните македонски организации въ България гонеха сжща
та цель. Членъ втори отъ Устава на Съюза на македонските брат
ства въ България гласи : ,, Съю зътъ има за цель : а) да ратува по
легаленъ начинъ за въздигане Македония въ нейните географически
и икономически граници въ автономна държава, независима отъ
балканските държави ” , б) издигане емиграцията въ културно-прос
ветно отношение... ” и пр. Тая цель е взета като знаме на борбата и
отъ нашата емиграция въ Америка, чийто Уставъ отъ 1928 г., въ
членъ втори казва : „ Организацията има за цель ” , а) Да се бори
и работи по легаленъ начинъ за издигането на Македония въ една
независима република въ нейните ге.орграфически и икономически
граници, която да гарантира най-ревностно демократическите, соци
ални и икономически права и свободи, задължения и привилегии за
всички свои фаждани. Държавните и граждански закони да се основаватъ върху интересите на народа, който да бжде собственикъ на
земята и земните богатства и въ чиито ржце да се намира върховната политическа власть... ” .
Разбира се, съобразно обстановката въ дадено време, ржководителите на освободителното дело поставятъ известни задачи, които
следва да се постигнатъ въ рамките на конкретната действителность, въ една или друга часть на Македония, която бе разкжсана
и въ чиито отделни области беха на лице различни режими, различ
ни закони и различни щържавни, чужди на Македония политики.
Като примеръ на подобна временна мерка сж и препоръките,
които Тодоръ Александровъ даде въ следното свое окржжно-лисмо
на 28 юний 1920 година :
« Д о членоветЪ на В ж тр . М . Р . Организация
въ Македония
и до съмишленицитЬ й задъ границата.
Следъ тежката гол-Ьма война (1914-1918 год.), която причини тол
кова злини и бедствия на сички почти народи въ държавит-Ь-победителки,
победени и даже неутрални — особено на народитЬ въ ц%ла Европа —
нашата многоизстрадала героична родина Македония остана пакъ поро
бена и разпокъсана. В ъп р Ьки програмата за траенъ миръ въ С вЬ тътъ,
прогласена отъ председателя на Сее. Американскит-b съединени държави
и приета отъ великитЬ сили на Съглашението, програма, изразена глав
но въ известнит-Ь 14 точки — новото политическо евангелие на народитЬ
— при определяне сждбата на Македония гласътъ на нейното храбро и
измжчено население не 6 i чутъ, нито изразената съ толкова героични
борби негова воля биде зачетена. Но... « не се гаси туй що не гасне » /
Борбата за освобождението на Македония ще се продължи, докато
се извоюва поне автономно управление за тритЬ части на тая область,
сега разпокъсана между Сърбия, Г ъ р ц и я и България. Т а я цЬла, обеди
нена, независима или автономна Македония може да бжде поставена подъ
покровителството на Съвета на Обществото на народитЬ или на една

116

отъ великите сили, членове въ него, шли даже може да влиза въ Юго~
славянската държава, като равноправенъ членъ въ една федерация, ако
сърбите приематъ федеративното управление въ новата държава•
Вжтреш ната Организация въ желанието си да улесни извоюване подо
бно автономно управление за Македония, ако е възможно по легаленъ
начинъ — безъ жертви, безъ революции и войни — реши за сега да
подкрепи сички сдружения и партии отъ Македония, както и сички по
литически партии въ др. области на Сръбско-хърватско- словенската дър
жава, Kouiro се боратъ за извоюване федеративно управление въ Ю г о с 
лавия, като с%ка область се управлява самостойно и влиза като равно
правенъ членъ въ федерацията.
З а постигане горната цель, поканватъ се сички членове и съчувстве
ници на Орг. да работать въ следния духъ :
1). При общинските избори, които ще станатъ на 22 августъ т. г.,
сички които иматъ право на гласъ, да дадатъ гласътъ си за предвари
телно определени добри свои съграждани или съселяни, които ще може
да защищаватъ най-добре интересите и правата на населението>и да улеснатъ спечелването на депутатските избори.
2 ). Когато ще се произведатъ изборите за учредителното народно
събрание (учредителната скупщ ина), сички избиратели да гласуватъ за
най-до стайните мЬстни народни водители, останали да ж и в Ь я т ъ тукъ,
които ще могатъ най-добре да се боратъ въ учредителната скупщина, за
едно съсъ сички депутати хърватски, словенски, босненски и др., които
преследватъ сжщата цЪлъ, за извоюване федеративно управление въ
Ю гославия.
3 ). А ко сръбската шовинистична власть попр%чи, не позволи да се
избератъ за депутати мЬстни водители, сички избиратели да дадатъ гла
сътъ си за комунистите, съ условие последните да приематъ на първо
време да се боратъ за федеративно управление и за прилагане договорътъ
за малцинствата.
4 ). ПървенцитЬ въ градове и села дето е имало по-рано бълг. учи 
лища, заграбени отъ сърбите и превърнати въ сръбски или закрити, да
подадатъ заявления до правителството въ БЬлградъ, съ преписи до съве
та на Обществото на народите и до пълномощните министри на Сее.
АмериканскитЬ съединени държави, на А нглия, Ф р ан ц и я, И талия,
Япония и др., съ които заявления да се иска възвръщ ането на тези учи
лища на населението, за да учи то децата си на роденъ майчинъ езикъ,
както и за прилагането на « Договорътъ за покровителство на малцинст
вата въ Сръбско-хърватско-словенската държава », който договоръ е
изработенъ отъ Съглашенските държави и приетъ отъ Ю гослави я (п р и 
лагать В и се тукъ неколко отпечатака отъ тоя договоръ за ржководене,
както при съставяне на заявленията, така сжщо и при понататъшната ра
бота за прилагането м у ).
Желателно е заявленията да се подадатъ по-скоро и едновременно
отъ по-вече градове и села, като се съгласятъ, ако е възможно, да сторятъ
сжщото и турските, влашки др. малцинства, дето има такива.
А к о тая легална борба не успее, събитията ще ни научатъ какво да
правимъ по-нататъкъ.
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ГолЬмата война не е свършена още. Руската съветска република
води война на сички страни, покрай другитЬ свои цели, още и противъ
насилнишкитЬ договори, изработени въ П ариж ъ. ТурцитЪ въ Тракия
и Анадола сжщо сж се фанали за
оржжие и сж въ въ война съ Гър ц и я
и даже съ А н гл и я и Ф р ан ц и я противъ несправедливия миръ, който
искатъ да имъ наложатъ. Освенъ Русия, Турция, недоволни сж отъ на
ложените на победенитЬ държави жестоки, несправедливи и насилнически
договори за миръ както цЬлитЬ народи на победенитЬ държави Германия,
нЬмска А встрия, Унгария и България, така сжщо и гол-Ьма часть отъ на
селението въ държавитЬ победителки и неутрални.
Създаденото положение е толкова нетрайно, че сж възможни всЬкакви и бързи изненади.
О т ъ насъ се иска само сплотеность, постоянство, твърдость и усърдна работа, за да се изведе борбата до близъкъ благополученъ край —
да изгр-Ье пакъ слънцето на свободата надъ нашето поробено отечество
Македония.
С ъ мн. сърдечни поздрави,
Чл. отъ Цен. К-тъ на Орг.
Македония,
28/ V I 920 год.

Богданъ »

Оригинала на това окржжно даваме въ приложение.16
Виждаме преди всичко, че Тодоръ не изпуска изпредъ очи ц-Ьлостьта на Македония. Щ омъ спомене за робството й, веднага изтъва факта, че тя е разпокъсана. За да се избегне раздалата на Маке
дония видните македонски борци сж допускали разни политически тактизирания. Така, презъ турския режимъ, Христо Матовъ, ГТЬю Яворовъ и други сж обсжждали даже протектората на Австро-Унгарската
монархия — която се стремеше да слизне до Солунъ, — само да
се запази и осигури ц^лостьта на Македония.
Александровъ констатира факта, че Македония е разпокжсана
между Сърбия, Гърция hi България. Но когато засега другата неправ
да — потискането на българската народность — той, естествено,
не визира България, защото тя не е упражнявала никакво насилие
(поне до датата на въпросното окржжно) върху националната
съвЪсть на македонския българинъ. Споредъ Тодора, не може и да
се мисли, че въ Македония има други славяни оовЪнъ българи. За
гЬхнит’!» училища той се грижи и препоръчва постжпки до Великит^
сили и Обществото на НарощитЬ, за възвръщане на тая заграбени
училища.
Друга важна констатация той прави като изтъква, че волята на
народа не е зачетена. А тая воля е изразена чрезъ воденит-fe до то
гава борби, на които не се е обърнало внимание — както и на
T'fexHHT'fe цели и задачи. Волята на народа, целитЪ и задачитЬ на
неговитЪ борби н'Ьматъ нищо общо съ онова, което следъ 1944 г.
отъ БЪлградъ и Скопйе декламиратъ сдруженигЬ комунисти и
сърби. Достатъчно е да припомнимъ, че тЪ отричатъ българщината
на македонските славяни, за да се схване колко тази воля, както и
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разбирането на Александрова, се различаватъ отъ денационализаторската политика на Белградъ, възприета и отъ комунистите официално следъ свършека на втората свётовна война.
Както при Илинденското възстание ВМ РО търсеше намесата и
контрола въ Македония на Великите сили, така сега отъ нейно име
Александровъ препоръчва Македония да се постави подъ покрови
телството на Съвета на Обществото на Народите или на една отъ
великите сили. Той употребява термина ,, автономна ” покрай израза
„ независима ” , сметайки очевидно, че докато би била подъ международенъ протекторатъ, страната все още не е напълно независима,
и'ли пъкъ защото тия два термина въ сжщность сж твърде1 близки
по значение.
Тодоръ приема евентуално Македония да влезне и като равноправенъ членъ въ една федеративна югославянска държава — но
при строго определени условия. Първото отъ техъ е щото тая часть
на Македония да бжде наистина равноправна, което значи, че Белградъ
нема да й) диктува училищната, църковна, икономическа, сждебна
и пр. политика ; а че тя ще има свой гласъ по всичко това. Другото
сжществено условие, което съвсемъ ясно ое вижда въ окржжното
е, щото българската принадлежность на македонския славянинъ да не
се оспорва, нито да се пречи на нейното свободно развитие. Требвало
би човекъ да е малоуменъ, за да поверва, че Александровъ би билъ
за Югославия когато тя ще унищожава македонската българщина.
При тия условия Алексащдровъ е сметалъ, че Македония — за
която основната цель е нейното обединение т автономность — по
своя воля ще може да решава сетне сждбините си. Затова той и
не поставя като идеалъ на нашата страна влизането въ Югославия,
а само като средство, каквото напр, е и временния протекторатъ на
Обществото на Народите. Подиръ свършването на протектората Ма
кедония, чрезъ свободно изявление на волята си, би решила да ос
тане самостоятелна или да търси други комбинации. Сжщо при сво
бодно изявление требва да реши дали би останала въ югославска
федерация или не.
И докато бе въ границите на Турция, Македония се стараеше
да достигне до пълна автономия ; но това не означаваше, че непре
менно тя ще се бори за сжществуването на турската империя, въ
която, впрочемъ, както и въ Югославия, имаха думата и други на
роди, съ по-големо население отъ македонското.
И лично съмъ чулъ тълкуванието на Александрова, че федера
тивното право — ако Й1 бжде уважено — на Македония въ грани
ците на Югославия, требва да бжде само единъ етапъ къмъ ней
ното пълно политическо обособление като самостоятелна държава.
Достатъчно би било едно отъ споменатите условия да остане
неизпълнено, особено условието за българската принадлежность на
македонските славяни, и Александровъ би препоржчалъ борба до
край, до сгромолясването на робството, на самата Югославия или
на който и да е потисникъ въ Македония. В ъ действителность той
така и постжпи.
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Говорейки за друпите малцинства въ нашето отечество, Тодоръ
споменава турци, власи и „ други малцинства ” . Има предвидъ ал
банците, евреите и малкото цигани. Той не говори за никакви „ маке
донци ” като народность ; не ги споменава нито като малцинство,
камо ли пъкъ като болшинство. „ Македонска нация ” за него нема,
както не я е имало за историята и за света.
Резглежданото окржжно установява, че Тодоръ е мислилъ и
желалъ да се води легална борба. Ако тя не успее — казва той —
събитията ще ни научатъ какво да правимъ по-нататъкъ. Завоевательтъ наложи нелегалната борба.
Донейде въ сжщия духъ, но съ по-голема яснота относно не
зависима Македония Тодоръ направи изявления предъ руския журналистъ JI. Немановъ, редакторъ въ вестника на проф. П. Милюковъ
„Последния Новости” . Г-нъ Немановъ публикува тези изявления,
заедно съ други свои наблюдения върху Югославия, в ъ френското
списание „ Меркуръ дьо Франсъ ” , въ броя му оть 1 юлий 1923 г.
Ето какво Александровъ е казалъ на г. Немановъ :
« Н а ш и я тъ идеалъ, ми заяви Александровъ, това е « Независима
Македония » въ границит-Ь й отъ 1912 год. Н о ние разбираме добре, че
при днешнитЬ условия, тоя идеалъ е твърде мжчно постижимъ. Н и е сме
склонни да приемемъ автономията на ц-Ьла Македония, т. е. сръбската и
гръцката часть, въ недрата на една Ю гославия, преустроена на федера
тивни начала. Н и е искаме само едно : да се радваме на сжщит-Ь права,
които биха имали другитЪ части на Ю гослави я Н Ь щ о повече, ако се обра
зува единъ кабинетъ Радичъ или Давидовичъ-Радичъ, организацията е
готова да напустне своитЬ революционни методи на борба, и да прегърне
легалнитЬ партийни методи. Н ека дадатъ на Македония една честна
администрация, нека сърбитЬ тур ятъ край на своята политика, нека престанатъ да затварятъ училищата и да преследватъ нашитЬ попове и учи
тели, и ние ще престанемъ да прилагаме спрЬмо тЬхъ своя революционенъ методъ на борба. Н о докато продължава днешната политика на
насилие, на произволъ и денационализация, докато сърбитЬ отричатъ
съществуването на българска народность въ Македония, македонската
организация ще продължава своята революционна дейность, като орга
низира за борба цЬлото население. Н и е се боримъ и за обединението на
Македония, която днесъ е разд%лена на три части ».

Като белъ день е ясно, че споредъ Тодоръ нашиятъ идеалъ е
независима Македония. Това е съвсемъ недвусмислено изтъкнато въ
окржжно номеръ 303 отъ 22 августъ 1922 година, за създаване
спомагателна организация на ВМ РО въ Петричкия окржгъ, на бъл
гарска държавна територия, за което ще стане дума по-нататъкъ.
Сжщото становище виждаме въ заключението на ещно поздра
вително окржжно писмо, разпратено отъ Тодора до разни органи
на ВМ РО по случай новата 1924 година. Последните думи на писмото
гласятъ така :
« Доволни отъ солиднитЬ позиции
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придобити

отъ

ВМ РО

презъ

изминалата година, ние не жалимъ, че тя ни оставя. А новата година ние
я посрещаме съ твърда eip a, че тя ще донесе по-светло бждаще за М а 
кедония и за свЬта.
Отправяйки нашит-k благопожелания отъ името на Централния К о митетъ на В М Р О до всички членове на организацията въ Македония,
както и на привърженицит-b й вънъ отъ границитЬ на Македония, ние
пожелаваме щото високосната година, която сега започва, да бжде
Щ А С Т Л И В А Т А Г О Д И Н А , очаквана съ толкова нетърпение не само
отъ бореща се Македония, но сжщо и отъ всички потиснати и обезправени хора на земята.
Д а жив-Ье независима Македония ! Д а жив%е самоопределението на
народит%, братството помежду имъ и дълготрайния и справедливъ миръ
въ св-Ьта.
Искрени привети.
Членъ на Ц . К . на В М Р О
( п ) Тодоръ Александровъ. »*

Хърватите Н1И1К0Й не потиска въ народностно отношение, т. е.
националното имъ име е зачетено, езика имъ недокоснатъ ; и все
пакъ мнозинството хървати — ако не и всички — сж за независи
ма хърватска държава. Колко повече ние ще сме противъ Югославия,
която иска да ни заличи като народность българска.
Верно е, че по онова време некой добри наши родолюбци се
надетаха, че въ една Югославия ще може евентуално да се живее
некакъ, и да се напредва. Но тия хора си представляваха една
идеална Югославия. На умъ не имъ минаваше, че българската или
коя и да е друга местна народность въ Македония ще бжде заличвана.
Отъ друга страна те си въобразяваха, че хърватската нация непре
менно ще бжде за югославска обща държава — нещо, което съвсемъ не може1да се приема като сигурно. А останали само съ Сър
бия, Скопската, Бигголска и Щипска „ жупании ” не би имали друга
перспектива освенъ да бждатъ носърбени. Към ъ това се стремеше
Белгардъ даже когато Хърватско и Словения, Босна и Херцегови
на влизаха въ общата държава ; още по-круто би се проявявалъ този
стремежъ ако те беха отцепени.
На Александрова бе ясно, че голема Югославия означава раз
делянето на Балкана на две групи — едната славянска, а другата
— неславянска, но еднакво силна. Съревнованието между двете гру
пи би било сигурно, а това никакъ не подпомага мира и хармонията
на Балканите, за които нашето движение винаги е апелирало. Изобщо,
на Тодора и на македонското движение винаги е било ясно, че нашиятъ въпросъ е македонски, а не югославски.
Както множество македонски деятели, както целото наше дви
жение, така и Тодоръ бе привърженикъ на идеята за една балкан
ска федерация, поставена на солидни основи, първо условие за които
е, разбира се — справедливостьта.
* З а справка « Н уве л ъ Маседониенъ », брой 3 отъ 5 Януарий 1924 г.
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И предъ кореспондента на лондонския вестникъ „ Таймсъ ”
Александровъ е посочилъ, че дельта е да се създаде отделна, авто
номна държава, съ столица Солунъ. Изявлението е публикувано въ
броя на вестника отъ 4 януарий 1924 г. Ето извадки отъ него :
Следъ като седнахъ, имахъ време да разгледамъ всичко наоколо и мож ах ъ да констатирамъ, че ние се намирахме в ъ една колиба, покрита съ сено,
съставл яващ а всичко една стая, висока само колкото да можемъ да стоимъ
прави, и ш ирока три метра. В ъ огнището блестеш е огъня и Александровъ за 
почна да ми обяснява причините, които го подтикнали да се отдаде на този
ж ивотъ. Н еговата идея е отъ М акедония да се направи автономна провинция
съ столица Солунъ. Той за явява, че населението нем а да търпи да бжде владено нито отъ Сърбия, нито отъ Гър ц ия, нито отъ Бъл гар и я. И понеже настоя
щ ите господари на М акедония не д аватъ на населението ни каква свобода на
дума и култъ, т я не може да очаква победата на ка уза та си освенъ отъ въоржж ена борба. Доколкото се отнася до средствата й по отношение на оржжие и на
хора, той казва, че понеже македонците не се стрем ятъ за никакви териториални
анексии, а само да напр авятъ невъзм ож енъ ж ивота на владетелите, провъзгла
сили се като господари в ъ Македония, герилата е единствено средство за
борба.
Запитан ъ дали е изклю ченъ компромисъ между организацията и сегаш 
ните господари на М акедония, той отговори, че доста сръбски личности,
установени в ъ М акедония, см етатъ че настоящ ето положение е извънредно
за интересите на кралството, но че П аш и чъ, главния д ър ж авн икъ на
Сърбия, изглеж да непреклоненъ в ъ намерението си да унищ ожи М акедония.
Но, обясни той. Турция дълги години се помжчи да я унищожи, но безуспеш но.
Н е требва да се забравя, че тогава турското население, чийто брой е важ енъ,
беш е противъ революционната организация. А понастоящ емъ турц ите сж съ
насъ... »

Съвсемъ изопачено тълкуватъ нЪкои изявленията на Алексан
дрова, които имаха значение на подкана къмъ БЪлградъ да даде
елементарни правдини на нашия народъ, обещавайки че ВМ РО ще
спре революционната си дейноеть и ще мине къмъ легални средства
на борба. Той искаше между другото — освенъ главното условие
за откриване на български училища и черкви — свободно връщане
на македонската емиграция по родните й огнища, свобода на преса
и други справедливи мерки. И в ъ тоя случай не се касаеше до под
крепа на никаква югославска концепция, а само до декларация, че
ВМ РО е готова да мине къмъ легална борба за осжществяване на
своята програма. О тъ Бйлградъ нищо не бе обещано и затова ре
волюционната борба продължи. А уставите било на ВМ РО , било на
нашите легални организации въ чужбина си оставаха непроменени ;
нито некой е ималъ намерение да ги променя, особено въ пункто
вете, визиращи цельта на борбата. В ъ други изявления Алексан
дровъ недвумислено е доизяснявалъ, че основната целъ е независи
мость на Македония, или поставянето й евентуално подъ протекто
рата на нйкоя държава, като временна мйрка.
За по-точно уясняване на условията, които Тодоръ е поставялъ,
за прекратяване на революцонната дейноеть и замйняването й съ
легална обществена борба, нека чуемъ какво е казалъ самъ той на
представитель на вестникъ „Т а й м с ъ ” . Тия изявления сж печатани
въ броя 16 септемврий 1924 г. на вестника. Между другото кореспондентътъ е чулъ и тези думи отъ водача на македонското
движение :
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« Тр-Ьбва да прибавя, че положението въ Македония става непоноси
мо. О тъ мемоара, който Организацията ще вржчи до Обществото на НародитЬ презъ м. септемврий, Европа ще може да се y e ip u , че сръбския
и гръцки режими сж по-лоши отъ отоманския. По жестокостъта си и ужаситЪ, rii надминаватъ всичко, което човешката фантазия може да си пред
стави. Докато това положение сжществува въ Македония, която е управ-

Тод. Александровъ съ другари въ гората.

лявана по варварски начинъ, Организацията нЬма да престане борбата си.
Напротивъ, ще я засили. Н о ние бихме веднага оставили оржжието, за
да започнемъ наново единъ легаленъ животъ, ако се осигуриха на македон
ското население необходимит-Ь условия за такъвъ ж и во тъ• Н а ш и тЬ иска
ния сж скромни...
« В ъ името на организацията, азъ декларирамъ, че ще бжде прекра
тена въоржжената борба, ако се спазятъ следнитЪ условия :
1) Л а се разтурятъ бандит-Ь, въ служба на сръбската държава, на
Стоянъ М иш евъ, Ц иклевъ и пр., водени отъ предатели на Македония и
да се накажатъ членовет-Ь имъ, които сж се проявили виновни въ пре
етжпления (изнасилвания, грабежи, убийства).
2 ) Д а се приложатъ клаузитЬ по мирния договоръ отнасящи се до
покровителството на етническитЬ малцинства, подъ контрола на Общ е
ството на Н ародитЬ и гаранцията на голЬмитЬ Сили.
3 ) Д а се амнистиратъ всички македонски затворници и да се поз
воли завръщането на емигрантитЬ, сжщо подъ контрола на Обществото
на Народит% и гаранцията на голЬмитЬ Сили.
4 ) Д а се осигурятъ изборитЬ за Скупщината и да се признае на
македонцитЬ правото да основать свои политически партии.

123

Това сж нашитЬ искания. А ко тЬ бждатъ лоялно удовлетворени, ние
се заемаме отъ наша страна да свалимъ оржжието...
« Д ъ л г ъ е на западната демокрация, въ която ние продължаваме да
вярваме, да изтръгне Македония отъ лапитЬ на смъртьта и македонското
население отъ разорение или, което е сжщото, отъ болшевизма ».

А положението въ Македония бе твърде добре познато и на
вестникъ „ Дж Ню Йоркъ Таймсъ ” . На 10 августъ, въ своето сед
мично издание бе помЯстилъ статия върху македонския въпросъ.
Ето извадки отъ нея :
« И в ъ вжтреш ностьта на сам ата М акедония, следъ като населението бе
лишено отъ всяк а к ва възмож ность за легална борба, следъ като беха за 
творени и ограбени неговите черкви, и неговите училищ а, изгорени книгите
му, изгонени най-добрите м у синове в ъ чуж д и земи, отнета м у възм ож ностьта
да образува своя национална група въ парламентите в ъ А тина и Белград ъ,
тя, М акедония, прибегна до единъ см елъ рискованъ а к тъ като възстанови
старата тайна македонска революционна организация, прекрасно организира
на съ своята поща, своите сждилшца, своята милиция, своите добре въ о р ъ ж е 
ни, активни сили, своята културна и економическа политика, която представля
ва една истинска държ ава, мистериозна и могжща, и която е начертала като
зад ача на своята дейность провъзгласяването на М акедония като свободна
д ър ж ава съ столица Солунъ.
М акедонците не сж нито бандити, нито наруш ители на реда и на об
щественото спокойствие, когато те стр елять въ глави те си в ъ името на техни
т е идеи, когато те и злагатъ ж ивота си, за да бранятъ ж ените си и децата си,
когато т е биватъ обесени, за да сп асятъ М акедония.
В ъ тази борба за правда и за свобода македонците се н ад еватъ да полу
ч а т ь подкрепата на всички хора и всички благородни и свободолюбиви инсти
тути ».

Вън ъ отъ другите съображения, които сж накарали създате
лите на ВМ РО да възприематъ лозунга „ Македония за македон
ците ! ” , взимано е въ съображение, че и общественото мнение въ кул
турния свЯтъ тто-благоприятно гледа на една програма за единство
на националностите въ Македония, отколкото на една чисто нацио
налистическа програма, даже напълно оправдана отъ гледище на
националния принципъ. Различните интереси на великите държави
на Балканите, така добре очертани въ техните разногласия и кон
куренции около македонския въпросъ, още повече диктуваха въз
приемането на казаната позиция отъ страна на ВМ РО.
Тая широка политическа програма отъ една страна, а отъ друга
страна социалната широта въ погледите на ВМ РО , убедиха много хора
и отъ самата България да възприематъ становището на ВМ РО . Тая
програма спечели откритите симпатии, както и помощь съ слово и
перо, отстрана на множество свободолюбиви европейци и американ
ци. Така бе въ по-далечното минало, така стана и следъ 1918 г. Пи
санията въ Европа и Америка относно македонския въпросъ, противъ
новите потиснически режими, беха многобройни.
Едничкиятъ пунктъ на цитираното Тодорово окржжно отъ 20
юний 1920 г., който можа да бжде проведенъ на практика, бе гласу
ването за комунистическата партия. Чрезъ това македонскиятъ българинъ изяви протеста си противъ решенията въ Парижъ ; показа, че
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не е сърбинъ, както Пашичъ иокаше да го представи. Ако би с ъ 
ществувала по-крайна, по-опозиционна партия въ Югославия, безъ
съмнение, ВМ РО би препоржчала да се гласува за нея, щомъ като
е забранено да се създаде местна, македонска партия, нито има
възможность да се избератъ хора, въ които народътъ има доверие.
Нарощътъ гласува — въ ноемрий 1920 г. — съ комунистичес
ките листи, макаръ да не му беха познати кандидатите. Избрани
бидоха седемнадесеть души депутати, всички сърби отъ Шумадия,
за изненада преди всичко на самата комунистическа сръбска партия.
Властите останаха поразени като видеха — особено въ околиите
на лево отъ Вардара, кждето ВМ РО бе масово организирала села
и градове — изборните кутии препълнени въ полза на комунисти
ческата партия. И старците надъ сто години, и болни хора отидоха
да гласуватъ, следвайки съвета на революционната организация, и
изразявайки по този начинъ презрението си към ъ Сърбия и въведе
ния въ Македония режимъ. Изборите минаха и ВМ РО продължи
своята борба, въ чиято практическа проява, както и въ идеологията,
немаше нито следа отъ комунистически идеи. Тя докрай си остана
национална организация. Но въ нея влизаха и местните турци, сж
що потиснати отъ режима ; и те гласуваха при въпросните избори
предимно за комунистическата партия.
Не само сръбските управляващи среди, но и всички чужденци,
които по-отблизо наблюдаваха македонските работи, правилно пре
цениха поражението на Белградъ при изборите въ Македония, което
имаше и политическо и национално значение. В ъ сжщность тези из
бори беха единъ революционенъ актъ, съвсемъ неочакванъ за всич
ки, и особено за онези, които сметаха македонскиятъ въпросъ за
погребанъ въ Парижъ.
Колко тази обществена акция на ВМ РО немаше нищо общо съ
комунистическата партия въ Югославия, и изобщо съ марксизма,
показва и следната бегла статистика. Югославия тогава имаше към ъ
15 милиона население. Избрани бидоха общо къмъ петдесеть народ
ни 'представители съ листата на комунистическата партия. Македон
ската область бе съ единъ милионъ население и даде 17 комунисти
чески депутати безъ да има въ тая область комунисти, освенъ броещи
се на пръсти студенти и съвсемъ малко работници. Значи, четиринадесетьте милиона останали жители въ държавата, между които
главно се намираха комунистическите групи (напримеръ въ Сър
бия, Хърватско, Словения и пр.), едва избраха 40 депутати подъ
знамето на комунизма ; а би требвало да избератъ 238 депутати.
Вардарска Македония изпрати, следователно, въ Белградския парламентъ процентно шесть пжти повече марксически депутати, въ
сравнение съ цела Югославия. Не може да се оспори, че македон
ските българи въ този случай направиха една нова национална и
внушителна демонстрация срещу поробителя.
Много 'чуждестранни вестници ое занимаха съ това чудновато
събитие — гласуването за комунистическите листи по нареждане на
ВМ РО , въ знакъ на протестъ и за потвърждение, че ние не сме сърби,
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а поробенъ чуждъ народъ, за разлика отъ лъжливите твърдения на
Пашичъ предъ конференцията за миръ въ Парижъ. Ето какво бе
писано въ „ Чикаго Дейли Нюсъ ” отъ 10 януарий 1924 г., въ втора
статия по македонския 'въпросъ отъ кореспондента му г. Уолтъръ
Колинсъ :
« ...Македонците... се обединиха около гЬхн ата стара институция, която е
както винаги предметъ на общо възхищ ение — В М Р О Следъ като бе подписанъ мирния договоръ и до законодателните избори отъ 1920 г., органи
зац и ята се бе д ърж ала на страна, надёвайки се, че сърбите ще се покаж атъ
толерантни и справедливи. Но когато македонците поискаха да избератъ кан
дидати, за да ги изп р атятъ въ Скупщ ината, намериха на среща си несъкратим ата опозиция на властите. В ъ зн акъ на протестъ болшинството отъ македон
ците гласува тогава за комунистите, въп р еки че къ м ъ те х ъ не сж имали
никога симпатии и въпр еки че сж били противни на болшевизма. В л асти те
см етнаха това държание като роволюционенъ актъ и си отмжстиха вър х у на
селението чр езъ брутални мерки и изтезавания. В е р н а на традициите си,
О рганизацията отговори съ силата и съ контра-мерки. Бе в ъ тази епоха,
когато Тодоръ Александровъ, обичанъ и ува ж а ван ъ отъ ц ел ъ единъ народъ,
взе в ъ ржцете си ржководството на движението. Роденъ въ М акедония, 42-годишенъ, Тодоръ Александровъ посвести ж ивота си на македонската к а у за отъ
18-годишна възрасть. Учитель, той е чо векъ съ непобедима енергия и строга
моралность. Народа го нарича « стар ио » и го обожава. Войводите и четни
ците сж м у предани. Т ази преданость обяснява неуспеха на уси ли ята на сръб
ските и гръцки власти да м у нам ер ятъ « скр и вали щ ата», на п укъ на 700-те
хиляди динари, които сърбите обещ аватъ за главата му.
Тодоръ Александровъ се движи и зъ ц ела М акедония като апостолъ ;
той посещ ава вси чки те местности една следъ друга ; той вли за в ъ села и
градове и събира ж ителите, и имъ говори и ги съветва. Той е заобиколенъ
отъ хора, които н ем атъ друго желание освенъ това да ви д ятъ М акедония
автономна.
...Сърбите системно провеждатъ колонизаторство като устан о вяватъ въ М а
кедония населници отъ Стара Сърбия или откъм ъ унгарските граници. Ед н а
колония отъ този типъ бе съставена в ъ Кадрафаково, близо до Щ и п ъ . М е ст
ните ж ители протестираха. Н аселниците беха поканени да си отидатъ. Но
т е си останаха. Тогава О рганизацията бе заставена да действува. Е д н а нощь
неколцина четници заобиколиха новата колония и запалиха кж щ ите, кждето
ж ивееха населниците. н еко лко населници и жандари, които оказаха съпротива
беха убити. Т а ка свърш и сръбската колония ».

Предусещайки, че въ Македония могатъ да дойдатъ изненади,
самъ Пашичъ — създательтъ на Югославия — се опита да поправи
нйкакъ положението. Той изпрати своя доверенъ човекъ, депутата
Мита Димитриевичъ да потърси връзка съ македонските революци
онери. Александровъ не пожела да го срещне, но у п ъ л н о м о щ и за
това войводата Панчо Михайловъ. Срещата стана въ Кочанско, к ъ 
дето Димитриевичъ бе гостъ на околийската чета. Пледоарията му
се бе изчерпала въ кухи обещания за некакви корекции въ поведе
нието на административните органи, въ изтъкване добрите наме
рения на властьта относно стопанското повдигане на населението и
други поциобни тъмни, несигурни и дребни неща. Казаното отъ него
бе излишно доказателство, че отъ сръбските шовинисти не може
никога да се очаква нещо добро за Македония. Както любезно бе
приетъ, така любезно бе изпратенъ отъ четата на Панчо Михайловъ.
Хората, които въ Брегалнишката область, и особено въ гр. Щ ипъ,
се беха проявили като агитатори при изборите, или които беха пред126

ставили кандидатите за Парламента, бидоха подгонени отъ властите;
некой бити. Това стана причина да станатъ нелегални, да взематъ
оржжието тъкмо такива лица, които съ охота биха водили легална
обществена борба, ако тя бе позволена.
*
**
Понятни причини — и тукъ подчертавамъ — ме заставятъ да
избегвамъ доста подробности за лица, места и епизоди, отъ които и
сега поробительтъ може да се възползува въ вреда на нашия народъ.
Съ тая уговорка минавамъ къмъ кратки осветления за проявленията
на ВМ РО въ некой околии.
I СКО П С КИ Р ЕВ О Л Ю Ц И О Н ЕН Ъ

О КРЖ ГЪ :

1. Ц АРЕВО СЕЛСКА ОКОЛИЯ. Ржководни тела, както и мили
ция, сж създадени въ всички села на околията. Като войвода се явява
тамъ Стефанъ Караджата, родомъ отъ с. Пантелей, Кочанско. Малко
подиръ него временно за войвода минава Харалампи Златановъ,
познатъ подъ името „ Шаренъ Ампо ” , родомъ отъ с. Дулица въ
сжщата околия. Той е извънредно смелъ човекъ, но не достатъчно
търпеливъ и тактиченъ за войводска длъжность.
Мнозина нелегални излизатъ отъ тази околия. Некой действуватъ
и въ други райони, вънъ отъ своя роденъ край. В ъ приложение 17
сж ц;адени имена на загинали до м. августъ 1924 година борци, между
които влизатъ и тези отъ Царевоселско. Приложени сж некой све
дения за нелегални деятели, които и следъ тази дата сж продължили
борбата съ пушка на рамо 18. Следва приложение сжщо така и съ
сведения за некой сражения и други революционни акции, — докол
кото тукъ, въ самия текстъ, — не сж споменати 10. За техъ на времето
беха запазени по-подробни описания, отъ които сега сме лишени. За
читателите биха представлявали интересъ тези описания, съдържащи
много перипетии на борци и примери за твърццость и похватъ, отъ
които би могло да се взима и поука. Измежду изброените около шестдесеть сражения некой сж траели дълги часове.
Но всички тия сведения не сж пълни. Допълнително некога ще
требва да се събератъ подробности, особено около имената на борци,
пострадали хора, афери и сражения.
О тъ тази околия, както и отъ съседната й Кочанска, мнозина
милиционери участвуваха при известното превзимане на гр. Кюстендилъ презъ декемврий 1922 гоцщна.
2. КО ЧАН СКА ОКОЛИЯ може да се счита, съ развитата деятелность, като централна въ целата добре организирана область по до
лините на Брегалница, Струмешница, Лакавица, Злетовска река и
Пчиня. Лично Александровъ най-много тамъ е срещалъ селяни; самъ
ги е въвеждалъ въ тайното дело, самъ е държалъ нишките на изпли
таната мрежа; тамъ е причаквалъ и изпращалъ нелегални хора въ
разни посоки ; оттамъ е давалъ нареждания за другите райони.
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ГолЪмъ брой четници излЪзнаха отъ тая околия, мнозинството
отъ тЪхъ незаменими по смелость и предприемчивость. Тя разполага
ше! съ опитни куриери, за които преминаването презъ границата, макаръ да 6Ъ силно охранявана отъ войски, не представляваше особена
мжчнотия.
Следъ като околията б1ь целостно привлечена къмъ ВМ РО
и
представляваше нейна Крепость, броятъ на доброволцитЪ-четшщи' се
увеличаваше. При Тодора идваха и интелигентни хора съ образова
ние, които той отправяше за работа. Тамъ пристигна и Георги Атанасовъ, запасенъ подполковникъ отъ стара България, който стана
нелегаленъ следъ като въ централно кафене въ София 6 Ъ застрелялъ
двама души полицаи. Известно време се бЪ окривалъ въ българската
столица. Преди това опитваше да отиде като доброволецъ в ъ армията
на Кемалъ-Паша въ Мала-Азия. В ъ Кочанско отиде и Панчо Михайловъ отъ Щ ипъ, запасенъ поручикъ. Той бЪ чиновникъ въ мината
Перникъ; билъ въ лоши отношения съ началницит-Ь си; решава да
замине въ Македония. Тодоръ го назначава за войвода въ Кочанско.
Въпреки волята на ВМ РО да ги избягва, въ околията станаха
няколко сражения.
Кочанската чета е една измежду тЬзи, които често сж прздружавали нелегални лица и групи въ разни направления, когато сж отивали
до местоназначението имъ. При едно такова пжтуване за къмъ КриволашкитЪ височини, на пжть между Радовишъ и Щ ипъ — към ъ
Дълбока РЪка — четата б-fe срещнала съвсемъ случайно моя баща,
идващъ съ конь отъ Радовишъ. Разговаряли доста; сетне Панчо ми
писа новинитЪ, които 6Ъ чулъ.
Тая чета няколко пжти води бой съ сръбски банди и войска.
Презъ м. Юлий 1924 г., биейки се упорито срещу многобройна потера
къмъ с. Калиманци, четата изгуби петь души свои другари. Взелиятъ участие въ този неравенъ бой Д. Мещдровъ по следния начинъ
описва кървавата схватка, която е продължила почти цЬлъ день :
„ Почна къмъ десеть или единадеоеггь часа презъ деня. Още при
първия залпъ раниха нЪкои другари. Ние убиваме единъ отъ първитЪ
сърби, единъ пленихме. Добре, ама ние требваше да атакуваме на ед
но мЪсто. Б’Ьхме въ низко, требваше да вземемъ една височина. Така
и направихме. Продължи сражението до вечерьта. Преди да се стъмни
раниха още единъ отъ другарите, на Шаренъ Ампо братъ, Илия
Стойчевъ. Раненъ бЪше не много тежко, но не можеше да върви.
Когато настжпи мракъ, требваше да напуснемъ височината и да
пробиемъ обржча... Требваше да се раздЪлятъ двамата братя Илия
и Шаренъ Ампо. Ампо е по-старъ отъ Илия. Сражението не е прик
лючено. Настжпва трагедия : раздалата на двамата братя. Илия,
който е раненъ и не може да върви, по обичая на комититЪ требва
самъ (да си сложи край на живота. РазцЪлуваха се. На няколко
крачки изгърм^ два пжт 1и Илия съ пищола. Азъ вид'Ъхъ какъ се
търколи. Поехме. Чавдаръ вика :
— Напредъ ! Ти си познатъ на местото !
Требваше да вървя и тукъ напредъ. Следъ мене Мишо Наут-
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лията. По-скоро пълзимъ. Всичко това се разиграва светкавично. Азъ
вървя напредъ. Доближаваме се вече до обржча, който е непосред
ствено до насъ. Стрелятъ съ картечници на посоки. Вървимъ презъ
ситна гора, храсталакъ. Долепваме се до самитЯ тЯхъ, азъ, следъ
мене Наутлията и другитЯ. Довлича се до мене и самия Чавдаръ.
— Медаровъ, защо не вървишъ ? — пита ме шепнишкомъ.
— В ъ камънитЯ сж предъ мене — соча му съ пръстъ.
Той отстжпва да дава нареждане на другитЯ назадъ. Изваждамъ
последната си бомба и я хвърлямъ точно въ срЯдата имъ, тя изгър
мява и тЯ бЯгатъ ; съ залпъ ги разпръснахме ; минахме първия обржчъ. Отиваме на една много малка полянка, дето е оставенъ нЯкакъвъ окотгъ отъ войната, въ срЯдата. Внезапно, безъ да знамъ,
намЯрихъ се съвсемъ самъ въ окопа, кой знае какъ попаднахъ въ
дупката. Изминахме полянката ; сипе се градъ отъ куршуми. Влиза
ме въ горичката наново. Виждамъ нЯкой лежи по очи. Наближавамъ — Мишо Наутлията, цЯлъ въ кръвь. Знамъ, че носи чантата
съ архивата и паритЯ. Опитахъ се да му я откопча чантата, но
той я стисналъ така здраво ; оставамъ го, излизамъ на друга полянка,
натъквамъ се на Мишо НедЯлковъ, горкиятъ раненъ, шурти кръвь
отъ гърдитЯ му ; той се люшка като тгиянъ насамъ-натамъ. Презъ
това време единъ отъ другаритЯ, Сайко, го хваща подъ едната
мишница. В ъ този мигъ идва и Чавда)ръ, хваща го подъ другата
мишница. Мишо се моли :
— Панчо, убийте ме, Панчо !
Но Панчо и Сайко продължаватъ да го влЯкатъ, като му се
преплитатъ краката ту натамъ, ту насамъ. Той настоява да му се
откопчи пистолета и му се даде. Прави движение съ дЯсната ржка
да извади пистолета, но не може.
— Панчо, много здраве на майка ми.
И се свлЯче въ ржцетЯ имъ. БЯха паднали1 едновременно два
мата Мишовци. Азъ съобщавамъ на Чавдаръ, че и Мишо Наутлията
е убитъ.
—
—
—
—
—

Кжде е убитъ ?
Ей задъ насъ.
Моля ти се, вземи чантата.
Невъзможно, сърбитЯ сж при него.
Сайко, замини съ Медаровъ и вземете архивата.

Тръгваме. Но сърбитЯ сж вече при Мишо. Стрелятъ оттамъ.
Връщаме се обратно. Намираме ранения въ кръста Стоилъ Бичаклиевъ. Шурти му кръвь, обаче той продължава да стреля. Гледамъ
какъ се цели въ единъ сърбинъ и какъ сърбина се цели въ него.
Едновременно паднаха и двамата. Другъ сърбинъ доубива Стоила.
ОстаналитЯ продължаваме сражението. Ж арь отвсЯкжде. Шаренъ
Ампо припада, отъ жаль за брата си. Той остава, не ще да върви.
ТЯ много се обичаха, братята. Не знамъ какво става съ него. Все
по сжщия начинъ пробиваме и втория и третия обржчъ. Не пада
никой отъ насъ, слава Богу. Измъкнахме се. Вече е напълно нощь.
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Отдалечаваме се отъ местото на сражението по посока на северъ.
Минаваме Брегалница. Панчо казва :
— Погрижи се Медаровъ, за храна, капнали сме.
Вземамъ хлйбъ въ една кжща. Връщ амъ се на уговореното
место. Давамъ сигналъ, никой се не обажда. Втори, трети пжть.
Никой. Останахъ самичъкъ. Съмнува се вече. Не остава нищо друго
освенъ да търся спасение. Оставихъ храната на снопи, взехъ си
колкото за три-четири дни за мене. Чудехъ се кжде сж другарите.
Отидохъ въ една пещера. Спахъ почти целия день, необезпокояванъ
отъ никого. Никой не може да ме намери тукъ. Прекарахъ петь
дни, безъ да имамъ връзка, безъ и да се грижа да търся некого.
На шестия требваше да търся некаква връзка. Па не знаехъ и колко
сж убити. Отидохъ при единъ веренъ човекъ на организацията. Той
не можеше да ми даде точни сведения кои и колко сж убити. Не
знаеше кжде е четата на Чавдаръ. При него останахъ сжщия день ;
иощувахъ тукъ. Той имаше братъ четникъ и 1
в ъ сжщото сражение,
беше въ неизвестность. Той се много обезпокоява за брата си. На
другия день останахъ сжщо при него, като жъне просо въ гради
ната. По едно време той дойде пакъ при мене на муабетъ. Наблизу
до насъ има орехи. Шумоли се и падатъ орехи. Така продължава
доста време. Чудехме се кой може да бере орехи. Сигурно сж сър
бите !
— Я Христо, иди да видишъ ; ако сж сърби, нема, да се
връщашъ. Ако е нещо друго, ще се върнешъ веднага. Отиде и се
върна. Лицето му светнало.
— Какво. Христо ?
— Братъ ми и Ам по! Нематъ хлебъ отъ сражението. Ампо
пази съ пушка, а братъ ми чука орехи. Казахъ имъ, сега ще дойдатъ. Едва ходятъ.
По чудо сж се намерили Ефремъ Тасковъ и Ампо. Имаше при
мене достатъчно храна, имаше и за техъ. Нахраниха се. Събрахме
се трима. Най-опасното беше, че патрони немаме, малко сж.
Следъ неколко часа, при голема предпазливость, добрахме се
до верни селяни, отъ които взехме и малко патрони. Беше Илиндень.
Минаха неколко дни, всичко наблизо се беше поуспокоило отъ
сръбските потери. Азъ използувахъ това затишие, преоблекохъ се
въ селски дрехи и успехъ да прехвърля границата. Настанихъ се ка
то бежанецъ въ една полусрутена кжщ а въ Кюстендилъ. Още като
стигнахъ тамъ узнахъ, че приятели сж hihi сметали избити, даже
направили всички треби за насъ ; видехъ некролози. Голема и
приятна бе изненадата като се намёрихме съ стари познати. Повервали че съмъ загиналъ.*
*
Ч е тн и къ тъ Д им итъръ М едаровъ, заедно съ съселянина м у Харалам пи
Златан овъ (Ш а р е н ъ А м по) сж. наистина гордость за родното имъ село Дулица, Царевоселско. С ъвсем ъ м алка часть отъ своите преживелици дава той въ
р азказа си за Т. Александровъ. Много пж ти уча ствува въ сражения. П ри едно
отъ те х ъ бе раненъ в ъ устата; челю стите му с.®. били сковани ц ела седмица,
докато се е укр и валъ при верни хора въ селото си. У с п е в а да прехвърли
българската граница и тайно е опериранъ отъ проф. А л. Станиш евъ. Р а з к а з 
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Като районенъ войвода въ Кочанско бе Ефтимъ Ташовъ „ Пол
ски ” , човёкъ безъ образование, но съ удивителна интелигентноеть,
съобразителность и борческа воля. Той често се движеше съ Т.
Александровъ, следъ чиято смъртъ стана околийски войвода и съ
другаритй си записа примерни дела.
Измежду акциите на кочанските борци заслужава да отбележимъ две. Първата бе наказанието на Коце Шеретовъ отъ Щипъ.
Тоя човекъ бе избегалъ съ сръбските власти въ 1915 година, ко
гато българските войски заеха Македония ; отишелъ е въ Солунъ
и сетне, въ 1918 година се завръща и той като „ победитель ” .
Сръбската държава му дава за награда секретарь-бирнишка служба
(„ деловогя ” ) въ село Зърновци, Кочанско. И е продължавалъ да
се занимава съ ситни шпионства. Хора на организацията влизатъ въ
самата му канцелария, въ селото, и тамъ го убиватъ презъ 1924 г.
Още по-големъ ефектъ направи наказанието — на 3 юлий 1923 г.
— на известния ренегатъ Мите Соколарски, именуванъ „ Суджукаро ” . Нападнатъ бе посредъ белъ день на пазаря въ Виница, Ко
чанско, близо до полицейското управление. В ъ настъпилата сума
тоха, когато сж бегали въ разни посоки селяни, нападателите успеватъ да възседнатъ изоставени случайно коне и така се оттеглятъ отъ градчето. На излизане, въ полето, случайно срещатъ другъ
единъ предатель, по-маловаженъ отъ Суджукаро, който е бегалъ
изплашенъ. Ликвидирватъ и него и продължаватъ пжтя си къмъ
нелегалните другари.
В ъ връзка съ това наказание Централниятъ Комитетъ на ВМ РО
издаде следното осведомление-окржжно :
« Н а 30 юлий, пазаренъ день, в ъ с. Виница, Кочанско, всрЪдъ нЪколко
хиляди селяни надошли отъ Кочани, Щ и п ъ, Царево-село, М алешево, Кратово
и пр., бе убитъ в ъ 12.10 ч. съ няколко курш ум а отъ револверъ и р азкж сан ъ
отъ бомби, бандита-ренегатъ, на служ ба на сърбитЬ, М ите Суджукаро, отъ с.
Соколарци-Кочанско.
У б и ти ятъ злодеецъ е авторъ на множество грабежи, насилия и бандитски
действия както вър х у българи, така вър х у турци и власи в ъ М акедония презъ
годините отъ 1919 до 1921, подъ ръководството на С тоянъ М иш евъ и Славе
И вановъ, съ които делеш е п лячки те. Следъ това презъ 1921-1923 г. Судж укаро
и съучастн иц ите м у се поставиха, чр езъ посредничеството на федералистите
събрани около архитектъ Ю р уко въ, д-ръ А тан асо въ и кликата имъ, на пълно
разположение на « земеделското » правителство на Стамболийски, А л. Димитровъ, Рай ко Д аскаловъ, съ цель да унищ ожатъ, съ съгласието на сърбите,
ваш е ми, че професорътъ м у р азчекналъ челю стите безъ опойка и че болката
при това е била по-голема отколкото при раняването. С таниш евъ обичаше
понекога да прави операции надъ четници безъ опойка — за да изпиталъ
кур аж а имъ, както се изразяваш е. В ъ това сражение Ш а р ен ъ Ампо, следъ
многочасовия бой, се бе разнесълъ вър х у собствената си бомба; а тр етиятъ
имъ друтарь Дим. Клепковъ, отъ М алеш евско, загина въ сражението.
М едаровъ беш е безпределно веренъ на В М Р О . Х ар актер ътъ м у бе стоманенъ. Н е се спираше предъ опасности. Но бе и много буденъ, м акаръ да
бе едва свър ш и лъ основно училщ е; той можеше по македонските работи да
спори и съ образовани хора. Когато в ъ селото м у се установи комунистическа
власть, арестуваха го, но следъ като се бе укр и вал ъ нелегално повече отъ
две години. Н ап р ави л ъ е безуспеш енъ опитъ да се самоубие в ъ скопския
затворъ. По-късно е билъ застрелянъ. Много таки ва ю наци погубиха комуни
стите, в ъ угода на Белгр ад ъ.
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водителите на В М Р О и да разнищ атъ Организацията. Следъ като не успеха
да осъщ ествятъ плана си, « зем еделските » министри си послуж иха съ тая
банда за постигането на техни партийни цели в ъ Бъл гар и я. С ъ техното м ъл 
чаливо съгласие беха извърш ени грабежи, изнудвания и убийства вър х у не
винни граждани отъ областите Кю стенд илъ, София и П ловд ивъ и пр. По ср е
дата на 1923 г. членовете на та я банда се предадоха на сърбите, наети ш пи
они на правителството на краль Александъръ, на П аш и чъ. После М акедония
премина най-черните си дни. М ите Суджукаро, на чело на една група за пре
следване, действуваш е в ъ Кочанско и Царево-селско. И там ъ той свирепствуваш е толкова страхотно, че децата въ утробата на м айките трепереха.
Е т о ка къ стана убийството на този зве р ъ съ човеш ко лице : трима добро
волци да и зп ълн ятъ присждата, преоблечени като селяни и въо р ъж ени съ ре
волвери и бомби, отидоха в ъ с. Виница. Когато намерили Суджукаро, единиятъ
отъ те х ъ го е повалилъ съ 8 курш ума, а другите двама хвърлили бомбите,
които разкж сали телото на бандита. И зстрели те и бомбите предизвикали, го
лем а паника, всички се изпокрили, дю кяни, хотели и кж щ и се затворили. Во й 
ниците, ж андарите и сръбските агенти присж ствуващ и в ъ множество на па
заря, като истински « герои », вместо да прибегнатъ до оржжието, см етнали
по-уместно да м и слятъ за здравето си и се запж тили къ м ъ Щ и п ъ и Кочани.
Трим ата см ели синове на М акедония останали за половинъ ча съ господари на
положението.
Доволни, че изпълнили д ълга си и пеейки революционния македонски
марш ъ, се отдалечили отъ Виница. М алко следъ това избегнали шосето и из
чезнали, за да настигнатъ другарите си в ъ горите на П лачковиц а и да продълж а тъ борбата за свобода.
В М Р О съ окржжно № 776 отъ 2 т. м. съобщ ава, че Ц К дава на техния вой
вода и на см елчаците, които изпълниха присждата, следните отличия, съгласно чл. 2 и 3 отъ таблицата за възнаграж денията :
1) зн ачката на О рганизацията съ червено знаме,
2) единъ револверъ система П арабелъ ».

И другаде говоримъ за ренегатството на Мите Соколарски и
другарит-fe му. ТЯ се беха предали на сръбските власти, насърдчени
отъ управлението на Стамболийски въ България. Пръвъ замина за
предателската си мисия Стойчо Добревъ отъ Кумановеко, улесненъ
отъ софийската полиция. Белградъ му постави на разположение една
чета отъ бандити за тормозъ на българското население въ Македония.
В ъ Кумановско, Паланечко, Кратов ско, неговата банда не бе оста
вила нито едно село непоеетено. Съ влизането си събираше селяните,
предупреждаваше ги да не приематъ български чети и нанасяше
масовъ побой надъ всички мжже, често надъ жени и деца. Квар
тира и храна за бандата се вземаха безплатно отъ селяните. Задига
ха се кокошки, вълна, масло и каквото въобще харесваше и можеше
да носи всеки членъ отъ бандата. Посегателството върху жените
бе еднакво позволено. Споменатите околии бидоха по неколко пжти
обиколени отъ Стойчо Добревъ, все по сжщия начинъ. Неговата
за|д,ача бе изключително тая — да заплашва, да бие, да убива по
смелите българи. Тази служба бандата му изпълняваше редовно и
официално, както действуваха официално останалите сръбски дър
жавни учреждения, като поща, бирници, сждилища и пр. Отдавна бе
положено начало на тоя опециаленъ сръбски институтъ ; кждето
минеха неговите органи следите имъ се отбелезваха чрезъ осака
тявания, убийства, грабежи, чрезъ ридания и клетви. Така българ
ското правителство и сръбското беха изпроводили въ Македония
първия „ апостолъ ” на техното взаимно сближение.
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Когато при сърбите се озоваха разбитите въ Неврокоггско Григоръ Циклевъ, Ммгге Соколарски Суджукаро, Йорде Гърдовски,
Стоянъ Мишевъ и други, на всекиго отъ техъ сръбската власть
стъкми по една банда, въ която влизаха шпиони и всевъзможни
пропаднали типове, мнозина отъ които се наричаха федералисти,
т. е. искаха да кажатъ, че не сж изменници, а „ опозиция ” на ВМ РО.
На ©сека банда бе поверена по една околия, за да прокарва тамъ
програмата, прилагана що сега отъ Стойчо Добревъ. Жестокостьта
обаче, сега надмина всека представа. В ъ Брегалнишкия окржгъ би
доха избити десетки селяни, некой отъ които живи заравяни. В ъ
Кочане ко опожариха около триста селски кжщи. Впечатлението
всредъ народиата маса бе ужасяваще, поради факта, че като рене
гати действуваха неколко бивши македонски четници, които нёкога
сами беха заклевали за борба противъ сърбите сжщите селяни, които
днесъ подлагаха на изтезания тъкмо защото не сж изменили на да
дената клетва. Мъчителите познаваха лично почти всички селяни отъ
отредените имъ околии ; знаеха много тайни отъ миналото, знаеха
организационните скривалища и връзки ; насочваха ударите си без
погрешно срещу най-ценните българи. Никое крушение на народ
ните упования презъ войни и възстания не бе засегнало духа на
народа ни въ източна Македония тъй дълбоко, както появата на това
ренегатство. Настжпи смутъ, отвръщение и чувство на срамъ за
българското име ; и унижение предъ поробителя, когото до сега
само мразеха, но предъ когото и въ страданията си хората се чувствуваха горди. Намериха се смели селяни, които въ приежтетвие
на сръбски стражари възразяваха на ренегата Ст. Мишевъ : „ Не
те ли е срамъ Стояне ? Не беше ли ти, който ни донасяше пушките
и пропове|д|ваше да се боримъ до край ? Не беше ли ти, който ни
заклеваше никога да не издаваме народните тайни, а днесъ си станалъ потераджия ? че надъ насъ има единъ Богъ, който 'всичко
вижда... ” Имаше случаи, когато ренегатътъ за моментъ се е сепвалъ
и безъ да прибегва до насилие, опитвалъ се е бледъ и смутенъ, да
обяснява защо билъ тръгналъ по тоя пжть. Григоръ Циклевъ въ
много села се бе опитвалъ (да говори за предстояще „ югославянско
сближение” , за не каква федерация... Така, поробениятъ български
селянинъ узнаваше, че заради тая идея неговите ребра требва да
бждатъ изпочупени и че въ името на нея требва да се нарича
сърбинъ.
Чрезъ тая маневра властьта целеше да постига раздвоение
всредъ народа, а отъ друга страна очакваше да получи списъка на
онези лица, които искрено биха се определили като „ федератисти
за да може в ъ сгоденъ за нея моментъ и техъ да постави въ кле
щите си. За щастие, подобни федератисти не се намериха, т.е. не
можа да се създаде никаква мрежа „ за освобождение на Македония ”
чрезъ провокаторството на сръбската администрация, посредствомъ
ренегатите.
Ренегатите се проявиха главно въ Брегалнишкия окржгъ. Но не
кой отъ техъ, като Палйошъ, ое> подвизаваха и въ Гевгелийско. А
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Кръсто Льондевъ за кратко време послужи на сърбите въ Битолско.
Властьта създаде специално дружество, именувано „ Удруженйе
противъ бугарскихъ бандита ” , поставяйки начело Михаилъ Каламатиевъ и Стоянъ Мишевъ, съ централа въ Щ ипъ. Безкрайни сж
зулумитЪ на това „ Удруженйе ” противъ добрите българи въ някол
ко о^колии. Дете въ майка пропище — споредъ народния изразъ.
Заплахи, бой, обири, палене на кжщи, обезчестявания, убийства, за
равяне на живи хора, печене на хора до смърть (каквито случаи има
въ Кратовско) — всичко, което антибългарския бЪсъ на шовинистична Сърбия и злобата на 'пропаднали га опозорени предъ народа
си типове могатъ да измислятъ, бе приложено. Загинаха стотици
горди и твъ|рди български синове.
В ъ тая пъклена акция взе участие и известния Тодоръ Паница,
като изпрати свои другари въ самите терористически банди, оби
калящи отъ село на село, съ задача да измъчватъ и да убиватъ.
Чрезъ Паница връзка съ тия ренегати подържаше Димитъръ Влаховъ, представитель на третия комунистичеоки интернационалъ въ
Виена. Той пращаше даже печатни брошури до сръбските околийски
началници, които отъ своя страна ги предаваха на въпросните ре
негати, за да ги разпространяватъ гдето усп^ятъ, представлявайки
се предъ наивни хора за никаква „ адейна ” организация, работеща
„ въ полза на Македония ” . По-гол^мъ цинизъмъ и падение мъчно се
среща. Нашиятъ народъ въ Брегалнишката область сигурно и по
диръ сто години ще приказва за демоничната тройка КаламатиевъСтоянъ Мишевъ-сръбския жупанъ Добрица Матковичъ, и за т£хното „ Удруженйе ” . В ъ него насила заставяха да членуватъ почте
ните граждани 1и> много селяни, които въ душата си го презираха.
Т е беха длъжни да внасятъ и членски вноски тамъ. Чрезъ метотите
си за мжчения, организиранъ шпионажъ, безотговорните си дейст
вия, тая полицейска организация нема равна на себе си въ европей
ския континентъ. Зловещото й дело надделява надъ болшевишките
,, чеки ” , за които чютемъ толкова мрачни описания.
Ето какво писа за въпросното' ,, Удруженйе ” белградокиятъ
вестникъ „ П Р А В Д А ” отъ 24 юл1
ий 1924 г. по сведения отъ Прилепъ :
« Сам озваните членове на една О рганизация за борба срещ у Револю цион
ната Организация, защ ото такова е поне името, което т е си по ставятъ съ гор
дость, сж наводнили града, за да празд нуватъ единъ праздникъ ! Ходейки по
улиц ите т е не пропущ атъ да предизвикватъ м и нувачите и да се отд авать на
насилия надъ населението. П ривърж ениците на партии, които съ ста вятъ опо
зиция на П аш и чъ, сж заплаш ени съ смърть. Н ие молимъ ваш ето съдействие,
за да издигнете гласъ на протестъ срещ у дейностьта на те зи хора ».

А белградскиятъ вестникъ ,, Република ” отъ 27 юлий 1924 г.
по сжщия въпросъ пише :
« Отидете в ъ В ел есъ и по всички ж гли на улиц ите вие ще срещнете тж ж ни
фигури, които и зб егватъ да ви гледатъ отъ предпазливость. Заобикалящ ата
среда теж и така вър х у васъ, че вие чувствува те теж естьта на единъ товаръ
вър х у раменете си; и една враждебна атмосфера ви забикаля. Подозрение
то се носи около васъ и ви избегва. Никой не см ее да ви срещне, защото
вие сте см етан ъ за ш пионинъ или полицай, и вие не можете да намерите
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никой да ви придружи и зъ града. Убийства сж. извърш вани до центъра на
града. Населението е било изненадано презъ последните дни съ едно стран
но събитие. У лиц ите сж били ненадейно заети отъ хора въорж ж ени отъ глава
до пети и носещи надписи : « З а кр аля и отечеството ! ». т е сж дошли, да
организиратъ населението на града за борба срещу четите на революционна
та организация ! Ж и тел и те наблю даватъ съ страхъ уж аси те извърш вани отъ
тези хора посредъ день, които властите не обезпокояватъ. М еж ду главните
участници, населението е могло да познае, съ обичайното си добродушие,
прочути разбойници отъ турско време. Е то защо опасенията сж още поголеми, защото тези доказани разбойници нем атъ за цель друго, освенъ да
прикриятъ по-умело престжпленията си, подслонвайки се зад ъ една официална организация, за да продълж атъ своята дейность сега средъ день за
доброто на краля и родината ! ».

„ Београдске Новости ” отъ 16 декемврий 1924 г. печати след
ната телеграма, датирана отъ Скопйе :
« Неотдавна белградските вестници съобщиха, че в ъ околностите на с.
Зърновци (Брегалница-Щ ипъ) българ скиятъ войвода Бърльо билъ обесилъ
двама мирни граждани, обичани отъ населението. В ъ сжщ ность, като се сжди
отъ некой признаци — това разбойнишко дЬяние не е ни какъ работа на
Бърльо, а на Стоянъ М иш евъ, който го е извър ш илъ като отмжщение. Той
е на наш а служ ба и постоянно кръстосва и зъ Брегалниш кия окрж гъ ».

Властьта, обаче, не се интересуваше отъ писанията на вестни
ците. Нейната политика въ Македония бе именно1 насилието, за да
постигне основната задача на сръбската държава ■
— обезбългаряването на заграбените македонски околии, ако не се постигне посърбяването. Затова тя си послужи съ терористически банди още съ
стжшането си въ нашето отечество, точно както бе постжнила и
въ 1912 г. На лице сж протестни писания на сръбски вестници веднага
следъ първата световна война. Никакъ не е излишно тъкмо тукъ да
дадемъ некой извадоки отъ техъ.
„ Радничке Новине ” писа презъ януарий 1921 г. :
« О тъ десеть общини в ъ скопската околия селяните бегатъ уж асени отъ
терора на д ърж авните комити. Неописуеми насилия в ъ село Кож ле. С еляните
до кърви бити. Ед и н ъ отъ те х ъ е хвърленъ в ъ реката, отгдето сж го и зм ък
нали полум ъртавъ, и вкоченясалъ отъ зимния студъ. В ъ Катланово много бан
дити обирать и и зм ж чватъ селяните за това, че последните сж гласували за
комунистите. А ко не престане терора, отхвърляме все ка отговорность — на
родътъ е доведенъ до тежко отчаяние ». П ом ествайки тази телеграма вестн и кътъ прави тоя коментаръ : « Правителството и неговите органи продължав а тъ разбойническата и комитаджийска държ авна политика в ъ М акедония,
която бе осждена отъ народа чр езъ изборите. Щ е разпустнете ли веднага
чети те отъ бандити и комитаджии ? И скате ли м ирътъ в ъ М акедония ? И ли
ще продължи терора и насилието, което продълж ава да м ачка македонското
население ? Врем е е вече да се знае то ва».

Презъ мартъ 1921 г. вестникъ „ Република, ” писа:
« И з ъ ц ел а ю ж н а С ърбия долитатъ страш ни известия. Ц е л и села сж
подложени на грабеж ъ и пожаръ, а населението масово се избива. И з ъ цел а та область въ р л у ва тъ яничари, — в ъ каквито сж се обърнали наш ите
власти там ъ. Третиратъ се безмилостно и безъ това обезправените наш и гр аж 
дани и се л е е обилна кръвь.
З а да очисти ю ж н а С ърбия отъ бунтарски елементъ, който се я в я в а бла
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годарение на нашето ръждиво управление, м инистърътъ на вътр еш н и те ра
боти е изд алъ наредби, съ които цЪлото население е предоставено в ъ р ъц ете
на полицейските власти. И последния пъдарь може там ъ свободно да вилнее
и убива, безъ да има кой да м у държ и см е тка ».

Горнит-fe два отзива сж нарисували верно положението, но сж
пропустнали да отбележатъ, че изтезавания народъ е български.
Излизащиятъ въ Скопйе вестникъ „ Стара Сърбия ” писа презъ
мартъ 1922 година :
« С луж бата е занемарена, зако н ътъ остава м ъртва буква ; за неговото и з
пълнение никой не помисля. С ъ една дума, между населението в ъ тези
краищ а е зац ар увалъ нечуванъ и незапомненъ тероръ, та и най-обикновениятъ
гражданинъ в ъ чудо пита къ м ъ какво води това и к а к ъ в ъ ще м у бъд е
края ».

3. КРА Т О ВС КА ОКОЛИЯ. Още отъ първите месеци на (револю
ционното съзаклятие, чийто основи поставиха Груевъ и Делчевъ
презъ 1894 година, тая околия си спечели завидно место въ исто
рията на нашата освободителна борба. В ъ нея най-често пребива
ваше Дамянъ Груевъ следъ Илинденското възстание. 'Въ нейните
планински гънки ставаха 'конгресите на Скопския революционенъ
окржгъ. Тамъ минаваше най-краткия пжть (каналъ) за четите отъ
централна и западна Македония.
Още беха съ запазени сили мнозина селски деятели, които беха
дали клетва лично предъ Г руева или Развигорова за верность на
ВМ РО ; както и мнозина, които беха другарували съ легендарния
въ този край Атанасъ Бабата. Много повече отъ обикновенно човеш
ко име изразяваха за селата на Кратовско имена като Пано отъ с.
Неокази, Григоръ отъ с. Бучище, Теодоси Хаджията отъ с. Емирица, дедо Зао отъ с. Койково. Съ т£хъ и други като тЬхъ безза
ветно предании хора Александровъ започна въ 1920 година да орга
низира околията. В ъ неколко месеци тя бе, може да се каже, из
цяло стегната. И тукъ, както въ съседните околии1
, беха готови
селските чети, каналите, ржководните тела. Опитни куриери за
всички посоки не липсваха сжщо.
Не бе възможно и тукъ да се избегнатъ некой малки пре
стрелки и по-сериозни схватки съ сърбите. По правило, властите взи
маха поводъ отъ тия случки, за да се нахвърлятъ върху невин
ното население съ повече жестокость отъ обикновената.
4. Щ И П СКА ОКОЛИЯ. Христо Силяновъ, отличния иеторикъ ла
нашата освободителна борба презъ турския режимъ, определя като
седемь стълба на българщината въ Македония градовете Щ ипъ, Велесъ, Скопйе, Прилепъ, Битоля, Охридъ и Кукуш ъ. Следъ изгаря
нето на Кукуш ъ за цела източна Македония — считайки за източенъ
делъ областите на лево отъ Вардара — остава само единиятъ
стълбъ, градъ Щипъ. И въ отпора срещу новия поробитель, начи
ная отъ 1913 година, той достойно запази мисията, която му беха
определили първите наши апостоли на революционното дело, Груевъ
и Делчевъ. Центъръ на цйлата борба въ първия сръбски режимъ
бе тоя градъ и неговата околия. Дълбоки корени имаше тамъ ми-
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съльта за бунтъ срещу тиранията, а фанатично б'Ь и българското
национали о съзнание. Не ми е известно дали н'Ькой по-подробно е
описалъ развоя на революционното дЪло въ моя роденъ градъ. Ако
нЪщо въ настояще време ое пише на самото м'йсто, то ще е поло
жително изопачено, опоредъ както изисква денационализаторския
планъ на Б'Ьлградъ. В ъ духа на сж шия планъ виждаме днесъ да се
оспорва достовЪрностьта даже и на сведенията, които сж ни остави
ли редица македонски деятели отъ миналото въ форма на свои спо
мени. Разбира се, фалшификациите на потисника не1 ще могатъ да
заличатъ историческата истина. Считайки, че е отъ полза колкото
може повече данни да излЪзнатъ на яве за близкото минало на народа
ни, за неговит-Ь борби и стремления, смЪтнахъ, че не е съвсемъ излишно ако тукъ на кратно спомена поне имената на нЪкои отъ попроявенитЪ въ гр. Щ ипъ дейци отъ епохата на турския режимъ.
Заедно съ тов<а прилагамъ едно указание за връзката само на е/дна
улица, въ щипския кварталъ Ново-село, съ освободителната ни бор
ба ; но дължа да прибавя, че тмя данни не сж пълни, а даватъ онова,
което съмъ можалъ да си спомня. Приложенията20’21 могатъ да
подпомогнатъ донейде читателя, за да получи една представа отно
сително борчеството на Щ ипъ и неговата интимна връзка съ бъл
гарщината. А картината въ Щ ипъ едва ли съ н'Ьщо се различава
отъ тая въ много македонски градове и села.
Като първи подвизи следъ 1918 г. могатъ да се означатъ бяг
ствата на две големи групи затворници — едната отъ Щ ипъ, състоя-

ОтдЪление отъ Щ и п ската чета за О вче поле.

ща се отъ двадесеть и трима души, другата отъ близкото до него
Свети Николе. И двет'Ь групи б^ха главно бивши четници, които
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презъ първия сръбски режимъ сж действовали противъ робството.
Докато мнозина техни другари на 'време се беха укрили, тЯзи хора
било отъ немарливость, било поради други случайности, се озоваха
въ затвора. НЯкои отъ тЯхъ беха вече и осждени на дългогодишно
наказание, а други очакваха смъртьта си.
В ъ Щ ипъ групата успЯва въ течение на неколко седмици да
подкопае пода на голямата затворническа стая, служейки си съ
единъ щикъ отъ манлихера. Услужилъ имъ бе единъ местен ъ турчинъ, постжпилъ на сръбска стражарека служба. За щастие, дъсче
ния подъ се е издигалъ около две педи отъ земята, та е изитралъ
ролята на грамадна кутия, въ която 'внимателно е била наблъсквана
изкопаната пръсть. Когато отворътъ изподъ стената е направенъ,
затворниците се измъкватъ презъ нощьта на 9 августъ 1920 г., ми
навайки въ съседенъ частенъ дворъ. Некой отъ бегълците наново
постжшха въ четите на ВМРО.
В ъ Свети Николе пъкъ бягството е улеснено отъ немарливостьта на местната оргъбска полиция. Тя е оставила на вратата на зат
вора само е|динъ часови съ пушка. В ъ деня на едж> държавно
сръбско праздненство въ затвора наблюдението е било сведено до
минимумъ. Това именно използуватъ затворените бивши четници.
Предварително имъ е била доставена една кесийка съ червенъ пиперъ. По уговоренъ знакъ, както сж се разхождали въ двора, единъ
хвърля пиперъ въ очите на часовия, а други взимать пушката му ;
вратата е набързо разбита и всички се пръскатъ изъ улиците на
градчето, а отъ тамъ изъ равното Овче-ноле, кждето, обаче, всЯка
кжща имъ е позната, а изъ селата хората имъ предлагать госто
приемство. И тия бегълци намиратъ лесно революционните чети.
Впечатлението изъ целия край е отлично, т. е. съвсемъ неблагоприяно за сръбската власть. Голема олелия отъ преследване се съз
даде поради тия бегства въ околията. Само двама отъ избЯгалитЯ
бидоха заловени, единвдтъ отъ които — именуванъ Лисицата, родомъ отъ Радовишъ ■
— бе убитъ.
Подемането на новия отпоръ въ 1920 го|д:ина не се нуждаеше
въ Щ ипъ отъ никаква агитация. Тя бе извършена — споменахме
вече — и за цЬла Македония още еъ идването на сръбската власть.
Достатъчни беха неколко писма отъ Т. Александрова до автори
тетни лица въ града, за да се почне организирането. В ъ невероят
но бързо време то достигна нужните за новата борба размери ; така
че щипскиятъ войвода Иванъ Бърльо спокойно можеше, облеченъ
въ цивилни дрехи, съ файтонъ да влиза въ града, поздравлявайки
безгрижно сръбските часови при каменния мостъ на Брегалница.
Твърде скоро отъ Щ ипъ започнаха да постжпватъ пари въ ка
сата на ВМ РО . До известна степень тая дейность е започната съ
излишно пренебрежение към ъ бдителностьта на властите, почти как
то ставаше въ турския режимъ. Затова главниятъ касиеръ Моне
хаджи Кимовъ, членъ на доста видна фамилия отъ Ново-село, треб
ваше да избега. Общо взето, народътъ е помагалъ и нарично на
организацията. Само двама души отъ града, търговците Илия хаджи
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Ваоковъ и Михаилъ Каламатиевъ, не сж пожелали да внесатъ нищо.
Следъ нуждните увещания местните деятели сж прибягнали къмъ
наказанието имъ. Хаджи Васковъ е убитъ въ дома му, а Каламатиевъ
остава раненъ и предава на сръбските власти каквото е знаелъ,
поставяйки се въ пълна тЬхна услуга. Тая афера изпрати въ зат
вора група родолюбиви граждани, безъ да е доказана вина на никого
отъ тё х ъ .22
Измежду схватките и сраженията, които щипската чета е имала,
доста смути сърбите нападението върху едно техно отделение при
село Люботенъ, кждето паднаха надъ двадесеть души войници и тол
кова ранени. Начело на нападащата чета еж били Траянъ Кръстевъ
Лакавишки и Ха 1джи Григоръ хаджи Кимовъ. Между четниците се
е намиралъ и младия, наскоро поетжпилъ въ редовете на нелегал
ните, Величко Георгиевъ, познатъ по-сетне подъ името Владо Черноземски. Спасилите се сърби сж избягали къмъ Щипъ, оставпйки
няколко автоматични пушки и доста отъ мунициите си.
При друга засада къмъ Овче-поле бе убитъ единъ сръбски капитанъ и няколко войници.
Като сполучлива акция може да се вземе и задигането на вой
нишки (дрехи и пушки отъ казармата, улеснено чр(езъ приятелството
на единъ подофицеръ хърватинъ hi добре изведено съ участието на
малъкъ брой щипски еснафи, между които всеотдайно преданниятъ
на далото Ване Параспуровъ.
Главната задача на ВМ РО до смъртьта на Тодоръ Александровъ
би могла да се нарече организаторска, независимо, че се наложиха
известни нападения и неизбежно требваше да се приематъ некой
сражения.
Измежду нападенията най-гол^мъ шумъ повдигна ударътъ вър
ху сръбските колонисти въ село Кадрафаково, Щипско. Неговата
цель б^ да се спре по-нататъшното заселване на сърби отъ север
ните краища на Югославия, т е се установяваха върху земята, която
македонския селянинъ съ столетия бе обработвалъ почти безплатно,
като ратай при турските чифлици, и за чието притежание беха меч
тали цели наши поколения. Но пришелците биваха настанявани и
върху собствената земя на нашите селяни, като местните жители
биваха по този начинъ стеснявани. Ако тая колонизаторска политика
би продължила успешно, покрай всичките други злини за народа ни
отъ социално и икономическо естество, очертаваше се и промена на
националния образъ на страната. Презъ 1923 г. край с. Долно-Трогерци, Щипско, сърбите докараха 270 фамилии — всички сърби отъ
областите северно отъ р. Сава и Дунава.
Не само въ Щипско бе започната такава колонизация.
Съ цель да сърбизира скопокия окржгъ, сръбското правителство
е въвело практиката, отъ 1921 г., да настанява тамъ сръбски на
селници. На тези последните се раздаватъ земи и кжщи, които се
отнематъ отъ местните жители българи и турци.
За примеръ (даваме тукъ имената на селяните, на които е била
отнета часть отъ земята имъ. Така въ с. Черешево, Скопско, сръб
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ските власти сж отнели на сила : 15 хектара на Георги Димковъ,
16 на Атанасъ Соколовъ, 10 на Величко Соколовъ, 30 на Муаремъ
Дотчо, 10 на Илия Алти евеки, 3 на Цвятко Неделковъ, 10 на Илия
Христовъ, 5 на Стоянъ Ангеловъ, 5 на Ггаго Колевъ, 8 «а Мите Бодоевъ, 5 на Тома Неделковъ, 16 на Тома Ангелевски, 5 на Мите Пешевъ, 7 на Стоянъ Младеновъ, 5 на Йове Митревъ, б на Трайко
Атанасовъ, 5 на Велко Стояновъ, 8 на Ангелко Урушевъ, 6 на Велянъ
ЦвЪтковъ.
В ъ с. Маджари, сж били иззети земи на следните селяни : 20
хектара на Блажо Златковъ, 20 на Трифунъ Ангелковъ, 15 на Илия
Коеовалтевъ.
Сжщо сж били заграбени земи на селяните отъ Инджиково,
Арачиново, Билимбегово, Идризовю, Юрумлеръ, Кадиносело, Малино.
Ибраимово, Огнянци, Катланово.
Ограбените сж протестирали неколко пжти срещу тези посе
гателства върху техните имоти, но сръбските власти отъ Скопйе
сж ги предупредили, че рискуватъ по този начинъ да имъ бжде
отнето всичко и те самите да бждатъ изпратени въ Косово (Стара
Сърбия), ако не се иримирятъ.

Отделение отъ Щ и п ската чета за долината на Лакавица.
Н ай-лЪвиятъ е пом.-войводата Т р аян ъ К р ъ сте въ Л акавиш ки.
В то р и ятъ отъ лЪво е Влад о Черноземски

В ъ разгледания периодъ споменатата акция е сигурно единстве
ната, при която ВМ РО бе решила да бждатъ нападнати и хора, които
не сж се провинили съ нищо друго, освенъ туй, че еж дошли да
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отнимать земята на нашия селянинъ. Но тази акция бе предприета
следъ многократни предупрежения до сръбските власти — да не докарватъ въ Македония колонисти. Четата на Иванъ Бърльо, наброя
ваща къмъ двадесеть души, нападна внезапно Кадрафаково и на
истина внесе страхъ не само въ тая малка сръбска колония, но и
в'рр^дъ всички пришелци. Към ъ тридесеть души отъ колонистите
въ Кадрафаково беха ранени и убити. О тъ четата не загина никой,
тъй като изненадата е била пълна, а войска отъ Щ ипъ не е било
възможно да дойде бързо.
Всеки кол'онистъ знаеше занапредъ, че живота му е винаги въ
опасность. Към ъ това се прибавиха недоволствата отъ климата, и
особено отъ липсата на достатъчно вода изъ тези места — зло, съ
което нашиятъ народъ бе привикналъ. Цялото селско население бе
доволно отъ тази мерка на ВМ РО. Повечето отъ пришелците се
завърнаха тамъ, откждето беха дошли.
Като не можаха да заловятъ нито единъ отъ нападателите,
сръбските власти подкараха къмъ затвора мнозина невинни селяни.
Сждиха ги въ Щипъ, служейки си съ фалшиви свидетелства и на
сила наложени признания. Белградскиятъ вестникъ „ Правда ” изнесе,
че самиятъ защитникъ на оелянигге, сръбски адвокатъ, е казалъ въ
сжда : „ Тези, които вие сждите, сж невинни. Отговорностьта за
убийствата отъ Кадрафаково пада върху властите ” .
Независимо отъ всичко, единъ отъ „ обвинените ” бе осжденъ
на смърть, двама души на 20-годишенъ затворъ, а едно лице на 5
години затворъ. Осемь души селяни бидоха освободени, но следъ
много патила въ затвора.
Въпросниятъ адвокатъ имаше право да заяви, че отговорностьта
па1даше върху властите. Много пжти, както «казахме, те беха преду
преждавани, да не докарватъ колонисти сърби.
И по тая случка, както и за всички по-крупни прояви на ВМ РО,
се писа доста въ европейската и американска преса.
Познатиятъ надалече в ъ Македония войвода на Щипско бе Иванъ
Яневъ Бърльо отъ с. Горни Балванъ.
5.
КУМ АН О ВСКА ОКОЛИЯ. Добри корени хвана ВМ РО и въ тази
околия съ старо борческо минало. Създадоха се ржководни тела въ
града и селата. Околийски войвода бе Кръсто Лазаровъ, много тактиченъ, съ високъ моралъ. Той се ползуваше съ всеобщо уважение ;
запазилъ бе здрави лични връзки средъ населението още отъ турския
и първия режимъ. Немаше високо образование, но бе надаренъ съ
интелигентность, а имаше и твърде приятни отношения къмъ хората.
В ъ ВМ РО е почналъ да се проявява съ акции още въ 1902 год.
Една истинска жива легенда бе, и ще си остане, името на Кръсто
Лазаровъ, кумановския войвода ; легенда, каквато не- се среща така
често (даже въ средата на македонското революционно движение.
Бойните подвизи, борческата деятелность на Кръсто Кумановски мо
же да се сравнява само съ тази на единъ Апостолъ Енидже-Вардарски, на единъ Христо Чернопеевъ, Василъ Чакаларовъ. Съ тази раз
лика, че Кръсто можа да работи за Македония презъ много подълъгъ периодъ. Ако неговите спомени беха отпечатани, сигурно
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биха се чели като най-увлекателенъ романъ ; и множество българи
не биха повярвали, че въ тЯхната срЯда е живЯлъ подобенъ герой
— колкото недостижимъ по храбрость и преданость, толкова самозаличенъ по скромность.
К ъм ъ четиридесеть и седемь сражения 6Я изнесълъ Кръсто, про
тивъ турци и сърби ; половината отъ тЯхъ сж траяли надъ десеть
часа всЯко. Едва ли и следъ петдесеть години ще бжде забравено осо
бено сражението му презъ първия сръбски режимъ въ мЯстностьта
„ Орловецъ” , Кумановско; разкрита въ една пещера, неговата чета
се брани юнашки цЯли три дни ; мнозинството четници загиватъ ;
по чудо и този пжть се 6Я спасилъ войводата съ двама другари.
Заслужено презъ втората свЯтовна война хиляди селяни чествуваха
Кръсто точно въ тази местность. Неговата революционна дейность
продължи и подиръ първата свЯтовна война ; нови сражения води
той противъ сръбскитЯ потери и войски. БЯше членъ въ Окржжния
Комитетъ на Скопския революционенъ окржгъ. Възпиталъ 6Я четни
ци, които му съперничеха по храбрость ; единъ измежду тЯхъ 6 Я и
ЦвЯтанъ Спасовъ, оставилъ сжщо голЯмо име въ Кумановско и Кратовско, загиналъ следъ ожесточена петнадесеть-часова борба съ
сърбитЯ.
Кръсто 6Я отъ с. Конюхъ, Кумановска околия. Стжпилъ е въ редоветЯ на ВМ РО къмъ 1900 година. Като младъ борецъ е премахналъ
водача на сръбската пропаганда въ гр. Куманово — събитие, което
на времето си стана известно въ цЯла Македония. Това 6 Я въ 1905 г.,
когато Кръсто 6Я четникъ въ четата на Коста Нунковъ. Преди това
и по-късно е четникувалъ при други войводи1
. Преди „ Хуриета ” е
вече войвода въ Кумановско и като такъвъ бива дочаканъ отъ турскитЯ власти и народа, когато четитЯ се легализираха. При отпочналата борба срещу Турция той е пакъ нелегаленъ, до балканската
война, при която четата му принася доста услуги. Презъ цЯлия пръвъ
сръбски режимъ, отъ 1913 до 1915 г., е нелегаленъ, съ чета въ по
робена Македония. Нелегаленъ е — както казахме — и подиръ 1918 г.
Борилъ се е въ разни околии на Македония, не само въ Кумановско.
Следъ 1941 г. се е прибралъ въ родната си околия, съ надежда
старинитЯ си да прекара между народа, 'комуто 6 Я посветилъ живюта и всичкитЯ си сили. В ъ края на 1944 г. титовата власть го за
дига и изчезва безследно. Съмнение нЯма, че въ случая сръбската
пропаганда* си отмжщава на Кръсто заради неговата знаменита бор
ба противъ нея, водена години подъ редъ.
Неговото легендарно име ще живЯе дълго въ преданията на на
рода. А историята на нашето движение ще му отдЯли достойно мЯсто,
за да четатъ поколЯнията и укрепватъ националната си гордость
чрезъ подвизитЯ, вЯрата и преданостьта на Кръсто към ъ нацията
и свободата й. Този българинъ 6Я изваянъ сЯкашъ отъ гранитъ ;
*
Ц Ъ лата дейность на сръбското държ авно четничество, или на сръбски
т е консули въ М акедония, бидейки проявление на страниченъ факторъ, който
нЪмаше нищо общо съ българското население в ъ страната, бе означавана съ
дум ата пропаганда.
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Кръсто Лазаровъ, кумановски войвода.

Л азаръ Велковъ Дивлянски, скопски войвода.

неговиятъ духъ, скромность и себеотрицание бЯха апостолски ; не
напраздно народната маса го обожаваше.
На 5 августъ 1924 г. загина ЦвЯтанъ Спасовъ, войвода, отъ с.
Орашсцъ, сжщата околия. Той 6Я наистина извънредно храбъръ чо
вЯкъ. Покрай участието му въ по-малки схватки, далъ 6Я на сръбскитЯ потери три знаменити сражения въ Кратовско ; въ две отъ
тЯхъ, при селата Нежилово и Тополово, участвуваха много сръбски
войници, стражари и членове на специалнитЯ държавни банди. Отдав
на противникътъ не 6Я принуждаванъ да си послужи и съ топове
срещу една чета въ тЯзи краища. Това се 6Я случвало въ турско
време срещу войводата Атанасъ Бабата, а по^късно при първия
сръбски режимъ срещу Кръсто Лазаровъ. Сега войската прибЯгна
до артилерия противъ ЦвЯтанъ Спасовъ и другаритЯ му, които заедно
съ него геройски загинаха въ боя, продължилъ повече отъ двадесеть и четири часа.
Четата е била открита край село Тополовикъ, Кратовско, на 4
августъ, надвечерь. Състояла се е отъ 21 души. Следващата утринь
е била забиколена на върха „ Борса ” . Сражението е почнало дос
та рано. НападателитЯ били редовни войски, жандари и банди за прес
ледването на революционеритЯ. ТЯ направили нЯколко опита да измЯстятъ четата, но безрезултатно. СърбитЯ тогава прибЯгнали до
единъ варварски методъ : наредили на първата линия селяни отъ
околноститЯ, които да имъ служатъ като щитъ. ВъпрЯки голЯмото
число нападатели, къмъ 2 000 души, въпрЯки дъжда отъ олово —
отъ картечницитЯ, революционеритЯ, закрити задъ скал-итЯ, продъл
жавали да противостоять хвърляйки бомби; за голЯма изненада на
сърбитЯ, отбиваха атакитЯ имъ. Сражението продължило по този
начинъ до слеЦгь обЯдъ на 5 августъ, безъ четницитЯ да дадатъ ни
то една загуба.
Сръбскиятъ командантъ тогава заповЯдалъ да се прибЯгне до
артилерията, и първиятъ изстрелъ започналъ в ъ 6 часа вечерьта,
при последната атака : една вихрушка отъ картечни и топовни грана
ти. МакедонскитЯ революционери не престанали да пЯятъ. При тази
атака пада първата жертва отъ четницитЯ. Идва нощьта. Картечни
цитЯ млъкнали. Тогава четницитЯ се дигнали, за да си отворятъ пжть,
въ кржга, който ги заобикалялъ. В ъ суматохата доста отъ селянитЯ,
коигго се намирали -между сърбитЯ и революционеритЯ, паднали уби
ти. Но въпрЯки куршумитЯ четата успЯла да скжса кордона и да
си отвори пжть, оставайки на бойното поле двама убити — войво
дата ЦвЯтанъ Спасовъ, който, тежко раненъ, се самоубилъ, четника
В. Ананиевъ и четирима тежко ранени.
СърбитЯ, които представиха битката тенденциозно, имали 25
убити и множество ранени, между коигго кома-нданта. Между селя
нитЯ сж паднали и ранени петдесеть души, въ голЯма часть улучени
отъ самитЯ сърби при нощната контра-атака.
В ъ последвали схватки загиватъ и други отъ четата.
б.
СКО ПСКА ОКОЛИЯ. Организирането тамъ почна стария вой
вода Лазаръ Велковъ отъ с. Дивля, добре запознатъ съ селата още
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отъ турския режимъ и първото сръбско владичество. Той води ня
колко сражения. Съ него беха заминали къмъ западна Македония
Илия Кушевъ, опредйленъ за войвода на Велешко, Любомиръ Весовъ,
опредЪленъ за войвода въ Крушевско и Петъръ Шандановъ отъ
Охридъ който щеше да остане съ Лазера, ако не заминеше съ некого
отъ споменатитй двама млади войводи. 'Въ случайна престрелка съ
сърбите Шандановъ бе раненъ въ петата и се завърна.
Като секретарь на Лазаръ Дивлянски бе въ 1924 година Петъръ
Станчевъ отъ София, отдаденъ отъ младини на македонското дви
жение. Неколко месеци обикаляха заедно въ Скопско, до загиването
на Т. Александровъ. Създали беха добри връзки и въ градъ Скопйе.
В ъ Скопско действуваше и войводата Величко Веляновъ отъ се
ло Црешово. Той бе попадналъ въ сръбския затворъ следъ първата
голема война. Но е|дна надвечерь, когато е билъ каранъ отъ сръбски
стражари, заедно съ други затворници, да носи вода отъ близка
чешма, уопелъ да избега. Става нелегаленъ и наскоро внесе страхъ
въ средата на сръбските пришелци изъ Скопско, като секретарьбирници, кметове и прочее. На неколко места презъ деня влёзна съ
другарите си въ селата, наказвайки проявените съ зло към ъ народа
сръбски „ деловогьи ” и кметове. Некой сж били избити въ самите
имъ общински канцеларии. Величко доживе да види за втори пжть
пропастьта на Сърбия, презъ втората световна война, и се помина
докато Скопйе бе още заето отъ българските власти.
Макаръ напълно неграмотенъ човйкъ, Величко бе интересенъ
съ некой съвсемъ оригинални негови черти. Правеше впечатление съ
едрата си фигура и съвсемъ тихия си гласъ. Речникътъ му бе доста
бе)денъ, но често неочаквани негови изрази се цитираха съ любопит
ство и веселость въ нашата среда. В ъ това отношение съперничеше на
Бърльо, който при всеки разговаръ будеше очудване и искренъ
смёхъ. Величко се обръщаше къмъ всички съ думата „ Сладъкъ ” .
Еднажъ въ България се намериха заедно неколцина отъ четни
ците му, всички скромни hi мълчаливи хора. Той сметна за дългъ да
имъ даде съвети. Произнесе неколко фрази на скопски диалектъ
и бързо завърши наставлението : ,, Тука требе да си траеме, да бидеме като завалии*... ” . Мисъльта му бе, че държанието на другарите
му не бива да пада въ ничии очи и да бжде наРнкоректно. Но думата
„ завалии ” на турски значи точно „ нещастници ” . И затова лаконическата му инструкция бързо се разнесе между нашите борци ; често
бе повтаряна и полувесело, полусериозно се изтъкваше, като найсполучива препоржка за техното държание всредъ обществото.
Между хората, които въ Скопйе подържаха тайни връзки съ
ВМ РО бе и Спиро Китинчевъ ; по едно време той влизаше и въ око
лийския революционенъ комитетъ. Той е познатъ гражданинъ, училъ
въ българската гимназия въ Солунъ, а следъ това въ Швейцария.
По-късно бе кметъ на града. Той имаше значителни връзки съ на
селението. Умре като затворникъ при комунистическия режимъ въ
* « За вал и я » на турски значи « нещ астникъ ».
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Кум ан овска и скопска нелегални групи. В ъ срЪдата на първия редъ е скопския
войвода Величко Веляновъ. В ъ първия редъ отъ лЯво, съ пуш ка върху
коленете, е П етър ъ С тан чевъ; до него въ дЪсно е Кр ъсто Л азаровъ.

П алан ечка чета.

Югославия, вследствие на непосилна, наложена работа и други тер
зания.
7. КРИВО-ПАЛАНЕЧКА ОКОЛИЯ разви значителна революци
онна 'работа. И тамъ се дадоха няколко сражения, а биваха напад
нати и сръбски жандармерийски и други обекти. Войводата Стоянъ
Лековъ Царо, родомъ отъ Кратово, падна убитъ въ борба срещу
сръбска потера на Великдень 1924 година. Заслужилъ куриеръ бё
стария Серафимъ, ако се не лъжа отъ село Дурачка-рЪка.
8 . В ЕЛ Е Ш К А ОКОЛИЯ. Освенъ Илия Кушевъ, като войводи ра
ботиха Гьошо Чолаковъ и Никола Пановъ, и двамата велешани. Сет
не като войвода се озова тамъ Стефанъ Петковъ Сиркето отъ градъ
Чирпанъ (стара 'България), който се 6Ъ запозналъ съ околията по
време на първата световна воина.
Та'мъ действ уваше и Никола Гули, синъ на легендарния Пито
Гули, героя на Крушево отъ времето на Илинденското възстание.
Младиятъ Никола 6Ъ неукротимо смЪлъ и предприемчивъ. Извършилъ б£ въ София акция противъ единъ разколникъ. По-нататъкъ
ще стане дума за бягството му отъ затвора. Въпреки изричните
нареждания да действува внимателно, той се водеше по своя темпераментъ и търсеше рисковете. Преобличалъ се е като цивиленъ,
взималъ влаковете и отивалъ два-три пжти изъ други градове на
Македония. Единъ пжть 6Ъ посетилъ и БЪлградъ, а другъ пжть се
6t явилъ въ Загребъ, кждето устгЬлъ да поприказва съ Стйепанъ
Радичъ, хърватския водачъ, ангажиранъ по това време въ голяма
борба срещу сръбския централизъмъ въ държавата. Гули бЪ писалъ
писмо до рж'ководството на ВМ РО за тазвд си среща. При едно по
добно пжтуване съ влакъ изъ Сърбия, презъ лотото на 1924 г.,
билъ е изненаданъ о тъ тайните полицаи и внезапно заловенъ, преди
да е усп'Ьлъ ща се докосне до оржжието си. Следъ доста страдания
въ сръбските тъмници е билъ погубенъ.
Съ сигурность се знае, че затворникътъ е билъ подложенъ ме
сеци наредъ на жестоки физически и морални тегла, за да му се изтръгнатъ признания, отъ които сръбскитЪ власти сж се нуждаели
за да извършатъ нови арести въ Македония. Вейка нощь Гулевъ е
билъ подлаганъ на страшни изтезания, но той е отговарялъ само :
„ Убийте ме, не знамъ нищо, нЪма да кажа нищо. Азъ съмъ синъ на
Пито Гулевль ” . СръбскитЬ власти не сж съобщили никому нито за
ареста му, нито за мжченическата му смърть.
Никола б£ свършилъ ооновното си образование въ родния си
градъ, а гимназия въ София.
Илия Кушевъ загина на 29 ноемврий 1922 г. при с. Ерлевци, Велешко, по много трагичснъ начинъ. Съ него бЪха Иванъ Гьошевъ отъ
с. Крайница и Мане Кратовеки>, сжщо дългогодишенъ четникъ, както
и четирма турци. Последните бЪха станали нелегални следъ като сж
се провинили предъ сръбската власть. Кушевъ ги прибра въ своята
чета. Подмамени съ обещание да бждатъ опростени, а вероятно и съ
изгледа да бждатъ богато възнаградени, четницит-Ь-турци измушкали
свирепо тримата си другари българи, когато сж спали въ една воде
ница. Четирмата предатели се казваха Асанъ Али, Сюлейманъ Алихи,
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Акимъ Алихи и Асанъ Хюсеинъ; имената имъ изнесе и белградския
веетникъ ,, Политика ” отъ 23 декемврий с. г. Кушевъ 6Я много сертозенъ човЯкъ, високо културенъ, съ поетически дарби. Притежа
ваше силна воля. В ъ негово лице нашето отечество изгуби положително
единъ обещаващъ борецъ, съ качества за 'водачество. Свършилъ 6Я
солунската българска реална гимназия. Следъ 1913 година заминава
за България, кждето го заварва мобилизацията въ 1915 година. Като
поручикъ отъ българската армия е участвувалъ !въ течение на цЯлата
първа свЯтовна война. Илия 6Я синъ на Бано Кушевъ, авторитетенъ
български общественикъ, убитъ отъ турцитЯ въ родния му градъ
преди 1912 година. Чичото на Илия, д-ръ Петъръ Кушевъ, е сжщо
познатъ деецъ въ Македония, другаръ на Тодоръ Лазаровъ, и съ него
заедно пращанъ на заточение въ Мала-Азия.
В ъ своята кратка автобиография Христо Матовъ* казва, че при
воденето на обществената и революционна борба следъ Хуриета, той
е билъ еъ честа връзка съ д-ръ Петъръ Кушевъ. Това свидетелство
прибавя още нЯщо къмъ общата заслуга на фамилията Кушеви, коя
то е измежду най-изтъкнатитЯ, отличили се еъ дейность и жерггви за
свободата на Македония. ВсичкитЯ hi членове бЯха съ високо образо
вание. Д-ръ Кушевъ ми е казвалъ, че е следвалъ медицина по настоя
ване на Дамянъ Груевъ, за да може легално да се установи на прак
тика въ Велесъ. Наистина, въ качеството си на лекарь той е извършилъ въ града и околията много ценна революционна работа.
Най-младиятъ загиналъ борецъ отъ фамилията 6Я Тодоръ
Кушевъ, студентъ и членъ на дружество „ Вардаръ ” ; за него ще
стане дума по-късно.
Известието за трагичния край на Илия получихъ като се криехъ
въ таванската стая на единъ бившъ учитель и борецъ отъ Гевгелийско, емигрантъ въ София. НЯмахъ желание да споделя еъ никого нови
ната и мжката, която ме потискаше. Миниатюрната стаичка ми
се струваше въ тозад моментъ като клетка. Не ми се искаше да
вЯрвамъ, че е угасналъ пламъкътъ, който обещаваше да стопли съ
надежди будния велешки край, а трептенията му да се почувствуватъ
и въ по-далечни околии. И днесъ, пишейки тЯзи редове, нахлуватъ въ
паметьта ми редица картини отъ солунското ми ученичество, когато
виждахъ Илия всЯки день изъ двора на гимназията и салонитЯ на
пансиона ни. Намирахъ го понЯкога уединенъ да пише нЯщ о;
чувствувахъ неговото притеснение и изненада въ такива случаи.
В ъ поробена Македония Илия замина изпълненъ еъ вЯра, оптимизъмъ за бждещето и готовъ за всЯка борба, Тръгваха заедно еъ
Любомиръ Весовъ. Екипировката имъ изпратихме чрезъ споменатия
другаде кукушанецъ „ Тарасъ Булба ” , но пушкитЯ трЯбваше да получатъ при вЯрни хора край границата, при Малешевеко. О тъ ГорнаДжумая нататъкъ имъ услужваше тайно Иванъ Караджовъ, нЯкогашниятъ учитель по музика въ Солунската българска девическа гимна*
Христо М атовъ, отъ Струга, е най-проницателния идеологъ на В М Р О
презъ тур ския режимъ. Б и ва л ъ е задграниченъ представитель на организа
цията.
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Илия Кушевъ, велешки войвода.

Н икола Пито Гул евъ .

зия, когото циобре помнеше и Кушевъ. Единственото писмо, което получихъ отъ техъ, бе писано нейде къмъ Брегалница. Хвалеха се отъ
четницит-Ь, които ги съпровождали и отъ организирания народъ.
Пишеха и шеги, пуокани срйдъ групата имъ. Правмха и едно оплакване
срещу Караджовъ, когото наричаха чудакъ. Следъ като минали гра
ницата установили, че никой не е взелъ смазка за оржжието. По ку
риера Мише Босото, малешевецъ, писали до Иванъ Караджовъ да имъ
изпрати няколко кутийки смазка докато още не сж се отдалечили. За
тЪхна изненада, вместо очакваното, получили писмо съ съветъ, че
лесно могли да си приготвятъ смазка като сварятъ кокалите на нЪкоя
овца. Добриятъ и кристаленъ патриотъ Караджовъ се е задоволилъ
само съ съвета, безъ да имъ обясни, че за момента не е ималъ на ржка
смазка.
И двамата стигнаха сполучливо до районите си и започнаха ра
бота. Не ттолучихъ друго известие подиръ първото имъ писмо, освенъ
скръбните съобщения, че сж загинали единъ следъ другъ.
Следъ предателството съ Кушевъ сръбските власти арестуваха
не^олко десетки селяни изъ велешките села.
Стефанъ Петковъ Сиркето е роденъ презъ 1868 година въ гр.
Чирпанъ. Напускайки Велесъ презъ 1918 той се обръща къмъ велешани съ думите : „ Азъ пакъ ще бжда между васъ, за да се боря сре
щу поробителя ” . Той считаше1Велесъ като вторъ свой роденъ градъ.
Близо три години се е движилъ изъ велешка околия, най-често преоблеченъ като селянинъ, а понекога и като просякъ. Поради големо
физическо изтощение заболе и се помина презъ 1926 година.
Изброените до тукъ околии, включително Тетовско, влизатъ въ
Скопския революционенъ окржгъ, опоредъ разпределението, което бе
въ сила за ВМ РО отъ турския режимъ.
9.
Т ЕТ О В С К А ОКОЛИЯ. По специални нейни съображения ВМ РО
се въздържаше да създава по-широка организация тамъ. Но една
малка революционна група обикаляше; тя обхвана доста верни хора
отъ различни села въ ограничена по размеръ мрежа. Войвода бе
Запро Зафировъ.
П С Т РУ М И Ш К И , С О ЛУН С КИ , С Ъ РС К И И БИ ТО Л С КИ
РЕВО Л Ю Ц И О Н Н И О КРЖ ЗИ :

10.
С Т РУ М И Ш КА ОКОЛИЯ. Първите нелегални лица въ та
околия се появяватъ въ 1920 година. А към ъ есеньта на следващата
година всички села знаятъ, че ВМ РО събира и парични налози за
борбата. До голема степень селата сж организирани вече, но като найпроявени по това време сж Куклишъ, Билотино и Дървошъ. Ржководии
тела и селска милиция има навсекжде. Презъ 1922 година целата
околия може да се смета привлечена въ ВМ РО, следъ появяването на
която въ Струмишко не остана поменъ отъ единичните необуздани
лица, които следъ военната катастрофа въ 1918 година се беха отдали
на обири.
Но единични предатели се опитватъ да спъватъ организирането.
Такъвъ е случая съ Атанасъ Замбаковъ, отъ с. Бооиитово. Подмамвай-
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ки четири-петь души свои познати отъ други села, започва да услужва
на сръбската полиция съ издаване па тайнитЯ, които е узналъ. Презъ
мЯсецъ септември 1922 година е билъ заловенъ и наказанъ предъ соб
ствената му кжща, на двадесетина метра отъ полицейския участъкъ.
Още къмъ края на 1921 гощдона влаетьта 6 Я създала контра-че
та, водена отъ сръбски полицаи. РЯдко нЯкой мЯстенъ човЯкъ вли
заше въ тая група, като напримЯръ Василъ Анчевъ отъ с. Смоларе,
чийто баща е билъ наказанъ отъ ВМ РО презъ турския режимъ задето
искалъ да прокарва гъркоманство. Такъвъ 6 Я и Христо Джолевъ отъ
с. Моноспитово, който се 6 Я предалъ на сърбитЯ. Околийската чета на
Георги Въндевъ скоро се справи съ подобни сръбски орждия.
Презъ октомври 1922 година е било извършено нападение надъ
ренегата Иванъ Палйошъ въ Струмица.
Премахнатъ е билъ и шпионина Костаки отъ Колешино. Но него
виятъ братъ Туш о се показа но-голЯмъ ренегатъ; издава на сърби
тЯ доста работи. О тъ страхъ, обаче, предъ ВМ РО , преселилъ се въ
града. Тамъ градската милиция, ржководена отъ Арсо Куюмджиевъ
и Василъ Пандовъ, успЯва да го унищожи по шосето Струмица —
Попчево. Неговото предателство създава голЯма афера, поради която
мнозина отъ хората на организацията бЯгатъ къмъ България. Раз
крития ставатъ въ нЯколко села. Но Дървошъ и други вЯрни села не
сж засЯгнати. Като най-голЯмъ ренегатъ въ 1923 година се очертава
Илия Кацарски отъ село Босилово. Съперничи му Панчо отъ село Габ
рово. Ржко!во1д|ст1вото въ града и въ доста села оставатъ неразкрити.
Войската и полицията предприематъ презъ 1923 година масови
побоища и арести, при които сж засЯгнати повече отъ хиляда и петстотинъ души. Сръбската полиция убива Мито Ристомановъ отъ се
ло Ново-село и Стоянъ Бъмкаловъ отъ с. Моноспитово. НЯколко стотинъ души забЯгватъ и ставатъ нелегални.
Презъ месецъ априлъ 1923 година сърбитЯ бЯха струпали доста
войска въ Струмишко. Получи» се впечатление, че този край наново
се окупирва военно отъ страна на Сърбия. Тормозътъ надъ набелЯзани граждани и селяни се засилва*. Но и нелегалнитЯ борци на
ВМ РО действуватъ енергично. ТЯ наказватъ Пандо отъ Куклишъ,
кмета на с. Нова-махла, Стоянъ Грънчаровъ отъ с. Босилово, Пеце
отъ Колешино.
Измежду избЯгалитЯ презъ м. май сжщата година се създава
отдЯлна чета съ началникъ Илия Трайковъ отъ с. Барбарево, до
тогава войвода на милицията въ родното му село. Като четници съ
нето оставатъ Панделия Стояновъ отъ сжщото село и други. Често
пжти за база е използувано Моноопитовското блато.
Към ъ село Костурино се подвизава отдЯлна нелегална група.
В ъ тази область минаватъ каналитЯ за Дойранско и Гевгелийско.
Четата на Георги Въндевъ обикаля изъ цЯлата околия. Тя има
*
И сръбската преса призна поне часть отъ гЬ зи насилия. Така, в-къ
« Београдске Новости » отъ 16 Декемврий 1923 г. съобщи, че въ района на струм иш кия еж дъ имало арестувани 250 душ и отъ Струмиш ко, 40-60 душ и отъ
М алеш евско, 107 душ и отъ Дойранско и 20 - 30 душ и отъ Радовиш ко.

148

различенъ съставъ ; често стига до тридесеть души, но обикновенно
къмъ двадесеть. Наскоро отделните нелегални групи се съединяватъ
съ околийската, въ обща чета.

Струмиш ка чета. Н а първия редъ въ средата войводата Георги Вънд евъ.

Въндевъ е роденъ въ с. Лесково, Гевгелийско, презъ 1889 го
дина. Синъ е на популярния старъ войвода Въндо, който се е движилъ въ Солунско. Още на 16 годишна възрасть Георги влиза въ
редоветй на революционната организация, като четникъ при войво
дата Щерю Юнака. Сетне е станалъ секретарь въ четата на баща
си. Презъ 1913 година е затворенъ отъ гърците и осжденъ на смърггь,
но е билъ спасенъ отъ директора на солунския затворъ. Следъ из
лизането му отъ затвора стана нелегаленъ. Войвода в ъ Струмишко
е веднага следъ първата световна война.
Стариятъ Въндо, бащата на Георги, е (рюденъ презъ 1858 година
въ сжщото село. Отровенъ е отъ гърците презъ 1917 година въ
солунския затворъ. Взелъ е живо участие при схватките между
българските войски и гръцките въ градъ Солунъ, по време на меж
дусъюзническата война, въ 1913 година. Билъ е куриеръ на ВМ РО
отъ 1898 година; сетне е четникъ съ Иванъ Карасулията и Апостолъ Петковъ. Като войвода е обикалялъ и въ Енидже-Вардарско,
Гевгелийско, СЪрско. Далъ е множество сражения на турските войски
и на гръцките чети.
На 15 декемврий 1921 година четата на Въндевъ е открита въ
село Билотино и изнася големо сражение. Осемь души се борятъ сре
щу неколко стотинъ войници и полицаи. Впечатлението отъ това сра
жение всредъ народа е твърде благоприятно. Четата е показала го
лемо себеотрицание и юначество.
Неколко нелегални групи — наброяващи към ъ 60 души •
— мина-
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ватъ презъ Струмишко презъ юлий 1923 година, за разни райони.
Като секретарь въ четата на Г. Въндевъ бе Сашо Поновъ отъ
Струга; интелигентенъ човЯкъ, тактиченъ, съ средно образование.
11.
М А Л ЕШ ЕВС КА ОКОЛИЯ държи вжзелно положение между
долинитЯ на Брегалница, Струма и Струмешница. Нейното организи
ране поставяше въ солидна връзка широката область, която бе въведе
на въ ВМ РО подъ по-прекия контролъ или личния трудъ на Т. Александровъ (обемаща Кочанско, Царево-Селско, Щипско, Кратовско, и поназападъ Паланечко, Кумановско, Велешко, Скопско), съ околиите по
долината на Струма (въ границите на България, Петричкия о кр ж гъ),
както и съ другия широкъ районъ на югъ къмъ Струмишко, До Иран
ско, Гевгелийско и прочее.
Обаче, въ Малешевско се срещнаха известни мжчнотии. Подиръ
войната тамъ повече, отколкото въ Струмишко, се беха обявили на
своя глава нелегални отделни лица. Те беха — естествено — противъ
сръбската власть; но нЯмаха нито идейна спойка помежду си, нито
некаква обща практическа задача. Главните подвизи на некой отъ
техъ се изчерпваха въ обири, вършени било съ неоспорна користна
цель, било за да могатъ само да преживеятъ като качаци .
Други сж минавали презъ границата въ първите месеци следъ
войната, за да припечелятъ нещо съ дребна контрабанда. Мнозина
беха избегали отъ сръбския затворъ, кждето беха попаднали главно
защото сж българи и сж проявили по-буйната си природа. Презъ зи
мата на 1921 г. група отъ около тридесеть души такива нелегални сж
заминали за България, следъ като Тодоръ Александровъ е обещалъ
да не се търси сметка за извършените тукъ-таме прегрешения преди
да се бе появила ВМ РО.
В ъ всеки случай мжчно се поддаваха на внушенията, които ВМ РО
започна да имъ прави за подчиняване на нея. Имаше въ началото и
случаи на съпротивление отъ техна страна. Повече имъ харесваше харамийския животъ, досущъ подобенъ на оня що водеха некога, преди
епохата на Груевъ и Делчевъ, бабаити като Кочо Муструка, Дончо
Златковъ, Васе Пехливана, Ангелъ Сугаревалията, Иванъ Пашалията
и проче. Но постепенно се подчиниха, като повечето станаха полезни
дейци въ ВМ РО.
И въ Малешевско на първо време като войвода се появява Стефанъ Ка|раджата, за когото вече говорихме. Но околията бе организи
рана главно при появата на Ефремъ Чучковъ, между чиито стари поз
найници тамъ мнозина беха още живи. Той бе втората авторитетна
личность на ВМ РО средъ нелегалните й| дейци, подиръ Тодоръ Алек
сандровъ, въ новата борба. За кратко е билъ и членъ въ Централния
Комитетъ, презъ турския режимъ, а сжщо войвода въ Щипско и
други околии.
Чучковъ се бе подвизавалъ изъ Малешевско 25 години по-рано,
като учитель и революционенъ ржководитель. Следъ като бе напустналъ заедно съ Гоце Делчевъ софийското военно училище и тръгналъ като агитаторъ средъ поробения народъ, най-големиятъ си
успехъ той отбелеза въ този край. Сега, още като се бе чуло, че той
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е стигналъ съ чета, почти всичките малешевски села сж били завла
дени психологически. Спомените отъ некогашната му работа не сж
били изчезнали ; името му запазено въ голе-мо обаяние.

Вто р и ятъ отъ дЪсно е Еф рем ъ Ч учко въ . О станалите отъ лЪво на дЪсно сж
М иш е Развигоровъ, Д ам ян ъ Г р уе въ и А тан асъ Бабата.

Безъ да става нужда отъ премного трудъ, немирните елементи
се поставятъ подъ знамето на тайната организация. Качаците, меж
ду които некой сж действително неукротими, се прислоняватъ при
Чуйкова като при старъ приятель. Съ тёхъ той се носи бащински; го
вори напълно техния диалектъ; познава манталитета имъ. Една не
гова дума е достатъчна да се жертвуватъ въ името на освободи
телната идея тъкмо тези, които до скоро беха неподатливи на дисци
плина като горски пилета.
Не сж малцина нелегалните въ нашето дело, които сж импопи
рали на селската маса чрезъ юнашката си фигура и държанието ; отъ
които лъха смелость и сила. Други сж спечелвали доверието на народа
безъ сенка отъ подобенъ ефектъ, а съ простата си обноска, чрезъ ни
какво естествено приравняване съ селяните и еснафа, безъ да изгубятъ
съ това нищо отъ авторитета си. До голема степень и Александровъ
притежаваше тая черта, но у него въздействуваше и аскетическата
му осанка, и пронизителните черни очи; а у Чучкова и това немаше.
Простата обноска у него бе намерила първообраза си.
Тоя дребничъкъ и скроменъ човекъ е нещо внушително като
проповедникъ на бунтъ всредъ нашите селяни. На техъ харесва и
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външностьта му, която 6Ъ точенъ противовесъ на бабаитскитЬ фигури.
Низъкъ ; имаше изразъ какъвто се среща тъй често у възстаритЬ
наши заморени селяни ; малко прегърбенъ ; маниери и говоръ напъл
но народни. Ако се преоблече въ бедна селска носия, би билъ взетъ
за нЪкой отъ най-проститЪ и невзрачни колибари.
Това именно единъ <пжть го е спасило отъ смърпгь. По никаква
афера станало раздвижване на турска войска и заптии. Чучковъ се
укрива въ малешевско село, но то е скоро обсадено отъ всички страни
и се обискира кжща подиръ кжща. На смутенит-fe домакини казалъ
да излЪзнатъ вънъ и да услужватъ любезно на войницитЪ при претър
сването на хамбари, кошари, плавни и пр. ; а той остава при огнище
то, както е билъ въ селскитЬ износени дрехи. Човърка съ пръчка
огъня като недъгаво старче. Двама войници влизатъ бурно, кждето
той дрЪме до огнището, сЬкаш ъ нищо не разбралъ отъ онова, което
става наоколо. Ядосанъ може би тъкмо отъ безгрижието му, единиятъ
отъ войницитЪ му извиква на турски : Ти пъкъ какво си клекналъ
тукъ!... ” , грабва го за яката и съ единъ ритникъ го изхвърля презъ
вратата. А той, мигайки дяволито на слисаните селяни въ двора, от
тегля се към ъ прегледаните вече сгра№ и по този начинъ спасява се
бе си и селянитё. А главното лице, което нотерата е търсила, е билъ
тъкмо голймиятъ комитски началникъ Чучковъ.
Така че, следъ двадесеть и петь изтекли години Малешевско на
ново укриваше стария си ржководитель и следваше пжтя указанъ отъ
първата клетва.
Презъ пролЪтьта на 1923 г. го видЪхъ въ едно село. И тукъ спЪше съ по-голЪмо удоволствие изъ пл^внитЯ, отколкото въ селскит^
стаи. Смукаше отъ време на време по глътка ракия отъ малко шишен
це съ дървена, промушена запушалка, като го подаваше на селянитЬ
и четницитЬ около него. На колана му нямаше револверъ и го запитахъ не носи ли оржжие. — „ А, ето го тамъ пищолчето, наццъ греда
та ” — ми отговори. Полюбопитствувахъ да видя (револвера му.
Калъфа 6Ъ натъпканъ съ сЬно, затиснало и патронит^. Безъ основно
прочистване не би могло да се стреля съ тоя нагантъ. Пушката му 6Ъ
по-чиста; и тя окачена на гредата. Очевидно, бай Ефремъ разчиташе за
трудни моменти на пушката си и на левентитЪ около него.
В ъ селото 6i> пристогналъ комуниста Димо хаджи Димовъ, съ
когото Чучковъ бЪ познатъ отъ времето на Гоце ДЬлчевъ. Поприказ
ваха два-три часа върху една грамада отъ камъни и хаджи Димовъ
замина. Като останахме насаме, ми каза : „ Хаджията дошелъ да ми
пЪе неговата пЪсень. Казахъ му, че азъ съм ъ тамъ, кждето съм ъ се
обрекълъ още отъ младини, при нашия народъ. Има мЪсто и за него
тукъ, ако желае да работи за Македония, а не за чужди програми. ”
Като нелегаленъ забол’Ь и тайно 6Ъ пренесенъ въ софийската
болница „ Черв'енъ кръстъ ” . Почина на 1 Окт. 1923 година.
За присжствието му въ болницата знаеше директорътъ й д-ръ
Каракашевъ, комуто македонските борци дължатъ признательность.
У мнозина отъ тЪхъ живйе споменътъ за голямата му човещина,
български патриотизъмъ и безкористна любовь към ъ Македония. По
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С едналиятъ отъ лЪво е Еф рем ъ Ч уч ко въ , а отъ д-Ьсно Гоце Д Ьлчевъ.

онюва време приемането на войводата Чучковъ можеше — ако би се
узнало — да има твърде неприятни последици за д-ръ Каракашева.
УопЪхъ еднажъ да виция въ болницата моя заслужилъ съгражданинъ. Знаехъ, че н^ма надежда да оздравее. Намерихъ го бодъръ. На
раздела ми каза : ,, Ванчо, синко ! Младите работете здраво; окото
ви да не мига отъ нищо. Далото требва да cei изкара до край ” . Това
бй, смЪтамъ, поручение (до цялата наша младежь отъ ДЪлчевия
другарь и пръвъ нелегаленъ сътрудникъ на Александрова, който ра
боти за Македония безъ отдихъ тридесеть години.
Мнозина четници се явиха въ Малешевско.
За сраженията и д р у г и акции в<ъ тая околия подробности се
намиратъ въ приложението 19.
12.
В Ъ РАД О ВИ Ш КО отначало работи Христо Симеоновъ, познатъ на населението отпреди 'Балканската война и първия сръбски
режимъ. Той бе отъ стара България, енергиченъ, буденъ войвода,
заслужено хваленъ въ една отъ юнигите-спомени на Христо Силяновъ.
Следъ него като войвода се явява Лазаргь Кльонковъ отъ щвдпско
Ново-село. Съ техъ двамата сж се подвизавали наново неколцина из
между старите четници. Кльонкови беха едно измежду най-бедните
семейства въ Ново-село. Кжщ ата имъ бе последната до нашата тесна
„ Клисура ” ; опрана върху скала и два-три дървени дирека, гя
бе като стражъ за новоселци къмъ излаза за полето. Чрезъ някол
кото братя Кльонкови тоя домъ бе и отличенъ пазачъ на Дамевите
и Гоцеви завети. Следъ рргьбското нашествие избягаха въ България
още двама отъ братята. А за четвъртия — Ладе — ми разказваха,
че е загиналъ при съвсемъ тъжни обстоятелства. И той, както всички
негови съграждани, двадесеть т три години бе чакалъ да види новото
сгромолясване на Сърбия. Намиралъ се високо къмъ скалите на
„ Кумлака ” , който се издига надъ т^хната махала, по никаква своя
работа ; нататъкъ често скубеха между камънаците трева кози, телета
или некое магаре. Забел^залъ отъ тамъ, ч'е1по главната улица на
Ново-село минава германска войскова часть im замахалъ радостно съ
ржце. В ъ тоя мигъ единъ изстрелъ отъ войнишката редица го при
ковава на место. Очевидно, н^мокиятъ войникъ е помислилъ, че въз
торжените поздрави на Ладе сж некакви вражески сигнали.
Както съм ъ чулъ, германските войски сж били предупредени, че
на югъ о тъ Враня населението е приятелско; но грешки, понякога и
много трагични, се случватъ въ живота.
Презъ моето детинство тая сиромашка кжщица съм ъ чувствувалъ като тайнствено скривалище на наша сила и бунтовни надежди.
И за туй новината за такава смърть на Ладе ми се стори най-черна
отплата отстрана на сждбата за неизменното родолюбие на Кльон
кови.
Множество Кльонковци има изъ Македония. Всякога съмъ ималъ
убеждението, че въ нашите градове те сж били най-солидния капиталъ не само на ВМ РО , но и на нашата народность; не говорейки за
селата.
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Между най-добритЯ нелегални въ тая околия трЯбва да се по
стави турчинътъ Бекиръ, чиято смЯлость съперничеше на преданностьта му спрЯмо ВМ РО. Изъ селата на Радовишко се явяваше и
Куртишъ, сжщо турчинъ.
13. В Ъ Т И К В Е Ш К О действуваха войводитЯ Стоянъ Ивановъ Антовъ отъ с. Мързенъ-Ораовецъ, Тиквешко, и Атанасъ Калчевъ. Сет
не се яви Иванъ Илиевъ.
Калчевъ 6Я смЯлъ човЯкъ, но малко грубичъкъ и необразованъ.
Стоянъ Антовъ 6Я сжщо смЯлъ, но тоста буденъ човЯкъ, макаръ и
неговото образование да не 6Я голЯмо. Иванъ Илиевъ 6Я съ висше
образование.
За Тиювешко се готвеше като войвода и Мишо Шкартовъ, но почти
всЯкога остана само съ 'приготовленията' си. На пжть за Тиквешко,
зачисленъ въ неговата група като секретарь, падна при случайна за
сада въ Малешевско — както 6Я известено отъ войводата Ш картовъ
— твърде симпатичния, младъ и съ висше образование Василъ Диамандиевъ Ихчиевъ отъ Велесъ. За мнозина неговото убийство остава
замъглено, като неразгадана мистерия.
ЧетитЯ на споменатитЯ по-горе войводи се състоеха обикновенно
отъ десетина до петнаццеееть души, както 6Я и за повечето отъ оста
нал итЯ околии.
14. Към ъ ДОЙРАНСКО и ПОРОЙСКО 6Я действувано по сжщо
то време, когато въ Струмишко и Малешевско, макаръ по-безшумно.
СръбскитЯ контра-мЯрки, изразени главно въ побоища изъ селата,
се прилагаха планирано за Поройско отъ гръцката власть. На изтеза
ния бЯха подложени! и турци отъ мЯстното население, особено въ
Дойранско.
15. В ъ ГЕВГЕЛ И Й С КО навсЯкжде борцитЯ намиратъ приемъ,
безъ да е създавана много широка организация.
На 14 септември 1920 г. сръбската преса извести съ задоволство,
че близо до Удово е загиналъ известния още отъ турския режимъ
войвода Ичко Димитровъ (Попчето). Ранени били двама стражари и
двама другари на Ичко.
НЯколко схватки сж станали между четитЯ и войската. Извър
шени сж и нЯкои демонстративни акции, между които е и нападението
на станцията Гумендже, на 5 февруари 1924 година, отъ една шесточленна нелегална група.
16. Към ъ СОЛУНСКО сжщо се появиха нелегални групи. За тамъ
6 Я опредЯленъ на първо мЯсто като войвода Куюмджиевъ. Измежду
енергичнитЯ хора за работа въ тоя районъ 6Я Стаматовъ, запасенъ
офицеръ, синъ на многозаслужилия и загиналъ презъ турския режимъ,
като жертва на гръцката пропаганда, попъ Стаматъ, единъ отъ
стълбоветЯ на революционното дЯло още при появата му въ Солунско.
17. В ъ С Ъ РС КИ Я РЕВО Л Ю Ц И О Н ЕН Ъ О К Р Ж Г Ъ
(Д ем иръхисарско, Драмско, СЯрско) действуваха войводитЯ Мито ДЯдо
Илиевъ, синъ на известния старъ борецъ дЯдо Илия Кърчовалията;
Михаилъ Скендеровъ; Иванъ Келпековъ; Гогата Хазнатарски; Доню
Качарковъ; Нури-бей. Между проявенитЯ четници бЯха и Илия П.
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Коларовъ отъ с. Обая, СЪрско ; секретаря на Мито ДЬдо Илиевъ —
Иванъ Паскалевъ отъ с. Петрово, Мелнишко; Аспарухъ (Ванко) Ганчевъ отъ Бердянскъ (Русия).
Няколко сражения и престрелки станаха и въ СЪрския окржгъ.
ГръцкитЬ власти целеха главно да изгонятъ българското на
селение. Както се изтъкна по-горе, и убийствата при Търлисъ бЪха
извършени все съ намерение да изплашатъ българитЬ, та да напуснатъ роднитЪ си огнища.
ВМ РО имаше по-специална тактика за работа въ Егейска Ма
кедония. Доколкото и тамъ поникваха аф'ери, rfe се дължатъ повече
на провокации отъ страна на гръцкитЬ власти.
Към ъ западна Македония (БИ ТО ЛСКИ РЕВО Л Ю Ц И О Н ЕН Ъ
О К Р Ж Г Ъ ) нелегални групи се появиха, независимо че не се прибяг
ваше до масово организиране. Навс^кжде въ Битолския окржгъ отпорътъ на населението срещу режима 6Ъ еднакъвъ, отличаващъ се
съ обща ненависть къмъ Сърбия.
18.
В ъ КИ ЧЕВС КО за войвода 6Ъ опредяленъ стария и изпитанъ
борецъ Арсо Локвички, познатъ отъ времето на Илинденското възстание; той 6Ъ здравъ физически, коравъ по духъ и придприемчивъ
селянинъ. Името му 6% познато по цЪло Кичевско. Загина на 10 мартъ
1923 година въ с. Долно-Сълне близо до Скопйе. Както и другаритЪ
му обясняваха, нещастието съ него се дължи на известно бързане
да открие каналъ за превеждането на Петко Пенчевъ, който никога
6 t работилъ въ Битолско, бивалъ е и членъ на Централния Комитетъ на ВМ РО, а сега се бЪ рЪшилъ да напусне обществения животъ
въ България и наново да cei отдаде на македонската освободителна
борба.
Дълбоко впечатление ми направи първата среща съ неукия Арсо.
Получилъ бЪхъ писмо отъ Александрова — съ бележка отъ няколко
реда и за самия Локвички, за да го срещна и запитамъ дали е готовъ
за нелегална работа въ Кичевско. Той дойде въ квартирата ми съ
зидарските си дрехи, опръскани съ варь ; ржцетЬ му неизмити още.
Каза ми, че побързалъ първо да ме намери, та сетне щЪлъ да отиде
у дома си. БЪхъ пратилъ единъ другарь да го търси и да му пришепне, че е виканъ по тайна организационна робата.
—
Какъ може да не замина, щомъ като има нужда отъ мене,
каза тихо Арсо, сл-Ьдъ като му обяонихъ за какво го викахъ и му
прочетохъ бележката отъ Тодора. Добави1
, че бързо ще ликвидира
работата си и се осведоми за подробностите по тръгването му. Нито
една секунда 'колебание. СЬкашъ оставаше на страна триона си, за
да вземе чука — така естествено Арсо се залавяше за пушката, съ пре
данность към ъ ВМ РО като къмъ собствената си майка и децата си.
Дадохъ му пари за пжть и писъмце за единъ нашъ пунктъ къмъ югъ.
Това б^ и последната ми среща съ него. По стълбитЬ Арсо слизаше
като-чели съ стеснение, да не би нЪщо да оцапа съ едрит^ си обу
ща и опрашени дрехи. Азъ се вълнувахъ и като да се ст^снявахъ
сжщо — предъ коравия духъ на народа, предъ това чиличено схва
щане на борчеството като неизбЪженъ дългъ. Ималъ бЪхъ случаи
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да видя сжщото невъзмутимо, но съзнателно отношение спрЯмо по
робителя у наши орачи и дървари; сега го виждахъ вънлотено въ
образа на единъ зидарь, който тръгваше къмъ борбата и риска съ
сжщото спокойствие, както сутринь се е опжтвалъ да зида.
Мнозина като Арсо Локвички си бЯха наредили живота въ Бъл
гария. Но зарязваха и близки, и имотъ, за да се пожертвуватъ за
Македония.
В ъ ПРИЛЪПСКО още презъ 1920 имаше наченки на нелегалность. На 7 октомври 1920 година запина въ сражение съ сръбска
потера Иванъ Гюрлуковъ отъ с. Кривогащани, ПрилЯпско.
20. В ъ КО СТУРСКО -ПРЪСПАНСКО се прояви съ смЯлость и
и'нициятива Илия Дигаловъ отъ с. Въмбелъ, Костурско, който води
сражения и загина на 26 ноевдври 1922 година въ борба съ гръцка
потера.
Роденъ е презъ 1890 г. Училъ е до второ отдЯление въ гръцко
училище, а като се отваря българско училище — свършва въ него
четвърто отдЯление. Сражавалъ се е въ четата на Чекаларовъ още
презъ 1912 г. Като гръцки подофицеръ избЯгалъ отъ армията, презъ
първия гръцки режимъ. Създалъ си е доста връзки презъ време на
първата свЯтовна война въ ПрЯспанско, РЯсенско и съседни райони.
Следъ 1918 г. за кратко е въ България.
Съ трима другари тръгва въ 1919 г. за родния си край. Към ъ
Вардара единиятъ отъ тЯхъ се изгубва, а 'Илия стига въ РЯсенскоПрЯспа съ Стоянъ Георгиевъ отъ с. Стенйе, ПрЯспанско и Алия
Ибраимъ отъ с. Пласнища, Кичевско. Стигатъ въ РЯсенско и тамъ,
както и въ ПрЯспанско, се движатъ до декемврий. Зимата прекарватъ скрити. А презъ пролЯтьта на 1920 г. наново сж въ ПрЯспан
ско, като минавать и въ „ югославска ” територия, въ РЯсенско; сти
гатъ и въ Кичевско. ЛЯтото се озоваватъ въ Охридско. Презъ зи
мата 1920-1921 г. сж наново въ Албания, прикрити при свои прия
тели. Следващата пролЯть пакъ въ ПрЯспанско.
Кждето минава Дигаловъ организирва ятаци, а на мЯста и поголЯми групи селяни. Наказва шпиони. Презъ сжщата година по
тегля за България, но въ Мариовско е предаденъ ; става сражение ;
раненъ се спасява и две седмици се укрива въ ПрилЯпско при вЯрни
хора. Наново потегля към ъ Вардара; води тамъ сражение и се връ
ща. Презъ есеньта отива въ Албания при лЯкарь.
Сетне заминава за Костурско’, а за малко наново се отбива въ
Албания. Оттамъ отива въ ПрЯспанско, до падане на снЯга.
Презъ 1922 г. Дигаловъ съ малка група е въ РЯсенско-П|рЯспата, а друга група негови другари се движи въ Охридско-Дебърца.
Презъ м. май наново е въ Костурско. Предаденъ отъ кмета на село
Гломбочани, Дигаловъ загива въ неравенъ бой, заедно съ другаря
си Стоянъ Георгиевъ. Известно1време съ Дигаловъ 6Я нелегаленъ и
Никола Гушлевъ отъ с. Косинецъ; заедно участвуваха и въ нЯкои
сражения.
21 . В ъ Л ЕРИ Н С КО нелегално действуваха Илия Лерински,
Пандо Кицееъ, Симо, Пецо Трайковъ и други.
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Любомиръ Весовъ, крушевски войвода.

Алексо Стефановъ, Демиръ-Хисарски
(Би то л ски ) войвода.

22. Ъ ъ БИТОЛСКО за войвода бе опред-Ьленъ Георги попъ
Христовъ, който е отъ сжщия край и още презъ турския режимъ
бё работилъ «елегалио, участвувалъ и въ 'Илинденското възстание.
Като четникъ тамъ се опжтваше за работа Крумъ Петишевъ. Не
легално е работилъ тамъ Ангелъ п. Василевъ отъ Охридъ; отивалъ
е и 1
в ъ Преспанско, Охридско и Струга.
23. В ъ РЪ С ЕН С КО измежду нелегалните познати беха Тале
Христовъ и Славе Чавчето. Четникъ въ тоя край бе и Атанасъ Аргировъ.
24. В ъ Битолско, Д ЕМ И РЪ-ХИ САРСКО , войвода бе стария ратникъ Алексо Стефановъ, участникъ въ Илинденското възстание, бившъ
четникъ на Тома Давидовъ, съ влияние въ родния си край.
О тъ Алексо останаха подробни, увлекателно разказани спомени
за революционната му дейность въ този край презъ турския режимъ.
Той бе много познать средъ македонските дейци и поради извън
редната му духовитость. И сега си опомнямъ сбитата му характе
ристика за високия технически напредъкъ на немците, които бе наблюдавалъ презъ първата световна война въ Македония : „ Немецотъ е како паякъ; каде що ходи, отзаде му жица излиза ” .
25. В ъ КРУ Ш О ВС КО войвода бе Любомиръ Весовъ, отъ Велесъ. Фамилията му е отдавна 'преселена въ София, но никога не
се 'е откъсвала отъ интереса си за Македония. Целото си образо
вание, включително университетското, е получилъ въ България.
Любомиръ вдъхваше доверие съ своята естественость и прямота.
Разговаряйки съ него, чувствува се вродената му скромность; и не
получавате бързо убеждение, че имате работа съ много издигнатъ,
културенъ човекъ. Но безъ да има нужда отъ !вторъ разговоръ,
разделяте се отъ него убеденъ, че притежава непоклатими убеж
дения, и способенъ всекакъ да ги брани, макаръ да не е пледиралъ
съ много думи предъ васъ. Подобни положителни характери, нада
рени съ идеализъмъ, сж най-ценните елементи, бихъ казалъ съставляватъ гръбнака на всеко обществено дело, и особено на ржководния идеенъ елитъ въ народните освободителни борби. И Весовъ
както и Кушевъ, беха добре подготвени 'практически за дейность,
свързана съ лишения и рискове; презъ целата първа война беха
офицери на фронта.
Весовъ бе сжщо и поетъ. Загина на 3 ноемврий 1922 г. при село
Острилци, Крушевоко, въ сражение срещу сърбите.
Дигаловъ, Арсо Локвички и Весовъ сж положително най-ценните жертви отъ нелегалния кадъръ на ВМ РО въ западна Македо
ния до 1924 година, ако не сметаме Илия Кушевъ, който загина въ
централна Македония.
На борците въ западна Македония доста услужваха намиращите
се въ Албания македонски деятели Иванъ Златаревъ и Димче Бужбовъ, и двамата отъ Охридъ.
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VI. ОЩ Е НЪКОИ ОСВЪТЛЕНИЯ ЗА ПОДЕТАТА БОРБА
Тукъ-таме споменахме имената на нелегални турци. Имаше и
други 1изъ разнитй чети. Но въ областьта на Плачковица-планина,
заемаща предели въ Кочанско, Радювишко и Щипско, действуваше
отделна турска чета, начело съ войвюда Шабанъ отъ с. Облешово,
Кочанско. Заедно съ него бе еднакво познатъ Куртишъ. В ъ техната
група понекога се движеха и българи. Тази чета посещаваше всички
турски села и организираше селяните масово. Твърде забавни остро
умия сж ми поверявали четниците за агитациите, които Куртишъ е
правилъ всредъ юрушкото население на Плачковица. Най-често имъ
говорелъ вечерно време, при мъждукането на лоена свещь, пред
ставляваща донейде луксъ въ кжщиците на тия планинци, служещи
си обикновен но съ газениче. За да имъ внуши, че организацията е
голема сила (т е като-чели иматъ повече нужда отъ подобни вну
шения, нежели българските селяни), Куртишъ въ всйко село е изтъювалъ съ многозначителенъ тонъ и този аргументъ : „ Организа
цията е мощна и богата. Какво си представлявате вие ? Само за
една вечерь тя троши по единъ милионъ динари за свещ и. . . ” .
В ъ други околии имаше единични турци-четници. В ъ Серско
действуваше като вюйвода Нури-бей.
Явяваха се въ четите и» власи; и беха винаги отлични борци.
Имаше, макаръ въ не особено големъ брой, и албанци. Техните
самостоятелни качаци се отнасяха дружелюбно спремо нашите чети.
Така, на пжть за западна Македония една малка наша група, съ
капитанъ Молловъ, се бе срещнала съ тайфата на познатия тогава
Кальошъ ; некое време заедно беха се движили, докато Молловъ и
другарите му продължили пжтя си къмъ западъ.
До 1924 година ВМ РО не издаваше на български езикъ свой
печатанъ органъ. Служеше си съ осведомителни изложения до не
легалните борци. Следъ туй започна излизането на вестникъ „ Сво
бода или смърть ” . А за осведомяване на чуждия светъ се издаваше
на френски двуседмичника „ Нувелъ Маседониенъ ” , чийто първи брой
излезна на 15 декемврий 1923 г. По-късно, къмъ 1927 г., за чуждото
общество подробни информации даваше излизащия въ Женева вест
никъ „ Ла Маседоанъ ” .
*
Албанците имаха всички основания да бждатъ противници на
сърбите. Знае се, че Сърбия възнамеряваше да си присъедини
целата албанска земя, за да излезнела на Адриатика. Презъ Бал
канската война, а и следъ нея, много албанци бидоха избити отъ
сръбска страна. Презъ първия режимъ албанците въ западна Маке
дония, въ близость до границите на държавата Албания, се въз-
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бунтуваха и заедно съ македонски български борци въ сжщ ите об
ласти нанесоха поражения надъ сръбските въоржжени части и по
лиция. По това е споменато на съответно место.
Но следъ туй, и особено подиръ първата световна война, отъ
албанска страна не се прояви нито постоянна, нито организирана
бойна активность. Теоретически албанските водачи се съгласяваха
и на сътрудничество съ ВМ РО, но на дело не се показа почти ни
що. Тукъ е местото да спомена за едно формално съглашение за
обща борба -срещу поробителя, което се постигна презъ месецъ
ноемврий 1920 година. О тъ страна на ВМ РО разговаряше съ албан
ските първенци Ал. Протогеровъ който по това време бе посетилъ
за кратко Албания. Пжтувайки за тамъ той се бе срещналъ съ ле~
карьтъ Филипъ Атанасовъ отъ Костурско, фактически прегрешилъ
предъ ВМРО, и тъкмо заради това заминалъ за странство. Но д-ръ
Атанасовъ се бе договорилъ съ петь-шесть души некогашни маке
донски деятели, че требва да опитатъ терена отъ към ъ Албания
за революционна работа въ некой западни македонски околии. Ви ж 
дайки подобно желание у него, Протогеровъ се съгласилъ* заедно
да отпочнатъ разговори съ албанците, вервайки и двамата, че доста
полезно може да бжде едно координирано действие срещу сърбите
въ Македония и Косово.
И наистина отъ албанска страна се проявява готовность. Под
писва се и протоколъ, въ който е казано и следното :
1. Македонската Революционна Организация и българит-Ь отъ М а 
кедония подъ робство, и Албанската Революционна Организация и албанцитЬ отъ Косово и Македония, ще иматъ за цель борбата за освобож
дението на Македония въ нейнитЬ етнографски и географски граници и
за освобождението на албанцитЬ отъ Косово и Чамурия.
2. Границата между А лб ан и я и Македония ще минава надъ К а ч а никъ, кота 560, следвайки Ш а р ъ планина до сегашната (1920 г .) сърбоалбанска граница.
3. Т ъ й като градовет-Ь Охридъ, Струга и РЬсен ъ сж изключително
български, оставатъ въ границитЬ на българска Македония.
4. З а градъ Д ебъръ ще бжде произведенъ плебисиитъ, резултатътъ
отъ който ще тр%бва да реши кому тоя градъ ще принадлежи.
З а Македонската Революционна Организация :
( п ) Г енералъ Александъръ Протогеровъ
( п ) Ф и л и п ъ Атанасовъ
З а А лбански я Революционенъ Комитетъ и албанцитЬ Н ационали
сти :
( п ) Х а с а н ъ Бей Прищина
( п ) Х о д ж а Кадри
( п ) Бедри Пеяни
( п ) Сейфи Вламаси
*
Ед н а греш ка на Протогеровъ бЪше, че е допусналъ в ъ ти я разговори
и д-ръ Ф . А тан асо въ, които бЪ много прегреш илъ предъ македонското дЪло,
нЪмаше никакви вр ъзки съ М акедония, а при това зад ачата м у б-Ь да създ ава
само спънки на В М Р О . А лександровъ 6Ъ недоволенъ отъ т а я п о стъ п ка йа
Протогеровъ.
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Разговорите беха започнали, докато б-fe министъръ-председатель
въ Албания Пандели Вангели, а продължиха и когато стана за кратко
време министъръ-председатель Хасанъ-Бей Прищина. Т е завършиха
когато начело, като министъръ-председатель дойде Ахмедъ Зогу.
Той самъ покани преговарящите лица въ дома на Реджебъ-Бей
Митровица, министъръ на просветата. В ъ този домъ се постигна
съгласието и се състави текста на протокола. Ахмедъ Зогу бе повикалъ и двадесеть и петь души албански първенци, за да изслуша въ
техно присжствие докжде беха стигнали преговорите.
Не е излишно да кажемъ по неколко думи за подписалите прото
кола албанци. Хасанъ-Бей Прищина бе отдавна най-известната
личность 'въ Косовския албански Комитетъ ; бивялъ е и неговъ пред
седатель, а се е проявявалъ въ обществения животъ на своята на
родность и по време на турския режимъ. Той имаше големо участие
и въ познатите албански брожения, които презъ 1910 година дове
доха до навлизането въ градъ Скопйе на значителни албански въоржжени групи. Познатъ бе отлично въ свободна Албания ; имаше и
претенция да вземе местото на Ахмедъ Зогу като краль на Албания.
Правилъ е опити за сътрудничество съ ВМ РО срещу турската власть.
Ходжа Кадри бе по едно време сжщо председатель на Албанския
Косоески Комитетъ.
Берди Пеяни е албански общественикъ.
Сейфи Вламаси бе председатель на Албанския Комитетъ на осво
бождение на областьта Чамурия отъ гръцко робство.
Между другите албанци, които сж участвували въ разговорите
или сж били отъ близо въ течение на въпроса, нека споменемъ некой
имена. Реджебъ Митровица е сжщо твърде познатъ ; беше министъръпредседатель по 'време на втората световна война въ Албания. Яшаръ
Еребара минава като познатъ общественикъ. Авни Рустемъ сжщо е
участвувалъ въ разговорите ; той по-късно извърши атентатъ сре
щу Ахмедъ Зогу и биде убитъ отъ него. О тъ близо сж следели тия
преговори и други трима познати албанци — Зия Дибра, Юсни Цура
и Байрамъ — Бегъ Цура.
Всредъ албанците по онова време, а и много по-късно, идеята
за независима Македония намираше пълно удобрение.
*
**
Както презъ турския режимъ, и тоя пжть нелегалната чета пов
дигаше борческия духъ и се грижеше за интересите на народа. Тя
бе най-добъръ агитаторъ противъ поробителя. Войводите съветваха
населението по въпроси за просвета, хигиена, икономическо съвземане.
Особено въ началото ВМ РО не можеше да се яви безъ чети, за
щото те именно беха считани като символъ на борбата и окриляха
надеждите за по-добро бждеще, макаръ да имаше рискове за приема
нето имъ.
Четата бе бойна народна група, до която врагътъ не можеше без
наказано да се приближи ; това обстоятелство само по себе подигаше
гордостьта, самочувствието на поробените. Беше и най-добрия по-
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мощникъ за оня, който бе принуденъ да бега отъ непоносимия режимъ.
Появата на четите означаваше, обаче, и нещо, което бе отъ
голямо значение : постави предъ вниманието на света наново маке
донския въпросъ. Пръвъ противникътъ извести за новото възникване
на ВМ РО, чрезъ своите вестници и телеграфни агенции. Извести
главно поради проявлението на четите.
Конкретните задачи на нелегалната чета беха в сжщность до
голяма степень сжщите практически задачи, които ВМ РО си бе пос
тавила : на първо место — нека повторимъ — поставянето на ма
кедонската кауза на политическата сцена ; изразяване чрезъ борчески
и опозиционни на властьта прояви протестътъ на македонското на
селение задето наново бе поробено ; сплашване на врагове отъ все~
какъвъ сортъ, грабители, насилници и предатели ; отбрана на народа.
*
**
И този пжть силата на ВМ РО беха предимно селяните и еснафите,
като подъ еснафи требва да разбираме и работниците у насъ. Естест
вено, другите съсловия сжщо не отежетвуваха отъ борбата, докол
кото можемъ да наречемъ напримеръ, съсловие органичен ия брой
на малко по-заможни хора. Разбираемо е, че на некой чорбаджии
ВМ РО не е гледала съ особена симпатия. Знаела е, че отъ тЬхъ други
жертви не може да се взематъ, освенъ да имъ се искатъ отъ време
на време малко пари за борбата.
Некой сметаха, че при турския режимъ нашите селяни сж под
крепвали ВМ РО защото сж се надевали до получатъ земята отъ беговете съ нейна помощь. Това е верно, но само до известна степень.
Техната солидарность съ ВМ РО и презъ първия сръбски режимъ,
както и презъ второто християнско робство, доказа, че много други
мотиви сж били на лице, за да бждатъ въ редовете на ВМ РО . На
първо место нашите селяни, т.е. целиятъ нашъ народъ, както въ
миналото не бе турски, така не бе нито сръбски нито гръцки. И
когато други народности ни налагаха робство, нашиятъ народъ реаги
раше, безъ да има нужда да очаква награда въ земя, пари или друго.
*
О тъ кои обществени категории най-много изхождаха нелегалните
борци на ВМ РО ? Идваха отъ всички съсловия. Излишно е да добавяме,
че те сж доброволци. Всредъ техъ се срещатъ учители ; понекога
свещеници ; студенти ; търговци. Много повече сж еснафите ; но наймного четници излизатъ отъ селата. Впрочемъ, у насъ селското насе
ление е и най-многобройно.
Невъзможно е да се определи дали мнозинството отъ станалите
нелегални сж бедни хора или заможни ; еднакво сж се опълчвали
срещу поробителя и едните и другите, било жители на селото, било
на града.
Авантюризмътъ — като подбуда за нарамване на пушката —
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е съвършенно слабо застжпенъ въ редовете на нашите нелегални
борци ; особено между селяните.
Улегналите наши селяни не отстжпватъ въ нищо на родените съ
борчески темпераментъ. Техното решение да предпочетатъ борбата
предъ мирния животъ, продиктувано отъ гнета на робството, въ
повечето случаи се е оказвало гранитно, трайно до смърть, изворъ
на непоколебима смелость и издръжливость.
Напустнали домашното огнище, отделили се отъ ралото и сърпа,
четниците селяни никога не ги забравяха ; и победата на нашето
движение конкретно си представляваха тъкмо съ едно възвръщане
къмъ семейната ограда, кждето челядьта опокойно да работи, заоби
колена отъ радость и свобода въ общата ни родина. Големъ брой отъ
нелегалните селяни оставяха у дома си жени и деца. Сжщото бе съ
еснафите и другите.
Накратко, въ редиците и на нелегалните кадри на ВМ РО —
сжщо както и въ тайната й милиция и въ целото й членство — е
представенъ самия нашъ народъ, и то съ носители на по-изтъкнати
добродетели. Разбираемо е, че предимно хора съ по-силна воля, съ
по-остра съвесть и по-сърдцати сж готови да се противопоставятъ
на злото и да се жертвуватъ за доброто на народа си.
*
**
Македонскиятъ въпросъ бе поставенъ предъ света като нерешенъ. Той нема да слезне отъ сцената, докато правилно не бжде
уреденъ.
Пропадането на Турция, а и това на Сърбия въ 1915 година, бе
вече поука за нашия народъ. Той знаеше, че наистина всеко робство
има край и особено, че краятъ е по-сигуренъ, когато срещу робството
има борба.
Не бидейки на лице и сега, както при турското иго, никаква
наша политическа партия, единствениятъ изразитель на това, което
Македония иска, си оставаше ВМ РО.
Докато въ турско ВМ РО ратуваше главно за политически права,
сега успоредно съ туй, до известна степень даже и на по-първо место
изпъкваше грижата за спечелване на националната ни свобода. Защото
усилията на поробителя беха насочени главно към ъ денационализация
на народа ни. Турчинътъ не се е стремилъ да асимилирва национал
ностите, както правятъ некой народи уж ъ съ по-висока култура ;
само въ яничарската войска на Турция, преди приблизително двесте
години, сж взимани ограниченъ брой християнски младежи, по-скоро
юноши, и сж потурчвани.
Както в ъ миналото, ВМ РО и сега се стремеше да извоюва 8а
Македония всички свободи, права и улеснения въ живота, които беха
реализирани въ модерните свободни държави — напримеръ свобода
на труда, на печата, на събранията, грижи за бедни и малоимотни,
подобрение на хигиената и жилищата, модернизиране на земеделието
и пр.
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Македонските борци за свобода не можеха да бждатъ реакционери и въ социално отношение, както не беха въ политическо и
национално. Но се налага да пояснимъ, че тЬ беха все пакъ нацио
налисти, а не интернационалисти. Програмата имъ бе освобождение
на Македония ; нямаха време и сили да се занимаватъ съ освобож
даване на св^та, независимо, че симпатизираха на всека чужда, но
истински освободителна борба. Т е виждаха света въ Македония, като
часть отъ него, и считаха за свой пръвъ дългъ да докаратъ свобода
именно въ тая часть на света, която ги е родила, която добре поз
наваха и която преди всичко отъ техъ очакваше да й помогнатъ.
Македонското движение може да се гордее, че неговите водачи
сж били хора свободолюбиви, напредничави, може да се каже найблизки приятели на сиромасите. Но не бива да ги считаме — ще
повто|ря — интернационалисти.
Отначало и до днесъ ВМ РО е говорила и писала, че нейната борба
е общонационална, т.е. на целото население въ Македония, съставено
отъ разни народности. Тя е борба за всички слоеве отъ народа ;
не е класова борба, нито организацията е класова. ВМ РО работи съ
селяни и работници, съ богати и бедни, съ прости и учени, съ мжже
и жени отъ разните народности въ Македоня. Това е писано и въ
нейния уставъ и правилникъ.
*
**
О тъ кжде черпеше ВМ РО финансовите си средства ? На тая
тема пропагандата на нашите поробители е ширила постоянни из
мислици. Истината е, че средствата си ВМ РО черпеше изключително
отъ нашия народъ. Разхвърляха се налози върху селяни и граждани.
Намираха се и други начини — освенъ преките налози — но винаги
средствата идваха отъ наши източници. В ъ това отношение орга
низацията не е изменила на традицията си и не е нарушила Устава си,
*
**
Читательтъ е забелезалъ, че пакъ се намираха доброволци отъ
стара България въ редовете на ВМ РО . Споменахме имената на велешкия войвода Стефанъ Петковъ Сиркето отъ Чирпанъ, на радовишкия войвода Христо Симеоновъ, подполковникъ Г. Атанасовъ, Асенъ
Даскаловъ отъ Радомиръ, четникътъ Мишо Неделковъ, Асенъ Чолаковъ. К ъм ъ техъ требва да прибавимъ Петко Георгиевъ отъ Плов
дивско — загиналъ презъ май 1923 г., Христо Благоевъ отъ Сили
стренско — загиналъ на 25 юлий 1924 г., Ангелъ Здравковъ отъ с.
Княжево, Софийско, капитанъ Петко Стояновъ отъ София, П етъръ
Станчевъ отъ София и други *.
*
П р езъ тур ски я реж имъ броятъ на ти я доброволци бЪ голЪмъ. Посочвам е
т у к ъ имената на нЪкои войводи или заемащ и други отговорни постове въ
В М Р О : П Ъ ю Яво р о въ отъ Ч ир панъ, голЪмъ поетъ, нелегаленъ другарь на
Г . Д-Ьлчевъ, редакторъ на револкщионнит-Ь вестници на В М Р О ; И ва н ъ Гарвановъ отъ Стара-Загора, Председатель на Ц ентралния Ком и тетъ на В М Р О по
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Вънъ отъ многото доказателства за живата симпатия на сво
бодния български народъ къмъ освободителната кауза на Македония,
изразени въ открити и анонимни услуги отъ страна на хора всрЪдъ
всички обществени среди, явяването на доброволци за самата прека
борба, съ други думи за самопожертвувание, е многозначителенъ
фактъ, върху който особено требва да се спирать ония, които отричатъ еднокръвностьта на българите отъ Македония и България.
*

«и*

Относно становището на другите народности въ Македония, т.е.
за техната привързаность къмъ националната свобода и автономията,
привеждаме тукъ — колкото за бегло осведомление — некой факти :
1. Предъ Лозанската 'конференция въ 1922 г., когато се сключи
мира следъ поражението на гръцката армия въ Мала-Азия, бившиятъ
ректоръ на солунския юридически факултетъ Адилъ-бей, делегатъ
на македонския турски комитетъ въ Цариградъ, подаде мемоаръ до
делегатите, въ който— следъ кратка история на Македония — заклю
чаваше, че на тая страна требва да се даде самостоятелно управле
ние, за да има сигуренъ миръ на Балканите.
2. За правата на малцинствата се застъпваха и ромънските
емигранти отъ Македония. Така, студентската Македонска група
въ Букурещъ бе свикала презъ мартъ 1921 г. протестно събрание
въ университета, на което говориха г. г. Папахаджи, Рали, Диаманди
и проф. Густи. Ораторите порицаха терора въ Македония и заявиха,
че е гавра съ парижките договори посегателството надъ ромънвреме на Илинденското възстание ; Христо ЧернопЪевъ отъ Луковитско, найвидниятъ борецъ на Струмишки революционенъ окржгъ, прочутъ съ сраже
нията си, единъ отъ участницигЬ въ задигането на Мисъ Стонъ и най-много
ангажиранъ въ дългомесечното й криене ; Марко Ивановъ Лерински отъ Котелъ, възпиталъ цела серия идеални борци и войводи; Кръсто Асеновъ, отъ
Сливенъ, внукъ на легендарния Хаджи Димитъръ, участникъ въ грабването на Мисъ Стонъ, оставилъ незаличими спомени като ржководитель и борецъ
изъ Горно-Джумайско и други околии; Атанасъ Бабата отъ Пазарджикъ, знаменитъ войвода въ Кратовско и членъ въ Скопския окржженъ революционенъ
комитетъ; Тома Давидовъ отъ Ловечъ, възпегь войвода въ Битолски окржгъ;
Лука Ивановъ отъ Панагюрище, войвода въ Воденско, при когото е действувалъ Албертъ Сониксенъ, американецъ-доброволецъ въ нашите чети, авторъ
на увлекателна книга; Михайлъ Попето отъ с. Диканя, Радомирско, считанъ
като пръвъ инструкторъ на нелегалните чети; Петко Пенчевъ отъ Варна, бивалъ и членъ въ Централния Комитетъ на ВМРО; Михайлъ Даевъ — Драмски
войвода; Боби Стойчевъ (познать подъ име « Бобевъ »), прославенъ въ Ско
пския окржгъ войвода •— отъ Дреново; Георги Папанчевъ, отъ Сливенъ, вой
вода въ Костурско около Илинденското възстание; Славе Мерджановъ отъ Карнобатъ ; Соколовъ отъ Кюстендилъ ; Кръсто Българията отъ Враца ; Константинъ Нунковъ отъ Чирпанъ ; Георги Занковъ отъ Самоковъ ; Иванъ Данчевъ
отъ Свищовъ ; Параскевъ Цветковъ отъ Плевенъ, загиналъ въ Битолско преди
Илинденското възстание; Михайлъ Герджиковъ; Ал. Буйновъ, Чудомиръ Кантарджиевъ, Димитъръ Дечевъ — отъ Сливенъ; Петъръ Юруковъ и Никола
Дечевъ — отъ Стара-Загора; Стефанъ Аврамовъ, Владимиръ Куртевъ и
много други.
Повечето отъ тези борци беха и съ висше образование; и повечето загина
ха за Македония. Рече ли некой да пренебрегне тия имена, значило би да
подцени, да заличи много голема часть отъ делото на ВМ РО и отъ нейната
слава. Всички те ратуваха за самостоятелно македонско освбодително дело и
за автономия на Македония; затова беха противъ върховизма.
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ските национални институти въ Македония. Резолюцията се изпрати
до Обществото на Народите и до разни студентски корпорации въ
Европа.
Солунскиятъ гръцки вестникъ „ Т о Фосъ ” отъ 21 февруарий
с.г. изнесе, че въ Ромъния сжществува големо възбуждение срещу
притеснителните мерки на Сърбия, насочени къмъ унищожение на
ромънските училища въ Македония. Вестникътъ предаде какво пише
„ Диминяца ” въ Букурещъ по този въпросъ. Направена бе интерпелация въ ромънекия Парламентъ.
Г^нъ Таке Папахаджи, бившъ делегатъ предъ конференцията
за мира, публикува статия въ вестникъ „ Адевърулъ ” отъ 3 февруа
рий 1921 г., въ която се казва :
« Дотогава, докато македонския въпросъ не се разреши съобразно инте
ресите на всички народности, Македония нема да престане на бжде огнище
за раздори и политически конфликти между заинтересованите държави. Тоя
заплетенъ въпросъ ще получи своето естествено разрешение само когато М а
кедония остане на македонците. Единъ честенъ и независимъ политически
режимъ въ Македония ще въдвори реда на Балканите. Къмъ тоя редъ
днесъ сж обърнати погледите на всички онеправдани народности. Неговото
реализиране требва да бжде една отъ сериозните грижи на европейските ка
бинети, които искатъ мира ».

Измежду останалите народности въ Югославия македонската
борба срещаше най-много симпатии въ хърватското общество. По
това време Стйепанъ Радичъ, водачъ на селската партия въ Хърват
ско, и въ чужбина бе добилъ слава; считанъ бе като изразитель на
чувствата на мнозинството отъ жителите на Югославия. Не еднажъ
той открито се застжпи въ полза на Македония, осжждайки безза
конията и грабежите, вършени отъ сръбската администрация и
искайки правата на македонското население. Своите гледища Радичъ
изнасяше и въ белградския Парламентъ, както и предъ чуждото об
ществено мнение.
Радичъ бе нападналъ сръбските власти, напримеръ, и за безце
ницата, съ която се плаща афиона въ Македония, а сетне държавата
го препродава въ чужбина на неколкократно по-висока цена. Но се е
застжпвалъ и за политическите права на нашето отечество. При
посещението му въ Лондонъ той е държалъ речь предъ познатия
Балкански Комитетъ, на 10 октомврий 1923 г., и между другото е
казалъ : „ Споразумението между хърватите и сърбиянците зависи
отъ държанието на сърбите въ Македония, Черна-Гора, Босна, Хер
цеговина и Войводина. Безъ една пълна промёна на сегашната си
стема на масакриране и насилия, ние хърватите не можемъ нито да
преговаряме, нито да се разправяме съ сръбските властодръжци ” *.
Радичъ, заедно съ всички хърватски депутати, тогава бе напустналъ белградския Парламентъ и не желаеше да се връща въ него.
Хората отъ Балканския лондонски комитетъ сж го съветвали да се
завърне въ Парламента, и тамъ да води борбата, защото създате*
За справка . « Календаръ Хърватски Рласъ » за 1951 г.; подъ редакцията
на Станковичъ; Винипегъ, Канада, 295 Маркетъ Аве, въ статия озаглавена
« Два хисторийска говора Стйепана Радича ».
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литЪ на Версайлския договоръ не искатъ да се пипа въ състоянието,
което е настжпило следъ войната.
Като емигрантъ въ Виена и други европейски центрове, Радичъ
по това време проповядваше идеята за балканска федерация и тая
за една подновена Югославия.
Презъ 1920 г. Радичъ бе сжденъ задето се бе обявилъ противъ
„ насилственото присъединяване на Хърватско къмъ Сърбия ”, както
той се изразяваше. Въ некой области на Хърватско селяните се бун
туваха съ оржжие въ ржка. Въ жупанството на Веловаръ поводъ
за бунта даде жигооването на конете и реквизирането имъ. Въ с.
Гарешница паднаха трима убити и много ранени. Петстотинъ селяни
нападнаха полицейския участъкъ въ Иванско. Тренътъ бе спренъ
на станцията Новоселецъ и плячкосанъ. Въ този районъ възстаналите селяни наброяваха три хиляди души, въоржжени съ пушки и
три-четири картечници. Открито заявиха, че искатъ селска република.
Сърбите отъ своя страна продължаваха по овоя пжть, слепешката и съ присжщото имъ нахалство. Техните власти безъ никакъвъ
претекстъ арестуваха по-късно и водачите на хърватската селска
партия д-ръ Владко Мачекъ, Предавецъ и други. Въпреки че загребскиятъ сждъ се произнесе противъ произволното арестуване и реши
да бждатъ освободени, белградското правителство нареди да бжде
направенъ апелъ срещу това решение. Но апелативниятъ сждъ пот
върди становището на загребския сждъ. И въпреки всичко това,
арестуваните бидоха изпратени отъ полицията въ единъ провинциаленъ градъ, кждето требваше да живеятъ при специаленъ режимъ.
Наредено бе отъ полицията да се опре издаването на вестникъ
„ Слободии Домъ ” органъ на хърватската републиканска партия.
Сждътъ отъ първа инстанция, а следъ него и апелативния сждъ приз
наха, че тая постжпка нема никакво основание. Независимо отъ туй
заповедано бе отъ Белградъ вестника да се конфискува.
Въ Хърватско народната маса бързо схвана, че вековната хър
ватска държавность е принесена като даръ на сръбския краль и че
хърватското държавно право е погребано, следъ като хиляда години
подъ редъ бе признавано въ Унгария и Австрия. Започнаха между
Белградъ и Загребъ търкания, смутове, които съ десетилетия подиръ
това нема да спратъ.
Великосръбската концепция се налагаше съ насилие въ всички
области на държавата. Много пострада отъ нея и Черна Гора. Презъ
1921 г. комитетътъ на черногорските бежанци въ Римъ издаде обе
миста брошура подъ заглавие. „ Неколко страници отъ кървавия
албумъ на Карагеоргиевичите ”, съдържаща данни за извършените
отъ сърбите жестокости въ Черна Гора, въ течение на дветё години
откакъ страната е окупирана отъ сръбските войски. Освенъ показа
нията на пострадалите черногорци, брошурата съдържа рапорти
на полковникъ Ж. Бурнхамъ, шефъ на хуманитарната канадска мисия ;
на Едвардъ Е. Арнолдъ, специаленъ пратеникъ на американския посланикъ въ Римъ, заминалъ въ Черна Гора да анкетира некой случаи
на жестокости; рапорта на британската мисия за помощи въ Черна
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Гора; извадки отъ сръбските вестници „ Република ” и ,, Радничке
Новине
всички потвърждаватъ, че сърбите си служатъ съ насилие
и тероръ, за да принудятъ населението да признае факта на присъ
единението съ Сърбия.
На места сърбите водеха секашъ война срещу черногорски бор
ци. Къмъ началото на 1924 г. загина въ сражение срещу сърбите Йово Разпоповичъ, черногорски войвода, който бе свършилъ философия
въ Виенския университетъ.
*
**
И при тая действителность, така изобилна съ доказателства,
че Белградъ планомерно се стреми да заличи националната индивидуалость на останалите южни славянски народи и да ги погълне
въ сръбството, отговорните фактори въ сръбската столица неуморно
говореха за славянство, за славянско братство и общность — за да
приспиватъ наивници в Югославия и чужбина. Белградския вестникъ
„ Прогресъ ” писа презъ летото на 1920 година: „ Въ славянския
светъ има две петна — Полша и България... ”. Безъ да заставаме
на всеславянски позиции — тукъ не му е местото да се спираме дълго
върху този въпросъ — въ името на истината само изтъкваме, че
именно Сърбия ое сдружи съ неславяни, за да атакува България
презъ 1885 г. и биде срамотно бита на Сливница; а пъкъ съ несла
вяни се сдружи и въ 1913 г., за да ограби слашните българи.
Вънъ отъ тая фалшива панславистка пропаганда Белградъ раз
виваше въ своя полза и друго едно знаме — „ Балканътъ за балкан
ските народи ”, което въ сжщность нема нищо общо съ славянската
идея, защото на Балкана живеятъ по брой толкова неславяни, кол
кото сж и тамошните славяни. Но и въ този случай сръбството си
резервираше ржководна роля на Балканите — наброяваще едва петь
милиони; да държи подъ командата си три пжти по-вече чужди на
роди; а отъ друга страна да дава тонъ и на целия Балканъ съ на
селение къмъ 50 милиона, безъ да сметаме Турция. Агресивниятъ
духъ на Белградъ немаше граници, а най-грубо се проявяваше въ
поробена Македония.
*

ф*

Веднага подиръ войната започва гонидба и на маджарите, които
често масово бегатъ къмъ Унгария. Забранено бе да се говори изъ
улиците на маджарски езикъ. Презъ месецъ май 1920 г. бе издадена
заповедь, споредъ която маджарското население требва да посёщава
курсове за изучаване на сръбски езикъ. При избухване на големата
железничарска стачка на 1 май 1920 г. къмъ петь хиляди маджари
беха арестувани въ областьта на южна Унгария, заета отъ сърбите.
Въ средата на 1920 г. въ Скопйе се състоя конгресъ на албан
ците, председателствуванъ отъ Неджибъ Драга. Конгресътъ реши
да отправи молба до Белградъ за отваряне на училища, въ които
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да се учи на албански езикъ. Самото искане достатъчно говори за
денационализаторския планъ на Сърбия.
Въ Санджака избухна широко албанско възстание, което сръб
ската пропаганда побърза да представи като резултатъ на съзакля
тие отъ страна на черногорския краль Никита, Д’Анунцио * и ма
кедонския комитетъ. Бунтове отъ страна на албанци се отбелязаха
и въ западна Македония, къмъ Дебъръ. Сръбските войски на много
места беха изгонени. Белградския вестникъ „Епоха” отъ 5 септемврий
1921 г. писа : „ Въ южна Сърбия ставатъ нёща, които не се срещатъ
въ аналите на средновековните държави и — неща, които ставатъ
само въ Мексико и Мароко ”. Въ нёкои чужди вестници, добре раз
положени спрямо сръбската тирания, като напр, френския „ Журналъ
де Деба ” се писа, че въ борбите участвували и „ български комитаджии ” ■
— което бе косвено признание, че тамошното славянско
население е българско. Вестникъ „ Политика ” отъ Белградъ изве
сти на 5 септемврий 1921 г., че много албански села сж били изгорени,
добитъка отвлеченъ, телеграфи и мостове разрушени, реколтата раз
грабена. „ Разорението, което постигна северо-западната часть на
Македония, е едно страшно бедствие, което не може да се сравни
съ нищо досегашно ” — констатираше тоя вестникъ, добре информиранъ отъ властите. Така че, въ населените съ албанци места сръб
ския втори режимъ бе посрёщнатъ, или по-точно самъ се представи,
по сжщия начинъ както и първия следъ Балканската война.
Презъ цялото време до 1941 година албанците подъ югославска
власть биваха притеснявани, живеха обезправени. Лидерътъ на мусюлманската партия въ Македония и Косово, Ферадъ Бегъ Драга, бе
арестуванъ на 30 януарий 1924 година. Отъ Белградъ се извести,
че ареста е извършенъ по причина на връзките, които албанскиятъ
водачъ ималъ съ нелегални негови сънародници, и понеже презъ
първата световна война билъ въ добри отношения съ „ окупатори
те ”. Тези обвинения беха измислени, защото предстоеха избори ;
властите чрезъ такива похвати се стараеха изъ всички области на
държавата да осигуряватъ изборния успехъ на властуващата партия,
съ други думи на сръбските шовинисти.
Нападнатъ бе и раненъ отъ агентите на държавната сигурность
и д-)ръ Крафтъ, лидеръ на немската партия въ Югославия ; и въ
тоя случай провинението на пострадалия бе единствено туй, че е
ималъ куражъ да агитира за своята партия предвидъ на престоящите избори.
Отъ гореказаното става ясно, че „ държавата на сърби, хърва
ти и словенци ” много прилича на султанската турска империя. Не
доволни отъ положението си, бунтуваха се срещу Турция араби,
арменци, българи, гърци, албанци, сърби и пр. А срещу уголеме
ната държава, подчинена на Белградъ по единъ или другъ начинъ
*
Габриеле Д’Анунцио е известенъ италиански поетъ и писатель. Проявилъ се презъ първата световна война като авиаторъ; а около името му се
вдигна много шумъ поради нападението на градъ Фиуме отъ страна на голЪма
група италиански доброволци, подъ негова команда.
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проявяваха опозицията си македонските българи, албанците, хърва
тите, немците, унгарците, черногорците. Тая обстановка окуража
ваше, естествено, нашия потиснатъ народъ; а неговата решителна
борба даваше отъ своя страна насърдчение и на другите недоволни
народности. Големото мнозинство на живущите въ тая изкуствена
държава хора очакваше и желаеше отъ сърдце нейното сгромолясване.
Вестникъ „ Хрватъ ”, печатанъ въ Загребъ, въ броя си отъ 8
януарий 1924 г., коментира статия на Кръсто Цицваричъ, публикувана
въ „ Београдски дневникъ ” :
« Нашата държава, пише Цицваричъ, изглежда слаба повече по поводъ
на Македония, отколкото на Хърватско. Положението въ Македония е такова,
че сърбо-хървато-словенското кралство е точно подобно на Турция въ надвечерието на балканската война.»

Често хърватските вестници изнасяха истинското положение въ
Македония. Загребскиятъ вестникъ „ Хрватъ ” въ броя си отъ 4
януарий 1924 г. писа :
« Въ Белградъ се знае много добре какво е положението въ Македония.
Сърбия завладЬ тази страна съ сабята, но не по този начинъ се привличатъ
симпатиите на населението въ тази земя. Демократи и радикали се обвиняватъ
едни други по отношение неудържимото положение, създадено въ Македония,
но едните, както и другите, я третиратъ като сръбска провинция.
Бълградските методи иматъ за цель да превърнатъ Македония въ сръб
ска провинция. А една политика, която се основава само на илюзии, неиз
бежно претърпева единъ ударъ и провокира катастрофи.
Държанието на белградското правителство само продължава актюелностьта на македонския въпросъ. Ето защо този въпросъ съществува, пара
лелно съ други не по-малко важни въ границите на Югославия.
Въ интереса на Сърбия е, както въ този на мира на Балканите, щото
тези въпроси да бждатъ разрешени въ смисъла на модерните принципи
на националното самоопределение ».
Вестникъ « Обзоръ » въ Загребъ писа на 5 януарий с. г. :
« Всеки, който следи белградския печать, получава впечатлението, че
положението въ Македония е ужасно. Тамъ сж въ пълна гражданска война.
Жителите сж абсолютно лишени отъ всекаква сигурность по отношение на
живота си и на имота си. И дума не може да става за граждански свободи.
Корупцията и произволието сж редовни явления и белградските вестници
ги изнасятъ всеки день. Нито едно отъ нашите правителства е имало до
този моментъ грижа да подобри положението въ тази земя и управниците на
Белградъ сж се задоволили да преследватъ « иредентистите», защото те
били подпалвали смутове и тласкали населението къмъ недоволство.
« Иредентисткото» движение, което безъ съмнение сжществува, не би
могло да се надева на никакъвъ успехъ ако народътъ въ тази страна би
билъ задоволенъ. Почти сигурно е, това движение е подхранвано бла
годарение на произволието отъ страна на администрацията, понеже послед
ната се вдъхновява отъ една фалшива политика и употребява погрешни
методи. Требва да се признае, че обществения апаратъ не функционира въ
тази страна. Води се една погрешна политика, поради простата причина,
че Белградъ смета Македония като « южна Сърбия» и населението й като
« сръбско •», което българската пропаганда била заблудила.
Проф. Цвиичъ, най-забележителния сръбски ученъ, не смета македон
ското население като сръбско и, което още повече трёбва да се отбележи,
е че самото население в Македония не се смета принадлежаще на сръб
ската раса ».
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Не само хърватската преса въ Югославия, но и сръбски вестници
признаваха неудържимото положение въ Македония, осжждайки
възприетата отъ Белградъ политика спрямо тая земя. Ето за примЪръ
само три извадки отъ белградските вестници :
а) подъ заглавие „ Грабежи въ Македония ” вестникъ „ Радничке
Новине ” отъ 17 ноемврий 1919 г. пише :
« Сръбската конституция е вече приложена въ Македония. Но мислите
ли, че това е променило положението, което царува тамъ ? Съвсемъ не.
Режима на насилие и произволи тамъ продължава.
Обществено мнение не сжществува въ Македония. Тамъ не се слуша
никакъвъ гласъ на протестъ, защото се живее въ най-лоши страхове. Никой
не смее да мисли за публични права, нито пъкъ за покровителството На
закона. Често се слуша да се разказва за милиони несправедливости и
оплаквания ; човЪкъ е очуденъ отъ ширенето на презрението и умразата
къмъ режима. Но никой не казва никога нещо открито».

Този сръбски вестникъ красноречиво ни уверява, че наистина
насилията, грабежите и терора въ Македония сж започнали следъ
1918 г., веднага следъ настаняването на сръбския режимъ, както бе
и въ 1913 г., и че следъ това и поради това именно се появява въорж.жениятъ протестъ на Македония. Въ 1919 г. немаше още никакви
революционни прояви въ страната.
б) Въ сръбския вестникъ „Република” отъ 16 ноемврий 1920 г.
сърбинътъ М. Богдановичъ, който е пжтувалъ изъ Македония, харак
теризира така положението :
« Македония е Сибиръ на двадесетия вЪкъ. Всички очи тамъ ви гледатъ
съ ледено недоверие, и ако вие имате малко още гражданско чувство, вие
ще се засрамите отъ значението на тези студени погледи. Не може да се
мисли сжщо за политическа свобода... Азъ можахъ да видя, че нашите
власти се отнасятъ къмъ македонското население по начинъ по-нечовЪченъ,
отколкото това се прави въ цивилизования светъ къмъ животните. Камшикътъ
и приклада на пушката иматъ неограничена широта на действие... Властодръжците вършатъ насилия, за да « сърбизиратъ» Македония. « Комитските
групи» на сърбите, които насаждать сърбизъмъ съ тероръ, сж заместени
сега отъ « летящите отреди на полицейските агенти» и терора не престава
да владее ».

в) Белградскиятъ „ Е п о х а ” отъ 8 февруарий 1922 г., описвайки
положението въ Македония, казва между другото :
«... Ето вече четири години какъ се следватъ внушенията на шовинистическите глави, които приготвятъ почва благоприятна за сепаратизма. Властите
работятъ съ всичката си сила за разрушаването на държавата. Административната машина е, която подкопава основите на държавата въ Македония.
Поведението на администрацията увеличава броя на противниците на държа
вата ни ».

Този вестникъ, пъкъ и другите, сж пропустнали да ни кажатъ,
защо такива работи не сж вършени отъ властьта въ самата Сърбия,
въ Шумадия. Отговорътъ е ясенъ ■
— защото тамъ живеятъ сърби,
а въ Македония живее другъ народъ, български. Но и безъ това
признание, писанията на сръбската преса сж предостатъчни не само
да оправдаятъ отпора на поробената страна, но и да покажатъ
нагледно, че Сърбия нема никакво право надъ нея.

170

Считайки поучителни за всеки, който разучава македонския въ
просъ, признанията именно на тия, които сж завладели Македония
насила — т.е. въ случая Сърбия и Гърция — въ приложение даваме
и други извадки отъ тЪхната преса. Констатациите за мрачния режимъ
въ Македония сж потвърдени и отъ некой извадки изъ ромънската
преса, независимо, че Ромъния бе съюзникъ на Белградъ и Атина
въ подържане на версайлското робство, което доведе Европа до
невиждана катастрофа. Така ромънекия вестникъ „ ДИМИНЕАЦА ”
въ единъ отъ броевете си отъ мартъ 1921 г. пише следното :
« Отъ всички ромънци, останали вънъ отъ Ромъния, ромънцигЬ въ Маке
дония сж най-зле. За нещастие Сърбия и Гърция, между които е разделена
Македония, сж твърде шовинисти. Шовинизма е при техъ, който украсява
жестокостьта. Страданията на ромънските елементи сж изключителни. При
таково печално положение се намиратъ сжщо и българите, турците и ал
банците въ Македония ».

*
**
Вместо да промйнятъ режима си и да признаятъ правата на
поробените българи, вместо да задоволятъ всичките народности въ
Македония, Белградъ и Атина считаха, че вършатъ голема политика
като прибёгватъ до диверсии. Възприели беха правилото да обвиняватъ България за революционната дейность въ Македония. Никога
не пожелаха да премахнатъ причините на злото, които беха въ
техния денационализаторски планъ, а средствата имъ беха терора и
безттравието. Заплашваха България, обвинявайки я, че тя пращала
четите въ Македония. Въ сжщность Белградъ и Атина изпращаха
бандити въ нашата земя; като насилници съ право требва да означимъ
и целото техно чиновничество, и войската имъ, а не само специалните
терористически държавни групи.
Презъ летото на 1922 година трите балкански държави, крепи
тели на версайлеката система — Сърбия, Ромъния и Гърция — общо
подадоха протестъ срещу България заради борческите действия на
поробения българинъ. По това време българското правителство сжщо
изпраща въоржжени чети противъ ВМРО, както читательтъ ще види
въ следващия отделъ. Н о ...............силните обвиняваха слабия, опоредъ тактиката на вълка, който казалъ на агнето : „ Мътишъ, не
мътишъ, ще те изямъ... ”.
Следъ като бе почната въ чуждия печатъ кампания противъ
България, добре нагласена отъ крепителите на грешната версайлска
система, Ромъния подаде протеста отъ името на трите държави.
България поиска намесата на Обществото на Народите. Бидоха
препоржчани преки преговори между балканските държави. България
отхвърли исканията за разтуряне на легалните македонски органи
зации, сжществуващи на нейна територия по силата на закона; отказа
сжщо да изсели българското население отъ граничните райони. Пре
говорите се проточиха въ по-миньоренъ тонъ отъ страна на обвинителите-съседи. Изглеждаше, че те се боеха отъ една международна
анкета, която да обхване всички въпроси, въ техната целость. Сърбия
направо отхвърли исканата анкета за произхода на четничеството. Но
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побърза да си прави сама анкета, като за нейнъ шефъ постави поз
натия швейцарецъ, професоръ Райсъ, отдавна взелъ безусловно стра
ната на сръбския империализъмъ и сръбски държавенъ чиновникъ.
Тая постъпка на съседните държави противъ обезоръжена и
слаба България не е нещо ново за политическата история на Европа
и на света, която е запълнена повече съ непочтени игри, егоизми,
интриги и лукавства, отколкото съ морална прямолинейность, спра
ведливи дела и еднакъвъ погледъ върху чуждата и собствена сво
бода.
Никакъвъ вкусъ нЪмамъ за декламации и проповеди, които биха
изглеждали само жестове на наивность въ очите на политикантитЪ.
Само за припомняне предъ по-неосведомената часть на нашите чита
тели дължа все пакъ неколко думи.
Странно е, че нотата бе подадена отъ Ромъния, която само около
четиридесеть години преди това бе всеизвестна база на българските
революционери срещу турското робство, за чието събаряне тя участ
вува даже съ 70-хилядна армия въ 1877-78 г. Никога и Сърбия бе
база за българските борци, независимо че съ техните усилия и кръвь
си бе правила и егоистична политика, изоставяйки ги посредъ пътя.
Обвинението, не еднажъ повтаряно отъ съседите на България,
бе че тя давала база (подслонъ и подкрепа) на македонските борци,
т. е. същото обвинение, което Турция наистина съ основание можеше
на времето да отправя срещу Австрия, че въоръжава и насърдчава
сръбските бунтовници начело съ Кара^Георги и др. главатари; или
да го отправи срещу Русия, че подслонва и насърдчава ромънскитЬ
патриоти.
Поне за общества съ известна култура, а и за техните прави
телства, е ясно, че фактически базата не е главния въпросъ. На първо
место требва да се постави въпроса : на лице ли е неправда и роб
ство ? Щ о се отнася до Македония, основната база и изворъ на
нейния борчески устремъ е именно робството, съ други думи самото
положение въ страната. Такива съ били основанията, макаръ и не тъй
всестранни и остри, на времето и за Сърбия и Ромъния да се бунтуватъ и търсятъ свобода.
И на друга страница загатнахме, че така именно бе преценявана
отъ културния светъ македонската освободителна борба до 1912 г.,
макаръ по софийските улици често да се меркаха наши борци, прех
върлили турската граница въ живописните си комитски облекла.
Ако се възприеме тезата на Белградъ и Атина (следъ като те
станаха столици на агресивни, грабителски и денацонализаторски
държави) относно базите на борците за свобода, следвало би да се
осъди и помощьта на Русия и западните държави за освобождение
то на Сърбия, Гърция, Ромъния и България; да се жигоса и помощь
та на Франция и Англия за освобождението на Италия; да се отрече
изобщо всека подкрепа на некоя справедлива народна кауза.
България като държава никакъ не е отговорна задето нейното
население е съчуветвувало на поробените си братя, или за изолира
ните частни и тайни услуги на нейни граждани — стотици хиляди
между които съ родени въ Македония ■
— къмъ македонското дело.
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Базата на борбата е въ самата Македония. Това е доказано по безспоренъ начинъ въ течение на 20-годишна борба до балканската вой
на, а и следъ 1919 г., когато правителството на Стамболийски въ
България 6"fe обявило война на македонското движение.
Гърция и Югославия винаги беха солидарни когато требваше да
се преследва българщината въ Македония и да се обвинява Бълга
рия *. Но Атина чувствуваше какъ Белградъ хвърля око на Солунъ.
Отъ своя страна Гърция имаше апетитъ за Битоля. Още презъ 1920 г.
избегали отъ градъ Битоля гърци (въ сжщность погърчени аромъни),
а установени въ Солунъ, Леринъ и Атина, организирани въ разни
„ Лиги ”, сж изпратили мемоари до Генералъ Франше Д, Епере, главнокомандующъ на съюзническите окупаторски войски въ Цариградъ,
и до Върховния Съветъ на конференцията за миръ въ Парижъ. Въ
мемоарите се иска присъединяване къмъ Гърция на Битолския
окржгъ, ни по-малко, ни по-вече.
Въ замена на това сърбите започнаха все по-открито да подигатъ въпросъ за „ южнитё сърби ”, които подъ гръцка власть би
ли лишени отъ училища и църкви; Белградъ обявяваше за сръбско
българското население въ южна Македония.
Тези взаимни подозрения и претенции не попречиха, обаче, на
Атина и Белградъ до край да останатъ съюзени срещу българщи
ната.
*
**
Разбира се, отъ страна на големите сили или на Обществото на
Народите не се предприе нищо за установяване на фактите и издир
ване на причините за смутовете.
Не последваха никакви мерки отъ страна на великите сили и
следъ като беха подадени отъ страна на ВМРО меморандуми до кон
ференциите въ Лозана и Генуа, а малко по-късно — презъ 1924 го
дина ■
— и до Обществото на Народите.
Печатътъ въ чужбина, обаче, непрекжснато пишеше върху ло
шото положение въ Македония. Стотици пжти въ вестниците на всич
ки западни държави, а и другаде въ света, се изнасяха сведения за
сблъскванията между македонските борци и сръбски държавни ор
гани; често известията биваха придружавани съ разяснения върху
македонския въпросъ, върху отнетите права на народа и пр. ; изтъкванъ е и българския характеръ на славянското население въ Македо
ния.
Кореспондентите на различни големи вестници търсеха Тодоръ
Александровъ, за да чуятъ неговото гледище върху македонския въ
просъ. Публикувани б£ха изявления отъ него и въ лондонския вест*
Вънъ отъ всички договори и спогодби, насочени срещу българщината,
Сърбия и Гърция наредиха въ началото на 1924 г. да се подпише въ Скопйе
единъ протоколъ между генералните имъ щабове, въ който предвиждаха
общи мерки срещу « комитаджиите ». Между другото Гърция се ангажира да
постави на границата си, по протежение отъ Преспа до Драма, нови хиляди
войници, които да възпрепятствуватъ движението на комитите...
Такива мерки некога взимаше и турскиятъ Султанъ противъ македонско
то движение, което се проявяваше и тогава по разни начини.
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никъ „Таймсъ” презъ януарий 1924 г. Въ тЪхъ той потвърждава
ше, че е невъзможенъ компромисъ между сръбското управление и
македонските организации. Изказва уверението си, че едно общо
възстание на потиснатите отъ Белградъ народи може да събори ре
жима въ Югославия и да я разчлени. Ако не се получи независимостьта на Македония ■
— продължава Александровъ — желателно е
страната да се постави подъ протектората на некоя голема дър
жава. Лозунгътъ на борещите се македонци е, споредъ Т. Алексан
дровъ, „ Македония за македонците ” *.
Вестникъ „Таймсъ” отъ 5 януарий 1924 г. публикува и една
друга кореспонденция отъ специалния си пратеникъ върху македон
ския въпросъ. Между другото пише :
« Четниците, когато говорить за Александровъ, употр-Ьбяватъ винаги
думата « старио ». T i казватъ, че популярностьта му между селяните е извън
редно голема. Той никога не прибягва до осигурителни мерки за себе си,
кждето и да отиде, всички жители сж. информирани за идването му. Но ни
кога никой не е и помислилъ да го издаде. Напротивъ, целата местность е
на щрекъ да предотврати всекаква акция отъ страна на властите. Ако настжпи некаква опасность, известие бива веднага предадено. Александровъ е
закрилянъ отъ една сила, която прави невъзможно залавянето му.
Пжтувайки изъ планините, азъ бехъ очуденъ първо отъ физическата
издържливость и после отъ живата интелигентность съ която сж надарени
комитаджиите. т е сж екипирани горе-долу като английските войници въ дей
ствие. Те ходятъ изъ планините преминавайки около три мили въ часъ и
човекъ остава съ впечатление, че те биха могли да вървятъ часове и часове
подредъ безъ почивка. Техните леки сандали не правятъ никакъвъ шумъ.
Дългите имъ пелерини, които достигать до глезените, сж практични и живо
писни »...
« Единъ четникъ верваше, че Англия ще се върне на тезата на Гладстонъ:
« Македония на македонците ». Всички заявяваха, че сж готови да постигнатъ
автономията на Македония даже и ако требва да жертвуватъ живота си въ
тези усилия.
« Следъ като изминахме почти 50 мили, стигнахме до единъ малъкъ хотелъ. Н а другия день се намерихъ на местото, отъ кждето бехъ тръгналъ, и
имахъ време да посветя мислите си на така острумно наречения « Ключъ на
Балканите». Въ сжщность има правото да носи това название. Географическото й местоположение и характера на населението й правятъ отъ нея една
страна, която ще играе важна роля въ работите на югоизточна Европа. Ко
гато следъ примирието, следъ големата война, бе свикана мирната конферен
ция въ Парижъ, македонците протестираха противъ анексията на голема
часть отъ териториите имъ къмъ Сърбия и Гърция. Не се отдаде никакво внима
ние на тези протести, въпреки че г. Джеймсъ Баучеръ, бивпгь кореспондентъ на
в. « Таймсъ » на Балканите, който се намираше тогава въ Парижъ, бе издигналъ гласъ, за да посочи рисковете, които изникваха отъ такова решение.
Въ 1920 година следъ ратифицирането на Ньойския договоръ, македонците се
опитаха наново да се борятъ по легаленъ начинъ, но това бе само за много
малко време. Тази ф аза бе ефимерна, защото нито сърбите, нито македонците
сж свикнали на легални методи. Тя бе скоро последвана отъ възстановява
нето на старата революционна организация съ борбата си за автономия.
« Какъвъ ще бжде изходътъ на тази борба ? Настоящето положение,
което не е друго освенъ държава въ държавата, не може да продължи за
винаги. Въ момента, въ който революционната организация счете, че средст
вата й ще й позволятъ да действува, удара ще бжде неизбеженъ. Никой не
*
За справка е използувано известието по това изявление въ римския
вестникъ « Илъ М есаджеро», отъ 9 януарий 1924 година.
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ще може да каже какви ще бждатъ последствията. Но, неоспоримо е, че
борбата е предстояща. А този фактъ е достатъченъ, за да предизвика една
атмосфера на нервозность между балканските държави. Гърция, която спо
деля съ Сърбия отговорностьта за администрацията въ Македония, ще бжде
сжщо засегната ако революционната организация се реши за открита борба.
Първата грижа на Гърция е винаги запазването на Солунъ, когото македон
ците считатъ за техна столица. Затова въ Атина правятъ всички усилия да
държатъ далече отъ морето македонците. Н о това пъкъ притеглюва срещу
гърците вражеството на некой югославянски среди, които желаятъ да завладеятъ това пристанище.
« Така, въпроса за Солунъ предизвиква множество предположения. Сжществува едно доста важно течение въ Югославия, което е за анексията на
този градъ къмъ последната. А това нема да може да се реализира поради
опозицията на македонците. Това е точно, което може да послужи евен
туално като база за бждещи преговори между сърби и македонци. Една задо
волена Македония, имаща излазъ на Егейско море съ Солунъ, би могла да
служи като полезна трапеза за амбициите на българите и на сърбите. Тя
не би искала да постави дирижирането на политиката си подъ контрола на
София и би допринесла, за да се преодолее недоверието спремо България,
сжществуваще въ този моментъ въ Белградъ. >

Среща съ Александровъ е ималъ и кореспондента на будапещен
ския вестникъ „ Еко дьо Данюбъ ” г. Едуардъ Лонгъ, чиито впечат
ления вестникътъ изнася въ броя си отъ 6 януарий 1924 година :
« Донасятъ ни храна и самъ Александровъ иска да ни поднесе, и докато
се хранимъ, той ни говори за борбите и за надеждите си. Той нема да остави
оржжието докато Македония не е освободена. Неговата вера ще устои на вси
чко. Ако той загине, други ще го заместятъ, така както той е заместилъ
други... Старци, жени, деца, всички допринасятъ за освободителното дело.
Всички сж еднакво предани и знаятъ да пазятъ тайните, които им о се поверяватъ. Александровъ ми дава да чета уставите на организацията, вжтрешните правилници : всичко е тамъ показано въ подробности; наказанията и
наградите — всичко е предвидено. Забранено е, при най-строги наказания,
бандитство, кражба, пиянство; правилата се отнасятъ до всекакъвъ видъ въ
проси както местни, така и общи, и представляватъ една истинска сбирка
отъ закони, закони уважавани и изпълнявани най-бързо. По-големата часть
отъ комитите не пушатъ и не пиятъ и самъ Александровъ имъ дава примеръ
съ своя умеренъ животъ.
Всеки има свои определени функции, всеки е гордъ, че допринася съ
своята работа на общото дело и, както ми казва Александровъ, турците сж
на страната на българите и другите македонски националности. Сжществуватъ
чети турски и мусюлманските войводи сж измежду най-смелите и най-до
брите.
Не требва да се мисли, че комитаджиите сж бандити, които се отдаватъ
на кражби и на кръвопролития : напротивъ, откато Александровъ е начело въ
тия места, сигурностьта е станала пословична. Ако комитаджиите прибегватъ
до системата на бомбите и ножа, това е защото, както ми каза Александровъ,
никаква легална борба не е възможна въ Македония. Дисциплината на коми
таджиите е железна и техната самоотверженость отива до пожертвуване на
живота : за техъ живота не важи нищо когато се касае да го посветятъ на
това висше и свето дело. Александровъ е навсекжде и никжде... »

Сръбската преса изрази горчивото си неудобрение задето вест
ници като „ Таймсъ ” публикували изявленията на Александрова. Из
между чуждестранните журналисти, които съ симпатии сж бранили
македонската кауза по онова време или и по^късно, нека посоча тукъ
имената поне на Болеславъ Тахауеръ, аташе по печата въ софий-
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ската унгарска легация, неизмЪненъ приятель на Македония ; Ж оржъ
Нурижанъ, кореспондентъ на италиански вестници, който е писалъ и
книги върху проблемите на нашето отечество; Уолтъръ Колинсъ, ко
респондентъ на лондонския вестникъ „ Таймсъ
Полъ Жантизонъ,
сътрудникъ на „ Газетъ дьо Лозанъ ” и на парижкия „ Льо Танъ ” ;
Ж оржъ Ато, кореспондентъ на „ Льо Танъ ” отъ София; Итало
Дзингарели, сътрудникъ на торинския вестникъ „ Стампа ” ; Валтеръ
Брелъ, кореспондентъ на германски вестници. НЯкои отъ гЬхъ •—
напр. Тахауеръ и Колинсъ •— лично се срещаха съ Т. Александровъ.
Разбира се, тукъ не изброяваме журналисти или публицисти,
които нЯмаха постоянно местожителство въ София, като напримеръ
сътрудника на „ Крисчянъ Сайънсъ Мониторъ ” г. Маркъмъ, сътруд
ника на „ Последния Новости ” г. Немановъ и други.
Сръбската преса, както и самата сръбска държавна политика,
всЯкога се е стараела да застрашава потиснатите народности и чрезъ
политическите съюзи на Белградъ съ разни чужди държави. Найчесто Сърбия се е опирала върху съюза си съ Франция, както и съ
ржководената отъ френската политика групировка „ Малко Съглаше
ние ”, въ която влизаха Югославия, Ромъния и Чехословакия ; а покъсно „Балканското Съглашение” ■
— Югославия, Ромъния, Гърция
и Турция. Но закани срещу поробените области сж отправяни отъ
сръбската преса и когато се стигна до споразумение между Белградъ
и Римъ, напримеръ около 1923 година и малко по-късно. Открито
се заявяваше въ шовинистическите сръбски вестници, че подиръ това
споразумение щ,елъ да бжде сложенъ край на всички антисръбски
прояви. На простъ езикъ това означаваше, че убийствата и грабежите
ще се увеличатъ особено въ Македония.
Отъ военно гледище държавата на сърби, хървати и словенци
немаше защо да се опасява отъ съседните й Албания, България и
Унгария. Но въпреки това тя постоянно се въоржжаваше, като
сключваше големи заеми отъ чужбина, особено отъ Франция. Нейниятъ страхъ бе, че ,, собствените ” й народи ще възстанатъ и ще я
разрушатъ.
Средъ чуждия оветъ, обаче, не престанаха изобличенията срещу
тиранията.
„ Обсървъръ ”, авторитетенъ английски вестникъ, отъ 21 ноемврий 1923 г., публикува статия отъ генералъ Томсонъ, министъръ
на въздухоплаването въ Англия. Между другото авторътъ е писалъ :
« Тодоръ Александровъ, въ стихията на силитЪ си, въпрЪки че се твърди,
че е слабъ въ гърдигЬ, е човЪкъ съ несломима енергия и съ стоманена воля.
Той приготовлява въ този моментъ едно страшно орждие и може да живЪе
достатъчно, за да си послужи съ него единъ день. Неговиятъ идеалъ е да
види Македония независима въ рамкигЬ отъ 1912 г ... За съжаление, Бел
градското правителство не престава да се страхува отъ българска хегемония
и прахосва човЪшки жертви и средства, за да подържа една излишна про
паганда. За да я оправдае продължава едно нечовЪчно потисничество.
Ако балканскит-Ь държави можеха да се разбератъ върху едно разре
шение, единодушно взето, по македонския въпросъ, безъ интервенцията на
великигЬ сили, бихме присжствували на една приятна картина на солидар
ность на Балканите. Въ противенъ случай не тр-Ьбва да се забравя, че
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западните правителства, Европа и Съединените Американски Щати сж. заедно
отговорни за настоящето положение. . . »

Италианското списание „ Вита Италиана ” въ броя си отъ м.
ноемврий 1923 г. подъ заглавие „ Единъ въпросъ отъ компетентность
на Обществото на народит^ ”, пише :
« Този въпросъ е денационализаторската политика, водена отъ гръцките
и сръбски власти въ Македония — страна, която живее подъ свирепо
потисничество. Затворите сж препълнени съ политически затворници. Мжже,
жени и деца умирать всеки день вследствие изтезанията на които сж били
подложени. Грабежи, убийства и насилия сж на всекидневенъ редъ.
Въпреки всичко преследваната цель се отдалечава всеки день повече.
Гърци и сърби казватъ, че въ Македония не сжществува български елементъ,
нито ромънски и албански. Големъ брой отъ тези последните се виде заставенъ
да хване оржжието и планините. Умножаватъ се сблъскванията между тези
чети и жандармерията. Процесите въ Скопйе, Куманово, Щипъ, Прилепъ и
Тетово доказватъ, че революционната борба въ Македония се засилва. Думата
е на Обществото на Народите».

Подъ заглавие „ Македонската Трагедия ” виенския „ Райхспостъ ” отъ 6 януарий 1924 година пише между другото следното :
« . . . Македония не престава да бжде българска земя. Всички изтъкнати
слависти, започвайки отъ Добровски до Ягичъ, признавать, че черковния
езикъ на стария славянски е единъ българо-македонски диалектъ и сговорно
свидетелствуватъ, че езика говоренъ въ Македония е български говоръ. Отъ
историческо гледище Македония сжщо принадлежи на България. Охридъ бе
първия центъръ на българската култура въ миналото. Тази местность запази
своя чистъ български характеръ презъ отоманската окупация. Македония
бе подъ сръбско владетелство за четиридесетина години (1330-1370). Преди
1860 година сръбските учени не отричаха българския характеръ на Маке
дония. Много по-късно сърбите, виждайки че претенциите имъ къмъ Адриатика
не можеха да се реализиратъ, обърнаха погледа си къмъ Солунъ. З а тази
цель, « сръбската наука » провъзгласи чисто и просто Македония като сръбска
провинция. Белградъ никога не можа да прости на Ягичъ, че не е нарисувалъ
на картата Македония съ боята на Сърбия, по сжщия начинъ като Босна и
Херцеговина. Сжщо бе произнесена анатема срещу чехските учени и историци,
които показаха повече респектъ къмъ науката отколкото Белградъ искаше. . . »

Презъ сжщата година, покрай редица други статии въ италиан
ската преса, въ Миланския вестникъ „ Амброзияно ” г. Итало Сулиоти
публикува следната своя кореспонденция :
« Македонскиятъ въпросъ, пренебрегнатъ и забравенъ отъ разните дипло
матически канцеларии, игнориранъ отъ множество конгреси и конференции,
е все още живъ и по-страшенъ въ неговата правдива простота. Всичките
кървави вжзли на Балканската трагедия се събиратъ неизбежно около една
единствена ось : Вардаръ.
Нуждно е да се обясни: не требва да си представляваме Македония
като една държавна единица, организирана и готова да увеличи изведнажъ
тежестьта на политическото и военно положение на Балканите.
Н о този македонски въпросъ е много по-опасенъ отколкото се мисли въ
Европа, тези македонци, смели и готови на всичко, които обичатъ съ отчаяна
и дива любовь техното измжчено и опустошено отечество, могатъ да създадатъ тежки и нескончаеми грижи на държавните мжже, които си въобразиха,
че сж ги изличили съ единъ замахъ на перото. Понеже требва да се знае,
че македонецътъ е смелъ, интелигентенъ и безстрашенъ.
Македонските емигранти, които вие срещате въ най-добрите хотели въ
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Лондонъ, Парижъ и Виена, безупречно облечени, мистериозни, ст. сжщитЪ,
които единъ месецъ по-късно ще ходятъ съ пелерината и навивките на комитаджиит’Ь въ Македония и тамъ, до нЪкой дънеръ или нЪкоя скала при
Гостиваръ или Щипъ, съ пъленъ патрондашъ и съ пушка на рамо ще гледатъ
втренчено пушека на далеченъ пожарь, пож ара на нЪкое село, което сърбигЬ
сърбизиратъ.
Европа има една неплатена смЪтка на тЬзи чети на скоростьта и
смЪлостьта.
Нито г. Ллойдъ Джорджъ, нито г. Клемансо сж искали — въ конферен
циите за мира — да си припомнятъ за тЬзи фактори, малки, но опасни, на
една нова формираща се история.
Ви било добре, щото новите държавници на западна Европа да не
повторять старите грешки, и да си дадатъ точна сметка какво представлява
огъня на македонското движение, който блещука заплашителенъ посрЪдъ
Балканите.
Тамъ единъ день, рано или късно, но неизбежно, фатално, по причини,
които логиката и човешката воля не искать да разбератъ, ще избухне единъ
ужасенъ ударъ между народите ; тамъ една невидима рж ка ще запали
скритата жарь, за да хвърли върху заспалата въ ласкателните ржце на гЬзи
бъбриви демокрации, пламъка на последната война». *
№ 19.

15 JOIN 1924.

№ 19.

Заглавието на ■Нувелъ Маседониенъ », бюлетинъ на ВМ РО на френски езикъ.

И големите учени въ културните страни не преставаха да изнасятъ истината върху Македония. Така, известниятъ френски славистъ
г. Андре Мазонъ публикува презъ 1923 година една книга съ заглавие
„ Славянски разкази отъ юго-западна Македония ”. Основавайки се
на лични изследвания и изучвания г. Мазонъ изтъква въ книгата си,
че езикътъ, говоренъ отъ жителите на местностите, отъ него по
сетени, въ Леринска и Воденска области, е най-западния диалектъ
на българския езикъ.
За това му становище г. Мазонъ бе нападнатъ отъ сръбската
преса и разнит^ „ Научни ” сдружения на БЪлградъ.
„ Нийръ Истъ ” отъ 31 януарий 1924 г. писа, че въ дружеството
за Близкия Изтокъ сж изнесени сказки за Македония. Единъ отъ
* З а справка « Нувелъ Маседониенъ » № 27 отъ 5 Септемврий 1924 г.
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главните оратори е билъ генералъ Томсонъ, новиятъ английски
министъръ на въздухоплаването. Той е казалъ, че е добре запознатъ
съ македонския въпросъ, понеже го е изучилъ презъ Балканската
война въ 1912 г., тъй като презъ това време той е следЪлъ дей
ствията на сръбската, гръцката и българската армии въ Македония,
въ качеството си на военно аташе. Неговите лични наблюдавания
сж го убедили въ българския характеръ на тЬзи места, населени
главно съ български елементъ.
Следъ като е разгледалъ дейностьта на ВМРО, която иска да
бждатъ респектирани елементарните права, цивилни и политически,
на жителите въ Македония, Томсонъ изтъкналъ, че всеки съвестенъ
човекъ не може да нема симпатии къмъ каузата бранена отъ Орга
низацията и отъ македонските братства. Колкото се отнася за
революционното движение водено отъ Т. Александровъ, то чисто и
просто предизвиква възхищение — е казалъ оратора. Организирането
на „ четите ” е една прекрасна институция ; влиянието й е грамадно.
Следъ това е говорила Леди Гроганъ, която между другото е
казала, че не е правилно да се говори за българско малцинство въ
Македония, защото българите тамъ сж мнозинството. Ораторката
смета, че е смешно да се твърди, че Македония била въ сжщность
„ южна Сърбия ”, и доказа съ факти, че въ тази „ Сърбия ” нема
даже нито единъ сърбинъ. Мжчно е да се предвиди по кой начинъ
македонскиятъ въпросъ ще бжде разрешенъ, каза Леди Гроганъ, но
духътъ на македонците никога нема да умре.
„ Льо Соаръ ” отъ Брюкселъ отъ 22 ноемврий 1923 г. публикува
статия подъ заглавие „ Щ е бжде ли Македония скоро независима ? ”.
Ето неколко пасажи :
« Единъ виденъ белгийски дипломатъ, жив-Ьлъ дълги години въ тези
страни и единъ отъ най-добрите наши познавачи на балканските проблеми,
когото азъ имахъ щастието да срещна презъ време на моето пжтуване, ми
казваше :
Разрешението на македонския въпросъ би било, да се даде на трите
разпокъсани части, българска, сръбска и гръцка, на тази земя, следъ като
се съединятъ, независимостьта. Но би било необходимо да се осигури живота
на младата държава и да се покровителствува срещу влиянието или целите
на разните съседи, както и срещу неопитностьта й. Би било сжщо необходимо
да й се гарантира вжтре една стабилна форма и лишена отъ онези конфликти,
които виждаме въ политиката на множество балкански държави. Затова би
требвало сама Европа да вземе, ясно, твърдо, ръководството на новата
държава. Азъ немамъ намерение да искамъ, разбира се, една интернацио
нализация, която не би дала никакъвъ добъръ резултатъ. Н о говоря за едно
ефективно управление, за гаранция на Обществото на Народите, което, съ
това би наистина влезнало въ ролята с и . . .
Чакайки, Македония, още не съществуваща като държава, притежава
една вжтрешна първокласна организация. Н о тази организация е тайна и
мистериозна.
Говорихъ въ България и вънъ съ множество македонци, чиито имена
обещахъ да не изнасямъ. т е сж резервирани. Но сигурно е, че техната
организация предвижда групи извънредно солидно стегнати и добре въоржжени, финанси, и даже кадри отлично подготвени. Една администрация и едно
представителство въ странство, които, ако и да не сж акредитирани, не сж
по-малко влиятелни. Начело на тази организация се намира винаги неуловимия
войвода Тодоръ Александровъ.
Пиеръ Дей. >
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„Чикаго Дейли Нюсъ ” публикува, отъ месецъ януарий 1924 г.
насамъ — трета статия отъ кореспондента си Уолтъръ Колинсъ.
Между другото въ нея се казва :
« Както ние вече изтъкнахме, цельта на Революционната Организация е
да постигне автономията на трите части на Македония, по настоящемъ
подчинени на Сърбия, Гърция и България респективно. . .
Чужденците запитватъ често какво пречи на македонците да водятъ
легална борба, вместо да си служатъ съ сила. Причината е, че турците
не я позволяваха, а сърбите, както и гърците, отказватъ да признаятъ на
македонците дори свободата на думата и на мисъльта.
Това поставя особено американските мисионери въ едно много деликатно
положение, техните училища, създадени къмъ 1890 г., требваше да затворятъ
вратите си презъ 1913 г. Повече отъ двадесеть учители преподаваха въ тези
училища, където се говореше български езикъ. А отъ момента когато Сърбия
и Гърция окупираха Македония, те наложиха тамъ техните езици. Мисио
нерите видеха, че освенъ преподаването на единъ новъ езикъ, те требва да
променятъ цЬлата техна система. Н а края те се видеха принудени да затворятъ
училищата с и . . . Голема частъ отъ учениците на американските училища
въ Македония емигрираха въ Щатите, където се показаха достойни за
гостоприемството, което имъ бе дадено.
Въ техната борба противъ Сърбия, македонците можаха да намерять
една допирна точка съ хърватите и словенците. Последните беха частъ отъ
австро-унгарската империя, но мирния договоръ присъедини териториите имъ
къмъ Сърбия. Те не съ доволни отъ това и г. Стефанъ Радичъ, лидеръ
на земеделската партия, подкрепенъ отъ депутатите на неговата партия,
отказа да участвува въ дебатите въ Скупщината. Както Тодоръ Александровъ
за Македония, Радичъ иска автономията на Хърватско, но той се задоволява за
сега съ легални средства. Трудно е да се разбере дали съществува некакво
споразумение между Александровъ и Радичъ, но естествено е, че между техъ
има едно течение на симпатия. И нищо чудно ако се стигне до некакво
споразумение.
Въ много столици на Европа, централна и юго-източна, ВМ РО има свои
представители, които съ винаги готови да й дадатъ сведения и техната
подкрепа въ случай на нужда. Въпреки тенденцията на френската политика
да се харесва на Югославия, Ромъния и Полша, Италия и Унгария не скриватъ симпатиите си къмъ България по поводъ македонския въпросъ.
Така, европейските интереси съ заангажирани и те съ, които създаватъ
македонския въпросъ.
Заключавайки, требва да се каже, че Македония продължава да е
« барутния складъ » на Балканите ».

Н^кои отъ кореспондентите на чуждестранната преса проявиха
искренни симпатии къмъ нашето освободително дело, оеновно проу
чиха македонския въпросъ и не еднажъ съ перото си защитиха кау
зата на поробеното ни отечество.
Въ приложение23 сж дадени некой извадки отъ чуждата преса,
коята правилно очертава тираничните сръбски и гръцки режими въ
Македония, посочва нейното славянско население като българско и
често застжпва идеята за независима Македония. На края въ тоя
прегледъ на печата се намира и писмо отъ Т. Александровъ до единъ
белградски вестникъ.
*
Напрявениятъ до тукъ кратъкъ прегледъ на борбата се отнася
до смъртьта на Т. Александровъ, тоестъ до месецъ августъ 1924 г.
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Срещу тЪзи народни усилия за освобождение Б'Ьлградъ нам'Ьри
добъръ съюзникъ въ лицето на тогавашното земеделско българско
правителство. Осветления по този въпросъ се намиратъ въ следващия
отдЪлъ.

Значката на ВМ РО, давана
за храбрость и заслуги.
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ЧАСТЬ ВТОРА

Удари въ гърба на македонското
освободително движение

VII. СЛЕДЪ БЪГСТВОТО НА ТОДОРА
Видехме каква политическа атмосфера остави задъ гърба си
Александровъ, когато напустна София. За известно време той се
укриваше въ столицата. Сжщо и Протогеровъ, докато замине въ
чужбина.
По споразумение съ Тодора азъ продължавахъ да отивамъ въ
„ Гурко ” 22, докато ликвидирамъ съ останалия тамъ инвентаръ,
предимно книги. Но требваше за известно време да продължа и раз
даването на едни палта, които беха останали отъ времето на войната.
ТЯ бЯха отначало около три хиляди, но повечето бехъ вече раздалъ
на нуждаещи се бежанци, които се разписваха въ специаленъ списъкъ.
На края неколко стотинъ отъ тёзи палта предадохъ въ единъ со
фийски магазинъ, чиито собственици беха добре познати на ВМРО.
Сумата, която се получи отъ разпродажбата имъ, бе оставена за
нуждите на организацията.
Успоредно съ засилването на революционната мрежа въ Маке
дония умножаваха се и моите задачи въ София. На първо место
требваше често да пиша писма, за да държа въ течение Алексан
дрова върху всичко, което се отнасяше до конкретни наши въпроси,
до състоянието на емиграцията, проявите на опозицията, държанието
на българските власти. Осведомявахъ го за поржченията и прецен
ките на приятели отъ разни среди. Често взимахъ писма отъ такива
приятели и ги препращахъ до Тодора, а и той отъ Македония имъ
отговаряше редовно. Съ особенъ интересъ подържаше подобна ко
респонденция проф. Л. Милетичъ. Както до другите лица въ София,
така и при него се явявахъ предпазливо. Като сигналъ, че има да
ми предаде нещо, стариятъ професоръ поставяше изправена до
прозореца, въ работната му стая въ университета, една книга. Азъ
минавахъ въ определенъ день край университета,; и щомъ видехъ
сигнала, отбивахъ се малко по-късно при професора, за да взема
писмото. Така продължи до като не ми се наложи да се скрия.
Приятелите ми отъ дружество „ Вардаръ ” нищо не подозираха за
моите тайни връзки съ Александрова следъ като той бе изчезналъ
отъ хоризонта на София.
Писмата пишехъ съ шифъръ и тайно мастило ; а и пристигащите
отъ Тодора писма требваше да се дешифриратъ ; дълги нощни часове
посвещавахъ на тази работа. Често си разменяме писма и чрезъ
сръбската поща ; нейните чиновници нищо не можеха да подозрятъ.
Постоянна грижа бе изпращането на четнишки дрехи, царвули,
каиши и други материали. Но сжщо тъй изпращахме пушки, патрони,
по некога бомби къмъ Македония. Пренасянето до границата, въ
две-три посоки, ставаше чрезъ изпитани хора. Много помогна съ
своите каруци кукушанина Иванъ Бараковъ, на'реченъ отъ Тодора
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Тарасъ-Булба. Той му бе познатъ отъ турския режимъ ; занимавалъ
се — до колкото съмъ запомнилъ — съ кираджилъкъ между Кукушъ
и Солунъ. Но много пжти и по влаковете тръгваха сандъчета и
кошове, покрити съ друга стока. Каруцарите отнасяха нашите пакета
до Кюстендилъ, Петричъ и Неврокопъ. Случваше се по никога дватри пжти презъ нощьта да пренасямъ отъ единъ кварталъ въ София
до другъ карабини подъ дългото ми палто, или куфарче съ патрони.
Повече отъ две години отправяхъ такива пратки къмъ югъ. Не стана
никакво предателство, нито случайно разкритие. Събирахъ чрезъ
приятели оржжие и го криехъ въ яхъра на мой познатъ файтонджия
въ махалата Подуене. На улица „ Солунска ” имахме сжщо таенъ
складъ за четнишки дрехи и оржжие. По работата съ склада заслуги
иматъ Доне Пешовъ отъ Щипъ и Миланъ Пановъ отъ село Неманици,
Свети-Николско, който по-късно стана свещеникъ въ България.
Пушкит-fe и патроните получавахъ обикновено безплатно отъ
приятели. Двама-трима изпитани дейци имаха поржчение да търсятъ
оржжие. Два пжти бе организирана кражба на войнишки дрехи отъ
софийските казарми, съ участие на офицеръ, личенъ нашъ приятель.
Имахме некой връзки съ подофицери, които сжщо на своя глава и
съ рискъ ни услужваха. Единъ отъ техъ, фелдфебелъ, закара съ
военна каруца наши материяли въ граничната область. Такива връзки
беха създадени съ отделни военни лица и въ два-три провинциални
гарнизони.
Въ първите три-четири месеци следъ бегството на Александрова
бехъ, обаче, принуденъ и съ пари да набавямъ карабини отъ частни
лица. Трудностьта бе въ туй, че не разполагахме съ средства. Не
единъ пжть съмъ ходилъ при познати търговци да искамъ пари на
заемъ, представяйки имъ писмо отъ Тодора и разписка отъ менъ.
Случваше се да чакамъ въ дюкяна на подобенъ приятель по единъдва часа, докато той свърши другите си работи. Тия хора минаваха
за патриоти, но ето, даваха си важность и като знаеха, че съ това
оржжие техни братя отиваха да умиратъ. По-къоно Тодоръ започна
да ми изпраща пари отъ Македония, събирани отъ поробеното насе
ление ; те беха най-често въ злато. Не останахме длъжни предъ
никого отъ въпросните чорбаджии.
Получаваха се отъ поробена Македония по „ каналъ ” суми и въ
български левове, за да ги сменяваме въ динари. Това беха пари,
които нашите селяни не сж успели да променятъ при идването на
сръбската власть. Получените динари отиваха обратно, за да се
раздадатъ на селяните.
По това време станаха срещи и съ двама-трима нашенци, които
се беха забъркали въ контрашпионажъ срещу Гърция. Сами се оба
диха до насъ и рекохме да извлечемъ некаква полза. Хората отлично
познаваха гръцкия езикъ и разни гръцки похвати. Те мамеха гръц
ката легация въ София съ фалшиви сведения, които имъ се даваха
отъ нашата среда. Представяли сж се, че иматъ приятелство съ
некой македонски деятели, отъ които майсторски научавали новини
по нашето дело. Казали беха еднажъ, че тия македонски дейци искатъ
по контрабанденъ начинъ да си доставятъ гръцки пушки, защото
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гръцките патрони сж много по-леки и четникътъ може да носи отъ
т^хъ по-големо количество. Легационните хора побързали сами да
услужатъ, та по тоя начинъ ,, контрабандистите ” да засилятъ прия
телството си съ нашите хора, т.е. да узнаватъ отъ техъ новини.
Получените пушки беха дадени на скопската чета, която много имъ
се радваше.
Докато все още свободно се движехъ изъ България можахъ да
отида и до градъ Вратца, за да уредя изтеглянето на една сума,
произхождаща отъ касата на кумановския революционенъ комитетъ
въ миналото, а оставена на съхранение при единъ бившъ деецъ, въ
момента учитель въ Вратца.
Подържахъ връзка съ граничните пунктове, но най-често съ
Кюстендилъ, Горна-Джумая и Петричъ. Пунктовъ началникъ въ Гор
на-Джумая беше Иванъ Караджовъ отъ с. Лешко. Горно-Джумайско,
учитель по музика въ гимназията. Въ Петричъ сжщата задача имаше
Атанасъ Маджаровъ, учитель, род. отъ с. Негованъ-Солунско ; а въ
Неврокопъ-Стоянъ Филиповъ, старъ борецъ, род. отъ с. Старчища,
старата Неврокопска околия1
.
Въ Кюстендилъ, преди да настжпятъ остри конфликти съ влас
тите, пунктовъ началникъ беше Ангелъ Узуновъ отъ Охридъ. Следъ
това особено смело и твърдо работеше Христо Шалдевъ, род. отъ
Гюмендже, учитель въ гимназията.
Подиръ Шалдевъ пунктовата работа съ много преданость и
решителность вършеше Йосифъ Ивановъ отъ Куманово. Той загина
въ Кюстендилъ при некакво сборичкване съ анархисти, като се
срещнали на хоро. Но пунктовъ началникъ * при борбите бе за из
вестно време и Велинъ Алайковъ, местенъ житель и некогашенъ
председатель на запасните подофицери въ града. Убиха го органите
на властьта.
*
**
Въ Кюстендилско, по селата и до самата граница, имаше големъ
брой верни приятели на нашето дело, между които и членове на
управляващата партия. Те услужваха безъ да бждатъ подозирани
отъ партията и властите.
Въ градъ Кюстендилъ съчувствениците беха сжщо многобройни.
Като се има предвидъ, че другите политически партии беха подго
нени отъ Стамболийски, въ този граниченъ градъ целата обществена
атмосфера бе въ наша полза. Вънъ отъ туй, значителенъ брой фами
лии изъ тая область сж преселени отъ Македония; никой отъ техъ
не бе забравилъ своя произходъ, макаръ бащите и дедите да сж
напуснали Кратовско, Кочанско, Малешевско, Царевоселско, още по
*
Още преди началото на това столетие ВМ РО е имала тайни пунктови
началници въ гранични градове (или села) и на България, като напр. Кюстен
дилъ, Дупница, Лжджене, Кочариново. Главната задача на тЬзи пунктове
бЪ : да намиратъ и изпращатъ въ Македония материали, оржжие; да посрещатъ бЬжанци; да приематъ идващи отъ поробените околии или да отправятъ
нататъкъ лица, посветили се на нелегална дейность. Пунктовите началници
аботеха по пълномощие на Централния Комитетъ или на Задграничното
[редставителство.
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време на руско-турската война въ 1878 година. Псевдонима ни за
Кюстендилъ бе Капернаумъ, сетне Сливово.
Въ града като лица въ връзка съ Македония и съ насъ къмъ
София по това време бЪха и няколко души стари деятели, между
които на първо мёсто Тодоръ хаджи Костадиновъ отъ щипско НовоСело, който бЯ дошълъ въ България следъ излизането му отъ турския
затворъ ; осжденъ билъ въ връзка съ сражението на Сандо Малинковъ.
Около хаджи Костадиновъ, братята Моне и Йосифъ Иванови,
Алайковъ и пр. услужваха мнозина други, скромни и безкористни хора.
До 1923 г. въ Кюстендилско бёха създадени няколко легални
дружества „ Илиндень ”, както и братства. Но докато много отъ
дружествата въ другитЯ области на България се проявяваха само
отъ време на време при тържества, въ Кюстендилско тЯ беха впрег
нати въ по-сжществена работа. Вънъ отъ честата имъ грижа за
бежанци, тЯхни членове укриваха хора, които пристигаха или зами
наваха нелегално къмъ Македония ; набавяха оржжие и го отправяха
кждето следваше. Но тия работи вършеха отделни членове на дру
жествата по лична инициатива; дружествените дела се развиваха
напълно въ съгласие съ законите на страната. При създаването на
илинденските дружества се проявиха учителите въ тамошната гим
назия П. Мърмевъ и Владимиръ Куртевъ. Мърмевъ бе отъ Прилепъ ;
билъ ми е учитель въ Солунската българска реална гимназия. А
Куртевъ е синъ на бесарабски българинъ ; още отъ младини е действувалъ като нелегаленъ въ македонските чети. И двамата беха
сега, по край другото, отлични агитатори въ полза на македонското
дело всредъ Кюстендилското общество.
По това време ВМРО немаше свои задгранични представители.
Като довереници за специални поржчения минаваха Георги Баждаревъ отъ Горно-Броди и Кирилъ Пърличевъ отъ Охридъ, и двамата
бивши учители въ солунската българска реална гимназия, а въ мо
мента пакъ учители въ София. Занимаваха се главно съ издаването
на списание „ Македония ” (на български) и „ Нувелъ Маседониенъ ”
(на френски); малко вършеха друга работа. Нито една македонска
обществена среда не раздвижиха; нито едно лице не намериха и не
подготвиха за борбата срещу поробителя. Самите те отдавна беха
участници въ движението и беха съ твърдъ характеръ. Възгледите
и методите имъ за дейность беха остарёли, непригодни може би и
за времето около 1893 година. Непохватни беха и въ отношенията си
съ чужденците. Запомнилъ съмъ единъ красноречивъ примеръ.
Мисля, че бе презъ 1923 г.; отъ Парижъ бе дошелъ въ София Немановъ, близъкъ на проф. П. Милюковъ и сътрудникъ въ вестника му
„ Последния Новости ”. Показалъ бе голема симпатия за нашето дело
и бе готовъ да пише по-често върху македонската кауза. Преди да
си замине за Парижъ, единъ нашъ другарь бе изказалъ мнение да
му се поднесе — като знакъ на внимание — поне единъ малъкъ подаръкъ за госпожата му, напр!, две мускалчета, или даже само едно,
розово масло, съ което България бе така известна. Едното мускалче
не струваше повече отъ сто-двесте лева, т. е. къмъ доларъ и полови-
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на. Съ въпросния другарь видехме Пърличева и му подсказахме идея
та. Той се замисли като да решава голяма битка, попритисна муста
ка си къмъ л^во и къмъ дЪсно и на края отсЬче :
—
Щомъ сте я докарали до тамъ, купете едно мускалче... И ни
погледна н-Ькакъ осъдително.
Много се смихме по тоя случай. Но вейки може да си представи
колко работа би се свършила съ подобни хора въ динамичното време
следъ голямата война и въ тежката обстановка, която ни заобикаля
ше; и особено ако отъ гЬхъ биха се очаквали идеи и тласъкъ. Доброто
въ туй, че нямаха нищо общо съ самия борчески кадъръ на ма
кедонското движение.
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VIII. ЗНАЦИ НА СМУТНО ВРЕМЕ ВЪ БЪЛГАРИЯ
Смутно може да се нарече времето следъ изгубената презъ
есеньта на 1918 г. война. Тригодишните усилия на бойния фронтъ
доста беха разклатили морала средъ некой войскови части. Лишени
ята — липса главно на достатъчно храна — улесняваха и подмолната
пропаганда за туряне по-скоро край на войната. Върху това изобилно
е писано. Изнасяни сж въ подробности и картини отъ отетжплението
на българската армия, отъ войнишките бунтове при Радомиръ, отъ
водените близо до София сражения съ разбунтуваните части. На че
ло на техъ стоеше Райко Даскаловъ, който на скоро следъ това стана
министъръ въ кабинета на Стамболийски.
З а съжаление, не само той, но мнозина Райковци се въодушевляваха отъ неприязънь срещу София, която не беха успели да превзематъ връщайки се въ безпорядъкъ отъ фронта. Ако беха я превзели,
съмнително е дали немаше да бжде и ограбена, тукъ-таме и изгоре
на ; паднали биха много хора за удоволствие на враговете и само въ
ущърбъ на българщината.
За още по-големо съжаление, Райковци започнаха да уиравляватъ България все съ сжщата омраза къмъ София, която не единъ
пжть изразяваха и открито. Столицата бе наричана „ Содомъ и
Г ом ора” и бе, следователно, заплашвана съ призрака на сжщата
сждба, която е постигнала тези библейски градове. Но отъ никого
не беха дадени убедителни доводи, че София бе повече корумпирана
или по-добродетелна отъ която и да е друга европейска столица ;
отбегваше се да се направи сравнение, напримеръ, съ политическото
възпитание и апетити на Белградъ и Атина. Въ българската столица
имаше десетки хиляди семейства, които не разполагаха съ повече
резервни средства отколкото сж нуждни да преживеятъ една седми
ца ; разчитаха само на двете си ржце. Жертви при войните софиянци
дадоха въ сжщия процентъ както всички останали жители на стра
ната, но беха гладували повече отколкото мнозинството въ селата.
Ако тамъ имаше повече чиновници, то е защото градътъ е по-големъ
и е центъръ на държавната машина; но чиновниците не сж „ дум
бази ” и „ потосмукачи ” — наименования излезли на мода по това
време.
Подъ името „ София ” ругателите въ сжщность подразбираха
всичко, което влиза въ понятията интелигенция, буржуазии партии,
офицерство, национални идеали, градско съсловие, даже и по-заможенъ слой въ селото. Всичко това те сметаха едва ли не личенъ
тЬхенъ противникъ, означаваха го като гробокопатель на България.
Всеки, който се опитваше да внася ободрение следъ военната
несполука, да изяснява, че и въ историята на други народи сж се
случвали такива нещастия ; всеки, който изтъкваше, че и историята
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на българщината не се свършва съ тая изгубена война ; че е нуждна
твърдость, за да се дочакатъ по-добри дни — сжщо бе таксуванъ
за гробокопатель.
Необуздана демагогия се развиваше по всички посоки. Не бе
пощадена и Македония, която попадна наново въ робски яремъ.
Любима тема на ораторите, специално отъ земеделската и надига
щата се комунистическа партия, бе да се нахвърлятъ срещу „ маке
донските чукари ”. Тия хора или никакъ не познаваха Македония
или пъкъ въ бедната имъ фантазия господствуваше само образа
на планинските гребени, върху които съ месеци или години беха
стояли съ пушка въ ржка, ако въобще некой отъ техъ сж били
войници. Те не беха чули нищо за плодородните полета като Струмишкото, Кочанското, Скопското, Кумановското, Битолското, Овчеполе, Серското, и много други прекрасни котловини, които — вкупомъ
взети — можеха да изхранватъ три пжти по-многобройно отъ тогавашното македонско население. Нищо не знаеха за разнородното
производство, специално на индустриални растения въ Македония,
каквото, по мнението на специалисти, не се среща въ никоя область
на Европа, като се почне отъ южна Франция и се стигне до Кавказъ.
Като говореха така пренебрежително за Македония, а въ сжщность
унизително за самите техъ, демагозите съвсемъ забравяха, че подъ
опасность за денационализация оставаха повече отъ единъ милионъ
македонски българи. Те не се интересуваха отъ историята на своята
нация ; погледътъ имъ бе помътенъ, за да съзрятъ и стратеги
ческото значение на Македония, за чието владение Сърбия и Гърция
беха готови да водятъ и десеть войни, макаръ първата да немаше
овои сънародници тамъ, а гръцкото население бе петь пжти помалобройно отъ българското. Не се спираха даже върху спасителната
идея за независима Македония, която Стамболийски бе предложилъ
предъ парижката конференция.
„ Македонски чукари ” — този отровенъ възгласъ се чуваше по
градски и селски мегдани, за да стане най-изразителната парола на
една македонофобия, толкова престжпна колкото и безсмислена.
Жертви въ войната дадоха въ сжщия процентъ и домовете изъ
Македония, както и тези въ България. Само че македонските области
понесоха и материални разрушения, отъ каквито България биде
пощадена. Требва да си спомнимъ, че преди това македонското насе
ление бе преминало презъ ужасите на първия сръбскогръцки режимъ ;
а малко преди него едва бе завършила епохата на двадесетгодишна
революционна борба срещу турската власть, като беха изнесени и
напорите на три възстания.
Никой въ Македония не тръгна да проповедва нещо противъ
България, независимо че по-обясними биха били известни горчиви
настроения средъ едно поробено общество, отколкото при наличната
свобода въ България. Некултурните, лишени отъ здрагаъ националенъ
разумъ демагози нито за моментъ не пожелаха да се поучатъ поне
отъ този примеръ на стоицизъмъ, търпение и вера, който имъ идваше
отъ поробена Македония. Не бё мжчно да се влее успокоение и
бодрость въ народната маса на България, раздразнена и потисната
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следъ неуспеха. Вместо това новитЪ, случайно изплували на повръхностьта политикани, тръгнаха на проповедь съ евангелието, на пораженството. ТЬ се стремиха да използуватъ за властогонскитЬ си
цели тъкмо факта, че много семейства бЪха изгубили свои близки
презъ трит-k несполучливи войни. И понеже главно името на Маке
дония 64 свързано съ войнитЪ, не 6Я нуженъ гол^мъ трудъ, за да
се разпалва македонофобията, особено когато нейни проповедници
се явяваха и управниците.
Отъ тукъ още по-лесно се стигна до политическата философия за
„ собствения плетъ ”. На много мЪста открито 6Ъ развивана „ поу
ката ”, че българинътъ требвало да се грижи само за своя дворъ.
Развита до логичния йкрай, тая теория означаваше примирение даже
съ пълното изчезване на България.
Така се убиваше най-ценното, което България притежаваше ■
—
здравия духъ на селото.
Неоснователно се създаваше ненависть спрЪмо офицерството. То
се б£ само сражавало по бойните полета. ГолЯмъ брой офицери беха
излЪзнали и отъ семейства, които се числеха къмъ земеделската
партия, както и въ комунистическата.
Изкуствено подържаното настроение срещу по-културния слой
на народа доведе до познатия сериозенъ конфликтъ съ университета.
Ректорътъ професоръ Любомиръ Милетичъ изведе една упорита
борба до побЪдоносенъ край. Когато му занесохъ поздравително
писмо отъ Т. Александровъ, изпратено отъ поробена Македония,
професорътъ се почувствува много поласканъ. Доволенъ съмъ •—
ми каза ■
— , че и азъ можахъ да сторя нещо на общия фронтъ за
защита на българските национални ценности ; на сжщия фронтъ въ
много отношения се бори и ВМРО — заключи той.
Имаше ли право въ некой пунктове, или не, въ борбата си срещу
църквата Стамболийски ■
— е отдЪленъ въпросъ. Но и тая борба
засили психологически оня лагеръ отъ противни нему обществени
сили, който влаетьта сама формираше чрезъ деянията си.
„ Народътъ е върховниятъ господарь ” ■
— това бе повторено
хиляди пжти въ агитации предъ селяните. Но мъгливо подхвърлена
предъ една маса отъ хора безъ политически опитъ, тая формула
ставаше опасна за обществото и за държавата, за самите тези, които
я слушаха и преповтаряха. Множество последователи на Стамболий
ски я схванаха въ смисълъ, че ■
— бидейки тЬ господари — безплатно
могатъ да се возятъ по влаковете, да командуватъ на държавните
чиновници по свое усмотрение ; повярваха, че селото може и требва
да тъпче, даже да смаже града ; че държавата е партийно имане и пр.
И понеже всичко подсказваше, че партията се поставя по-високо
отъ държавата, създаде се и партийна армия и биде настанена въ
казармите успоредно съ редовната войска.
З а разлика отъ хърватската селска партия, която чрезъ далото
на братята Радичъ издигаше политическото съзнание на селянина
въ национална посока и го насочваше къмъ собствена държавность,
демагогската вълна на българските селски агитатори бё насочена
къмъ гтритъпяване на националната гордость, къмъ забравяне на
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поробената българщина, проваляне на държавотворния духъ, и къмъ
разделяне на свободните българи върху противни барикади.
По-умЪреното крило въ земеделската партия, начело съ стария
й основатель Димитъръ Драгиевъ, бе пренебрегнато. Разумътъ,
толкова необходимъ при водене на държавните работи, бе окаченъ
на закачалката ; Стамболийски се окржжи и съ нёкои по-млади хора,
които се показваха дръзки авантюристи.
Те имаха осемдесеть и петь на сто отъ избирателите въ стра
ната, та затова още по-неуместни се явяваха тези имъ своего рода
революционни пози и настроения. Имаха възможностьта да привлекатъ творчески сили и отъ другите съсловия въ своята партия, но
не го сториха. На лице бе и примера съ Стйепанъ Радичъ, който въ
Хърватско съумеваше да сплоти около селската Партия почти целата
нация.
Както можеше и да се очаква, земеделскиятъ ржководенъ
центъръ, независимо че бе законно опренъ на огромното мнозинство
отъ народа, започна да тъпчи законностьта, създавайки си по този
начинъ самъ най-големата пречка, т.е. компрометирайки своята
власть. Отъ закани по площадите се мина и къмъ убийства. Нека
спомена по-важните, които създадоха общественъ шумъ.
Убитъ бе популярниятъ въ страната демократически първенецъ
Михаилъ Такевъ. Очевидно, отмжщаваха си онези елементи, които
не успеха да превзематъ София презъ есеньта на 1918 година, бла
годарение много на показаната отъ министъръ Такевъ енергия.
Опозиционната преса и политици имаха отличенъ поводъ да изобличаватъ властьта у дома и предъ чужди среди.
Единъ день, въ центъра на София, биде прострелянъ сждебния
следователь Пано Чуклевъ, числящъ се сжщо къмъ Демократическата
Партия. Опозицията отдаде единодушно убийството на властвующата
партия.
Пакъ въ София биде убитъ Грековъ, директоръ на вестникъ
„ Слово ”. Загиналиятъ се е очертавалъ като многообещающъ об
ществени къ ; билъ е подготвенъ дипломатъ, съ богата култура и
силна воля. Неговото убийство бе предизвикало остро възмущение
и средъ чуждестранни кржгове, съ които той е подържалъ връзки.
Азъ останахъ изненаданъ, когато чухъ отъ Георги Кьосеивановъ,
бившъ министъръ-председатель, че вината за смъртьта на тоя цененъ
българинъ падала върху царь Борись, който направилъ достояние
на Стамболийски подканата на Грековъ за отстраняване неподготве
ната власть чрезъ воененъ превратъ. Разговаряхъ съ Кьосеивановъ
въ чужбина презъ 1959 година. Той ми съобщи това като фактъ
неподлежащъ на никакво съмнение ; и го каза съвсемъ случайно,
когато въ разговора бе споменато името на Грековъ.
Истинска сензация бе новината, че полицията е убила двама
обитатели на затвора — именуемитё Личката и Кибрита. Те били
извадени отъ затвора съ тайно обещание, че ще ги освободятъ —
ако извършатъ некой убийства. Двамата приели такава задача. Но
следъ като я свършили полицията ги убива, за да закрие следите на
акцията. Не си спомнямъ дали злодеянието съ Чуклевъ или Грековъ
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бе приписано на тЬхъ. Пресата изнесе, че тая конспирация е на
градоначалника Прудкинъ.
Другаде споменахъ, че и атентатътъ въ театъръ „ Одеонъ ” се
отдаваше на градоначалника. Това по-късно и сждебно било доказано.
Опозиционните партии си беха определили общъ съборъ въ
Търново. Ръководителите на земеделската партия, обаче, беха раз
поредили да се събератъ хиляди техни привърженци, които нападнаха
опозиционерите. При Горни Джбникъ сж се разиграли сцени, които
отговаряха за некоя съвсемъ неразвита африканска страна, но не
за държава съ модерна конституция и съ парламентарна практика
повече отъ 40 години. Водачите на опозицията сж били ругани,
плюеани, били сж резани брадите и мустаците имъ. Некой общест
веници сж били заплашвани съ хвърляне въ реката Янтра и пр. Тази
акция, която остана отбелезана съ названието „ цепеничарска ”,
съвсемъ сериозно подбиваше престижа на управлението. Некакви
примитивни инстинкти явно надделеваха надъ правовата основа на
българската държава; застрашаваха секашъ да я погълнатъ.
Успоредно съ това растоха и македомразските проявления на
властьта, която се бе приближила до Белградъ, поробителя на Маке
дония. Пълномощенъ министъръ въ сръбската столица бе прословутиятъ Коста Тодоровъ, така ясно уличенъ въ шпионски деяния още
презъ войната. *
Наблюдавайки какво става въ българския общественъ животъ,
често се връщахъ съ голема мжка къмъ младежките ми мечти и
представи за България, докато живеехъ подъ турския режимъ. Въ
моята фантазия България се рисуваше едва ли не като земенъ рай.
Дори най-малките човешки слабости, забелезани въ моята родна
среда, сметахъ, че сж невъзможни въ България. Обществената
служба при свободните българи азъ си представлявахъ че е све
щенодействие. Напредъкътъ по всички посоки, за обществото и за
отделния човекъ, тамъ върви неспирно, безъ да го спъва нищо •—
съмъ си мислилъ като младежъ. На умъ не ми минаваше, че въ
България има и затвори, и то пълни съ крадци, фалшификатори и
пр. Колкото идеалистична бе моята некогашна картина, рисувана отъ
желанията ми, толкова по-угнетителна ми бе обществено-полити
ческата действителность, която заварихъ следъ излизането ми отъ
казармата. Да се стига до споменатите цепеничарски подвизи, да се
бомбардирва отъ самия градоначалникъ театъръ пъленъ съ невинна
публика, пъкъ и да се прави политика съ нашия поробитель, като
се подлага самата Македония на забвение и иронии — всичко това
главата ми не го побираше.
Не би могло да се каже, че на Стамболийски и на мнозина отъ
другарите му сж липсвали добри желания, стремежъ да направятъ
нещо полезно за народа. Некой мероприятия, като напр, трудовата
*
Презъ първата световна война Коста Тодоровъ е действувалъ противъ
България като френски офицеръ на солунския фронтъ. Вмъкнатъ е билъ задъ
гърба на българските войски съ шпионска мисия въ полза на армиите, които
сж. се борили срещу България. Хванатъ е билъ и осжденъ за шпионажъ про
тивъ отечеството си.
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повинность, удобрително се посрещнаха отъ всички. Спомнямъ си, че
съ приятно настроение тръгвахме и ние, студентите, да копаемъ къмъ
Клементинската болница, да почистваме и засаждаме дръвчета въ
Борисовата градина и къмъ други обекти. Нагледно се убеждаваше
всеки, който хване лопатата, че много можеше да се изгради и
поправи въ България съ труда на хилядите мжже, повиквани споредъ
този законъ. Сжщо така удобрително се прие отъ обществото закона
за привличане подъ сждебна отговорность незаконно забогателите
презъ войната, т.е. когато целиятъ народъ търпеше лишения и да
ваше кръвни жертви.
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IX. НЕДОСТОЕНЪ С Ъ Ю ЗЪ НА БЪЛГАРСКАТА ВЛАСТЬ
Властьта започна една колкото пакостна толкова и излишна
борба съ македонското освободително движение. Доколко тя имаше
идейно-политически мотиви— по преценка на македонските органи
зации — читательтъ ще прочете по-нататъкъ. Тукъ излагамъ първо
некой отъ конкретните постжпки, насочени противъ делото на
Македония.
Въ всички епохи и всредъ всички народи, при големи обществени
сътресения или неуспехи, се отбелезватъ знаци на отпадналъ моралъ,
даже случаи на обикновени мародерства. Колко вълнуващи и поучи
телни сж, напримеръ, страниците, които сж ни оставили авторитетни
писатели за крушението, което обхваща живота на Франция следъ
военното й поражение презъ 1870 г. Достатъчно е човекъ да хвърли
погледъ само върху сбитото описание на популярниятъ днесъ г.
Уйснонъ Чърчилъ *, за да се потресе отъ паденията даже всредъ
най-културни френски среди въ онова време.
Отъ водачите на единъ народъ, отъ управниците на една държа
ва тъкмо въ такива времена се изисква високо съзнание, много повече
чувство на отговорность, далновидность и тактъ.
Въ следващите страници ще се спремъ върху единъ типиченъ
примеръ на индивидуални падения, както и върху отношението, което
правителството въ България зае къмъ техъ.
Некой бивши участници въ редовете на ВМРО се беха провинили
предъ нея и народа съ извършени въ Македония грабежи следъ
войната. Едни отъ техъ сж бивали четници неколко години преди
това, при първия сръбски режимъ. Съучастници въ престжпленията
имъ сж били лица, които не сж участвували въ ВМРО. По този
въпросъ сж дадени подробности въ книгата „ Правителството на
Стамболийски и македонското освободително движение ”, печатана
презъ май 1923 год.
За да се даде на читателя по-точна картина за тези злочинства
и за размера на неморалность въ съюза, който правителството на
Стамболийски направи съ техните автори, даваме изложението отъ
Тодоръ Александровъ 24, изпратено на времето до български общес
твеници, редакции на вестници и пр. Дадено е осветление 23 и относ
но вината на двама души престжпници, които носятъ голема отговор
ность задето сж заблуждавали по-неуките прегрешили лица, че ВМРО
има належаща нужда отъ пари и че те требва да се доставятъ чрезъ
всички средства.
*
Уйн. Чърчилъ « ГолЪми съвременници », характеристиката му за Жоржъ
Клемансо (на н-Ьмски « Гросе цайтгеносенъ », издание на « Фишеръ Бюхерай »,
Франкфуртъ на Майнъ, 1947 г.).
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Али Шефикъ бей отъ Щипъ, депутатъ въ белградската Скупщина,
направи интерпелация противъ „ изпращаните отъ България чети ”
поради изтъкнатите отъ Александровъ безчинства, а въ СветиНиколско турци взеха пушки отъ сръбската власть срещу ВМРО,
сметайки по погрешка и те, както интерпелатора, че обирите сж
дело на ВМРО.
Естествено, на Али Шефикъ бей твърде добре бе познато, че
ВМРО никога не е търпела прояви като тези, за които се отнасяше
протеста му ; и че доколкото такива сж отбелезани — за жалость,
въ големо изобилие — на македонска територия въ турския режимъ,
техни автори сж били обикновено албанци или други елементи,
покровителствувани отъ властите. Крайно редки сж подобни дела
отстрана на българи, особенно следъ появата на ВМРО.
Броятъ на виновниците, които въ случая ни занимаватъ, не бе
големъ ; касаеше се до тридеееть-четирдесеть души. Процентътъ на
подобенъ родъ престжпници често е по-високъ и въ общества съ
по-голема култура и съ държавна сигурность по-похвална отъ тази
въ нашата поробена земя ; особено въ страни като Сърбия и Гърция,
кждето и презъ втората голема война се отбелезаха злочинства и
вандалщини въ хиляди, или даже въ десетки хиляди случаи.
За съжаление, Македония не разполагаше съ собствена власть
и затвори, за да бждатъ веднага обезвредени безпжтните елементи.
А и ВМРО още не бе стжтшла здраво на краката си въ 1919 г.,
когато сж започнали интересуващите ни грабежи. Нещастието на
Македония, т.е. нейното робско положение, бе използувано отъ много
страни, за да се вършатъ неправди и золуми надъ народа ни, като
се е стигало понекога и до маневриране съ бандити отъ страна на
съседните държави противъ потиснатия народъ и освободителното
му дело. Мнозина отъ провинените все пакъ своевременно бидоха
наказани отъ ВМРО.
Въ миналото революционната организация бе укротявала хара
мии, доколкото прегрешенията имъ не сж надделявали върху поло
жителните дела. И Гоце Делчевъ си послужи въ началните години
съ опитни въ нелегалния животъ харамии. А върховистите сториха
сжщото въ борбата си срещу ВМРО. Както въ всички революционни
движения, налагани сж и наказания, когато те сж неизбежни. ВМРО
лесно би се оправила и съ прегрешилите следъ първата световна
война, по единъ или другъ начинъ, ако не беха взети подъ покрови
телството на българското правителство, и то тъкмо за борба срещу
македонската организация. То ги използува и за заплаха, побоища
и стрелби срещу общественици отъ парламентарната опозиция въ
България, а и противъ лица отъ самата управляваща партия, зе
меделската.
Много по-осждително, мизерно дело бе съюзяването на българ
ското правителство съ бандитите, отколкото бандитството на пос
ледните.
Презъ септемврий 1920 година Александровъ обяви амнистия
за прегрешилите, стига да се откажатъ отъ черните си дела. Но
българската власть ги подкрепяше, за да ги насочва въ борба срещу
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ВМРО, а отъ друга страна за да разрушава обаянието на революцион
ната организация чрезъ деяния, които бандитите биха продължавали
да вършатъ, а обществото можеше да ги приписва на ВМРО. Имаше
опасность тия хора да станатъ орждия въ ржцете и на други стра
нични врагове на македонското движение, даже на самия поробитель.
По тия и други съображения отъ подобно естество Александровъ
искрено имъ обещаваше амнистия. Вярваше, че повечето отъ гЬхъ
чрезъ смели д^ла сетне ще изкупятъ много, ако не и всички свои пре
грешения.
Така и стана. Мнозина се сепнаха и се проявиха като отлични
борци, а други се отдадоха на почтенъ личенъ трудъ.
Случвало се е и други освободителни движения да иматъ понекога грижи съ немирни елементи, или даже съ авантюристи проявени
въ деяния, които всеко общество означава съ названието разбой
ничество. Напримеръ, Гарибалди доста си е послужилъ съ подобни
лица, не само въ Сицилия. Може би излишно би било да изреждаме
примери какъ воюващите големи и малки държави сж използували
за разни услуги проявени гангстери. Презъ втората световна война
твърде полезни сж се указали такива индивиди, повикани отъ амери
канското разузнаване за набавяне сведения върху Сицилия, кждето
требваше да дебаркиратъ американски войски. Интересни данни по
това се изнесоха въ печата.
По време на разговори съ местните власти убиха презъ августъ
1920 г. некогашния Кочански войвода Симеонъ Клинчарски, който
прекарваше старините си въ Кюстендилъ. Органи на властьта беха
поискали чрезъ нашите хора Тодоръ да посочи свой пълномощникъ,
за да се разговаря съ него за необходимите мерки, които могатъ
да допринесатъ за успокояването на духовете въ тоя край. Клин
чарски е посоченъ отъ Александрова, но наскоро бива задигнатъ
тайно отъ полицията, закаранъ въ софийската обществена безопас
ность, кждето е билъ удушенъ ; а трупътъ му захвърленъ близо
до Кюстендилъ. Веднага следъ това въ Сърбия забегнаха, снабдени
съ книжа посредствомъ органи на българската власть, двама души
— Стойчо Добревъ, единъ крайно простъ човекъ съ долни инстинкти,
който бе въ служба на тайната полиция ; и Христо Даскаловъ отъ
село Смилево, доверенъ чиновникъ на вжтрешното министерство.
Следъ като бе дадено на сърбите и това конкретно доказателство
за приятелство къмъ техъ, министъръ Ал. Димитровъ и неговите
колеги считаха, че съ по-голема тежесть могатъ да посещаватъ
Белградъ и да правятъ политика съ него. Отъ тогава води началото
си падението да цела серия български министри и общественици —
да ходятъ на поклонение въ Белградъ следъ предварително наругаване на македонското дело или извършване на некакво посегателство
надъ него.
Намеренъ бе убитъ край село Панчарево, до София, полицейския
агентъ Тончевъ. Целото общество свърза тия факти и убийството
на стария войвода. Отговорните за това убийство сж побързали да
премахнатъ физически едного отъ участниците, а на другите двама
беха дали пжть да избегатъ въ Сърбия, кждето се поставиха въ
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услуга на българо-изтребителната акция въ Македония, която
представляваше най-съществената мисия на сръбската власть. Като
приложение е дадена статията на в. ,, Илинденъ ” въ връзка съ този
въпросъ. Тамъ следва и снимката на Стойчо Добревъ, начело на
сръбска чета. Той бе единиятъ отъ двамата, които българската
власть улесни да избегать въ Сърбия. Неописуеми съ — както и
другаде изтъкваме — страданията на населението въ Паланечко,
Кумановско, Кратовско, които му причини четата на ренегата Стойчо
Добревъ.
Убийството на Симеонъ Клинчарски бе друга измама, която властьта извърши лично спрямо ВМРО и Александрова. Първата измама бе
арестуването на Александровъ, последвало следъ като министъръ Ал.
Димитровъ, за да го приспи, му бе поискалъ съдействие по укриване
на държавно оръжие, което по Парижките договори България немаше право да притежава. Чашата на търпението бе отдавна прелела.
Александровъ изпрати до Димитрова следното писмо :
П Ъ РВО

П РЕД УП РЕЖ Д ЕНИЕ.

Д о Господинъ « земеделския » министъръ на ВжтрешнитЬ Работи
Ал. Димитровъ — въ София.
(Копие до г. г. другите министри, шефовете на партии, главнитЬ
редактори на столичните вестници, видни общественици въ България
и други).

Господинъ Министре,
Отъ неколко месеци напустнахъ Царството, угнетявано отъ тираническия режимъ, натрапенъ отъ другарите Ви и Васъ, и заминахъ
за поробената си родина Македония, гдето да изпълня както азъ разбирамъ, своя дългъ къмъ нещастните си съотечественици. А к о мис
лехте, наистина, че имате основание да се боите отъ мене, докато бехъ
въ България, поне тукъ, надевахъ се, да освободя отъ грижи по менъ
Васъ, другарите Ви и вашите органи и орждия — явни и тайни по
лицаи, комисари за настаняване бежанците и други подобни, които
иматъ не малко работа тамъ въ Царството, ако желаятъ да изпълнятъ
добросъвестно службите си ..... . понеже дейностьта ми тукъ, вънъ отъ
пределите на Царството, засега изключително поробеното население и
сръбските и гръцки власти. Какво бе очудването ми, обаче, като узнахъ за мерките, които сте замислювали да предприемете вжтре въ
поробена М ак ед он и я! Помислили сте, види се, че сте уредили напълно
вжтрешното управление на България и считате границите на Царството
тесни за своя полицейски талантъ, или намирате сръбската полиция и
войска негодни или недостатъчни да се справять сами съ вжтрешните
си врагове, та се явявате Вие — кой знае срещу какви облаги — съ
своите органи въ услуга на « братска » С ъ рбия — на С ъ рбия на Па-
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шичъ и Александъръ, която стжпка договорит^ съ България на 1913 г.
и заграби подло сърдцето на българска Македония, като на 1919 г.
задърж а заграбеното и отне на България Струмица, Царибродъ, Босилеградъ и др. български покрайнини и се надвЬси надъ столицата на
Царството почти на пушеченъ изстрелъ ! ... съ намерение по-късно да
заграби до рЪка Искъръ или да излиза на Черно море, като изгори
всички бъгарски книги и унищожи българската интелигенция . . .
Отъ нЬколко седмици насамъ Ваш и чиновници, инспектори, явни
и тайни полицаи, сл се разтичали по С оф ия, Кюстендилъ и другаде
да събиратъ изхвърлени по-рано отъ редовет-Ь на Организацията бивши
нейни членове за разни престжпления, като убийства, грабежи, изнуд
вания, злоупотребление на пари и др. под. — и да увЬщаватъ и подкупватъ мои другари, както и мнозина съчувственици на О ргани за
цията тамъ, за да образуватъ и изпратятъ чети отъ България, съ цель
да ме убиятъ тукъ. Н апраздни усилия : организираното население тукъ
сигурно ще съумЬе да се разправи лесно съ т%зи натрапници, както
това е вършило не единъ пжть въ миналото !
Споредъ най-положителни сведения главното Ваше орждие въ тази
престжпна акция е Гьорче Петровъ, назначенъ отъ Васъ председатель
на комисията за б%жанцитЪ, доскорошенъ самозванъ представитель на
бивша Вжтрешна Македоно-Одринска Революционна Организация и известенъ на българското общество и македонскит-Ь срЬди подъ прозви
щето « Велзевулъ на Организацията ».
Българското общество би се потрЬсло, ако изнеса всички факти,
които сж ми известни, по тази Ваш а престжпна замисъль, а именно :
организирането на група дедективи въ чета, която е получила вече
снаряжение и всички инструкции ; опититЬ за назначаване специаленъ
човЬкъ по границата, натоваренъ съ мисията да улесни влизането на
проектираната хайка въ диритЬ ми тукъ ; полуофициалното изявление
на единъ пограниченъ Вашъ администраторъ, че най-голЬмъ триумфъ за
правителството Ви би било моето убийство и пр... З н а я , че за да оправ
даете престжплението си предъ ония порядъчни хора, които още сж ос
танали околу Васъ, сте пустнали интригата, че азъ съмъ комплотиралъ,
заедно съ демократий, противъ скжпия животъ на министрит-Ь, съ цель
да падне сегашния кабинетъ, за да бжделъ замЬстенъ отъ демократски.
Т ази клевета остава за Ваш а смЬтка, тъй като всички знаятъ, че азъ
не се числя къмъ никоя българска партия и нЬма да се числя въ партия
до освобождението на Македония.
Н о що се отнася до опититЪ Ви да пращате чети въ Македония,
които да служатъ за кърсердари на нейнитЬ поробители, азъ не мога да
ги отмина мълкомъ и счетохъ за свой дългъ да Ви отправя това писмо.
Р азб и ра се, азъ не си правя илюзията, че Вие и другаритЬ Ви ще се
вразумите и че ще престанете да вършите лудости, разноскитЬ на които
ще плаща българския народъ, както заплати скжпо « подвизитЪ « Ви
при Добро-поле, Радомиръ и Владая, — а отправямъ това писмо, за
да се освЬтли съзнателната часть отъ българското общество върху новитЬ « подвизи », които му готвите.
Знайте следното : никой не може да ми отнеме правото да разполагамъ съсъ своя животъ както нам еря за добре, и да служа по силитЬ
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си и съгласно разбиранията си на поробената ми родина. Който се опи
та да стори това, увЬренъ съмъ, — благодарение на закрилата на П р о 
видението и на съдействието на организираното македонско население,
— ще си счупи непременно главата.
X ....................... . Септемврий 1920 г.
Съ

почитъ :

Тодоръ

Александровъ.

Обществото бе много изненадано когато въ Коньовската пла
нина край Кюстендилъ на 21 октомврий 1921 г. биде убитъ министъръ
Александъръ Димитровъ. Той бе главния, ако не и единствения виновникъ за споменатите две подли постжпки отъ страна на управлението
опремо македонското движение. За арестуването на Александрова —
както загатнахъ по-горе ■
— некой приятели на Димитровъ сж въз
разявали, че е станало по искане на държавите отъ Съглашението ;
арестувани били като виновници за станали въ Моравско насилия
презъ войната. Александровъ, обаче, не е бивалъ въ Моравско, нито
е командувалъ тамъ цивилни или военни власти. Протогеровъ е билъ
военно лице, подчинено на Върховното българско военно командуване,
което е носило всека отговорность. Сърбия и Гърция сж се надевали,
че чрезъ ареста на двамата ще попречатъ на евентуалната борба
срещу режима имъ.
Наказването на Димитровъ подигна верата и куража на всички
македонци въ България и въ поробена Македония, които страдаха
подъ сръбска тирания и беха за борба срещу нея ; те мразеха бъл
гарския режимъ, който се бе запретналъ да й услужва. Но неговото
убийство имаше още по-големъ ефектъ въ свободна България. Теж
ката политическа атмосфера се чувствуваше въ градовете, а особенно
въ столицата. Много българи вече очакваха некаква развръзка, която
неминуемо требва да дойде и не ще закъснее. Като нейно начало бе
тълкувана засадата срещу Ал. Димитровъ. И както обикновенно става
при внезапни, изненадващи събития, фантазиите заработиха, разни
мълви плъзнаха по всички посоки, добиха форма и некой легенди.
Първите подробности по станалото узнахъ въ дома на леля ми,
кждето бе дошелъ на визита тЬхенъ познатъ. Той лично присжствувалъ при вдигането на загиналия министъръ отъ местото на поку
шението.
— Щомъ се прехвърли билото на Коньовската планина, по шосето
— взе да разказва гостенина — почти веднага завивате на десно въ
най-острия завой. Едва ли има седемь-осемь метра дъното му, следъ
което пжтя минава по ребрата на другата страна на големия долъ.
Високо тамъ, всрйдъ редка гора, сж били хората, които сж стреляли
още като се задалъ отсреща автомобила на Димитровъ. Мжчно се
намира по-удобно место за засада. Ш офьора е убитъ на место. Ото
Нехелесъ, стопански съветникъ, тръгналъ заедно съ министъра за
с. Козница, успелъ да побегне, живъ и здравъ. Нападателите бързо
се явили при автомобила, изпосекли колкото могли гумите му, и
взели всички книжа отъ джебовете на Димитровъ. Требва чювекъ
да отиде на самото место, за да схване колко майсторски Иванъ
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Бърльо е проявилъ стратегията си .. . Ни бива Лудендорфъ, ни бива
Хинденбургъ . . . *
Така наивно-възторжено завърши разказа си стройния, елегантенъ гостенинъ. Той бе познатия въ София агентъ на погребална
кжща Коце Александровъ. Погрешно приписваше деянието на Бърльо.
Така се говореше срЪдъ цялото общество, макаръ Бърльо да не е
знаелъ нищо. Имената на участниците въ тая акция останаха тайна
за всички. По-късно чухъ, че били дошли нелегално отъ поробена Ма
кедония и веднага се завърнали тамъ.
Властьта нареди да се яватъ въ София неколко хиляди селяни,
които една вечерь направиха манифестация изъ централните улици.
Всеки отъ техъ носеше запаленъ факелъ. Софиянци съ любопитство
наблюдаваха дългото шествие. На улица „ Царь Освободитель ” видехъ какъ селяни грубо сваляха отъ главите на некой граждани ша
пките имъ. Споредъ техъ, всички наоколо требваше да бждатъ го
логлави. На площадъ „ Св. Неделя ” Райко Даскаловъ държа речь
предъ селяните.
До софийските вестници Т. Александровъ бе изпратилъ съобще
ние за намерените книжа при Ал. Димитровъ. Въ управляващите
среди настжпи уплаха и смутъ, които не можеха да се прикриятъ чрезъ
шумните контрамерки. Последваха интернирвания и побоища. Всичко,
което бе опозиционно, ликуваше. Симпатиите и възхищението отъ бор
бата на ВМРО никога не сж били по-широки всредъ всички слоеве
на населението. Даже народняците, които всекога сж се отличавали съ
своята неприязненость къмъ македонската организация, се произна
сяха ласкаво и насърдчително. Особено големи беха адмирациите
всредъ действующето офицерство, което не бе обичано отъ властьта
по сжщите причини, които обуславяха ненавистьта и опремо македон
ското дело. Тя черпеше вдъхновение за политиката си въ пораженството. При този режимъ се постави начало на съзаклятие всредъ
офицерството.
Радваха се и въ редовете на запасното офицерство, между което
стотици, ако не и хиляди, беха наскоро уволенени отъ служба. Мирниятъ договоръ наложи това уволнение, но мнозина го приписваха на зе
меделската власть поради публичните оскърбления, нанасяни на офи
церството отъ важни представители на властьта. Всичко опозицион
но въ България започна открито да манифестира признателность
къмъ революционната организация. Много факти подиръ това, обаче,
доказаха, че големъ процентъ отъ симпатиите сж произлизали отъ
тесни, чисто егоистически съображения, а не отъ сериозна грижа за
Македония, не отъ съзнание и желание да сжществува македонско
освободително дело.
Много хора въ Кюстендилско беха изтезавани, за да се разкрие
нещо около убийството на Димитровъ. Не биде разкрито нищо. Мини*
Лудендорфъ и Хинденбургъ — двамата най-известни германски воена
чалници презъ първата световна война.

202

стъръ на вжтрешните работи стана Райко Даскаловъ. Спрямо ма
кедонското движение той продъжи политиката на Ал. Димитровъ.
Въ София и въ Кюстендилско настжпи за известно време за
тишие, пълно съ неизвестность. Цялото общество очакваше да се
разрази никаква буря, тъй като положението въ България бе станало
твърде натегнато. Режимътъ на Стамболийски си бе създалъ реши
телни врагове въ всички среди. Средъ армията тайниятъ кипежъ се
засилваше.
Хора на властьта въ некой случаи се застжпваха да бждатъ пре
кратявани сждебните дела срещу бандитите, заведени въ връзка съ
техните деяния на българска територия. Имаше сведения, че и Гьо
рче Петровъ, водача на емигрантската опозиция, се е застжпвалъ въ
този смисъль за некой отъ злосторниците. Неколко пжти Александ
ровъ е действувалъ, чрезъ посредници въ Кюстендилъ, предъ българ
ските власти, за да се взематъ сждебни мерки въ връзка съ доказа
ните обири, извършвани отъ сжщата група въ България. При едни
такива разговори съ хора отъ българската власть, разбойниците
убиха пунктовия началникъ въ Кюстендилъ Велинъ Алайковъ. На 29
ноемврий 1922 година Александровъ писмено даде сведения до сждебния следователь при Кюстендилския окржженъ сждъ за обира
на власите при село Ранинци, Кюстендилско ; това писмо бе
направено публично достояние. А на 18 октомврий 1922 г. съ писмо
№ 326 той наново се бе съгласилъ да бждатъ помилвани виновниците,
като постави известни условия за това предъ посредниците27. Въ
това време те беха извършили други убийства. (Въ Кюстендилъ пад
наха мирните граждани Александъръ Гюргинчевъ, старъ емигрантъ
отъ Кратово, и будния местенъ житель Миланъ Атанасовъ.
При положението, създадено въ градъ Кюстендилъ, кждего
правителството бе установило разбойниците съ задача и да убиватъ
хората на Македонското движение и негови съмишленици, Алексан
дровъ се виде принуденъ да прибегне до по^крупна акция въ отбра
на; организира превземането на Кюстендилъ, за да го очисти отъ па
костните елементи. За цельта изпрати на б декемврий 1922 г. неколко
стотинъ борци — селяни отъ поробена Македония подъ командата на
Иванъ Бърльо и Панче Михайловъ.
Безъ преувеличение може да се каже, че целото население на тоя
градъ посрещна идването на четите като праздникъ. Стари хора го
вореха, че подобна радость градътъ не е изпитвалъ отъ деньтъ, въ
който русите сж го освободили отъ турското робство. Може да се
сжди до каква степень тамошното общество се е чувствувало угнете
но и застрашено, поради вилненията на правителствената шайка, ста
нала причина често да се чуватъ револверни изстрели изъ града и да
падатъ хора. При това положение, виждайки полицията въ открито
сътрудничество съ разбойници, мнозина отъ офицерите на местния
гарнизонъ още повече сж се настроили срещу властьта на Стамболий
ски. Съчувствувайки на освободителното дело, офицерството при
споменатата акция си е гледало „ сеиръ ”, както се изразява народа.
Идващите отъ поробена Македония минаха границата при големъ студъ; поради него двама души умреха и четири-петь души
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премръзнаха. Четниците сж били около сто души, а останалите сж
милиционери на ВМРО отъ селата на Кочанска, Кратовска и Царевоселска околия. Приближаването до града е улеснено отъ верни ятаци
изъ близките села, между които особено сполучливо се е указало
сътрудничеството на влиятелни членове на земеделската партия,
винаги привързани къмъ освободителната кауза на Македония. Въ
техните домове сж се укрили десетки четници. Полицейските учреж
дения сж били заети безъ никакъвъ отпоръ; стражата е била парали
зирана отъ изненада. Набързо сж нападнати квартирите на прослову
тите бандити; некой отъ техъ паднаха, а двама-трима сж заловени
живи; други сж успели да се измъкнатъ отъ обсадата.
Правителството изпрати за преговори съ войводите Иванъ Бърльо и Панчо Михайловъ министъра на войната Томовъ. Преговорите
се водятъ въ единъ вагонъ на кюстендилската станция. Весело се
коментираше отъ кюстендилци досетливостьта на Иванъ Бърльо,
който заповедалъ предварително да бжде откаченъ и оставенъ на подалечно разстояние локомотива, преди да се влезне въ вагона. Меж
ду другите условия за мирното изтегляне на четниците отъ града
министъръ Томовъ е поелъ и ангажиментъ за окончателно изгонване
на бандата отъ Кюстендилъ, безъ да й се позволява занапредъ да се
върне тамъ. Бърльо, за голема радость на децата, бе разпоредилъ
училищата да бждатъ затворени два-три дни. Следъ туй отрядътъ
на ВМРО неусетно се оттегля обратно въ Македония.
Въ помощь на тази акция беха поискани и отъ софийския пунктъ
къмъ тридесеть души бойци. Хората беха готови да се вмъкнатъ тай
но въ града. Но допълнително се извести, че не се налага изпращането
имъ.
Измежду наказаните въ Кюстендилъ бе и Тасе Темкинъ „ пударо ” отъ Щипско, добре проявенъ въ миналото при сражения срещу
сърбите, но и доста провиненъ съ обирите.
Водените въ вагона преговори не донесоха некакво подобрение
въ отношенията между ВМРО и властьта. Министъръ Томовъ бе
таксуванъ отъ известни среди на Земеделската Партия като „ при
ятель на Македонците ”. Почти сжщото е казвано и за земеделските
първенци Торлаковъ и Маноловъ.
По случай нападението на Кюстендилъ властьта обяви военно
положение и въ София, като докара тамъ хиляди въоржжени свои
привърженици. Нападнати бидоха софийски редакции и магазини;
стреляше се безразборно. Получи се впечатление, че градътъ е превзетъ отъ некакъвъ средновековенъ башибозукъ. Дебелъ минусъ бе
за правителството тази експедиция на въоржжени тълпи; то се из
ложи и въ България и въ чужбина.
Чрезъ кюстендилската акция престижа на ВМРО още повече поР'астна въ България, както и въ Македония. Много писа и чуждест
ранната преса. За войводите, които влезнаха въ Кюстендилъ, се
пееше изъ България песень. Името на Бърльо специално бе станало
популярно навсекжде изъ България. Занапредъ той немаше нужда
да идва въ Кюстендилско, за да създава мрежа отъ ятаци срещу
изневерилите некогашни негови другари. Разправялъ ми е и за една
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своя преживелица въ село Слокощица. Тамъ има кжща при име
нието си известниятъ въ Кюстендилско Санде Границки. Въ тоя домъ,
на два километра отъ града, Бърльо се е промъкшлъ тайно, когато
идвалъ отъ Македония. Тукъ се срещалъ нощно време съ верни при
ятели граждани или селяни. Но въ сжщиятъ домъ често идвали и
некой отъ бандитите, като стари познати на домакина, който ни
кога въ миналото, пъкъ и до смъртьта си, не бе затворилъ вратите
на кжщата си за македонските деятели. Дохаждали и те тамъ на
разходка ; поседатъ малко край бунара въ градината, поприказватъ
съ Санде, чийто шеговитости немаха край, и си отидатъ. Но винаги
идвали групово, по петь-шесть души. Така, единъ день, когато Иванъ
Бърльо е билъ скритъ въ горната стаичка на кжщата, забелезва
отъ прозореца, че въ градината влизатъ петь души отъ тия противни
ци. Взелъ пушката си въ ржка, закрилъ се задъ вратата и се услушвалъ. Домакинътъ билъ въ двора и приказвалъ съ гостите, подъ
самите прозорци на Бърльовото скривалище.
■
— Елате, елате, тъкмо Бърльо ви чака за разговоръ, ■
— говори
Санде Границки на опасните си посетители. А Бърльо чува думите
му и не може да разбере какво точно иска да каже домакинътъ. Той
знае колко Санде е шегобиецъ и хитрецъ. Минава му некаква мисъль,
че може да си прави закачки съ бандитите. Обаче, повече го обзе
ма безпокойство, че все пакъ некой отъ техъ, въ форма на шега,
може да тръгне къмъ стълбите нагоре.
•— Взехъ и револвера си въ другата ржка, — разправяше Бър
льо. А откъмъ двора чувалъ какъ се развива разговора :
■
— Море, нема да смее Бърльо да дойде тука..., възразява Ване
Арсовъ. Отдавна го нема къмъ Кюстендилско.
— Кой ? Нема ли го ? Я се качи въ горната стая, ако смеешъ •—
продължава Границки. А Бърльо въ тоя моментъ не знае дали Санде
е полуделъ, или наистина е станалъ предатель.
— Остави шегите, джанамъ, дай нещо да хапнеме — отговаря
Ване Арсовъ. Бърльо започвалъ да се успокоява. Веселите разговори
подъ прозорците продължили доста дълго, а той, седналъ на столъ
задъ вратата. Най-сетне виделъ, че петимата излизатъ на шосето за
Кюстендилъ и си отдъхналъ. Границки съ смехъ извикалъ отдоле :
— Йоване, виде ли кои беха гостите ? И тръгналъ да се изкачва
къмъ стаята на Бърльо, който немалъ търпение и да го дочака ;
впусналъ се надолу, присреща го върху стжпалата, стиска го за врата
и му ударилъ две-три хубави плесници.
— М . . . твоя ! Другъ пжть нема да стжпя въ кжщата ти. Прави
ли се шега съ такива работи ? ! . . .
Имашъ право, имашъ право Йоване ■
— вика Санде, който едва
отъ плесниците е можалъ да разбере каква рискована шега е правилъ този пжть. Той и не скриваше, че е поискалъ да дразни разбой
ниците, а отъ друга страна да „ подплаши ” Бърльо. Сетне мнозина
негови приятели въ Кюстендилъ знаеха за случката, но го караха
той лично да я разправя наново ; защото, когато Санде разправя,
смеете се отъ сърдце. Действително, имало е опасность да стане
кръвопролитие, да изгори и кжщата на Санде, ако Бърльо не е по-
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казалъ все пакъ голямо хладнокръвие. Той би могълъ — съ осно
вание — да стреля още като ги е вид^лъ да влизатъ въ двора.
Всеки на негово место ще помисли, че идватъ съ цель да обискиратъ,
по-точно да го заловятъ или убиватъ — вероятно сж подушили за
присжтствието му. А отъ друга страна некой отъ тЬхъ лесно е могълъ
да направи няколко крачки къмъ стълбата, за да покаже на домакина,
че не се бои и отъ Бърльо, макаръ да верва, че той е далече въ
Македония.
*
Наскоро въ Кюстендилско започна все пакъ по-често да прескача
отъ Македония една нелегална група, която тайно разширяваше мре
жата на нашите съчувственици между границата и река Струма. На
чело на групата бе Гьошо п. Яневъ отъ щипско Ново-село. Но понекога пакъ се меркаше нататъкъ и Иванъ Бърльо.
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X. РАЗБОЙНИЦИТЪ СТАВАТЬ „ ФЕДЕРАТИСТИ ”
Докато опозиционерит-feна македонска почва се занимаваха само съ
ровения вср1>дъ емиграцията, тбхната близость до властьта оставаше
прикрита и все още можеха да заблуждаватъ, че сж една самостоя
телна групировка. Но истината започна да прониква нашироко въ
обществото, следъ като споменатите разбойници започнаха да се
наричатъ „ Федератисти ”, по името на опозицията, и бидоха приети
въ нейната среда. Ествествено, тя губеше отъ тоя съюзъ, като на
първо место морално се проваляше, изравнявайки своята позиция съ
тази на разбойниците. Сетне, по тоя начинъ опозиционерите влизаха
въ въоржжена борба съ ВМРО. А понеже бандитската група бе
инструментъ въ ржцет! на полицията, за всички ставаше ясенъ тройниятъ фронтъ противъ македонската организация, въ който ръко
водството принадлежеше на властьта. За честь на некой личности,
които до тогава беха солидарни съ федератистите, сега те започ
наха да се оттеглятъ. Дейностьта на опозицията остана да се р у к о 
води отъ съвсемъ безскупулни хора.
За да се засилятъ като нелегаленъ фронтъ, федератистите взеха
да таршуватъ по България и да привличатъ лица, които некога сж
бродили изъ Македония съ пушка въ ржка. Привлекоха петь-шесть
души. И взеха мерки да се представятъ и на нелегална почва като
идеенъ фронтъ. Приготвиха печатъ, напечатиха позиви на български
и турски езикъ за поробена Македония. Стъкмиха чета и я изпратиха
презъ пролетьта на 1922 г. презъ Кюстендилъ къмъ Кочанско съ
главна поржка да намери и убие Александрова. По приготовлението
на четата особено се прояви Ал. Пановъ, отъ Велешко, назначениятъ
отъ властьта директоръ на софийските минерални бани. Обърна ги
на официално свърталище на нелегалните федератисти.
Излишно е да изтъкваме, че изпращането на тази чета стана съ
знанието и пълното съдействие на полицията. Не бе възможно да се
тегли вече некакво разграничение между замислите и постжпките
на разбойническата група, федератистите и властьта.
Направенъ бе опитъ и презъ албанска територия, за създаване
разколъ въ поробена Македония. Запжтиха се за тамъ неколко души,
измежду които имаше и лица отъ ржководството на опозицията. Това
обстоятелство показваше още веднажъ, че едни и сжщи хора беха
инспираторите на легалните и на нелегалните спънки на македон
ското движение. Разбира се, освенъ разходката на неколкото души
до Албания, нищо друго не излезна. Въ западна Македония се озова,
но не като борецъ, нито като опозиционеръ срещу ВМРО, а като
ренегатъ, органъ на сръбската власть, Кръсто Льондевъ.
Споредъ устава на ВМРО тя не търпи друга революционна орга
низация на нейна територия. На това основание се води на времето
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и борбата срещу върховизма. Даже ако идейно, по сжществените си
намерения, дадена друга организация би приличала на ВМРО, пакъ
споредъ правилниците на последната, изключваше се съществува
нето на две организации на македонска територия, защото това би
означавало разделяне на поробения народъ въ различни въоржжени
лагери *).
Откъртени отъ Кюстендилъ, остатъка отъ бандитите продъл
жиха сжщото свое дело въ София и въ Пловдивъ. Въ последния
градъ беха се опитали да събиратъ налози отъ отделни граждани,
раздавайки неграмотно написани разписки въ името на техния „ Федеративенъ Революционенъ Комитетъ ”. Като главенъ инспираторъ
тамъ се явяваше д-ръ Филипъ Атанасовъ отъ Костурско, по занятие
лекарь. Той бе единъ отъ шепата „ Федеративни водачи ”, внушили
си да играятъ големи роли следъ преживената въ 1918 г. национална
катастрофа.
Преди да дойдатъ въ София азъ вършехъ работата си безъ да
взимамъ особени предпазни мерки. Съ идването имъ все по-често
чувахъ закани противъ мене, за които точно ме осведомяваха лица
съ достжпъ въ техната среда.
*) Сведения за « подвизите » на така нареклите се федератисти прони
кваха и въ чуждата преса. Въ вестникъ « Еко дьо Данюбъ », излизащъ въ
Будапеща, отъ 25 декемврий 1925 г. се появи статия подъ заглавие : « Една
близка страница отъ историята на Македония. — Групата на «федератистите»,
въ която е казано :
« Измежду тези « революционери » некой не показватъ големъ духъ на
пожертвувание, и така Славе Ивановъ и Мишевъ задигнаха 140 турски лири
отъ касата на революционния комитетъ въ Струмица, безъ да сж никога оправ
дали този « разходъ ».
Презъ пролетьта на 1922 г. бе организирана банда отъ 50 души подъ
командата на федеративния централенъ комитетъ. Бандата замина за Македо
ния презъ Кюстендилъ съ покровителството на околийския началникъ. Тя бе
получила задача да убие Т. Александровъ и да разруши македонската рево
люционна организация. Въ тази епоха портфейла на министерството на вътреш
ните работи се намираше въ ръцете на Райко Даскаловъ. Бандата бе разпилена. Единъ отъ войводите, Крумъ Зографовъ, падна убитъ. Същевременно
единъ отъ членовете на бандата, Александъръ Пановъ, бе назначенъ за
директоръ на общинските бани въ София; функциите му требваше да му дадатъ време да организира едно аграрно братство на македонски емигранти и
издаването на единъ вестникъ « Прокуденъ земледелецъ ». Малко следъ то
ва Пановъ бе убитъ въ средата на София отъ единъ членъ на ВМРО.
Презъ августъ 1922 г. бе организирана една втора експедиция отъ «фе
дератисти » противъ ВМРО вътре въ Македония : с. Кошево, където бе падналъ Зографовъ, бе запалено. Федератистисте, благодарение на помощьта на
земеделското правителство, се засилиха въ София, както и въ провинцията,
особено въ Кюстендилъ, кждето терора ставаше непоносимъ. Подъ техните
удари паднаха единъ следъ другъ Стоянъ Антовъ, Александъръ Гюргинчевъ,
и Алайковъ. ВМРО поиска отъ правителотвото да се накажатъ убийците. Стам
болийски даваше уклончиви отговори и продължаваше преследването на
членовете на ВМРО : убийството на войводата Странджата стана по това вре
ме. Като отговоръ на тези преследвания стана експедицията въ Кюстендилъ,
прекрасенъ примеръ на духа на организация, дисциплина, куражъ и ловкость
на македонските комити. Федератистите се оттеглиха къмъ София и Пловдивъ.
Презъ това време д-ръ Атанасовъ и Юруковъ продължаваха интригите
си въ странство. Презъ февруарий бе организирана друга експедиция срещу
ВМРО подъ командата на Пандурски и на Чочковъ. Тази банда действуваше
въ Малешевско и извърши доста убийства и грабежи. Но хората на орга
низацията разтуриха бандата, хванаха въ пленъ некой, и ги обесиха въ Кочариново. Тогава Пандурски влезе въ служба на сърбите за преследване
четите ».
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При Александъръ Пановъ бе на служба Христо Петровъ отъ с.
Чичево, Велешко. Никога, въ 1914 г., той е укривалъ четата на Владимиръ Сланковъ, загиналъ следъ извършване на атентатъ върху желЪзопжтната линия близо до с. Скачинци. Христо ми бе препоржчанъ
отъ загиналия въ Кюстендилъ тиквешки войвода Стоянъ Антовъ.
Няколко пжти тайно ми съобщаваше какво се говори и проектира
въ софийската баня отстрана на Пановъ и идващите при него.
Чрезъ Христо и други източници бехъ въ течение на приготовле
нията, които се правеха за изпращането въ Македония на голямата
чета съ задача да убие Александрова. Войводи на тая чета беха
Лазаръ Тодоровъ „ Фертико ”, Крумъ Зографовъ и Велко Мандарче.
Последните двама много отдавна беха се простили съ всякаква ре
волюционна деятелность, но по никакви техни съображения сега се
поставяха въ услуга на българската власть срещу македонското дело.
Четата имъ, както се каза, бе разбита отъ селската милиция на ВМРО
въ Кочанско и върната обратно въ Кюстендилъ, кждето предаде
оржжието си на полицията, отъ която го бе получила. Докато се
въртеше въ областьта на Брегалница, четата бе изгубила едного отъ
войводите си — велешанина Крумъ Зографовъ. Часть отъ нея сетне
— презъ месецъ августъ — бе направила единъ бързъ набЪгъ до
село Кошево, въ планината Плачковица, и го бе запалила, за да отмжсти на родолюбивите селяни, които сжщо беха я прогонили.
Христо Петровъ ми извести една нощь, че въ банята е взето
решение да ме убиятъ. Два дни следъ това пристигна отъ Кюстен
дилъ единъ щипянинъ, некогашенъ четникъ на Александрова презъ
турския режимъ, и сжщо ми обади, че бандата е решила да ме убие.
Този човекъ често прескачаше до София ; срещаше се съ групата
бандити около Славе Ивановъ, а сега и около Ал. Пановъ, между
която имаше некогашни негови другари по четничество.
*
**
Хора на Комунистическата партия въ България сжщо насочиха
нелегална група противъ революционната организация въ поробена
Македония. Въоржжиха я въ Дупница, дадоха йшапки съ знака чукъ
и сърпъ. Начело на групата бе известниятъ въ Горно-Джумайско
разбойникъ Илия Пандурски. Следъ като групата бе разбита ■
— както
ще видимъ ■
— той се предаде на сърбите и остана въ техна услуга
докато бе наказанъ отъ ВМРО. Мнозина селяни ограби и изби той
като агентъ на сръбската властъ. Въ връзка съ тази история бе
наказанъ кмета на градъ Дупница, д-ръ Петровъ, „ комунистъ ”,
който бе укривалъ, екипиралъ и изпратилъ четата на Пандурски.
*
Вънъ отъ гореспоменатите случаи, следъ 1918 г. българските
партии се държеха лоялно къмъ нашето движение, особено до па
дането на земеделското правителство. Нема съмнение, че те съчувствуваха на борбата на македонските организации срещу властьта
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на Стамболийски. Но нямаше нищо повече отъ това. Щ е повторя,
че не заслужаватъ даже опровержение приказките, че ВМРО и еми
грацията имали съюзъ съ опозиционния парггиенъ блокъ въ Бъл
гария.
Но и членове на земеделската партия не само съчувствуваха, но
и помагаха на македонското дело и подиръ 1918 г. Въ Петричкия
окржгъ пъкъ твърде голема часть отъ селяните беха записани въ
земеделската партия. Когато македонската кауза, въ лицето на
ВМРО имъ припомни, че освободителното дело не е завършено, те
изоставиха партийните интереси и борби.
Множество български общественици, некой измежду които покъсно се очертаха като противници на македонското дело, по онова
време беха негови адмиратори. За примеръ ще спомена известниятъ
Димо Казаеовъ, виденъ членъ на социалъ-демократическата партия
до 1923 г. Той търсеше наши хора изъ София, правеше съ техъ
тайни срещи и употребляваше всичкото си красноречие да ги убеж
дава, че спасението на България ще дойде само ако всички земе
делски министри бждатъ избити.
Казаеовъ, който премного обичаше да се изтъква за човекъ съ
най-широки и прогресивни идеи, ми правеше впечатление съ споме
натите унищожителни препоржки. Следъ падането на земеделското
правителство, по покана на единъ приятель, отидохъ еднажъ у домътъ
на Казаеовъ. Отъ разговора, който повече се развиваше между него и
другия посетитель, се убедихъ, че той е единъ самолюбецъ и кариеристъ, поклонникъ на насилието. Съвсемъ бе сбъркалъ като се е
озовалъ въ редовете на социалистите. Понеже тёзи редове пиша
доста късно, логично е да отбележа, че първото ми впечатление се
потвърди отъ по-късните прояви на Казаеовъ. Той съуме да се
озове министъръ следъ военния превратъ презъ 1923 г., а стана пълномощенъ министъръ въ Белградъ следъ преврата отъ мееецъ май
1934 г. Въ двата случая той изповедваше идеи диаметрално проти
воположни. Обичаше тъмнините на заговорите, за да се докопа до
по-изтъкнато обществено положение. Но за подобенъ индивидъ може
да се допуска, че е билъ поставено чуждо орждие въ всички места,
кждето се е озов-авалъ. Виждаме го да играе некаква роля и следъ
военния превратъ презъ септемврий 1944 г., когато въ България навлизатъ болшевишките войски. Те го изкачиха и на поста министъръ
на пропагандата.
Едва ли се намираше некоя среда въ България, кждето ние да
немахме било привърженици, било поне хора готови да ни услужатъ,
ако се объремъ къмъ техъ.
За приятель на Стамболийски минаваше софийския владика Стефанъ. На митрополитския престолъ бе дошелъ съ подкрепа на зе
меделската власть и при опозиционно държание на столичните жи
тели. Знаейки връзките му, ВМРО бе намерила за уместно чрезъ
него да отправи до Стамболийски некой предупреждения. Така митрополитътъ се озова въ ролята на посредникъ и куриеръ за писмата
отъ Т. Александровъ до шефа на правителството. На лицето, което
занасяше тия писма, владиката Стефанъ бе казалъ, че отъ своя
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страна сжщо предулредилъ сериозно Стамболийски да престанатъ
провокациите и закачките съ македонското движение. Подиръ пада
нето на властьта имахъ случай три-четири пжти тайно да отивамъ
на вечеря при митрополитъ Стефанъ. Той и на мене повтори думи
те, които билъ казалъ на Стамболийски : ,, Сандо, приятелски те предупреждавамъ, че требва да се турне край на тези ваши разпри съ
македонците. Знай, че тези хора не се шегуватъ... „ Сжщото той
заяви и предъ други трима приятели на обеда, който наскоро следъ
преврата въ 1923 г. му бе даденъ въ наша интимна среда, въ домътъ
на сжщия човекъ, който му носеше писмата отъ Тодора. На обеда
присжствуваше и Александровъ. Митрополитътъ твърдеше, че Стам
болийски е билъ на погрешна линия въ отношението си къмъ маке
донското движение ; обвиняваше лица отъ антуража му, които го под
веждали.
*
**
Управлението не се отказваше отъ възприетия курсъ срещу ма
кедонското движение.
Една нощь беха задигнати въ Горна-Джумая трима бивши учители
— Иванъ Караджовъ, родомъ отъ с. Лешко, Горно-Джумайско;;
Михаилъ Моневъ отъ Кратов О' ; Иванъ п. Ефтимовъ отъ Радовишъ.
Първиятъ беше до Балканската война учитель по музика въ бъл
гарската девическа гимназия въ Солунъ. Свършилъ бе консерватория
въ Русия. Винаги се е проявявалъ въ обществените борби на Маке
дония. Целото семейство на Караджовъ бе израстнало въ духъ на
твърдо род олюби е. Съпругата му, идеална българка, бе сестра на
най-известния революционенъ деятель въ Тракия — Лазаръ Маджароеъ.
Вториятъ, Михайлъ Моневъ, е учителствувалъ изъ разни места
на Македония. Още като ученикъ въ Цариградската Българска Семи
нария е създавалъ революционни кржжоци, както е отбелезано въ
спомените на борци отъ Тракия. Той бе зетъ на Тодоръ Алексан
дровъ.
Третиятъ задигнатъ, Иванъ п. Ефтимовъ, сжщо е учителствувалъ изъ Македония презъ турския режимъ. Бе мой учитель когато
учехъ въ първи класъ, въ Ново-село. Винаги е участвувалъ въ рево
люционното дело.
Всички трима сж били изненадани отъ полицията по домовете
имъ, и край Горна-Джумая вмъкнати въ една камионетка. Цельта е
била да бждатъ закарани въ София и най-вероятно да бждатъ погу
бени, щомъ като така тайнствено сж били арестувани нощно време.
Поради слепа случайность единъ офицеръ въ Дупница загледалъ,
че въ камионетката сж затворени тримата души. Това е било при
чина скоро да бждатъ върнати отъ София по домовете имъ, безъ
даже да бждатъ разпитани.
Много големъ е броя на провокациите отъ страна на полицията,
за да бждатъ всички описани.
Тя предприемаше много претърсвания въ македонски кжщи по
градове и села, безъ да има причини.
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Спъвани биваха легалните македонски организации. Единъ день
ръководството на емиграцията биде просто разгонено отъ полицията,
а архивите задигнати.
Презъ 1923 г., не много преди своето падане, властьта подбра
неколко десетки македонски деятели, на чело съ хора отъ Национал
ния Комитетъ, и ги закара въ Сливенския затворъ. Между арестува
ните бе и председателя на Комитета Иванъ Каранджуловъ, който
бе доста възрастенъ. Арестувани беха лица и отъ нёкои провин
циални градове, предимно отъ Кюстендилъ.
Срещу всички тия прояви, както и въ отговоръ на споменатите
въ други страници посегателства, македонското движение се отбраня
ваше както диктуваше момента, незабравяйки все пакъ, че се касае
до нежелана борба съ българи.
Покрай посочените въ приложението25 контра-мерки, ВМРО
реагира и съ некой други акции. А легалните организации не еднажъ
изразяваха протеста си чрезъ вестници, писмени изложения и при
Срещи съ органи на властьта.
Наказани беха трима измежду, първите орждия на властьта,
минаващи и като най-важни подбудители на тъй наречената федера
тивна група. Те беха дали некаква идейна маска на най-вулгарни
престжпници, чрезъ които нареждаха и убийства. Първиятъ виновникъ бе Гьорче Петровъ, за когото министъра на Вжтрешните ра
боти Ал. Димитровъ бе казалъ, че е десна ржка на правителството.
Презъ месецъ юний 1921 година Гьорче получи наказанието си въ
София. По-късно сжщото се случи съ Никола Юруковъ, архитектъ,
единъ отъ собствениците на най-големия хотелъ въ София •—
Юнионъ Паласъ. Срещу него е стрелялъ четникътъ Радко отъ Скопско, единъ кротъкъ като момиче селянинъ. Нападателите не беха
заловени.
Никола Гулевъ, синъ на Крушевския герой Питу Гули, наказа
Александъръ Панова. Нападналъ го е посредъ белъ день, въ Град
ската градина до общината. Безъ да се опитва да бега или да се
защищава, Никола се предалъ на полицията. При разпита и въ сжда
се бе държалъ повече отъ гордо. Следъ известно време негови дру
гари го грабнаха отъ ржцете на придружаващите го стражари, ко
гато се е връщалъ къмъ Централния затворъ отъ едно разследване.
На краката му, и окачена при кръста, е имало верига тежка около
15 килограма. Докато едни сж обезоржжавали стражарите, други
негови другари сж приближили чакащия наблизо автомобилъ, и така
сж побегнали.
Никола Гулевъ бе много буенъ младежъ. Имаше гимназиално
образование и приятели го съветваха да продължи учението си. Но
той не желаеше да чува за подобно нещо докато Македония е подъ
робство. Темпераментътъ и идеализма му свидетелствуваха, че той
бе способенъ като баща си да остане на Мечкинъ Каменъ до край,
ако би му се удалъ подобенъ случай. Известно време Никола се
задържа къмъ граничните села на Горно-Джумайска околия ; отъ
тамъ се прехвърли при Т. Александровъ къмъ Брегалница. Сетне е
заминалъ като нелегаленъ въ Велешката чета.
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XI. ТАЙНА РАБОТА ВЪ СОФИЯ
Започвахъ често да смЪнявамъ квартирит-fc си и по-тайно да
устройвамъ срещите.
Въ моя услуга беха двама-трима предани щипяни, които познавахъ още отъ работата ми на улица ,, Гурко ” 22. Помагаха и група
младежи отъ едни тайни наши петорки, каквито по-рано бехме орга
низирали ; чрезъ техъ неусетно се установяваше повече редъ и дис
циплина въ редиците на нашето младежко движение въ България.
Неколко души, обаче, беха натоварени и съ по-специални задачи :
намиране тайни квартири, укриване на хора, пренасяне на оржжие.
Съ редка преданность работеха група софиянци, между които
двигатель бе незаменимиятъ другарь Петъръ Станчевъ. Той е бивалъ
четникъ и по време на балканската война, и малко преди нея, като
избегалъ отъ гимназията. Бе запасенъ офицеръ, участвувалъ въ
първата световна война. Гордъ бе, че произхожда отъ рода на Хаджи
Димитъръ *. Редко сж хора тъй беззаветно отдадени на македонското
освободително движение. Той бе готовъ да върши всекакви работи,
стига да е отъ полза за делото. Пишеше изложения на машина;
тичаше по ханища нощно време, за да товари оржжие и други материяли, като пренасяше човали на гърба си ; укриваше хора изъ
разни квартали ; раздаваше тайно помощи на нуждаещи се и водеше
сметки ; водеше кореспонденция ; откриваше и подготвяше нови
борци ; самъ участвуваше въ рисковани акции ; подържаше връзка
съ доста лица отъ разни среди въ София, като отъ всёкиго взимаше
по нещо въ полза на Македония — било въ трудъ, било въ време ;
пишеше понекога и статии ; изпращаше тайно нелегални хора за борба
срещу поробителя ; кръстосваше изъ Македония съ месеци като чет
никъ, а понекога и самъ водеше чета. Не помня Станчевъ да е казвалъ,
че некоя задача не е по неговите сили или по вкуса му. И никога не
само не изяви желание да заема челни места, но и въ душата си
немаше подобенъ стремежъ. Бе истински хъшъ, беззаветно преданъ
на Македония. Винаги бе усмихатъ ; не го видехъ предъ нищо изплашенъ, предъ нищо смутенъ или безъ настроение. Често ми повтаря
ше, че ако не бе македонската освободителна борба и добрите му
*
Хаджи Димитъръ отъ гр. Сливенъ е прославенъ български войвода.
Загиналъ е въ мЪстностьта Бузлуджа презъ 1868 г., следъ като заедно съ
другия знаменитъ войвода Стефанъ Караджата, неговъ другарь, на чело на
160 души четници беха водили сражения срещу турски войски въ гънките на
Стара планина. Н а времето появяването на тази чета, навлязла откъмъ
Ромъния, направи извънредно впечатление всрЪдъ българския народъ, а заин
тересува и много европейски кржгове. Н а Хаджи Димитъръ е посветено прочу
тото стихотворение « Живъ е той, живъ е . .. », чийто стихове се пЪятъ средъ
всички българи и до днесъ. Авторъ на песеньта бе Христо Ботевъ, прочутъ
и като поетъ и като борецъ, който пое пжтя на Хаджи Димитъръ и Караджата
и сжщо загина въ бой.
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другари, щ^лъ да се смета за изгубенъ човЯкъ. Поради неговото
спокойствие, търпение и широта на духа, другарите му безобидно
го наричаха „ в о л а ”. Той не се сърдеше, отговаряше всякога съ
широката си усмивка.
По това време въ София се проявяваше и смелия Миле Каранфиловъ (Кучкаро) отъ Крушево, бившъ четникъ, борилъ се още въ
турско време въ Битоля. По-късно той мина презъ много премеждия.
Въ сражение съ гръцки войници, на пжть за Битолско, бе заловенъ
раненъ, осжденъ и миналъ презъ разни затвори, изпратенъ е билъ
на островъ Критъ. Едва когато острова е билъ заетъ отъ германците,
Миле е освободенъ, както беха открити изъ егейските острови и
хиляди други нашенци, изпратени тамъ най-често безъ присжда, само
защото сж добри българи. Миле не е могълъ да поверва на очите
си, когато отъ двора на своята тъмница въ Критъ, заедно съ другите
затворници е наблюдавалъ какъ отъ небето падатъ стотици хора,
увиснали подъ некакви чадъри. Това сж били германските парашу
тисти, които слезнаха на острова. По-късно този ветеранъ на маке
донската борба е требвало да прекара нови терзания и затворъ въ
Скопйе подъ режима на червения Белградъ.
Мнозина софийски спортисти беха въ наша услуга. ТНЬхни домове
приемаха и укриваха наши хора и оржжие. Требва да изтъкна, че
тия младежи показаха куражгь. Спомнямъ си, че и въ кжщата на
единъ старъ генералъ бехме скрили доста пушки ; разкованъ бе пода
на една отъ стаите му за тази цель. Почти такъвъ складъ бе и
таванътъ въ дома на единъ професоръ.
Между хората отъ стара България, които всеотдайно помагаха
бе и младиятъ юристъ Дончо Чупариновъ отъ Панагюрище. Той бе
хубавецъ, спокоенъ, доста тактиченъ ; излъчваше оптимизъмъ чрезъ
погледа си, сериозность и воля чрезъ всеки жестъ. Скроменъ бе, и
често стеснителенъ като момиче ; обаче, смелъ. Съ удоволствие ни
разправяше за участието си въ битките срещу англичаните при Дойганъ, но само когато ние настоявахме да разказва. Говореше приятно.
Станчевъ, той и други хъшове, физически здрави, най-много пренасяха
на гърба си и товареха въ каруци наши материяли по уединените
софийски кюшета. На техъ помагаше често и Тодоръ Петровъ,
наричанъ Тошкаро ; той бе шопъ отъ Софийско.
Предано услужваше и една малка група около Мито Джуздановъ,
некогашенъ четникъ отъ с. Сехово, Гевгелийско. Неговъ другарь бе,
сжщо на разположение на нашето дело, Мино Пържолевъ отъ
Енидже-Вардарско, некогашенъ четникъ въ групата на смелия Ичко
Димитровъ Гюпчето. Тия хора като младежи сж участвували въ
движението, вдъхновявани отъ подвизите и увличани отъ легендите,
които народната фантазия бе изплела още приживе за Апостолъ
Петковъ, „ Енидже-Вардарското слънце ”. Главното имъ свърталище
въ София бе кафенето на Михаилъ Радевъ Странджата.
Съ работата си въ софийския пунктъ стана известенъ щипянецътъ Ване Параопуровъ. Живъ образецъ на старото поколение
работници и еснафи, които първи въ Македония понесоха на плещите
си товара на борбата. Вкусилъ бе още презъ турския режимъ какво
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е македонското движение ; и на по-младите понякога проповядваше
че то е предимно рискъ, трудъ, самоотречение, верность. Въ Щипъ
е билъ между скромните дейци, които най-много сж тичали въ из
пълнение на конкретни поржчения. Добре познаваше първите съза
клятници въ нашия градъ, посветени отъ Груева и Делчева. Пристигналъ бе въ София като бежанецъ, следъ като е станалъ нелегаленъ
поради настойчивите опити въ родното му место да участвува въ
легална борба. Мнозина като него беха принудени да хванатъ гората
само защото сж се опитали да заверяватъ партийна листа, въ която
влизатъ имената на нежелателни за сръбската власть местни хора.
Докато е билъ въ Щипъ, свършилъ бе доста полезна работа. Между
другото задигалъ е отъ сръбската казарма войнишки дрехи и оржжие,
съ участие на единъ подофицеръ хърватъ. Азъ го открихъ въ София
като работникъ въ кожарско предприятие, кждето се бе настанилъ
още съ пристигането си. Дрехите му беха изпоцапани отъ течности,
съ които е боравилъ при обработка на кожи. Веднага се съгласи да
напустне частната си работа и да се заеме съ организационни задачи.
Мога да кажа, че тоя човекъ работеше колкото за десеть души.
Неуморимъ бе денемъ и нощемъ. Много точенъ и съобразителенъ ;
беше безъ образование, но извънредно буденъ.
Мжчно е да се тегли разлика между верните и трудолюбиви хора,
които срещахъ въ нашите редове. И все пакъ требва да изтъкна,
че сж много редки Станчевци и Параспуровци. Ване въ кратко време
завърза връзки съ множество лица и среди въ София, главно между
работници и еснафи, които ни правеха ценни услуги. Непресъхващото
трудолюбие, фанатичната преданность, обаянието, съ което Параспуровъ гледаше на народното дело, будеха почить къмъ него у нашите
студенти и между културните общественици, съ които влизаше въ
допиръ поради работата. Десетки кжщи и дюкяни беха отворени за
него по всеко време и за всичко. Покрай покупките на царвули,
каиши, патрондаши и пр., станалъ бе приятель и на некой евреи,
чиито услуги сжщо ни беха добре дошли въ много случаи. Ване
имаше дарба да печели хора.
Още не е време да спомена поименно поне некой измежду тога
вашните студенти и други млади хора, които беха готови на дело
да помагатъ. Политическите условия изъ Македония, па и въ Бъл
гария, налагатъ по много пунктове да избегвамъ подробности.
*
**
За борбата срещу разбойническата група въ София и Пловдивъ,
а и по други наши задачи, идваха — съ знанието на Тодора —
тайно отъ Македония младежи, най-често селяни или по-будни ес
нафски синове. Измежду селяните двама ми направиха силно впе
чатление. Единиятъ бе Харалампи Златановъ отъ село Дулица,
Царевоселско, наричанъ Шаренъ Ампо. Пристигна съ огромна чер
веникава коса. И дрехите му издаваха, че идва отъ планината. Чудно
е, че само поради външния му изгледъ не е билъ арестуванъ нейде
изъ пжтя. Погрижи се да добие граждански видъ. Хазайката, обаче,
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където бе установенъ на квартира, веднага се бе досетила какъвъ
е този гостенинъ ; пъкъ и оправяйки леглото му видела е подъ дю
шека наредени няколко пачки. Но тя бе мълчалива и добра жена,
родомъ отъ Пиринския край.
Тази македонка ми направи отлично впечатление. Никога не за
даде какъвто и да е въпросъ. Сдържаната й
| усмивка изразяваше
нейното съчувствие за нещо, което бе близко и на нейното сърдце.
Но случвало бе ми се веднажъ-дважъ да ми бждатъ затворени
портите на македонски кжщи. Понасяхъ това най-спокойно, давайки
видъ, че нищо не се е случило. Знаехъ, че тия хора хранеха голема
любовь къмъ Македония. Но уплаха за децата имъ ги подтикваше
въ първия моментъ да избегнатъ опасность. Требва да кажа, че
става дума за семейства, които въ миналото сж дали кръвна жертва
въ освободителните борби. Следъ първото стжпиоване на майките,
обаче, тия кжщи наново се показаха готови на рискове.
Но нека се върнемъ къмъ Ампо. Той бе съ буенъ и неопокоенъ
духъ. Станалъ бе нелегаленъ понеже не е могълъ да търпи сръбския
режимъ. Стражарите го набелезали като непокорна българска глава
въ селото, а и узнали, че е превелъ презъ границата големъ брой
български войници, избегали отъ пленничество.
Запазена е характеристична фотография на Шаренъ Ампо, въ
селските си потури и съ револверъ въ ржка, седналъ въ средата
на българска войнишка група.
Преди да избега отъ селото си билъ заобиколенъ отъ сръбски
жандари. Притежавалъ манлихероеа пушка съ изгнили и отпаднали
дървени части, така че цевьта е стърчала като тръба. Съ тая пушка
Ампо избива четири или петь души стражари и наранява едного ;
пробива си пжть и наскоро се озовава въ редовете на ВМРО, като
единъ отъ редко смелите нейни четници. Физически бе здравъ и
еластиченъ. Изгаря отъ желание за акция ; мжчно го удържахме
чрезъ постоянна контрола и напомняне за дисциплина. Много смело
се държеше, но въ София се чувствуваше като-чели постоянно предъ
лицето на потера. Не се разделяше отъ двата си револвера, две
бомби и надъ сто патрюни, като пачките умело бе наредилъ на
каиша, та и не се познаваше, че носи толкова муниции.
Другото селянче, което ми обърна вниманието бе отъ село
Лезово, Овчеполско, на име Йорданъ. И той бе буденъ, юначенъ ;
само чакаше да участвува въ рисковани акции. На друго место ще
стане дума за неговите трагични приключения.
Пристигна въ София и Владо „ Ш о ф ь о р а ” (Величко Георгиевъ),
по-кжсно познатъ подъ името Черноземски. Той е по произходъ отъ
Разложко, а семейството му живёеше въ село Каменица, Чепинско.
Слушалъ за борбите на ВМРО. По време на превзимането на градъ
Кюстендилъ отъ македонските чети Владо се е намиралъ тамъ ;
пристигналъ билъ отъ София съ некакъвъ камионъ. Явилъ се
предъ Иванъ Бърльо и го молилъ да бжде приетъ за четникъ. И
некой негови приятели отишли при Бърльо да го уверяватъ, че
момчето е добро. На Бърльо изглеждалъ доста младъ. Следъ нови
молби съгласилъ се да го вземе и така Владо се озовава четникъ
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въ Македония. Обикалялъ е няколко пжти като нелегаленъ изъ разни
околии — Щипско, Кочанско и другаде. Участвувалъ е въ голямото
нападение надъ сръбска войскова часть при село Люботенъ, Щипско,
кждето паднаха къмъ тридесеть души сръбски войници. Пжтуеалъ
е често самъ или съ още единъ другарь въ цивилни дрехи по шосе
тата изъ Щипски окржгъ. Разговарялъ е така спокойно съ сръбски
жандари, черпилъ ги е цигари ; разбира се, въ пояса си е носилъ
пистолетъ и бомби, и е пжтувалъ съ бойни задачи. Правилъ е срещи
съ щипяни, прикривайки се нелегално въ лозята при Каваклия, до
самия градъ. Другарите му твърдяха, че навсЬкжде се е държалъ
сърцато, крайно спокойно.
Въ София той пристигна съ кратка бележка отъ Александровъ.
Хвърляше се въ очи голямата негова съобразителность и изобилие
отъ идеи за практически начинания. Показа се напълно дисциплиниранъ, съ голяма воля и главно решенъ на саможертва. При всички
разговори за акции, кждето той би участвувалъ, бързаше да изтъкне,
че не требва да се води сметка дали той ще излЪзне живъ или не,
а да се мисли само за успешно изпълнение на плана. Той нямаше
голямо образование ; едва ли б£ свършилъ трети класъ. Но 6Ъ ученолюбивъ и много любознателенъ ; челъ 6Ъ върху доста въпроси,
макаръ и малко безразборно. Въ София остана десетина дни, не
участвува въ никаква акция и наскоро замина обратно въ Македония.
Дойде въ София и АсгЬнъ Даскаловъ отъ Радомиръ, анархистъ.
Имаше средно образование ; 6Ъ стрюенъ, хубавъ младежъ. За пръвъ
пжть се бЪ явилъ въ Горна Джумая при Иванъ Караджовъ, струва
ми се упжтенъ нататъкъ отъ Иванъ Мотикаровъ, отъ Радомиръ,
изпитанъ приятель на нашето движение. Караджовъ се колебаелъ из
вестно време дали да приеме за работа този левентъ. Въ всЪки
случай водилъ съ него разговори, главно нощно време, когато Ка
раджовъ съ единъ-двама помощници шиелъ известнитЪ четнически
шапки *— „ крумовки ”. Даскаловъ ув^рявалъ, че има силно желание
да работи въ ВМРО и че е способенъ да устои на всякакви стра
дания ; очаквалъ да бжде зачисленъ въ нЪкоя чета. Разговаряйки
така, казалъ : „ Бай Иване, гледай сега дали нЪма дълго да търпя ” ;
и поставилъ пръста си надъ горещата лампа. Държалъ го така
продължително, а Караджовъ виждалъ, че пръста може да изгори ;
дръпналъ ржката на АсЬна и веднага му обещалъ, че ще го приеме
въ една отъ четитЬ. Повлиялъ се отъ тая корава настойчивость и се
чуделъ какъ младежътъ не охналъ отъ болка.
Даскаловъ бЪ майсторъ стрелецъ. А 6Ъ готовъ да се хвърли въ
най-рисковани предприятия. Склоненъ 6% къмъ авантюри. За мо
ментни, бързи акции, той 6 t истински тигъръ. Хвърлилъ б'Ь бомба
слЪдъ автомобила на министъръ Райко Даскаловъ при Народното
събрание. Бомбата ударила при стжпалото на колата, търкулнала се
на улицата и избухнала безъ да стори пакость на Райко. АсЪнъ
много е разчиталъ на здравата си ржка и сигурно око. Главно на
тЬхъ е разчиталъ, когато е хвърлилъ бомба и срещу Стамболийски
и негови министри въ софийския Народенъ театъръ. Това, въ кратки
черти, е станало както следва.
217

Въ театъра се е давало тържествено представление по случай
петдесеть-годишнината на българското театрално дело. Гости сж
били поканени и отъ чужди държави. Присжствувалъ е и царь Борисъ
въ своята ложа. Всички посетители сж били съ специални покани.
Театърътъ е билъ препълненъ отъ отбрана публика, а полицейските
мерки вжтре и вънъ отъ него сж били извънредно засилени. Стам
болийски и неколко души отъ най-влиятелните му министри сж били
въ министерската ложа.
За да се яви въ театъра Даскаловъ е ималъ приличенъ костюмъ,
но мжчнотията е била въ намирането на специална покана, безъ ко
ято е изключено да се влезне. Снабдилъ се съ поканата благодаре
ние на доброто му познанства съ една дама отъ българските дипло
матически кржгове, която се е занимавала и съ литература, но въ
Асена е виждала изворъ за адмирация къмъ мжжката красота.
Седналъ на петия редъ, близо до оркестъра, добре е огледалъ
целата обстановка и измерилъ съ око разстоянието до министер
ската ложа, която е на втория етажъ. Ако една по-слаба ржка хвър
ли ржчна бомба отъ местото, кждето топ е седелъ, или ако това
би сторилъ човекъ съ по-малко вера въ точностьта на своето око,
бомбата лесно би могла да докосне стената подъ или надъ ложата и
да падне върху партера. Можемъ да си представ имъ колко невинни
хора биха пострадали между музикантите или зрителите. Този страхотенъ рискъ, обаче, никакъ не смутилъ Даскалова, не е поколебалъ
ржката му. Когато въ залата всички светлини сж били угасени и
вниманието на публиката насочено къмъ сцената, той изтеглилъ за
палката отъ своята „ одринка ” и съ здравъ замахъ отправилъ запа
лената бомба срещу министерската ложа.
Светлината и фученето на бомбата сж били забелезани отъ ми
нистрите; а може би вниманието имъ е било обърнато къмъ тая
посока и отъ острия писъкъ на една жена, която седела до атента
тора и отъ страхъ изпишела при откъсването на запалката. Въ мигъ
Стамболийски и другарите му избегали къмъ коридора, а веднага
следъ туй се чулъ тресъка на бомбата въ ложата имъ. Специалисти
прегледали разрушенията и споредъ вестниците установено било, че
по вжтрешните стени на ложата сж ударили по-вече отъ двадесеть
парчета, всеко отъ които би било смъртоносно, вънъ отъ други послаби удари. Така Стамболийски се спасилъ.
Въ суматохата Даскаловъ се дигналъ отъ стола и, пресичайки
целия партеръ, миналъ презъ външните коридори, съ револверъ въ
ржка. Отстжпвали сж предъ револвера му и посетители и полицаи
— едни сметайки, че това е некой цивиленъ агентъ отъ охраната на
театъра, който гони атентатора, други отъ страхъ предъ пистолета,
а повечето незнаейки какво да мислятъ въ уплахата. Излезналъ на
площада, качилъ се на такси, а сетне прикрилъ дирите си, уверенъ че
е ликвидиралъ кабинета на Стамболийски.
Въ София се беха прехвърлили десетина младежи — еснафи отъ
Щипъ. Те се надпреварваха кой по-рано да рискува главата си. Като
много предприемчиви се очертаха Нанчо Витларовъ, Йорданъ Цицонковъ, Трайчо Пацковъ, Гйошо Стоимановъ, Димчо Стефановъ,
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Ипократъ Развигоровъ, Сандо Ивановъ, Тодоръ Гущеровъ, Илия
Лилинковъ, Кирчо Григорова», Никола Кангаловъ, Мирчо Паневъ.
Всички показаха голяма жилавоеть при борбитЪ, които се наложиха
въ България тогава. Съумяваха и добре да се укриватъ ; понасяха
всякакви лишения ; прекарваха твърде скромно, а бЪха готови на
всичко. Нито единъ измежду т^хъ не б% по-старъ отъ двадесеть и
три години. Осемь души отъ тая група загинаха въ борбата срещу
сърбитЯ или срещу странични врагове на далото.
*
**
Правеше ми впечатление, че лицата, които бЪха водили четнически животъ въ Македония, особено селянитЪ, мжчно издържаха
укриването въ града. Искрено заявяваха, че простора, другаритЪ
около тЪхъ въ Македония, пушката имъ въ ржка ■
— всичко това имъ
давало повече смелость и самоувЪреность. Тукъ ако те откриятъ ■
—
казваха — изгубенъ си, макаръ и да повалишъ нЗжолко души отъ
нападателите ; докато при сражения въ Македония имашъ възможность за маневриране. Ti. въ София се 'чувствуваха като-чели наполо
вина разкрити още като пристигнатъ.
Когато престанахъ да се м^ркамъ денемъ изъ София, а срЪщитЪ
си правЪхъ нощно време, придружаваше ме понякога единъ отъ тия
младежи. Най-важната предпазна м^рка бЪ да не се узнае тайната
ми квартира. Единъ или двама отъ гЬхъ следиха дали н^кой не е
тръгналъ по диритЪ ми, или по дирята на лицата, които идваха на
среща съ мене. Срещахъ разни лица предимно въ крайнигЬ квартали
на града. Придружаващите ме другари се разделяха далече ; самъ
пристигахъ въ квартирата си. Въ течение на една година всЪка нощь
се прибирахъ къмъ зори, защото имаше доста работа за свършване.
Намирахъ оставената ми госба обикновено залоена, а нито я докосвахъ.
Заспивахъ облеченъ, както съмъ пристигналъ, понякога капналъ отъ
умора. Презъ деня прочитахъ писмата и отговаряхъ.
Често смЪнявахъ квартала за срещитЪ. Раздавахъ суми на мно
зина въ връзка съ работата, срещу разписки, които по-късно успЪхъ
да подредя, а въ момента ги оставяхъ на съхранение при разни
познати. Драго ми бЪше, че сметките ми излЪзнаха въ редъ, въпреки
крайно неудобната обстановка за прибиране и пазене разписки ; а
още повече, като изцращахъ много пжти пари въ други посоки и
разписките оставаше по-късно да бждатъ изисквани. ПаритЪ скривахъ на разни мЪста. Така еднажъ б'Ьхъ прикрилъ временно на та
вана въ приятелски домъ и пакетче съ около шестстотинъ писма и
бележки отъ Александрова до мене. Следъ известно време отидохъ
да ги прибера ; нам'Ьрихъ на местото имъ съвсемъ ситни остатъци
отъ хартия. МишкитЪ б^ха изяли писмата.
Отъ Македония Александровъ често ми изпращаше значителни
суми, обикновено въ злато, за нуждитЪ на борбата. Това показваше,
че нашит'Ь поробени братя отделяха отъ скътаното за черни дни.
Но чернит'Ь дни б'Ьха предъ очитЪ имъ, чувствуваха ги вс^ки часъ
на гърба си ; и затова подпомагаха борческото дЪло. ТЪзи пари
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биваха сменявани въ левове чрезъ почтени хора. Получихъ два-три
пжти суми, събрани и въ пиринска Македония.
Неколко пжти на тавана при неподозирано семейство изкарахъ
на шапирографъ въ повече отъ хиляда екземпляра кратки ооветлителни изложения. Съчинявахъ ги въ връзка съ насилията на властьта
срещу македонското движение. Съ помощьта на единъ другарь из
ложенията постепенно се пускаха въ пощенските кутии на разни
м^ста въ София, а и въ два близки града. Адресирани беха до сто
тици селски общини, но и до други учреждения и сдружения въ
страната.
Установихъ, че е много сгодно да се пренасятъ пакети, както и
да се прехвърлятъ отъ единъ домъ въ другъ криещи се хора рано
въ зори, когато първите работници излизатъ отъ кжщи. Въ този
часъ целата полиция опи ; редките стражари изъ улиците, струваше
ми се, сжщо сж като задремали. Не еднажъ въ центъра на София
съмъ се спиралъ за поздравъ съ техъ и за да запаля цигарата си ;
тогава пушехъ, но с корю се отказахъ отъ това непотребно удо
волствие.
Не вервахъ, че полицията имаше моя снимка. Но и да имаше,
азъ бехъ доста промененъ, безъ да съмъ се дегизиралъ. Дрехите
ми беха измачкани като на работникъ ; отслабналъ бехъ доста по
ради нередовно и недостатъчно хранене, и поради малко спане. Пъкъ
и много ходехъ пеша ; всека нощь на определени часове требваше
да виждамъ лица въ различни квартали на града ; понекога отивахъ
пешкомъ отъ единия край на столицата до другия.
Виждахъ хора и отъ Кюстендилско и отъ Пиринска Македония,
а понекога и отъ други области на България.
Отдавна бехъ престаналъ да посещавамъ некогашни приятели,
съ които задълженията ми къмъ организацията не ме поставяха въ
досегъ. А избегвахъ да ги виждамъ и отъ предпазливость — главно
заради техъ. Спомнямъ си, че Станчевъ ми настоя единъ пжть да
направимъ визита на неговия роднина д-ръ Тиховъ, за да поразговаряме по некой въпроси, вънъ отъ нашата работа. Името на Тиховъ
ми бе познато отъ годините на първата световна война, когато той
издаваше списание; броеве отъ него стигаха и въ Щипъ. Доволенъ
бехъ отъ това посещение. Д-ръ Тиховъ ни разправи доста неща отъ
връзките си съ П. К. Яворювъ,* съ когото сж били добри приятели.
Описваше ни и последното посещение на Яворова и Лора въ неговия
домъ.
Друга вечерь отидохъ въ кжщата на покойния Матей Геровъ, но
повече по работа. Тамъ срещнахъ Симеонъ Евтимовъ, пристигналъ
отъ Пловдивъ. Съ него се бехъ запозналъ неколко месеци по-рано при
*
Г№ю Яворовъ отъ Чирпанъ е знаменитъ български поетъ. Той бЪ интименъ другарь на Г. ДЬлчевъ, съ когото е ходилъ и нелегаленъ. Написа
най-хубавата биография на Далчева. Издавалъ е първия революционенъ
листъ въ поробена Македония, докато още бё четникъ. Едно отъ стихотворени
ята си посвети на Т. Александровъ, съ когото сжщо 6Ъ много близъкъ. Са
моуби се въ София презъ 1914 г.. Отъ него е и прекрасната книга « Хайду
шки копнения », написана пакъ въ революционната атмосфера на нашето
отечество при турския режимъ.
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събрание на младежката организация въ София. Водехъ кореспон
денция и съ него, особено върху проявите на ония ,, федератисти ”,
които следъ кюстендилската акция се бЪха установили въ Пловдивъ;
опитали се беха да изнудватъ за пари мастни търговци. Д-ръ Филипъ
Атанасовъ и Архитектъ Никола Юруковъ се стараеха да си създадатъ
въ Пловдивъ база за борба срещу освободителното движение.
Бандитите издаваха — опоменахъ вече — неграмотни разписки
съ печатъ на „ Федеративната организация ”. И името на Кочо хаджи
Риндовъ се преплиташе при събирането на гЪзи пари. Симеонъ ЕфтиМ01въ работеше като чиновникъ въ една пловдивска тютюнева фирма.
Бе дошелъ въ София, за да ми даде подробности върху тамошното
положение. Редките му качества проличаваха за мене още въ тия ни
първи срещи. БлЪстяща интелигентность, бликаща енергия, любовь
къмъ труда и точность ; кристално родолюбие и възвишенъ духъ;
воля и смелость; жертвоготовность. Това виждахъ въ Ефтимова.
Спахъ една вечерь и въ дома на познатия либералъ Никола Алтимирски, кждето бе дошелъ да се запознаемъ стария войвода Тане Николовъ.
Познанствата ми се разширяваха, независимо че се криехъ. Било
съ писма, било чрезъ лични срещи упознавахъ все повече хора отъ
македонската емиграция и местното българско общество. Между
тЬхъ имаше студенти, търговци, военни, журналисти, свещеници, но
■
— ще повторя ■
— предимно еснафи и работници.
По поржка на Александровъ посЪтихъ тайно и единъ членъ отъ
фамилията на Ив. E bi. Гешовъ, съ молба да подпомогнатъ материално
македонското движение, и то съ по-гол-Ьма сума. НосЬхъ и писмо отъ
Тодора, въ което се споменаваше за богатството, оставено никога на
Гешови отъ родолюбеца Евлоги Георгиевъ. Гешови се опитаха уклон
чиво да отговорятъ на подканата, сетне обещаха да внесатъ нещо.
Но не дадоха нищо. А и ние се залисахме въ настжпилите събития
и вече не ги потърсихме.
Тукъ е местото да спомена, че Атанасъ Буровъ, лидеръ на Народната Партия и твърде богатъ човЯкъ, по свой починъ бе обещалъ
да подпомогне македонското движение съ значителна сума пари.
Знае се, че тая партия, или по-точно нейното ржководство, всЯкога е
било противъ Македонските организации, даже противъ самото имъ
сжществуване. ВМРО е нападала въпросната партия особено заради
нейното съгласие съ сръбската теза за дЯлежъ на Македония, начало
на който се постави съ така наречената „ спорна зона ” въ 1912 г.
НЯма съмнение, че сега Буровъ бе смЯтналъ, че македонското движе
ние, бидейки въ конфликтъ съ земеделската партия, заслужава да
се подкрепя. Обаче, минаваха месеци, дойде и военния превратъ, и
падане на правителството; а Буровъ никакъ не се сЯти за обещание
то, което бе далъ; не внесе нито една стотинка. Превратътъ му от
вори наново широкъ изгледъ за политическа работа въ България;
той стана даже министъръ малко по-късно. И наново започна ту подмолно, ту явно антимакедонската си работа, т. е. подравянето на
македонските организации, независимо, че еднажъ показа известна

221

твърдоеть въ отбиването на сръбските клевети по отношение на Бъл
гария, въ връзка съ македонските прояви на югославска територия.
*
**
Въ единъ моментъ напълно променихъ дотогавашните ятаци.
Избегвахъ македонските кжщи, а повече си служехъ съ гостоприем
ството на домове, чиито стопани беха хора отъ стара България.
Намирахъ не само сърдеченъ приемъ, но и въодушевление. Съвсемъ
безкористно помагаха, виждайки въ нашите усилия стопроцентна
борба и за доброто на България; и верваха, че действително помагатъ
на Македония. Домътъ на единъ бившъ дружиненъ командиръ отъ
първи софийски полкъ се оказа особено разположенъ за услуги спремо насъ, безъ да води сметка за никакви рискове. Въ некой кжщи
се задържахъ само по една-две вечери, а другаде и до една седмица.
Около единъ-два месеца се криехъ на улица „ Леге ”, въ центъра
на града. Неудобството бе, че стаята се намираше на високъ етажъ.
Другъ пжть квартирувахъ по-дълго въ домътъ на виденъ българ
ски авиаторъ. А докато не бехъ се съвсемъ прикрилъ, живеехъ въ
домътъ на едно семейство отъ Петричкия окржгъ. Въ моята стая
дошли по-късно на квартира некой отъ хората на Т. Паница, забегнали отъ Неврокопско, следъ като тоя градъ бе превзетъ отъ ми
лицията на ВМРО.
Докато сменявахъ по-често жилищата си, дълго време се вмък
ваше при мене Димитъръ Ляповъ-Гуринъ отъ Бобища, Костурско,
и ми донасяше храна. Често въ тия квартири домашните отсжтствуваха, или пъкъ ми даваха ключове за изолирани стълби и стаи. Ве
черно време не палехъ лампа, а денемъ не се меркахъ къмъ прозорци
те. По мое желание Ляповъ ми донасяше обикновено хлебъ и кашкавалъ, за два-три дни на еднажъ; понекога разнообразяваше менюто
ми съ саламъ. И оставаше на разговоръ. Слушайки го да попада на
теми отъ миналото, настоявахъ да седне и напише спомените си. Той
би оставилъ, между другото, най-пълни сведения за връзките, за об
щите замисли и дела на нашето движение и арменските борци. Билъ
е връзка на ВМРО съ арменския комитетъ въ Цариградъ. Той бе
много почитанъ всредъ арменското общество и особено всредъ при
вържениците на организацията ,, Дашнакцютунъ ”. Можеше да ос
ветли много моменти и за времето когато се е подвизавалъ Борисъ
Сарафовъ; съ него е билъ интименъ приятель. Ляповъ имаше голема
слабость къмъ нашата младежь; като човекъ проницателенъ, найлесно разбираше, че бждещето на единъ народъ лежи въ ржцете на
неговата младежь. Некой не харесваха Ляпова, защото не се бе установилъ на частна работа, а живеелъ като Диогенъ — но, може би, и
защото всекиму казваше истината открито въ очи. Все пакъ той знае
ше да работи повече и отъ младите когато се касае за каузата на Ма
кедония. Редко се срещатъ така експедитивни хора като него. Би
могло да се напише цела книга съ анегдоти, за да се изтъкне ред
ната способность на Ляпова да дава политически диагнози и сбити
характеристики на личности. Заради извънредната му паметь мнози-
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на го наричаха живъ алманахъ. Къмъ прол^тьта на 1923 година и
той се бе скрилъ въ София. До тогава властите и техните орждия не
сж подозирали, че той върши нещо друго вънъ отъ безобидните му,
но винаги интересни приказки въ кафенетата „ Панахъ ” и „ Бълга
рия ”. Въ сжщность той не вършеше нищо опасно за тЬхъ, но достатъчно бе да се убедятъ, че не е прекъсналъ връзките си съ нашата
среда, за да му сторятъ зло.
По това време се криеше въ София и Георги Занкоеъ, който бе
членъ на столичния общински съветъ и председатель на организация
та „ Илиндень ”. Неколко пжти той идва тайно при мене. Подсещахъ
го да замине нелегаленъ къмъ Сере ко-Д р амско, кждето е действувалъ презъ турския режимъ. Делото имаше нужда отъ повече култур
ни войводи. Но той не намери у себе си воля да се откъсне отъ со
фийското политиканство, въ което изцело се бе втурналъ веднага
следъ Балканската война. Самозалъгваше се, че върши нещо важно
за Македония като води полемични разговори ту съ некой членъ на
управляющата партия, ту съ други партийни хора. Той не бе престаналъ да е влюбенъ въ борческото свое минало. Но, може би и
безъ да си дава сметка, използуваше капитала на това минало, за да
постига празни ефекти или да достигне до по-високо положение въ
либералната партия, или въ държавните служби. Иначе Занковъ
имаше симпатични черти; и психиката на некогашенъ хъшъ не бе
напълно изчезнала у него. Доста увлекателно разговаряше. Спомнямъ
си вечерните ни срещи въ домътъ на стария либералъ Златевъ, въ
журналистическия кварталъ. Златевъ обичаше понекога да свири на
дългата си флейта песни отъ епохата на възраждането.
Неколко пжти се срещнахъ тайно и съ Петко Пенчевъ, некогашния членъ на Централния комитетъ на ВМРО и редакторъ на нейни
нелегални вестници. Петко е издавалъ неколко месеци и въ Щипъ
вестника „ Революция ” презъ турския режимъ. Много пжти се е
разхождалъ открито изъ града; турците не сж съумевали да контролиратъ колко учители се меркатъ по улиците и дали всички те се
занимаватъ съ учителство1. Ако не се лъжа, тайния вестникъ Петко е
отпечатвалъ въ кжщата на Коце Рибарчевъ, въ центъра на града.
Отдавна Пенчевъ бе познатъ членъ на Демократическата партия
въ България. Обществото бе забравило, че нёкога е билъ македонски
деятель, както и за Занкова. Сега той бе решително срещу правител
ството на Стамболийски. Узналъ, че властьта искала да го арестува;
а верваше, че тя можеше да устрои и убийството му, следъ като ■
—
по негово дълбоко убеждение •— тя е устроила убийствата на Ми
хайлъ Такевъ, на Грековъ и на Пано Чуклевъ. Укривалъ се бе из
вестно време въ Чепинско.
Наши приятели беха узнали, че Пенчевъ влезналъ въ връзка съ
охридчанина Бужбовъ, когото насочвалъ да убие Стамболийски. Бужбовъ бе големъ алкохоликъ. Приятелски бе предупреденъ Пенчевъ
да не се заплита въ работи, които може да се припишатъ на македон
ското дело. Оправдаваше се, че действувалъ на частни начала; но
като узналъ съ какъвъ несериозенъ човекъ ималъ работа, билъ изоставилъ проекта си.
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Той ме потърси еднажъ съ бърза бележка. Срещнахме се въ до
ма на запасния полковникъ Коста Николовъ, който ни услужваше съ
квартири. Николовъ б'Ь оформенъ като общественикъ и воененъ въ
България, а 6 Ъ роденъ въ село Вирче, Царевоселско. Намерихъ Пен
чева по б'Ьли гащи, по риза и безъ чорапи, сЬдналъ кръстато върху
кревата; прелистваше никаква книга. Каза ми ■
— следъ мое запитва
не — , че така съблеченъ прекарвалъ често, особено ако не е студено.
Съобщи ми, че е решилъ да замине нелегаленъ въ Македония и ме
помоли да пиша на Александрова. Поиска да му се приготви всичко
необходимо, и револверъ парабелъ. Въ течение на разговора презъ
тази нощь чухъ отъ него, че билъ приятель съ Коста Тодоровъ.
Странно впечатление ми направиха следнитЬ му думи : „ Има всички
изгледи тая партия да властвува поне тридесеть години. Моятъ при
ятель Коста Тодоровъ може би и не стори зле, че се нареди въ нея.
Ето го сега пълномощенъ министъръ... ”
Слушалъ бЪхъ отъ наши хора, че у Пенчева винаги има изобилие
отъ планове, идеи и лутания. Въ редоветЬ на ВМРО мнозина сж го
наричали ,, Петко Тереенето ”. И все пакъ бЪхъ изненаданъ като го
чухъ едва ли не да съжелява, че нЪма поста на Коста Тодоровъ •—
и то въ моментъ, когато е решилъ да тръгва нелегаленъ за Македо
ния. Не се сдържахъ и колкото можехъ учтиво го запитахъ : „ Но,
бай Петко, нима борбата за освобождение на Македония поемаме са
мо когато сме обезнадеждени въ другитЯ ни лични планове ? ” Той
се опита да заглади впечатлението ми съ обяснения, които не ме
убеждаваха.*
Но наистина замина за Македония. Иванъ Караджовъ, нашъ
пунктовъ началникъ въ Горна Джумая, ми писа следъ десетина
дни, че ако Пенчевъ не прехвърли границата, а продължава да се
укрива въ Джумайско и да агитира за демократическата партия
предъ хората, които го укриватъ, — щЪлъ да го арестува и да го
върне въ България, или подъ арестъ да го изпрати при Александро
ва. Караджовъ ми съобщаваше, че Петко често се срещалъ съ Илия
Пандурски, таксуванъ отъ нашитЬ като опасенъ типъ. Предупреденъ
е билъ да внимава, защото Пандурски може и да го убие. Пенчевъ
отговарялъ, че този човЪкъ му харесвалъ като енергиченъ и правелъ опити да го възвърне въ правия пжть. Това става преди още
този нехранимайко да мине на сръбска служба. По-нататъкъ ще
стане дума за неговитЬ ренегатски подвизи. Пенчевъ най-сетне изо*
Презъ турския режимъ, около хуриета, Пенчевъ бе въ Витолско, като
членъ въ Централния Комитетъ на ВМРО. И той беше избързалъ съ легали
зирането на четите преди да се искать каквито и да е гаранции отъ младотурцигЬ за права на Македония. Проявявалъ се е като решителенъ врагъ на
върховизма. Писалъ бе даже, че ВМРО е нЪщо като държава; и бидейки та
ка, тя може да обявява и война на България въ защита на своитЬ интереси.
Тукъ е мЪстото да спомена, че измежду идеолозите на ВМРО срещу вър
ховизма мнозина бЪха родомъ отъ стара България. Пенчевъ е отъ Варна.
Идейните метаморфози заведоха на края Пенчева дори въ Белградъ, въ
надвечерието на известния воененъ превратъ отъ 19 Май 1934 г. въ Бълга
рия, за да дозаягчава връзките между сръбски среди и превратаджиите.
Сбждна се мечтата му да играе и той некаква роля въ Белградъ, кждето
въ сжщото време бе персона грата приятеля му Коста Тодоровъ.
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ставя Пандурски. Но действително тукъ-таме е препоржчвалъ на
селяните демократическата партия, макаръ да знаеше, че въ Петричкия окржгъ партии тогава нямаше, а той лично 6Ъ се включилъ
въ ВМРО, която изобщо не се занимава съ партийни въпроси. Преди
да се отдалечи отъ София 6 Ъ публикувалъ въ органа на демократи
ческата партия съобщение, че напуска нейнитЬ редове.
*
Моето криене въ София мина безъ да се създадатъ неприят
ности на хората, които ми даваха приемъ. И лично азъ изплувахъ,
както и повечето наши другари, невредимъ въ тая натегната и ри
скована обстановка. ВластитЬ б^ха узнали името ми, но не попад
наха на дирята ми.
Полицията направи еднажъ масови проверки въ София, но въ
надвечерието получихъ известие и се премЪстихъ, кждето понякога
отиваше приятелски Петъръ Станчевъ. Неговиятъ хазаинъ заемаше
отговорно м-Ьсто въ полицията. Когато на сутриньта въ кжщата вле
знаха единъ старши стражарь и двама цивилни агенти за проверка,
а въ двора стоеха други стражари, още на вратата ги посрещна ха
заина и чухъ единъ отъ посетителите да каз©а : „ Аа, значи ти
тукъ живЪешъ... Тогава до виждане... ” Хазаинътъ поразговаря
малко съ стражарите и ги изпрати. Въ туй време Станчевъ и сест
рата на домакина тракаха на пианото и пЬеха. Полицията търсила
н^кой поручикъ Трайчевъ, Славчо Абазовъ отъ Кратово и Иванъ
Михайловъ отъ Щипъ. Разбира се, нашиятъ гостоприеменъ хазаинъ
не подозираше, че азъ съмъ търсениятъ Михайловъ. Той се ползуваше съ доверие предъ голЪмитЬ полицейски началници. Тогава въ по
лицията б-fe създадено специално отделение за преследване на „ автономиститЪ ”, т. е. хората на ВМРО. Важна задача въ това отде
ление е била поверена именно на нашия хазаинъ.
Отвреме на време прескачахъ и до другъ единъ домъ, който 6 Ъ
близъкъ на управляващата партия. И тамъ минавахъ подъ друго
име, а б^хъ се запозналъ чрезъ приятели отъ по-рано. Най-стариятъ членъ на фамилията бЪ командувалъ на 16 юний 1913 г. ония
български топове, които отъ Клисели-баиръ надъ Щипъ водеха
двубой съ сръбската артилерия при Ежово-поле. Толкова вЪра има
хме тогава, въ тЬзи топове. Домакинътъ сега 6 i> близъкъ на една
партия, обявила се врагъ на македонското дЪло. Споменътъ, обаче,
за БрЪгалнишката битка мълчаливо ме сближаваше въ семейството,
така както още по-близки ни правеха съ българските войски топовнитЪ стрелби срещу общия неприятель. Въ сжщность, домакините
бЪха съ непроменени чувства къмъ тоя неприятель на народа ни,
независимо отъ мненията на н£кои министри въ момента.
При друга хайка срещу укрити лица въ София взе участие и
ц^лиятъ гарнизонъ, както и докарани отъ провинцията полицейски
и войскови части. Предупреденъ въ надвечерието чрезъ приятели за
готвеното wb зори претърсване на цЪлия градъ, отидохъ при млади
офицери македонци, които съ двама свои другари, много добри

225

момци отъ стара България, четЬха за изпити въ квартирата си.
Бързо ми намериха офицерска униформа и на сутриньта, когато по
улицит^ се срещаха вече групи стражари, цивилни полицаи и войни
ци, за да заематъ определените имъ за обискъ улици, азъ напустнахъ моята квартира въ униформа. Никоя отъ групите не ме спре;
отминавахъ, отговаряйки на поздрава имъ. За да не бжда ц£лъ день
на кракъ изъ крайнините на града, отбихъ се при мои близки следъ
като улицата имъ бе вече проверена. Въ първиятъ моментъ не мо
жаха да ме познаятъ, но сетне не се сдържаха отъ см^хъ.
За такива случаи имахъ въ резерва шопски и свещенически дре
хи; но не стана нужда да ги употребя.
Няколко души другари, които требваше добре да се пазятъ,
биваха сжщо на време предизвестявани. Нито единъ отъ обиските
не стана безъ ние да знаехме на време. Некой наши хора се вмък
ваха въ строящи се, незавършени здания изъ града, но предимно въ
крайнинитЬ; понякога навреме се оттегляха къмъ планината Вито
ша.
Въ дните, когато въ София нахлу оранжевата правителствена
гвардия, а съ нея беха докарали и хиляди селяни •— въ връзка съ
Кюстендилската акция — азъ се намирахъ въ домъ, кждето на гор
ния етажъ имаше стая ангажирана отъ аташето при югославската
легация. На вратата бе прикрепенъ картонъ съ печатъ отъ лега
цията — че стаята е заета отъ аташето. Хазяите ми беха дали ключа
и азъ можехъ да се вмъкна въ стаята при нужда, ужъ тЬхенъ род
нина.
Отъ предателство не се страхувахъ нито за себе си, нито за
другарите. По-скоро нЪкоя слепа случайность можеше да ме раз
крие. Но и това не се случи. Въ една дъжделива нощь, връщайки
се отъ срещи къмъ руския паметникъ, минахъ задъ казармата на
първия пехотенъ полкъ. Точно на жгъла на казармата, преди да
пресека трамвая, който води къмъ Лозенецъ, подхлъзнахъ се като
съмъ стжпилъ върху натрупаната пръстъ. Залюлехъ се и едва не
паднахъ. Имахъ обичай дёсната си ржка да държа въ джоба често
върху дръжката на револвера. При залюлЪването ми револвера
изгърмЪ ; но по чудо не се наранихъ. Хукнахъ бързо къмъ съсед
ните улици и чухъ въ мрака задъ мене часовоятъ откъмъ казармата
да вика „Стой, стой!”. Никой не ме преследваше, обаче. Въ кжщи
вид-Ьхъ, че куршумътъ бе продупчилъ панталоните близо до коле
ното.
Другъ пжть се озовахъ малко по-близо до лапите на поли
цията, но пакъ се измъкнахъ. Отишелъ бехъ съ единъ другаръ да
пренеса патрони отъ Красно-село, съ файтонъ. Взехъ ги въ мракъ
отъ дома на велешанина Коце Бондикевъ. Той и братъ му Ангелъ,
който държеше кръчма къмъ Централния затворъ, беха винаги на
услугите ни ; верни беха и къмъ паметьта на брата имъ Христо,
загиналъ като четникъ презъ 1914 г. въ Велешко съ войводата Владо
Сланковъ. Още въ турско сж били добри работници въ нашето дви
жение. Файтона оставихъ на княжевското шосе, а се опжтихъ по
пжтя за Красно-село, носейки подъ мишница въ пакетъ единъ чо-
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валъ. Другарьтъ остана да ме чака наблизо. Взехъ къмъ петстотинъ
патрони и потеглихъ съ човала на рамо. Приближавайки къмъ фай
тона забелезахъ едно лице да се движи бавно край шосето. Съ
гръбъ бе къмъ мене, но еднажъ-дважъ то се обърна и виде, че се
носи некакъвъ товаръ. Казахъ на файтонджията да кара къмъ Кня
жево, а като минахме стотина метра внушихъ му да препуска кол
кото може по-бързо и да завие на д^сно къмъ Горна-Баня. Фай
тонджията забел-Ьзалъ, че лицето сжщо изтичало. Явно бе, че имаме
работа съ полицай. Файтонджията върнахъ да отиде къмъ Кня
жево, а другарьтъ нарами човала и презъ ливадите къмъ ГорнаБаня тръгнахме за София по полето. Като се провирахме презъ
дворове оградени съ бодливъ телъ, доста се изподраскахъ. Стигнахъ
въ София късно презъ нощьта и почукахъ на вратата на мои прия
тели въ квартала „Трети гаражъ ”. Тоя домъ бе до шосето за
Княжево. Домакините ми обясниха, че група конни стражари отми
нали бързо къмъ Княжево тъкмо около времето, когато ние се ба
вехме до дома на Бондикевъ. Можеше да се верва, че цивилното
лице ги е повикало по телефона.
Еднажъ, пакъ нощно време, носехъ кожена чанта пълна съ
яйцевидни бомби. Бехъ въ квартала „ Черна Джамия ”. Наблизо
стражарите нададоха викове и свиреха ; чу се глъчъ и повервахъ,
че некого арестуваха. Избързахъ и най-удобно ми се виде да поз
въня въ домътъ на единъ професоръ, до който бехъ най-близо.
На другия день узнахъ, че стражарите сж се разправяли съ двама
пийнали софиянци, които не искали да спратъ при повикване.
Често се изпречвахъ предъ въображаеми опасности. Единъ пжть
въ дома на Коста Николовъ, кждето бехъ гостувалъ два-три дни,
настжпи малка тревога. Съпругата му забелезала, че некакъвъ младъ
човекъ дълго наблюдавалъ къмъ кжщата имъ, като се закривалъ задъ
една близка постройка. Съ другарьтъ ми, който бе при мене, уста
новихме, че наистина лицето предпазливо наблюдава. Наоколо не~
маше много кжщи и затова лесно можехме да следимъ какво става.
Лицето се явяваше отъ време на време задъ жгъла ; ние изкжсахме
книжата, които имахме въ джобовете си. До мръкване би требвало
да чакаме най-малко още единъ часъ. А и не се знаеше дали въ
тъмнината ще може добре да видимъ какво ще правятъ полицаите.
Решихме да напустнемъ кжщата докато е още светло. Съ домаш
ните уговорихме да кажатъ, че сме търсели бай Коста, за да му
предадемъ некакво писмо, но понеже не сме го намерили ■
— взели
сме си и писмото съ насъ. Съ всичката предпазливость, приготвени
за всека изненада, тръгнахме — азъ напредъ, а другарьтъ
около двадесеть метра задъ мене. Най-спокойно прекосихме петьшесть улици и нищо съмнително не видехме. Ясно бе, че въпросниятъ младъ човекъ е очаквалъ тамъ некое момиче, което закъсня
ваше, та затова нетърпеливо е поглеждалъ задъ жгъла, — види се
и самъ той притесненъ, чувствувайки, че може да го наблюдаватъ
и да му се смеятъ отъ съседните кжщи. Въ всеки случай и семейст
вото на бай Коста и ние бехме сигурни, че се касае до полицейско наб
людение. И другъ пжть сме се усъмнявали, че некой може да ни
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следи ; но толкова сериозно не бЯхме повярвали, че тъкмо насъ
наблюдаватъ.
*

**

Отъ софийския пунктъ изпращахме често къмъ Македония ли
ца, желающи да постжпватъ въ четитЯ на ВМРО. Прецеждахме
кандидатитЯ, доколкото това 6 Я въ нашитЯ възможности. Отъ тукъ
изпратихме незабелязано и цЯли групи, за различни околии. Това
бЯха хора, които напускаха частнитЯ си работи въ България. НЯкои
отъ тЯхъ сж се борили въ Македония и по-рано, а други бЯха нови
доброволци. Докато ги екипираме прикриваха се при наши ятаци.
Имаше и лица, които идваха отъ провинцията. За такива укривания
много пжти ни помогна Спасъ Яневъ отъ село Скоруша, Радовишко.
Той имаше складъ за дърва и вжглища ; при склада и варджийница.
Въ малката стаичка до варджийницата му престояваха съ седмици
идващитЯ отъ провинцията хора, безъ никой да подозре ; минаваха
като работници въ склада. Тукъ по правило квартируваха специ
ално четницитЯ отъ Радовишко, които бЯха приятели на Спасъ още
отъ времето на турския режимъ ; тЯ сж действували и съ стария
войвода Стаменъ отъ Радовишкото село Ораовица. ПонЯкога въ тоя
складъ се мЯркаше и войводата Христо Симеоновъ.
Единъ день Станчевъ ми писа да се срещнемъ въ квартала на
пехотната казарма, за да ми представи едно лице, за което той
гарантира ; желаело да замине като четникъ въ поробена Македо
ния. Отидохъ. Подъ свЯтлината на уличната лампа познахъ бившия
мой батареенъ командиръ отъ 4-ти артилерийски полкъ, строгиятъ
капитанъ Петко Стояновъ, макаръ сега да 6 Я въ цивилно облекло ;
отдалечъ още му извикахъ „ Здравейте, господинъ капитанъ ”, а
той видимо се изненада. Нито той, нито азъ сме очаквали такава среща.
И тримата избухнахме въ смЯхъ. Обещахъ му веднага да пиша на
Александрова. Това 6 Я преди Кюстендилската акция. Петко замина
и прекара известно време при Тодора. Натоваренъ е билъ да води
и нЯкои преговори съ влаетьта въ Кюстендилско, въ връзка съ борбитЯ между нашитЯ хора тамъ и тъй често споменаванитЯ вече
орждия на влаетьта.
По едно време пристигна въ София Георги Атанасовъ, който
6 Я изпратенъ отъ Александрова въ Петричкия окржгъ. НЯколко ме
сеци по-рано той 6 Я заминалъ нелегаленъ въ Македония. Въ София
6 Я извършилъ убийство въ кафене „ Панахъ ”. УбититЯ бЯха ор
гани на влаетьта. СмЯло се 6 Я изтеглилъ отъ кафенето, което е било
пълно съ публика. Скривалъ се 6 Я дълго въ София. Въ услуга сж
му били и нЯкои македонци. По негово желание и азъ писахъ два
пжти на Александрова — да го приеме въ редоветЯ на нелегалнитЯ
борци. Но писали бЯха и други, а и самъ той. СмЯтахме, че ще бжде
полезенъ. Той 6 Я запасенъ подполковникъ ; познатъ между другаритЯ
му като твърде смЯлъ човЯкъ.
НамЯрението му 6 Я, като дойде въ София тайно, да затегне
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връзките съ старите му приятели офицери и по-точно да узнае как
вото може около намеренията на офицерството.
Срещите му не прибавиха нещо особено къмъ затвърдяването
на моралния фронтъ, който отъ само себе бе създаденъ между
насъ и военните въ тая борба, както отъ друга страна го имаше
между насъ и цялата българска интелигенция ■
— безъ да сме го
уговаряли съ никого.
Атанасовъ правеше впечатление, ■
— разбира се неприятно •— на
нашите хора съ своята резкость и лошо фелдфебелско заповедничество. Оплакаха ми се ; но и самъ азъ виждахъ острия му характеръ.
Той ме покани да се срещна съ запасния майоръ Никола Рачевъ.
Нищо конкретно1 нямахме да уреждаме съ Рачева по каквото и да
било; но ставаше дума за завързване познанство съ единъ измежду
най-убеденитЬ противници на властьта всрЪдъ запасното офицерст
во. И при тази среща установихъ колко е самомнителенъ, какъ се
заинатява по въпроси, въ които никакъ не бе необходимо да се спори,
и за становища, които слабо издържатъ критика. За разлика отъ не
го Рачевъ разсъждаваше много по-анализаторски, смислено. Сериоз
ни хора казваха, че Рачевъ ималъ най-големата заслуга при орга
низиране на офицерството за преврата отъ 9 юний 1923 г. Той загина
при атентата въ черквата Света Неделя, презъ 1925 година, въ
София.
Чрезъ Атанасовъ се уреди връзка съ некой железничари, за
да услужватъ въ посока на Петричкия окржгъ. И тоя проектъ носе
ше премного Атанасовска марка — много книжность, претрупаность,
отдалечаване отъ реалните възможности.
Хрумна му да изработи планъ за бойно организиране на македон
ците въ София, по квартали. Но тукъ изпадна въ смешно положе
ние, защото не познаваше изобщо емиграцията, а отъ друга страна
се самозалъгваше, че е достатъчно да назначи — като при военна
мобилизация — едно лице за кварталенъ началникъ или на друга
подобна служба, за да се създаде автоматически отъ това лице и
командующъ, и боецъ, и конспираторъ. Достатъчно бе за него да
чуе, че X. или У. билъ патриотъ. За онези, които познаваха лицата,
планътъ на Атанасова бе истинска оперетка. Като бойни началници
на големи и малки квартали той бе назначилъ лица отъ категорията
на стария и почтенъ Ефтимъ Спространовъ отъ Охридъ, който де
сетилетия подъ редъ се занимава само съ кабинетна работа, пише
статии върху нашето възраждане, по училищни, църковни и други
подобни въпроси; конспирации и бойна работа за него беха най-неподходящето поле за проявление. И целия този планъ не послужи
за друго освенъ да запълни времето на работливия иначе поднолковникъ.
Почти всички офицери изъ гарнизоните на Петричкия окржгъ
беха отдавна психологически подготвени, и то решително, срещу
правителството. Съ техъ бе засилилъ връзките си и Атанасовъ.
Познанството имъ съ нашите хора изъ този край доста бе допри
несло да се приближатъ повече и до македонската освободителна
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кауза. Те бЪха почувствували, че цялото население тамъ е организи
рано. Свидетели беха и на въоржжените схватки между наши групи
и полицейски органи. Едва ли централната власть е могла да не схва
не това положение. Но не й е идвало на умъ, или пъкъ се е съм
нявала, че може да дойде до воененъ превратъ. Понякога манифе
стациите на дружба между офицери и наши хора добиваха и демонстративенъ характеръ. Така еднажъ до Георги Занковъ, т. е. до
Илинденската организация въ София, се получи възторжена поздра
вителна телепрама отъ Горна-Джумая, подписана отъ неколцина
наши деятели и голяма група офицери. Събрали се въ нЪкакъвъ локалъ по случай праздникъ и отъ тамъ редактирали телеграмата въ
тонъ до известна степень заканителенъ, съ очевидни изявления въ
подкрепа на борбата, коята македонското движение водеше. Мисля, че
начело бе подписалъ капитанъ Харлаковъ, станалъ доста известенъ
по-късно около преврата отъ 9 юний 1923 г.
Н'Ьмаше по това време •— наново ще повторя •— българска об
ществена среда — вънъ отъ земеделската и комунистическата пар
тии, — която да не бе преизпълнена съ симпатии къмъ нашето де
ло. Нещо повече, те ни адмирираха; въ лицето на ВМРО виждаха
крепитель на българското национално достойнство; отъ нея чакаха
спасение на България отъ погрешната политика на тогавашните й
управници. Около македонските борци се изграждаха легенди. Но
требва да отбележа, че имаше среди въ самата земеделска партия,
които симпатизираха на македонското освободително движение и му
правеха услуги, когато земеделското правителство водеше борба
срещу ВМРО и нашите легални организации.
Спомнямъ си съ какво удивление ни разказваше стариятъ професоръ Гаврилъ Кацаровъ за своето неочаквано свиждане въ Кюстендилъ съ Иванъ Бърльо. Посетилъ тоя градъ съ колегата си
професоръ Мишайковъ. Отишли на квартира въ домътъ на гимна
зиалния учитель Вл. Куртевъ, бившъ неговъ студентъ по история.
Вечерьта хазяинътъ съобщилъ на двамата професори, че въ кжщата тайно ще пристигне Бърльо; и че, ако желаятъ, може да ги
запознае съ него. Съ ентусиазъмъ приели да видятъ прославения
войвода. Чудели му се и дивили. Когато дошло време за спане, обаче,
Бърльо предложилъ на двамата професори да се преместятъ въ
друга стая, а той да се настани въ техната. Кацаровъ признаваше,
че въ първия моментъ се посмутилъ отъ поканата. Бърльо набързо
— той приказваше винаги доста бързо — имъ казалъ : „ Знамъ
защо искамъ да остана въ тая стая; утре ке ви кажамъ... ”. Професорътъ настоялгь да чуе веднага коя може да е причината. Бърльо
имъ обяснилъ : още като влизалъ забелезалъ, че другите стаи иматъ
железни решетки на прозорците, а само въ тая ги нема; значи, при
нужда отъ тукъ може човекъ по-лесно да се измъкне.
■
— „ Никога на умъ не би ми дошло да търся стратегически
преимущества въ стаите, макаръ да съмъ писалъ история върху
Филипъ Македонски и Александъръ Велики” — заключи професорътъ,
изразявайки по този начинъ и редкото си задоволство, че е
ималъ случай да види Бърльо.
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Некой общественици започнаха да се укриватъ поради опасения,
че може да бждатъ интернирани, затворени или даже убити.
По едно време се скриха Йорданъ Бадевъ и Георги Баждаровъ,
македонски деятели.
Срещнахъ въ приятелски домъ укриващиятъ се Димитъръ
Христовъ, лидеръ на Народно-Прогресивната партия. Не бе младъ,
но ми се виде чов'Ькъ съ енергия и богатство на идеи. Търсеше на
стойчиво начинъ за сваляне правителството; но бе почти отчаянъ и
смиташе, че по легаленъ начинъ тая цель никога нема да бжде до
стигната.
Една вечерь случайно се запознахъ съ професорите Димитъръ
Мишайковъ и Александъръ Цанковъ. Дошли беха въ дома на Коста
Николовъ. Не водиха никакъвъ специаленъ разговоръ, но живо се
интересуваха отъ положението на България, загрижени беха.
Отъ приказките на моя домакинъ следъ тЬхната визита заключихъ, че той ги е поканилъ, безъ да ме предупреди.
Коста ни правеше добри услуги съ гостоприемството си. Не би
могълъ никой да определи границите на риска, ако въ дома ни от
криеше полицията. Но той подържаше връзки съ висши офицери,
близки на правителството; за техъ, и чрезъ гЬхъ за некой министри,
доставяше писма отъ Т. Александровъ, когато започнаха острите
конфликти. Би могълъ и мене да представи като куриеръ, който му
е донасялъ тия писма. Редко трудолюбивъ и системенъ човЪкъ бе ;
доста ловъкъ. Искрено желаеше падането на земеделската власть.
Не скриваше, че би желалъ да стане министъръ на железниците;
тази материя билъ опозналъ презъ първата световна война.
Другъ единъ запасенъ полковникъ — Любомиръ Стоенчевъ отъ
Търново — ни услужваше за намиране квартири и въ други задачи,
които беха по силите му. Той е некогашенъ върховистки войвода.
Но не го чухъ дума да каже противъ становището на нашето дви
жение за независимость. Безъ никакво съмнение, него го интересу
ваше предимно борбата ,която се бе появила между ВМРО и власть
та на Стамболийски.
Стоенчевъ бе интименъ другарь на Ал. Протогеровъ, още отъ
младини*. Сега се явяваше нещо като неговъ застжпникъ, следъ у
*
Стоенчевъ беше много по-дълбокъ човЪкъ отъ Протогерова. He бе заличилъ връзките си съ някогашни върховистки войводи, отъ които пове
чето сж. били родомъ отъ Македония (Ст. Николовъ отъ ПршгЬпъ, П. Дървинговъ отъ Кукушъ, Саевъ отъ с. Белица-Разложко, Янковъ отъ с. Загоричани-Костурско, Протогеровъ отъ Охридъ; СтрЪзовъ, Настевъ, Стояновъ
и др. — всички офицери). Но имаше военни лица, родени въ стара България,
които пъкъ всецяло бъха съ ВМРО, като напр. Тома Давидовъ, Хр. Чернопёевъ и др.
Въ 1911 г. борците отъ разните течения сж решили да се примирятъ и
да се постави точка на всички недоразумения. Въ Централния Комитетъ на
ВМРО влизатъ Т. Александровъ, П. Чаулевъ и Хр. Чернопеевъ; а запасенъ
членъ става Протогеровъ, който следъ като Чернопеевъ загина въ битките
при Криволакъ, презъ зимата на 1915 г., автоматически влиза въ Централ
ния Комитетъ. При обединението въ 1911 г. не е водена сметка за така нари
чащите се санданисти, тъй като те се беха сприятелили съ младотурците
и не водеха никаква революционна борба срещу Турция подиръ 1908 год. За
техъ ще стане дума по-нататъкъ.
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криването на последния и заминаването му въ чужбина. Но Стоен
чевъ бе прозорливъ човЪкъ и добре разбираше, че Протогеровъ не
е въ състояние нищо да стори за самата борба въ поробена Македо
ния; а ако останеше въ България, излишно би ангажиралъ хора и
грижи при криенето му. Не бе възможно да помогне и при разви
ващите се въ България борби, защото му липсваха връзки съ младо
то поколение, както и съ активните хора отъ ВМРО; можеше и да
поврежда съ своята наивность при една обстановка, която изиск
ваше бързина въ действията, пълно мълчание, неочаквани премест
вания, множество лични връзки съ делови лица и пр.
Застжпникътъ на Протогеровъ се държеше лоялно, тактично съ
всички насъ, които — безъ да заявяваше това — бехме считани отъ
него напълно преданни на Тодора и не намирахме тюдтикъ да се въз
хищаваме отъ Протогерова. Отъ време на време Стоенчевъ ни изве
стяваше, че има писмо отъ Протогеровъ и ни предаваше поздрави.
Редко се разменяха писма между Александрова и намиращия се въ
Австрия, а понекога и въ Унгария, Протогеровъ.
Полицията бе подушила, че и Стоенчевъ на стари години наново
е станалъ „ македонствующъ ” ; известно време преди преврата отъ
юний 1923 г. той се укри. Разбираемо бе, че не можеше да предпри
еме никаква конкретна акция, нито изобщо работа въ революцион
но отношение; липсваше му всека възможность за това — и хора, и
връзки, бихъ казалъ и качества за тогавашните начини на борба. Но
вънъ отъ туй, бе и крайно предпазливъ; често повтаряше една фор
мула, която повече караше да се смеете, а по-малко да размисляте
върху нея : „ Азъ... си съ коприва не бърша ”.
*

Така се нижеха месецъ подиръ месецъ въ тоя своеобразенъ
градски комитлъкъ, на който не завиждаше и не се наемаше да води
никой отъ четниците, които бродеха изъ планините. Протекли беха
почти две години скритъ животъ, при който — външно погледнато
— дните досущъ си приличаха единъ на другъ. Но те беха съдържа
телни, богати откъмъ идейность и впечатления. Не се запитвахъ още
колко може да продължи това положение. Ободрително влияеше
факта, че целото заобикаляще ме общество бе въ политическо
възбуждение.
Хр. ЧернопЪевъ, съ деятелите отъ Струмишки револ. окржгъ, докъмъ
хуриета въ много случаи се приближаваше до санданиститЬ; но следъ 1908 г.
арозре по-основно намеренията имъ и ги напустна. Въ 1910 г. и той почна
борба наново срещу турците, както бе сторилъ Т. Александровъ.
ВърховистигЬ пъкъ, като организация, отдавна се беха саморазтурили.
Отделни техни бивши другари, като обикновенни членове на ВМРО вече,
подчинявайки се на нейните наредби, продължиха борбата противъ Турция.
Върховизмътъ сжщо издигаше програма за автономия, но това малцина
приемаха като искрено. Той се стремеше да направи целото македонско дви
жение зависимо отъ външни фактори. Твърди се, че Полковникъ Стефанъ
Николовъ, прилепчанинъ, има главната заслуга за оттеглянето на върховизма отъ всекаква борба срещу ВМРО. Въ началото най-познатиятъ върховистски водачъ бе Генералъ Цончевъ.
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XII. ЕДНА СРЕЩА СЪ ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ
Презъ мартъ 1923 година отидохъ да се срещна съ Тодора,
който бе се прехвърлилъ отъ поробена Македония въ пограничните
села на Горно-Джумайско. Съ мене тръгна и Георги Занковъ. Той
взе грижата да намери автомобилъ. Потеглихме презъ Пазарджишко,
въ която посока полицията не бе много бдителна.
На гара Белово се обадихъ на крушовчанина Ташко Янакиевъ,
отдавна установенъ тамъ и съ твърде добри връзки въ околностьта.
Намерихме го въ кръчмата на Пергела ; около една маса беха де
сетина души въ весело настроение. Помежду имъ седеше единъ кава
лерийски майоръ, съ когото се запознахъ. Той бе Порковъ. Неотдавна
бе насочилъ ескадрона си срещу полицията въ София при нЪкакъвъ
споръ, та го беха отстранили временно отъ полка. Чрезъ свои позна
ти се озовалъ при „ македонствующите ” въ Белово и Чепиноко, кждето
вече отдавна се чувствуваше нЪкакъвъ борчески, за да не кажа
революционенъ духъ, засилванъ отъ близостьта на родопските гори
и организираното население къмъ югъ. Въ кръчмата ни приеха съ
радость и изненада, но не можехме да се задържимъ по-дълго тамъ.
Въ Белово ни бе опрела една малка неприятность ■
— спукала се бе
гума на автомобила ни. Опомнихъ си, че преди известно време прода
дохме автомобила отъ улица „Гурко ” 22 на една фирма, чиято тър
говия съ дървенъ материалъ на гара Белово ржководеше единъ мой
познатъ. Продадения автомобилъ бе още тамъ и се надевахъ да ни
дадатъ въ заемъ една гума. Ташко ме заведе при търговеца, но за
моя преголема изненада последния отказа да ми услужи, скривайки
се задъ византийски оправдания.
При некой случаи нелегалните хора въ планината подкарватъ
предъ себе си насила оногова, който би отказалъ да имъ посочи пжть.
Ние требваше сжщо да си послужимъ съ известно насилие противъ
лицето, което ни отказа въпреки обещанието ми, че две гуми вместо
една ще му върна ; а при това бе чулъ, че съмъ виканъ по бърза
работа отъ Тодора. Но нищо не му сторихме. Решихъ, че отъ тукъ
за Разложко бихме могли да прехвърлимъ и съ коне, даже пеша.
Но шофьора успе некакъ да закърпи гумата.
Отъ Юндола за пръвъ пжть видехъ Пиринъ. Върховете му се
сливаха съ красиви облаци, та се добиваше величествена картина.
Снеговете по него и Рила не беха напълно изчезнали. Следъ многомесечния ми животъ въ София, въ некой отношения напомнящъ
затворническия, на Юндола се почувствувахъ възроденъ. Като да
бехъ забравилъ отъ много години колко просторъ, светлина и въздухъ
има всредъ природата. И какъ ми се искаше да не се връщамъ вече
назадъ . . . ; бихъ се зачислилъ въ некоя чета и заминалъ за поробена
Македония. Това ми желание бе отхвърляно отъ Тодора. И той и
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другари си служеха съ аргумента, че за четници и войводи имало
доста хора, но че моята задача нЯмало кой да поеме въ това време.
Слабо ме успокояваше този доводъ, но трЯбваше да бжда вЯренъ
къмъ дълга си, да се подчиня.
Въ Банско спрЯхме за кратко. Тукъ се запознахъ съ Илия п.
Ивановъ отъ Неврокопъ. НамЯрихъ го съ нелегалната му чета отъ
шесть-седемь души въ една старинна кжща. Интересни ми се видЯха
домоветЯ въ Банско. Между четницитЯ на п. Ивановъ намерихъ и
нЯкогашния мой съученикъ отъ солунската гимназия Иванъ Мълчанковъ.
Александрова видЯхме въ с. Покровникъ, Горно-джумайско, въ
дома на Гьоре Даскала, авторитетенъ селянинъ и нЯкогашенъ учи
тель, който 6 Я четникувалъ близо деветь години презъ турския режимъ
съ ЧернопЯева и други войводи. Занковъ отиде въ града при свои
познати, а азъ останахъ при Тодора. Разказахъ му нЯкои подроб
ности за положението въ София и изобщо въ България, което и безъ
туй му 6 Я доста познато и отъ нашитЯ писма.
Тъкмо тогава се 6 Я появила наново и безпокоеше селянитЯ край
границата изпращаната отъ сръбскитЯ власти група на Илия Пандур
ски, станалъ вече доста популяренъ като разбойникъ-ренегатъ. Вдиг
нати бЯха на кракъ много селски мЯстни чети отъ дветЯ страни на
границата. БЯ дъжделиво време и милицията * много се 6 Я мжчила
въ походи и по засади. Но резултата 6 Я добъръ. Ударена на нЯ
колко мЯста, бандата на Пандурски 6 Я изтощена, дала 6 Я двама ■
—
трима ранени, и на края петь или шесть души бЯха заловени тъкмо
когато се опжтвали къмъ село Бобошево, а отъ тамъ да заминатъ
за стара България. Ние имахме, обаче, тайно въоржжени хора и въ
това голЯмо село, които помагаха при гонидбата.
ЗаловенитЯ бЯха докарани при Тодора и подробно разследвани28'20
Тамъ 6 Я и Ангелъ п. Василевъ отъ Охридъ, пристигналъ за
разговоръ съ Александрова ; изказваше желание да замине нелегаленъ
за Охридско. Помагаше при разпита на заловенитЯ, които сетне бЯха
предадени на групата на Алеко Василевъ, намираща се презъ тЯзи
дни въ Джумайско.
Следъ два дни виновницитЯ сж били наказани. Известно 6 Я вече, а
и заловенитЯ въ подробности разказваха какъ групата била органи
зирана и какъ била въоржжена въ Дупница съ съдействие на Петровъ,
тогавашния дупнишки кметъ, виденъ членъ на комунистическата
партия ; но и съ знанието на онЯзи, които въ София се именуваха
Федератисти, и всичко въ съгласие съ полицията на Стамболийски.
Съ знанието на сърбскитЯ власти групата на Пандурски носеше
на шапкитЯ си знака сърпъ и чукъ. Това 6 Я характерно доказател
ство, че Сърбия повече ненавиждаше българщината въ Македония,
отколкото комунизма. Тактизирането съ комунистическитЯ пароли
*
Подъ думата милиция трЪбва да се разбирать тайно въоръженигЬ селя
ни. Милицията въ ВМРО е въведена още презъ турския режимъ. Тая дума
въ случая нЪма нищо общо съ « милицията» въ нЪкои страни съ комунисти
ческо управление следъ втората световна война, която е чисто и просто държавна джандармерия.
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сръбската власть използуваше съ надежда да разстройва редиците
на ВМРО; да откъсва отъ нейната мрежа селяни и граждани и чрезъ
агитация, че свободата на Македония ще дойде откъмъ Русия. Поли
цията имаше задача да разкрива и по тоя начинъ кои сж готови да
работятъ срещу сръбското владичество •— подъ каквото и да е зна
ме — , та въ даденъ моментъ да ги тормози или ликвидира.
На всЬкжде изъ пиринския край съ радость се посрещаше уни
щожението на тази сърбо-комунистическа група, но повече сръбска.
Самъ вид^хъ задоволството на селяните въ Джумайско, които поотблизо знаеха за убийствата, обирите и другите злодеяния на Пан
дурски.
Следъ десетина дни тръгнахъ обратно за София. Занковъ щеше
да замине презъ Дупница. Азъ се присъединихъ къмъ групата на
Алеко Василевъ и Георги Атанасовъ, която презъ Пределъ отиваше
за Банско. Минахме по старото шосе откъмъ Бакъръ-тепе. Между
четниците бе и Аспарухъ Ванковъ (Ганчевъ), до скоро гимназиаленъ
учитель въ Петричъ. Той бе българинъ отъ Русия; семейството му
бе останало въ селото си при Бердянскъ. По време на руската револ
юция участвувалъ въ коненъ отрядъ ; въ началото се борелъ срещу
въоржжените части на известния тогава анархистъ Махно, а сетне
противъ некакви украински групи. Разправяше ни, че отрядътъ взималъ често по петстотинь километра въ три денонощия, сменявайки
конете кждето намери по-отморени. Разказите му беха занимателни.
По пжтя за Банско се сприятелихме съ Ганчева; остана ми въ
паметьта, че той може за въ бждеще да се смета като една отъ найдобрите сили въ нашите редове, особено за организирване на бойни
групи и за воденето имъ въ сражения. Четата на Алеко имаше наме
рение да продължи къмъ Неврокопско.
Съ Ташко Янакиевъ, когото намерихъ въ Банско, се уговорихме
да пжтуваме пакъ презъ Юндола до Белово, а азъ ще продължа
къмъ София. Качихме се въ пжтническия автомобилъ, който идваше
отъ Неврокопъ. Когато взехме да се възкачваме къмъ Чисто-тепе за
почна да се смрачава. Тъкмо предъ ханищата на това тетте колата ни
потъна въ една яма; отъ дъждове и снегъ шосето се бе доста раз
валило, а помашките коли, натоварени съ дървенъ материалъ, нетгрекъснато се влачеха отъ тукъ до железопжтната станция при Белово.
Изгубихме доста време докато измъкнемъ автомобила и то благода
рение на двата чифта волове, които ханджията впрегна въ работа.
Потегляме наново. Не минали единъ километъръ, чухъ единъ отъ ко
ларите помаци да вика : „ Бай Ташко, Бай Ташко ! ”. Те минаваха
край насъ мълчаливи, покрили главите си съ оръфаните имъ кепета.
Ташко, който седеше отпредъ сжщо чу гласътъ и веднага каза на
шофьора да спре. Слезна и поразговаря нещо съ коларя. Сетне ми
даде знакъ и азъ да слезна, а на шофьора каза да продължава. Обя
сни ми, че помакътъ наблюдавалъ въ всички минаващи автомобили и
други коли, за да срещне него. Разказалъ му, че хората на Тодоръ
Паница сж се установили на Юндола и претърсвали всички пжтници.
Въ домътъ на Ташко направили основенъ обискъ и неговите близки
поржчали да не се връща у дома си. Въ Чепинското корито били об
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искирани много кжщи, а въоржжената група на Юндола нанесла побой
на мнозина, които отъ Петричкия окржгъ пжтували за къмъ стара
България. Ташко бе нодушилъ, че въ София се готви да тръгне отде
ление отъ правителствената оранжева гвардия заедно съ хора на
Паница ; но не е знаелъ точно на кжде ще се опжтятъ. Въ Разложко
бе пристигналъ между другото да съобщи и за тЬзи слухове.
— „ Следъ два километра предъ насъ автомобилътъ ни щеше
да бжде спрЪнъ и нямаше да останемъ живи ” ■
— заключи Ташко.
Чудно бе какъ въ полу-мрака този помакъ позна Ташко. Може би
така е викалъ при всека срещната кола.
Немаше време за губене ; потеглихме пеша назадъ за Якоруда.
Предупредихме местните наши хора да свикатъ часть отъ милицията
и да наблюдаватъ около градчето, защото не бе изключено внезапно
нападание отъ страна на Паницовата тайфа и оранжевата гвардия.
Направи ми впечатление готовиостьта на помаците да се биятъ. Тамъ
останахме цела нощь. Всички известия потвърждаваха, че Паницовци
не даватъ знаци за раздвижване.
Азъ бързахъ за София; съ Ташко се разделихме въ Банско отъ
кждето стигнахъ въ Горна-Джумая. Съ автомобила на единъ тютюнотърговецъ, добрия влахъ отъ Крушево, Унче, поехъ за Самоковъ. По
пжтя срещнахъ малъкъ кавалерийски отрядъ; не можехъ да си обясня
за кжде отиватъ тия войници; може би бе само единъ разездъ, за да
следи нема ли да избухнатъ некакви вълнения къмъ Петричкия
окржгъ следъ появяването на споменатите групи около неговата гра
ница.
Въ Самоковъ, по препоржка на приятели, спахъ въ дома на Радойковъ, познатъ самоковски гражданинъ. Тамъ срещнахъ некой
лица, минаващи за съмишленици на нашата кауза; единъ отъ техъ
бе офицеръ, на име Чичевъ, по произходъ отъ Македония; другъ бе
учитель отъ тамошното протестантско училище; третиятъ бе Александъръ Чукуровъ, струва ми се банковъ чиновникъ. Не зная каква
мжтилка е настжпила по-късно въ главата на офицера Чичевъ, за да
може отъ съчувственикъ на поробените си братя да стане такъвъ
— воленъ или неволенъ — на техните поробители, включвайки се
подъ командата на групата „ Звено ”, всецело тръгнала въ водите
на белградската политика; и вместо за освобождението на Македония
да замечтае за величието на сръбска Югославия.
Въ Самоковъ се качихъ на автобусъ. На единъ километъръ предъ
София слезнахъ и по страниченъ пжть се вмъкнахъ въ града.
*

Александровъ се задържа въ Горно-Джумайско, кждето беха
привлечени некой чети. Очакваше се воененъ превратъ и съ огледъ
на неизвестностите се обмисляха мерки за евентуална помощь отъ
страна на организационната милиция, и за защитни борби — ако би
се случило отряди отъ властьта да настжпятъ къмъ Петричкия ок
ржгъ. Бе обмислено и промъкването на сто-двесте души по-смели
хора въ едно имение край София, но този проектъ бе отмененъ.
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БЪхме съ повишени надежди, че македонското движение въ
близко време ще може да се отърве отъ този мизеренъ фрюнтъ, създаденъ въ неговия тилъ отъ страна на българи, инспириранъ отъ бъл
гарската власть.
*

Тодоръ тогава отъ Пиринска Македония подържаше честа ку
риерска връзка въ околиитё подъ сръбска власть.
По това време му се случи една малка неприятность. Отъ единъ
близъкъ градъ е изттратена при него зжбол^карка, за да му извади
зжбъ, който билъ загноилъ и му причиняв&лъ силни болки. Поради
никакво смущение, види се, тя измъква не болния зжбъ, а съседния
напълно здравъ. Тодоръ, за да й спести всЪко стеснение, е благодарилъ любезно. Следъ това другъ зжбол^карь е требвало да се пови
ка за болния зжбъ.
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XIII. ПОЛОЖЕНИЕТО ВЪ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ.
СПОМАГАТЕЛНА ВМРО.
Въ околиите на Пиринска Македония, както читательтъ
е забел^залъ добре — е на лице народна милиция; движатъ се тамъ
чети; дЬсно отъ Струма се бе прехвърлилъ отъ неколко седмици Т.
Александровъ. Какво бе станало въ този край ще се види отъ след
ващите редове, които съвсемъ сбито рисуватъ положението.
Нека разгледаме първо картината, която въ единъ свой докладъ
до министрите рисува тогавашниятъ окржженъ управитель въ Петричъ, членъ на Земеделската партия, Хр. Димитровъ. Ето доклада му :
„ Поради неуредения животъ тукъ, поради извънредната скжлотия и поради несигурностьта отъ уволнение и преместване, държав
ните служители отъ всички ведомства не сж приемали да дохождатъ
и оставатъ тукъ; изключение отъ това правило сж правили ония,
които по некоя причина сж били бракувани отъ стара България, отъ
които сж искали да се отърватъ, или на които сж искали да си отмъстятъ.
,, Съ една дума, Петричкия окржгъ е направенъ чистилище за
България. Съвокупно всички тия причини сж дали едно гнило управле
ние, което само е родило реакцията, раждането на която се е ознаме
нувало съ убиването на окржжния управитель Козлевъ, — олицетворитель на гнилостьта, която тури начало на организацията, която
стана държава въ държава и която започна да продължава сжществуването си върху дефектите на официалната власть...
„ Докато азъ, въ приложението принципите си, действувахъ противъ корупцията и разединението на партии, течения, личности, чинов
ници, да премахна дефектите, що създаватъ пукнатината, министер
ството прощаваше на всички развалата имъ, съ което я поощряваше,
само за да ги има въ подетата борба за „ авторитетъ ”...
„ Азъ много настоявахъ предъ министерството да смени курса
на политиката, за да могатъ да бждатъ възпитани тамошните земе
делци въ народовластие, безъ да се изражда въ анарховластие...
„ Министерството, въ пжтя на урбулешкия начинъ на излизане
отъ положението, отпусна юздите на неврокопчани, съ цель да завладеятъ неврокопската околия, за да я отведатъ на атака противъ
Петричъ (немаше фронтъ вънка — требва да си откриемъ вжтре).
„ Моите рапорти министърътъ не искаше да ги получава, а началникътъ на полицейското отделение ехидно казваше : ,, Немамъ
време да ги чета.
” Рапортите ми противъ корумпирани околийски началници ос
тавяха подъ миндеря. Изглежда, че изпращането подаръци и жени
отъ заинтересуваните за министерството влияеше за това. Министер-
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ството все повече започваше да се отнася направо до околийските
началници. То правеше много, за да бжда безвластенъ.
„ Неврокопчани въ унисонъ съ министерството, безъ мое знание,
започнаха обезоржжаване на опозицията, съ което предизвикаха убий
ство на стражари и забегване на трима, начело съ опозиционенъ
кметъ, съ което се тури начало на четничеството и въ Неврокопско.
Образува се контра-нчета, която отговори съ убийството на Тетимовъ,
на което противната страна отговори съ малкото нападение въ Невро
копъ, въ което паднаха двама убити. Нелегалните се увеличиха съ
още неколко души.
” Всичко онова, което пресата изнесе за корупцията, беше
верно, почти както и азъ съмъ го донесълъ въ рапорта си . . .
” Подъ влиянието на началника на полицейското отделение, който
имаше широки права отъ г-на министъръ Даскаловъ, административниятъ съветъ реши интерниране семействата на станалите неле
гални.
” Извършеното въ Корница отъ контра-четата (повторно Ви
напомнямъ за анкетиране на двумилионния безотчетенъ фондъ при
министерството на вжтр. работи, защото силно вервамъ, че пола
гаемото се за контра-четата е лапнато отъ двама-трима), илюстрирваше, че по моралъ правителствената страна стои по-долу. Точно
за това поискахъ среща съ организацията, за което бехъ взелъ раз
решение по-рано отъ г-нъ министъра Обовъ, който временно заме
стваше г. Даскаловъ. (Приказвахъ съ единъ отъ първите хора на
организацията. Останахъ съ впечатлението, че съ тези хора можемъ
да се разберемъ, тъй че капка братска кръвь вече да не се пролее).
Стана нужда да отида въ Неврокопъ, съ цель да предотвратя
сблъскването. Въ Неврокопъ, макаръ и трудно, можахъ да постигна
благоразумие, но впоследствие това се разруши отъ Кемаловъ, който
командуваше въ София . . .
” Ако следваме думите и делата на Кемаловъ, ние ще отидемъ
въ гражданска война, въ която и да сме победители, пакъ ще губимъ ”.
Окржжниятъ управителъ Хр. Димитровъ казва въ рапорта си
до министрите : „ България е дошла тукъ съ своята слабость, съ
своето безогледно партизанство ”.
*
**

А между това Македония имаше нужда отъ помощьта и на своите
братя преди всичко въ Пиринска Македония, които беха давали не~
кога клетва, че ще се борятъ за освобождението на родината имъ.
За техъ не можеше да важи формулата за освобождение до собстве
ния плетъ. Скопйе, ПршгЬпъ, Щипъ, Охридъ, Ресенъ и пр., както и
всички села въ поробения край се беха борили въ миналото, за да
изгрее свобода и въ петьтЬ околии около Пирина. Дългътъ на тия
околии къмъ народната кауза оставаше откритъ.
Следъ войната Македония бе изоставена отъ целия светъ. За
дългата и велика освободителна борба македонците полагаха усилия
да постигнатъ своето морално единство и въ Пиринска Македония,
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както всредъ емиграцията въ Америка, България и всредъ поробе
ното население. Македонците беха длъжни първо сами да си помогнатъ.
Отъ първостепенно политическо значение е да се вижда и чув
ствува, че те, кждето и да се намиратъ, изповедватъ единъ и сжщъ
идеалъ и работятъ за една програма. Щомъ въ останалите части
на отечеството, щомъ емиграцията въ България и въ Америка
вървятъ по единъ пжть, нашите братя въ Пиринска Македония не
могатъ да вървятъ по друга посока. Обратното би значило да повреждатъ на Македония. Сплотеностьта въ този край може много
да послужи въ решителенъ моментъ за правилното разрешение на
македонския въпросъ. Водителите на македонското движение имаха
пълно право да очакватъ за цела Македония отъ този окржгъ поне
толкозъ, колкото полските борци и водачи очакваха и получиха за
цела Полша отъ оная часть на полските земи, която бе подъ
австрийска власть и се ползуваше съ известна свобода ; макаръ че
Австрия не беше за Полша онова, което България е за Македония.
Чували сж се известни критики срещу това схващане на маке
донското движение. Те сж идвали главно отъ страна на очертани
противници или на българи, които сж били безразлични къмъ сждбата
на Македония. Горчивите опити следъ балканските войни беха до
казали по безспоренъ начинъ, че е била права политическата позиция
на македонското движение ; а когато нахвърлямъ тези редове
събитията още по-красноречиво беха я оправдали. Ето защо на
въпросните критици още по-решително може да се възрази, че Пи
ринския край е часть отъ Македония. Спомнямъ си, че още преди
40 години даже сърбина Светозаръ Пребичевичъ направи упрекъ на
България задето не е оставила този край като автономна область,
та да покаже на дело съгласие за независима Македония, въ противовесъ на агресивната белградско-атинска политика. Сега и хора,
които не сж комунисти забелёзватъ, че единъ Белградъ — макаръ
и червенъ <
— помислилъ за автономията ■
— макаръ на книга ■
— на
Македония, докато София се е проявила само въ политиката на де
лежи. Разбира се, въ случая се забравя денационализаторската акция
на Белградъ. Обаче, отъ София толкозъ по-спокойно е могло да се
действува за македонската независимость при положение, че бъл
гарската политика не е претендирала да денационализирва никого
въ Македония.
Следъ казаното до тукъ ясно става защо Т. Александровъ издаде
следната наредба :
« Свобода или смърть »
В .М .Р .О .
№ 303
Македония
22 августъ 1922 г.

О к рж ж н о. Тайно
Д о заведующи окржзитЬ
и до нелегалнитЬ групи
ВЪ М А К Е Д О Н И Я .

Централниятъ Комитетъ на Вжтрешната Македонска Революционна
Организация, като взе предвидъ :
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/. Декларациите на българското правителство на 1919 г., че за съз
даването на автономна Македония то е готово да отстжпи частьта отъ нея
останала въ предалите на царство България;
2. Че на сжщата година българското правителство предложи плебисцитъ надъ всички свои покрайнини, върху които изявяватъ претенции
съседит-Ь на България, като молеше да се простре той и надъ Македония,
Тракия и Д обруд ж а;
3. Че населението на останалата подъ българска власть часть отъ
Македония се изказа по осезателенъ начинъ, какво то ще предпочете да
вл-Ьзе въ състава на автономна Македония, щомъ бжде създадена тя и
4. Че това население по право и дългъ, както и въ изпълнение да
дената въ миналото клетва предъ Организацията, не може да не подпо
мага морално и материално борбитЬ за свобода на своит% братя отъ по
робена Македония,
Р Е Ш И : Д а се възобнови и преустрои Организацията въ тоя край,
като спомагателна на В М Р О , съ следнитЬ цели :
1. Д а подпомага морално и материално В М Р О въ поробенитЬ подъ
Сърбия и Гърция части отъ М акедония;
2. Д а премахва всички пр-Ьчки за успЬха на организацията, а имен
но : унищожаване разбойничеството, контрабандата и шпионажа, наказ
ване крадцитЬ, изнудвачитЪ, рушветчиит-Ь и зулумджии чиновници и пр.
3. Д а дава приемъ и съдействие за намиране работа на завърнали се
на почивка или за работа качаци и бЬжанци отъ Македония подъ сръб
ско и гръцко иго, както и да съдействува на желающитЬ отъ тЬхъ да се
завърнатъ въ роднитЪ си жЬста;
4. Д а смекчи партийнитЬ борби тамъ до степень да не бждатъ вредни
за каузата на роб а;
5. Д а подпомага законно установенитЬ власти за закрепване реда и
законностьта въ тоя до скоро най-размиренъ край въ царство България>
6. Д а уреди и тамъ милиции за усилване охраната на селата
и границата срещу нападения отъ крадци, контрабандисти, разбойнишки
банди наши и чужди и др. под.
Спомагателната организация въ тия земи, както и македонската рев.
Организация е самостойна и безпартийна ; тя не се мЬси въ вжтрешнитЬ
борби на царство България, нито взима страна въ партийнитЬ борби тамъ.
А ко, обаче, бжде засегната или предизвикана отъ личности и групи, без
различно какви убеждения иматъ тЪ, Организацията се разп равя лично
съ тЬхъ, съгласно правилника и традициитЬ си.
Съ много сърдечни поздрави,
Чл. въ Ц . К-тъ на В .М .Р .О .
( п ) Т. Александровъ. »

Следъ създаване на спомагателната огранизация тоя край по
чувствува, че не служи на партийния егоизъмъ. Всичко, което пред
ставлява държавата и обществениятъ животъ, вънъ отъ партизан
ските прояви, си остана непокътнато и функционираше много поправилно ; защото не бе подкопавано и разхлабвано отъ партийни
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домогвания. Населението само разкриваше престъпленията, които
постепенно намаляваха. Въ изплащане на данъците си тоя край
бе най-изправниятъ. Държавата печелеше отъ туй, че въ народа се
насаждаше общественъ моралъ и патриотиченъ духъ. Ако всичко
горе казано биваше таксувано отъ заинтересувани хора като на
кърнение на държавния суверенитетъ, македонските деятели имаха
искреното убеждение, че се касае до защита на нацията, безъ съ
нищо да е увредена държавата.
Истината е, че зем. партия бе държава въ държава. Нейните
дружби навсЯкжде назначаваха и уволняваха чиновниците. ЗемедЯлскиятъ съюзъ имаше свои магазини, мелници, кооперации и други
стопански предприятия, финансирани отъ държавните банки ; не се
знаеше где свършватъ държавните и где почватъ партийните пред
приятия и стопанства. Националното знаме бе почти изместено отъ
партийното, окачвано по учрежденията или — въ форма на значки <
—
върху гърдите на държавните служители. Самото правителство бе
наричано „ правителство на земеделския съюзъ ”, а не на България.
Примери за газенето на законите се даваха отгоре, кждето управля
ваха земеделските водачи. Много отъ извършените неправди се
оформяваха съ некакви референдуми на дружбите, а се удобряваха
подиръ това отъ Народното Събрание ; така се рушеха устоите на
държавата и се объркваха понятията. Земеделскиятъ съюзъ си
създаде и своя собствена, партийна армия, въоржжена съ оржжието
на държавата.
З а благоустройството и напредъка въ този край, организираното
местно общество правеше това, което пропускаше или не успеваше
да направи държавната власть.
Въ средата на емиграцията, разпръсната изъ България, немаше
партийни бюра, нито междуособни партийни борби. Страстьта и проя
вите на всеки разгорещенъ привърженикъ на партия, македонецъ,
се губеха тамъ въ преодоляващето мнозинство отъ местни българи.
А жителите на Петричкия окржгъ, живущи всички вкупомъ, не мо
жеха нито морално, нито материално да подпомагатъ македонското
дело, изобщо да се обединятъ въ името на освободителната идея,
ако останеха разкъсани и озлобени единъ срещу другъ на партийна
почва. При туй, за разлика отъ емигрантите, особено по-новите, •—
въ които мисъльта за Македония е свързана и съ тжгата за бащиния
кжтъ, останалъ далече ■
— македонецътъ въ казания окржгъ живее
въ домътъ си. Мнозинството тамъ по-лесно може да бжде погъл
нато отъ изключително партийна борба, липсвайки му тжгата къмъ
роденъ край. И по това съображение македонските водачи считаха,
че въ окржга требва да се подържа, чрезъ сплотеность и родо
любиво дёло, по-жива мисъльта за Македония.
Преди да бжде издадено това окржжно отъ Александрова, той
взе мнението и на петь-шесть души измежду своите приятели, които
се намираха въ България ; между техъ беха и професорите JI. Милетичъ, Иванъ Георговъ, Никола Милевъ. Дадените мнения му се
известиха. Всички считаха, че наредбата е логична и необходима.
Съ установяването на местната обществена организация въ тоя
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окржгъ зацаряваше пословиченъ редъ и сигурность. Чувствуваше се
пълна солидарность съ ония, които водеха освободителната борба
въ поробена Македония. Значителна часть отъ селското население се
числеше въ земеделската партия, но взе оржжие и бе готово да се
бори срещу погрешната политика на властьта, както по отношение
на македонската кауза, така и по отношение на местните обществени
въпроси. ВМРО улесни сплотяването на всички чрезъ прокламираната
безпартийность и борба срещу корупцията. А централната власть отъ
София не желаеше да слуша никакви съвети за благоразумие, искайки
до край да остане верна на своя планъ, заради който бе дала сила
и на Паница.
Въ целия окржгъ се бе създала грозна опозиция срещу управле
нието по причина на некадърностьта му да въведе редъ и сигур
ность, а главно поради деянията на покварената администрация. Въ
такава атмосфера идваше агитацията за подпомагане на освободител
ното дело въ Македония. Съ нейното появяване навсекжде се засилва
ше и солидарностьта между селяни и граждани, въ противовесь на
правителствената тенденция за раздвоение на селото отъ града.
Обратно на дотогавашното положение, домовете по села и гра
дове се оставяха вече отворени ; кражбите изчезваха ; неколцината
проявени бандити — като Стоянъ Бучковъ, Иванъ Палйошъ, Георги
Дебрешенски — беха избегали въ Югославия или беха ликвидирани.
Изчезна възможностьта за висши органи на държавата да правятъ
незаконни търговии и да взиматъ подкупи. Партийни клубове преста
наха да бждатъ свърталище на бандити.
Когата централната власть замисли да се наложи всестранно въ
тоя окржгъ, спомагателната организация на ВМРО сжщо взимаше
свои мерки за тотална самоотбрана. Не помогнаха на властьта и
неколцината македонци, обявили се като „ Временна комисия ” и
опрени на правителството, които се опитаха да създаватъ партийни
бюра въ пиринската область ■
— предимно комунистически и земе
делски. Мъчно можеше да бжде атакувано издигнатото отъ ВМРО
безпартийно знаме, което призоваваше всички къмъ работа само за
освобождението на Македония.
И въ този край ВМРО проповедваше пълна толерантность между
различните националности, независимо че освенъ българите тамъ
имаше само малъкъ брой мохамедани и по-незначително число ромъни
и евреи. Никой отъ тёхъ съ нищо не може да се оплаче за годините,
презъ които тамъ по единъ или другъ начинъ е влияела думата на
македонското дело.
Въ грижата му да се подържа въ Петричкия окржгъ възможно
по-образцовъ редъ и вървежа на организацията да не попада подъ
никаква критика, Александровъ изпрати тамъ подполковникъ Атана
совъ, считайки го дисциплиниранъ, мораленъ и справедливъ човекъ.
Не бе ималъ, естествено, достатъчно време да го опознае ; не беха
достатъчни неколкото месеци, прекарани нелегално съ него въ Кочанско. Атанасовъ требваше да послужи като съветникъ, или по
точно като напжтственикъ на Алеко Василевъ, макаръ формално да
се явяваше като неговъ секретарь. До Александрова стигаха известни
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сведения, които не рисуваха въ съвсемъ безукоризнена чистота некой
постъпки на Алеко. He беха напълно обясними две-три убийства,
които той бе наредилъ. Изглеждаше, че Алеко се поддава на лични
чувства, а падаха подозрения, че въ дадени дела влага и друга
заинтересованость, чисто материална.
Правителството на Стамболийски твърдеше, че македонците
създали „ държава въ държава ” въ единъ предЬлъ на България.
Тукъ трёбва да си спомнимъ наново, че тоя предЬль бе часть отъ
Македония, чието население при това бе давало клетва да се бори
за нейното пълно освобождение. Обаче, на лице съ редица доказа
телства, че правителството бе срещу македонското движение и него
вите хора преди още да може да формулира срещу техъ подобно
„ обвинение ” съ огледъ на Петричкия окръгъ. То изобщо се опита
да попречи за появяването на македонската освободителна борба
подиръ 1919 година. Опита се да убие Александрова много преди
още да 6 Ъ се заговорило за възстановената ВМРО. Гьорче Петровъ
и министъръ Александъръ Димитровъ своевременно беха изобличени
за т^зи опити. А и провинените въ кражби и по-лоши престъпления
отпадъци отъ ВМРО много по-отдавна беха взети подъ покрови
телството на българските полицейски органи.
*
Наложило се бе и превзимането на градъ Неврокопъ отъ мили
цията ; то стана на 16 септемврий 1922 г. Нападнали съ отъ трите
страни града въоръжени селяни главно отъ Мелнишка и Неврокопска
околии, съ участието на неколко отъ нелегалните чети, общо надъ
хиляда души. Заловени съ били и наказани неколцина злосторници,
събрани около Т. Паница. Той лично бе успелъ да се измъкне отъ
обсадата и избегалъ къмъ София.
Въ града бе станало и друго едно нападение срещу провинени
отъ Паницовата банда. Пада единъ отъ техъ, Икономовъ ; но слу
чайно загива и добрия привърженикъ на ВМРО Христо Карамановъ,
учитель.
Малко по-рано бе наказанъ окръжния управитель въ Петричъ
— Козлевъ, който, покрай антимакедонските му проявления, бе се
отличилъ и съ корупцията си.
Майоръ Никифоровъ, снабденъ съ специални пълномощия за дей
ствие срещу „ автономистите ” (съ това име беха означавани тогава
въ България македонските борци) въ този край, бе наредилъ да се
стреля съ артилерия при село Сингартия. Издалъ бе заповедь ва
изгаряне на цело село, ако бъде нападнатъ войникъ ; за изгаряне
на десеть села до основи — въ случай, че е нападнатъ офицеръ ;
за унищожение на всички села и градове въ дадена околия, ако се
посегне отъ некого върху команданта на областьта.
Властьта заплашваше, че ще се прибегне до наказване на села
и градове съ опожаряване, ако паднела главата и на некой членъ
отъ оранжевата гвардия, съ която се беха озовали къмъ Юндола
Паницовци и Стоянъ Мишевци.
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На 10 априлъ 1923 година Тодоръ Александровъ отправи след
ното писмо до Ал. Стамболийски :
« Свобода или Смърть
В .М .Р .О .
10 априлъ 1923 г.
423
Македония

»

П О СЛ ЕД Н О П РЕД УП РЕЖ Д ЕНИЕ
Д о г. Ал. Стамболийски, копие - другаритЬ му министри и известни видни общественици, редактори на вестници, депутати,
председатели на дружби и др. въ С оф ия.

А ко въпр%ки нашитЬ няколкократни напомнювания за това, пакъ
се одързостите да изпратите въ Македония подъ българска власть известнитЬ на българското общество разбойници - « федератисти » и дис
кредитираните предъ всички български граждани и предъ свЬта обирджии-оранжевогвардейци, В М Р О , преди да турне въ изпълнение т. 2 отъ
решенията въ окржж но номеръ 303/922 г. и окрж ж но номеръ 416/923 г.,
по единъ екземпляръ отъ които Ви се прилага тукъ, счита за свой повелителенъ дългъ да Ви предупреди за последенъ пжть, че за всички лоши
последствия отъ това безумие въ Царство България и за цЬлото българ
ско племе държи отговорни : Васъ лично, другарит-Ъ Ви министри и вси
чки усърдни участници въ това дръсно и предателско злодеяние, предсе
датели на дружби и др. земледЪлски голЬмци.
Приложение : 2 окржжни, номера 303/922 и 416/923.
Чл. въ Цен. К-тъ на В М Р О
( n ) Т. Александровъ »*

Окржжно номеръ 303 отъ 22 авг. 1922 г. дадохме по-горе. А
окржжно номеръ 416 отъ 4 априлъ 1923 г., отправено до завёдующия окржга, околийските войводи и нелегалните групи на спомага
телната организация на ВМРО въ Македония подъ българска власть,
гласи както следва :
« П о поводъ настжпилото смущение въ населението тамъ следъ
Нишкит% сръбско-български преговори ; поради заканитЬ сръбски войс
кови части да влизатъ въ българска територия, съ цель да преследватъ
чети; или разбойници « федератисти», заедно съ оранжево-гвардейци,
предвождани отъ изверги като Паница, П. Ангеловъ и др. подобни да
нахлуятъ въ границит-Ь на Македония, съ цель да унищожаватъ, задружно съ сърбит-Ь, спомагателната В М Р О , и при заплашването на земледЬлското правителство да обяви военно положение въ Пиринска М а 
кедония и да отложи депутатскитЬ избори тамъ, — за да се успокои
населението и запази престижа и обаянието на В М Р О , подканвате
се да вземете веднага следнит% най-сериозни мЬрки :
1.
А к о се яватъ въ Македония подъ българска власть омразнитЪ
сръбски капи — синонимъ на робство и кърджалийски золуми — да
се избиватъ отъ нелегалнит-Ь групи на организацията, щомъ минатъ
по-навжтре отъ българската граница.
*
Забележка : Това предупреждение се намира и въ книгата « Правител
ството на Стамболийски и макед. освобод. движение» — споредъ данни на
ВМРО, Май 1923 г. Тамъ се намира и окржжно номеръ 303 отъ 22 Авг. 1922 г.
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2. А к о потеглятъ за тамъ известнит-Ь разбойници « федератисти »,
да се избиватъ безмилостно, безъ да имъ се позволи да сквернятъ съ
присъствието си борческа Македония.
3. А ко бждатъ пратени отъ безумното българско правителство
« оранжево-гвардейци », които се « отличиха » до сега съ своитЬ грабежи,
буйства и « храбрость » къмъ беззащитното население, за първи пжть
да се предупредятъ да се върнатъ обратно, или да се обезоржжатъ и
пратятъ въ роднит-Ь имъ мЬста, а следъ първото — едно за всички —
предупреждение, да се ударятъ и избиватъ до кракъ отъ нелегалнитЬ
групи, подкрепени отъ четници въ отпуска и др. нелегални тамъ, като
се внимава да не се спасятъ по никой начинъ ни единъ отъ извергитЪводачи.
4. А ко наистина « народовластническото » земледЬлско правител
ство се реши да обяви военно положение въ Петричкия окржгъ и отложи
изборитЬ тамъ, да се вземе мнението на населението : трЬбва ли да пла
ща данъци и да изпълнява наредбит-Ь на сегашното « българско » пра
вителство, което ги лишава отъ изборното право — това, що не посмЬха
да сторятъ даже тиранитЪ сърби и гърци въ частьта на Македония
подъ сръбско и гръцко робство.
Българското правителство е своевременно предупредено да не до
пуска сръбски части да минаватъ тамъ, нито да праща оранжевогвардейци. А к о при все това дръзне да ни предизвика, бждете безпощадни
въ мЬркитЬ, понеже остава върху него цялата отговорность за всички
лоши последствия отъ това.
Които, поради малодушие, небрежность или по други причини не
изпълнятъ горнитЪ нареждания, ще бждатъ наказани съ смърть.
Съ

много

сърдечни поздрави,

Чл. въ Ц . К. на В М Р О ,
( п ) Т. Александровъ.

Едва ли е необходимо да изтъкваме, че никой отъ другитЪ по
литически партии въ България, и никоя ср^да отъ тЪзи, които бЪха
срещу Стамболийски, не само не осжди Т. Александрова въ връзка
съ т&зи предупреждения до министрите, но обратно — всички т$
б£ха предоволни ; намираха че право има ВМРО.
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XIV. САНДАНИСТИТЪ И ПРОЯВИТЬ им ъ
Противъ македонското движение правителството си послужи съ
Тодоръ Паница и една група около него измежцу средата, която презъ
турския режимъ бе известна подъ името „ санданисти ”.
За да се получи пълна яснота за положението, полезно е да
дадемъ некой разяснения върху миналото. Толкозъ повече, че въ
случая се целеше възкръсяването на дрязги въ ВМРО. които беха
заглъхнали отъ дълги години.
Какво представляваше санданизмътъ и кой бе Тодооъ Паница ?
Санданизмътъ е единъ разколъ въ средата на ВМРО следъ
Илинденското възстание. Тоя разколъ на времето бе афиширанъ като
левичарски, понеже такава фирма искаха да му поставятъ явилите
се около Яне Сандански четири-петь души доброволци отъ България
съ левичарски схващания ; между техъ имаше и некой отъ Маке
дония, като Д.х. Димовъ. Нито личните подбуди на Яне, нито целата
инспирация на разкола, иматъ нещо общо съ каквото и да е леви
чарство, ако подъ това название разбираме марксизъмъ или даже
демократизъмъ.
Санданизмътъ не е носитель на нова политическа идея, макаръ
некой да твърдятъ, че въпросътъ се отнасялъ до автономията. Въ
устава на ВМРО тя бе вписана още на 1893 г. Въ нейно име бе
повдигнато и Илинденското възстание. Сандански и другарите му
се оформиха като фракция следъ това възстание. Автономията бе,
значи, проповедвана 10 години преди да бе станало известно името
на Сандански. Верно е, че той фанатично бе подържалъ тази идея
като членъ на ВМРО и непоколебимо отблъсвалъ ударите на върховизма. И именно, отблъсвайки тези удари, той се почувствувалъ, както
се разправя отъ съвременници, много порасналъ въ собствените си
очи. Вестниците разпространиха славата му. Разчулъ се бе много
изъ Турция като прогонвачъ на четите, водени отъ български офи
цери. Другаде войводите немаха възможность да се борятъ съ
върховизма, тъй като въ районите имъ той не сжществуваше.
Въ всеки случай отпорътъ срещу върховизма е дело на ВМРО,
а не лично на Яне. Ако той не бе войвода въ Серски окржгъ, другъ
щеше да бжде и пакъ щеше да се противопоставя на върховистките чети.
Антуражътъ на Яне наричаше българската държавна политика
империалистическа, служейки си изобщо съ речника на тогавашните
социалисти. ВМРО не одобряваше сжщо политиката на официална
България, но я отхвърляше като погрешна, безъ да я смета импе
риалистическа.
На борците отъ Илинденското възстание санданистите започватъ да прикачватъ епитета „ върховисти ”, защото не били съгласни
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съ гЬхъ и защото обявиха възстанието. Естествено, дейците отъ
останалите окръзи започнали да гледатъ на Сандански като на
човекъ, който се престарава и увлича. Явили сж се и гласове, че
ако той не се подчинява на мнозинството, ще требва да бжде замЪстенъ съ другиго въ окржга му. Съ изключение — за известно
време ■
— на Чернопеевъ и негови близки хора отъ съседния нему
Струмишки окржгъ, може да се каже, че всички други деятели сж
прекжснали връзките си съ Сандански, колкото той и да се е стараелъ да ги създава и заякчава, използувайки и неуспеха на Илин
денското възстание, за да напада Груева и другите видни лица на
ВМРО.
Подъ влиянието все на неговия левичарски антуражъ, Сандан
ски е осжждалъ ржководството на организацията като диктаторско,
целейки да вземе на своя страна онези, що сж сметали за полезно
да се сложи ВМРО на по-демократични начала, следъ като тя вече
бе вкарала въ редовете си широките народни маси. Приема се покжсно и демократиченъ уставъ, но Сандански пакъ си останалъ съ
настроение противъ всички, които не мислятъ като него, или поправо, които немаха неговите настроения.
Той почти съвсемъ се откжсналъ отъ целостьта на организа
цията и тя получила едно накърнение на своето единство чрезъ от
критъ разколъ въ Серския окржгъ. Отъ тогава въ цела останала
Македония думата „ санданизъмъ ” започва да буди еднакво пори
цание както думата „ върховизъмъ ”. Но и въ самия Серски окржгъ
мнозинството отъ населението е останало верно на ВМРО, т.е. про
тивъ Сандански. Срещу това население той е повелъ борба.
Въ атмосферата на всички тия разпри Сандански и другарите
му изпратиха отъ своята среда Тодоръ Паница въ София да извърши
убийството на задграничните представители на ВМРО Иванъ Гарвановъ и Борисъ Сарафовъ, презъ 1907 година. Те убиха и драмския
войвода Михайлъ Даевъ. Така за първи пжть се турна начало на
взаимни избивания и въ самата среда на ВМРО, следъ като преди
това бе водена борба съ оржжие противъ върховистите. Отъ този
моментъ Яне беше скжсалъ съ 90 на сто отъ районите на Маке
дония. Очерта се напълно като разколникъ, желаещъ да командува
надъ ВМРО, безъ да държи смётка за мнозинството, макаръ самъ
по-рано да искаше тя да се управлява на демократични начала.
Яне е билъ съ слабо образование, но природно буденъ. Преди
да дойде въ редовете на ВМРО, билъ е надзиратель или директоръ
на затвора въ градъ Дупница. Попадналъ е подъ влияние на окржжаващите го по-образовани отъ него. Ималъ е големъ куражъ и
енергия. Но отъ мнозина съмъ слушалъ, че се отличавалъ съ крайна
жестокость. Върховистите, въ тяхно число и Протогеровъ, уверя
ваха, че въ своя районъ Яне е избилъ надъ четиристотинъ и седемдесеть души. Родното му село Влахи, въ Мелнишко, се обявило про
тивъ него и взело страната на върховистите. Сандански се заканилъ
на една фамилия въ селото, че ще я избие заедно съ котките. Таско
Стоилковъ отъ Кочариново, който дълго време е билъ въ услуга
като граниченъ пунктовъ началникъ на санданистите, и познаваше
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доста техни помисли и деяния, твърдеше, че Яне устоялъ на зака
ната си ; нападналъ на самъ день Великдень и избилъ цялото въпросно семейство, като до човешките тела действително се оказала
и една убита котка.
Отъ онова време датиратъ и некой твърдения, които тепърва
требва да бждатъ по-добре осветлени отъ живите съвременници.
Така, напримЪръ, подържа се, че той е влЪзълъ тайно отъ Ц.К. на
ВМРО въ връзка съ младотурците. Приписва му се и голямата
грешка, че при обявяването на ,, Хуриета ” отъ страна на турските
военни, презъ 1908 година, той пръвъ съ четите си е напусналъ
нелегалния животъ, слЪзналъ въ градовете и се побратимилъ съ
турската власть, преди да й сж поставени каквито и да е условия
относно свободите и правата на македонското население. А Хр. Матовъ, Тод. Александровъ и мнозина други деятели сж сметали, че
побратимяването съ шумно обявения отъ турците конституционенъ
режимъ не може да стане, и революционните чети не требва да сложатъ оржжие, безъ да сж искани и получени правдини за народа.
Такава грешка била извършена и отъ Петко Пенчевъ въ Битолския
окржгъ. Касае се до единъ отъ най-важните моменти въ живота на
Македония. Съпоставена съ становището на Матова и Тодора, постжпката на Сандански се явява като посегателство върху шансо
вете на Македония да направи стжпка къмъ своята свобода. Ако
младотурскиятъ комитетъ, наистина, откажеше да даде съответни
гаранции за свободите и правата на народностите, естествено е, че
по-трудно би могло да бжде заблудено общественото мнение въ
полза на новото управление. Станало би ясно веднага, че за да се
осуетятъ реформите въ Турция, е обявенъ „ хуриетътъ ”. И понеже
новата власть имаше нужда отъ мораленъ кредитъ въ чужбина, не
е изключено да се получеха сжществени резултати отъ едно пообмислено поведение на македонските революционери въ 1908 год.
Лошо впечатление е направила и агитацията на Яне да бждатъ
подчинени на турското министерство на просветата българските
черковно-училищни дела въ Македония. Знае се, че целиятъ българ
ски народъ бе подъ ведомството на Екзархията, която биде създа
дена съ общите негови усилия, за да бжде духовенъ центъръ на
българщината, тези отстжпки сж правени отъ Яне, безъ да е дадено
срещу това нещо конкретно и ценно отъ турското управление.
Отъ тая епоха датиратъ не особено ласкавите тълкувания за
проявеното отъ младотурците внимание къмъ некой отъ видните
санданисти, които се беха съгласили да взематъ стипендии за следва
не въ чужбина, или гори за използуване — какъвто е случая съ Ал.
Буйновъ. Отъ мнозина селяни съмъ слушалъ въ Мелнишко неудобрение за дето и самъ Яне Сандански е взелъ за експлоатация марикостенските бани. Благосклонно внимание къмъ него бе показано и
чрезъ подарената му отъ Султана арабска кобила.
Санданизмътъ повлече народни сили въ неколко околии, като
отвори въ техъ междуособна война. Много хора отъ народа, не
знаейки друго освенъ туй що имъ казваше Яне, не можейки да чуятъ

249

думата на останала Македония, слЯпо го следваха. И тЯ вярваха, че
само той е билъ за автономията.
Въ с. Жабокрътъ, Кюстендилско, се събра конгресъ на ВМРО,
кждето голямото мнозинство на организацията осжди на смърть Яне
и по-виднитЯ му другари за убийството на Гарвановъ и Сарафовъ и
предизвиканото разцепление *.
Таско Стоилковъ ** два-три пжти ми е казвалъ, че Сандански и
негови приближени сж положили клетва за приятелство съ младотурски офицери въ Цариградъ презъ 1908 година. Тогава Яне 6 Я
стигналъ съ четници отъ най-близкия по посока на Цариградъ маке
донски окржгъ — СЯрския ■
— и взе участие при осуетяване на опита
за възвръщане режима на Абдулъ Хамидъ. Множеството доброволци
отъ цЯла Македония бЯха на пжть, когато всичко 6 Я вече бързо
ликвидирано. За въпросната клетва Таско узналъ отъ най-близкитЯ
до Сандански другари. Но не можеше точно да изясни въ името на
кои идеи е осветено побратимството ; въ всЯки случай този фактъ
внесълъ въ Таско разколебаване, макаръ и следъ смъртьта на Яне
да не се е отричалъ изцяло отъ него — споредъ както самъ зая
вяваше.
Лично установихъ, че срЯдъ турското общество Сандански 6 Я
гледанъ съ голЯма симпатия. Презъ четиритЯ години, които прекарахъ въ Турция като политически пленникъ (1934-1938 г.) нЯмахъ
възможность да влизамъ въ връзки съ много турци, Но все пакъ
било полицаи, било други, срещнахъ нЯколцина ; и като попадахме
на разговоръ за Македония, повечето отъ тЯхъ споменаваха името на
Сандански, като да не познаваха другъ нашъ борецъ. Интересното
6 Я, че го наричаха „ бизимъ Я н е” (нашъ Яне). Отъ чувството на
тЯзи хора ми ставаше ясно, че го ценятъ като ратникъ на нЯкаква
тЯхна кауза, или обща тЯхна и негова политика. Когато бЯхъ премЯстенъ отъ Анкара на островъ Принкипо при обещание, че мога
вече да замина въ чужбина, влЯзнахъ нЯколко пжти въ едно кафене
до пристанището. Придружаваха ме винаги полицаи. Тамъ веднажъ
се приближи до мене симпатиченъ възрастенъ човЯкъ, атлетично
сложенъ, съ засмЯнъ изразъ. Следъ кратъкъ уводъ той ми каза, че
е билъ непосредствения воененъ началникъ, подъ чиято команда е
действувалъ известния намъ Тефиковъ, съученика на Гоце ДЯлчевъ
от софийското военно училище. Тефиковъ е командувалъ потерата,
която заобиколи село Баница ; той позна убития Гоце, нЯкогашния
си съученикъ. Отъ дума на дума моятъ събеседникъ сжщо заговори
за „ бизимъ Яне ” и ме запита какъ въ сжщность се гледа срЯдъ
македонското движение на Сандански. Дочувайки на каква тема раз
говаряме, къмъ насъ се бЯха приближили полицаитЯ, кафеджията и
неговиятъ роднина, запасенъ офицеръ отъ авияцията. Предъ всички
обяснихъ, че за грамадното мнозинство на македонското дЯло Яне
* Конгресътъ въ с. Жабокрътъ б"Ь свиканъ презъ мартъ 1908 г.
** Стоилковъ години подъ редъ е дов’Ьренъ човЪкъ на Сандански. Отъ
пунктътъ въ с. Кочериново, съвсемъ близо до тогавашната турска граница,
е изпрахцалъ материали и книги къмъ ОЬрския револ. окржгъ. З а кратко
време е бивалъ и четникъ.
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е единъ разколникъ ; че това мнозинство му приписва като минусъ
интимното му приятелство съ младотурцитЬ, които сбъркаха като
не дадоха очакваните правдини въ Македония ; и че те сами могатъ
да преценятъ колко би имъ било приятно, ако ние наричаме ,, бизимъ ”
(нашъ) некой техенъ общественикъ или борецъ. Не сметамъ, че
моите обяснения имъ беха твърде приятни, но лицето, което бе из
пратило потерата срещу Делчевъ, ми поблагодари за обясненията.
Това малко отклонение направихъ, за да допълня и съ моето
впечатление онова, което отъ много други бехъ чулъ и прочелъ, а
именно '— че Яне доста бе прекалилъ въ приятелството си съ младотурския Комитетъ, безъ да доглежда неговата политика, неблаго
приятна не само за нашата народность въ Македония, но и за всички
нетурски националности въ Империята.
Сметамъ, че е уместно да направя още едно отклонение, което
въ известенъ смисъль допълня картината за санданизма. Привърже
ниците на Яне още на времето, а по-късно и всички други, които
за некакви цели сж пожелавали да си послужватъ съ неговото име,
настойчиво сж подържали, че той и близките му другари фанатично
сж били за независимо македонско движение, и че били всекога ре
шителни врагове на царь Фердинандъ. Въ връзка съ това привеждамъ
тукъ каквото узнахъ отъ г-нъ Иванъ Балабановъ, много известенъ
въ България индустриалецъ. Дълги години той имаше фабрика до
село Кочериново, Дупнишко, може да се каже на неколко крачки
до некогашната турска граница, кждето свършваше и района на
войводата Сандански. Отъ тогава, т.е. още отъ преди „ Хуриета ”,
Балабановъ се е сближилъ съ Яне. Въ своята история върху маке
донската освободителна борба Хр. Силяновъ споменава за тази
близость, както и за приятелството на друга една заможна и позната
българска фамилия съ санданистите, — фамилията Чапрашикови.
Балабановъ е правилъ много услуги на четите отъ Сёрски окржгъ,
които сж били съ Яне. Но по убеждение той — Балабановъ — е
монархистъ, добре познатъ на царь Фердинандъ, а още по-добъръ
приятель на царь Борисъ. Който е ималъ случай да разговаря съ
него, веднага е схващалъ, че г. Балабановъ е твърде сериозенъ човекъ. Съ огледъ на това неговото свидетелство за Сандански сме
тамъ повече отъ достоверно. На 28 мартъ 1957 г. моятъ приятель
Асенъ Аврамовъ ми писа :
« Драги Радко *, при престоя ми въ Милано видЪхъ г-нъ Иванъ Бала
бановъ. Въ разговора ни той понадна на една тема, която ми се виде много
интересна и смЪтамъ специално ще интересува и тебе. Въ връзка съ македонско
то дело и връзките си съ македонски дейци той ми обясняваше, че билъ много
близъкъ съ Яне Сандански. Той даже прибави, че безъ да знае, лично, съ
собствения си автомобилъ извелъ тайно вънъ отъ София Тодоръ Паница
следъ убийството на Гарвановъ и Сарафовъ. Въ разговора ни той категорич
но каза, че Сандански подържалъ връзки съ софийския дворецъ и съ царь
Фердинандъ.
Г-нъ Балабановъ каза следното : « Сандански имаше винаги приемъ въ
двореца при Фердинандъ. Той отиваше тамъ презъ задната врата, когато
искаше. Дворцови хора се срещаха съ Яне сжщо така.
* Радко е псевдонимъ на Иванъ Михайловъ.
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« Единъ день Яне дойде въ София при мене и поржча веднага да стана
и да го закарамъ съ автомобила си за къмъ Самоковъ. Станахъ, защото
требваше да стана, и да го откарамъ. Така мислЪхъ, че трЪбва да бжде.
Като дойдохме въ гаража и шофьора ми изкара автомобила, Яне грубо го
избута и му каза, че той нЪма да кара и че азъ лично ще требва да
шофирамъ. Ш офьора протестира, не искаше да остави колата азъ да шофирамъ, защото имаше гол'Ьмъ снЪгъ. Н о Яне наново го избута. Въ това време
влезоха двама непознати на мене, които Яне воделъ съ себе си. Така треб
ваше азъ да карамъ колата.
Това бЪше два месеци следъ убийството на Гарвановъ и Сарафовъ въ
София. Сетне разбрахъ, че единиятъ отъ непознатите, които Яне доведе,
билъ самиятъ Тодоръ Паница.
По това време имаше доста голЪмо търсене изъ София на Паница.
Крили са го изъ София. Но отъ двореца е билъ предупреденъ Яне, или
самиятъ Паница, на всЬка цена да бжде изкаранъ отъ София. Така и стана,
като азъ съмъ го изкаралъ безъ да го познавамъ30« Балабановъ твърди съ положителность, че предупреждението за изкар
ването отъ София на Паница е било направено отъ двореца. . . »

Когато се срещнахъ съ Аврамова подиръ това му писмо, стана
дума, че би било интересно ако може да се узнаятъ повече подроб
ности. Ето защо Аврамовъ, използувайки свое пжтуване до Белгия,
наново се бе срещналъ съ Балабанова и по тоя поводъ ми писа на
5 ноемврий сжщата година :
« Н а връщане отъ Белгия се отбихъ въ Милано. Използувахъ престоя
си да видя и г. Иванъ Балабановъ. Той се зарадва, че му се обадихъ и
вечеряхме заедно по негова покана. Самъ повдигнахъ въпроса за Яне Сан
дански и отношенията му съ Фердинанда. Отъ разговора изваждамъ заклю
чение, че Балабановъ не само требва да е билъ близъкъ, но и интименъ съ
Сандански. Той е пов-Ьрявалъ своята сигурность въ рлщетЬ на Балабановъ
въ момента следъ убийството на Гарвановъ и Сарафовъ».

Аврамовъ пояснилъ, че убийството на Гарвановъ и Сарафовъ не
е било точно презъ зимата. А Балабановъ е казалъ :
« Убийството не 6Ъ презъ зимата ; въ сжщность то бЪ вече въ зима*,
но бягството стана доста време следъ това, имаше дълбокъ снЪгъ. Властьта
отначало не взе сериозни мЪрки за издирване на Сандански и Паница. Допускамъ, че не взе мЪрки подъ влиянието на двореца. Но сетне 64 при
нудена да вземе по-сериозни мЪрки. Това двойно убийство бЪ потресло не
само София, но и цЪла България. Съ взимане на тия мЪрки азъ смЪтамъ,
че Сандански е билъ предупреденъ отъ Фердинандъ заедно съ Паница да
напусне София. Допускамъ че Митовичъ лично е предупредилъ Сандански
отъ името на Фердинандъ. Митовичъ, който 6t> началникъ на полицейския
участъкъ около двореца, бЪ доверено лице лично на Фердинандъ. Затова
имамъ основание ».
« Щ е знаете, че Сандански бЪ подъ влиянието на двореца, на Фердинан
да. Всичко, което той е извършилъ отъ значение, е извършено подъ влия
нието на Фердинандъ. Ако той е напакостилъ на македонската организация,
това е направилъ само подъ личното влияние на Фердинанда. Сандански
бЪ много често при Фердинандъ. А за какво би разговарялъ така често съ
него ?
« Сандански бЪше много често при мене, било въ София, било въ Бараково. Азъ имахъ много писма отъ него, отнасящи се главно до пренасяне
на оржжие и разни материали. Но всички писма изгориха при бомбарди
* Сарафовъ и Гарвановъ бЪха убити на 10 Декемврий 1907 г.
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ровките на София презъ последната война. Кжщата ми бе разрушена отъ
бомба и отъ запалителни бомби. Така че и архивите ми, ведно съ библио
теката ми, изгореха.
« Наскоро следъ смъртьта на Сандански азъ получихъ едно конче ро
дено отъ чисто арабската кобила, подарена на Сандански отъ турския султанъ. Той говореше, че като роди кобилата, ще ми подари конче именно
отъ нея. Сжщото говорилъ на приятелите си докато е билъ живъ. Наскоро
следъ неговото убийство ми донесоха въ София кончето. Донесе ми го Таско
Стоилковъ. Кончето бе много умно ; качваше се по стжлбата всека сутринь
въ кухнята, за да яде захарь и хлёбъ. Така, че, изпълнили волята на Сан
дански следъ смъртьта му31».

Тия съобщения на Аврамовъ ми изглеждаха повече отъ странни
защото азъ бехъ свикналъ да вЪрвамъ, че Сандански презъ целия
си животъ, до смърьта си, е билъ само такъвъ, какъвто се е представлявалъ винаги, т.е. заклетъ противникъ на царь Фердинандъ.
Затова рекохъ и лично да запитамъ наново г. Балабанова за доизяснение по въпроса. Неговиятъ отговоръ предавамъ въ приложението,
фотографиранъ. Ето какво ми отговори той съ писмо отъ 27 декемврий 1957 г. :
« Уважаеми и драги приятелю, благодаря за вашите любезни поздравле
ния, които най-сърдечно отвръщамъ и Ви моля да предадете на г-жа Ми
хайлова заедно съ моите почитания и искрени благопожелания за щастлива
Нова Година.
Щ о се касае за зададения ми отъ Васъ въпросъ за Сандански, требва да
Ви кажа, че минаха много години отъ тогава и може би известни впечатления
и спомени да сж. вече заличени у менъ. Мисля, обаче, че ако съ две думи
Ви кажа това, що е още пресно въ паметьта ми, и сравнено съ Вашите
спомени и бележки, ще додете до едно безспорно заключение.
« Не беше за менъ тайна, че Сандански влизаше, много често, въ дво
реца презъ северната врата, и менъ тогава ми правеше впечатление, че
влизаше тамъ съ револвера въ джоба с и . . .
« Отъ странични и по-късни сведения, които не си спомнямъ отъ кжде
и какъ съмъ ималъ, остава у менъ впечатление, че Сандански е билъ предупреденъ, че ще бжде арестуванъ (мисля чрезъ Митовичъ*) и възмутенъ
и огорченъ, че требва да бега, е далъ изразъ на своето възмущение.
« Дали той се е считалъ зле отплатенъ за това, което е вършилъ, и е
станалъ неприятель на Фердинанда (следъ като е билъ приятель), ще мо
жете Вие по-правилно отъ мене да прецените.
« Мжчно се решавамъ сега вече да пжтувамъ. Ако, обаче, дода кжде
Васъ, ще се радвамъ много да Ви видя и да Ви стисна ржката, пъкъ отъ
дума на дума може да си спомниме работи, които биха Ви интересували.
« Сърдечно Ви поздравлявамъ, Вашъ, И. Балабановъзг».

Следъ това наново писахъ, за да ми бжде изяснено дали послед
ните срещи на Сандански съ царь Фердинандъ ■
— доколкото си
спомня г. Балабановъ — сж ставали наскоро преди убийството на
Сарафовъ и Гарвановъ, или пъкъ сж ставали години преди това.
Добавяхъ въ писмото си : „ Това уточняване, или поне приблизи
телно определяне на епохата на срещите, ме особено интересува въ
*
Полицейскиятъ участъкъ на Митовичъ се намираше на около двесте
метра отъ царския дворецъ въ София. При всички смени на правителст
вата, когато обикновено ставаха и много промени въ полицията, Митовичъ
оставаше неизменно на своята служба, въ сжщия участъкъ, бидейки основно
запознатъ съ условията въ тоя централенъ кварталъ. Въ очите на всички
той минаваше като дворцовъ приставъ.
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връзка съ голямото ми желание да си съставя едно мнение върху
въпросната епоха на домашни разпри срЪдъ ВМРО ”.
На 14 януарий 1958 г. Балабановъ ми отговори по следния
начинъ :
« Уважаеми и драги приятелю, съмъ въ притежание на любезното Ви
писмо отъ 9 т.м. на което, ако отговоря категорично се страхувамъ, че мога
да Ви подведа да направите едно неправилно заключение по въпроса, който
Ви интересува ; защото не мога да си дамъ смЪтка кога сж почнали споро
вете ; обаче, не може да става дума за години преди убийството на Сарафовъ
и Гарвановъ. Посещенията, за които говоримъ, и които не сж били редки, мо
гатъ да бждатъ само месеци преди произшествието прекжснати, ако сж
били прекжснати въобще. Факта, че се е наложило, въ определено време,
да се напуска столицата, чини ми се, указва, че никаква връзка е останала.
Тая връзка азъ подозирамъ — безъ да знамъ положително — че е билъ
Митовичъ . . . » . Снимка и отъ това писмо е приложена зз.

Не може, значи, да има съмнение, че Сандански е влизалъ въ
двореца при царь Фердинандъ тайно, презъ времето когато той —
Сандански — бе създалъ разколъ въ средата на ВМРО и чрезъ
перата на приближени около него водеше спорове, отправяше на
падки срещу ржководството на освободителното дело. Връзката съ
двореца въ София е останала и до времето когато Сарафовъ и Гар
вановъ паднаха убити отъ лице, изпратено отъ Сандански.
Христо Силяновъ въ своята книга „ Освободителните борби на
Македония”* споменава, че по-късно — следъ убийството на Гар
вановъ и Сарафовъ — се установила какъ Паница напусналъ София;
а именно •— че вечерьта следъ покушението билъ спалъ въ Борисовата градина, а на другия день напусналъ столицата съ влака.
Не е казано отъ кжде сж тези сведения. Невероятно изглежда Па
ница да е билъ така лишенъ отъ приятели и познати, при които да
се укрие още сжщата вечерь, та да е принуденъ да отива въ шуб
раците на Борисовата градина. Сигурно е обратното — че той е
ималъ приятели, които биха му дали приемъ, така както и дотогава.
Въ случая имаме на лице меродавно признание на самия Балабановъ
относно излизането на Паница отъ София.
Ако версията, изнесена отъ Силяновъ, е изхождала отъ самия
Паница и неговите другари, основателно може да се допуска, че те
сж се старали да прикриятъ истината.
Казаното отъ Иванъ Балабановъ съпоставямъ съ туй, което
бехъ чулъ отъ Гьошо Гочевъ, мой съгражданинъ и учитель. Той бе
винаги близъкъ на най-видните хора въ македонското движение. Не~
кога въ Солунъ е водилъ шифрованата кореспонденция на Централ
ния Комитетъ съ разни околии ; организирвалъ е пренасяне на гръц
ки пушки по море, за да се въоржжаватъ районите, които по-късно
участвуваха въ Илинденското възстание ; бивалъ е помощникъ при
задграничните представители Сарафовъ и Гарвановъ ; беше близъкъ
на Матовъ и Александровъ. Гочевъ и до смъртьта си бе доверено
лице на Централния Комитетъ на ВМРО. Той ми е казвалъ нЪколко
пжти, че Иванъ Гарвановъ е билъ много подозрителенъ къмъ поли* Т. П. стр. 505, подъ линия.
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тиката на царь Фердинандъ и заявявалъ, че „ злото е у Фердинанда”.
Запитвайки Гочева да ми обясни какво подразбира въ тия думи, отговарялъ ми е че, споредъ Гарванова, отговорните фактори на
България не гледатъ искрено на ВМРО, не желаятъ да я виждатъ
много силна, нито самостоятелна.
Чудни сж ■
— за да употрЪбимъ най-мекъ изразъ ■
— тия срещи
на Сандански съ царя — тоя Сандански, който се самопосочваше
като заклетъ врагъ на върховизма.
Големо недоумение и подозрителни запитвания е предизвикалъ
у мнозина съвременници фактътъ, че царь Фердинандъ е изпратилъ
венецъ, за да бжде положенъ върху гроба на Сандански, наскоро
следъ като той бе убитъ. Венецътъ е занесенъ отъ Иванъ Вапцаровъ,
родомъ отъ Банско. Самиятъ Вапцаровъ повтаряше, че тази работа
никакъ не може да я разбере ■
— царь Фердинандъ изпраща венецъ
за Сандански . . .
Следъ казаното отъ г. Балабановъ всеки ще се запита : какво
изобщо означаватъ тия посещения на Сандански въ Двореца въ С о
фия ? При това знае се, че Яне не бе нито членъ въ Централния Коми
тетъ на ВМРО, нито нейнъ задграниченъ представитель, тоестъ
немаше никаква отговорна роля за целото македонско движение. И
особено знаменателни се явяватъ тези негови посещения въ едно
време, когато се бе заелъ стремглаво да създава разцепление въ
редовете на ВМРО, макаръ и ограничено само въ Серския революционенъ окржгъ.
*
**
Ако некогашните санданисти желаеха да бждатъ полезни на
Македония ; ако държеха за самостоятелно македонско движение —
по отношение на българското правителство ; но сжщо така за самостоятелность и спремо всички останали фактори въ света — за
техъ имаше само единъ пжть подиръ 1918 година : да станатъ чле
нове на възродилото се македонско дело, да продължатъ борбата за
освобождението на Македония. Сжщото, впрочемъ, важеше и за не
когашните върховисти, както и за всички течения и групи отъ ми
налото, върху които следвоенното положение на Македония хвър
ляше една дебела обезличителна сенка и решително имъ диктуваше
сливане въ една всенародна самостоятелна борба, подъ старото
знаме на обособена Македония. Ето защо членовете на ВМРО следъ
войната сжщо не се нарекоха централисти, както се наричаха едно
време за различие отъ върховистите.
Имаше вече една ВМРО обща за всички, въ чийто редове влез
наха и много некогашни санданисти отъ районите на Струмишкия и
Серския революционни окржзи.
Около Тодоръ Паница подиръ 1918 г. се групираха известенъ
брой лица, които не се интересуваха отъ борбата за освобождението
на Македония ; не се интересуваха и отъ никаква лична или групова
независимость по отношение на българската власть и други външни
фактори. Ако чрезъ делата на тези хора поискаме да узнаемъ как-
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во съдържание влагаха въ термина санданизъмъ, открили бихме
нещо жалко. ТЯ мислеха само за партизанство, за обогатяване, дос
тигане до високи постове въ държавната машина на България. Може
би смитаха, че въпросътъ за освобождението на Македония е приключенъ, следъ като къмъ България се присъединиха петь македонски
околии, въ които тЬ ще могатъ да се разпореждатъ като въ свой
домъ : толкозъ повече, че Стамболийски обещаваше четиридесетго
дишно властвуване на земеделската партия. Следъ 1908 г. тЬ беха
престанали да действуватъ срещу турската власть. А и подиръ ид
ването на гръцкото робство въ некой отъ околиите на окржга —
за чиито представители те винаги искаха, съвсемъ неоснователно, да
минаватъ — никой отъ техъ не се мерна за борба. По-интересно
и изгодно имъ се виде да се занимаватъ съ депутатски избори въ
освободените петь околии около Пирила.
Още едно обстоятелство се прибавяше, за да направи по-неузнаваема обществената имъ физиономия ; това бе комунистическата,
а и анархистическа принадлежность на мнозина измежду техъ.
Безъ съмнение, санданизмътъ беше сега една закржглена отживелость. Тая дума се употребяваше като безцветно наметало
върху партизанството на Паница и антуража му, за да бжде упот
ребена малко по-късно, пакъ тъй несполучливо, за прикритие на не
говите лудории, а на края, на неговото открито предателство.
На младини Паница бе дошелъ отъ България въ редовете на
македонските чети, прояви се като смелъ борецъ и по-късно
бе назначенъ отъ Сандански за войвода на Драмската околия. Спо
менахме другаде, че при обявения отъ Сандански разколъ, извърши
убийството на Сарафовъ и Гарвановъ.
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XV. ЗЛОЧИНСТВА НА ВЛАСТИТЪ И ПАНИЦА ВЪ НЕВРОКОПСКО
Следъ голямата война Паница се криеше отъ българската зе
меделска власть, защото бе преследванъ по членъ 4 отъ закона
противъ незаконно забогателите по време на войната. Доколкото
знаемъ, този е единствения случай на сждене бившъ македонски революционеръ за грабежи, за забогатяване по незаконенъ начинъ, ко
гато целиятъ български народъ воюваше четири години подъ редъ.
Въ началото на войната Паница бе раняванъ на фронта, но следъ
това е заелъ тилова служба въ Драма. Тамъ е взималъ отъ гладу
ващото гръцко население безъ заплащане тютюните му, използувайки положението си като разузнавателенъ органъ при щаба на вто
ра българска армия ;взималъ е и подкупи отъ набелезани за интер
ниране гърци, за да ги спасява и проче. Съ една дума, отъ беднякъ
става богаташъ.
Пловдивскиятъ воененъ сждъ го бе осждилъ на три и полови
на години строгъ тъмниченъ затворъ, съ лишаване за винаги отъ
граждански и политически права. Присждата е номеръ 668 отъ 20
декемврий 1921 година, издадена възъ основа на членъ 4 отъ З а 
кона за народната катастрофа ; т.е. осжденъ е като незаконно забогателъ презъ време на войната.
Следъ неколко месечно криене земеделските големци го поди
риха, а и той техъ подири : споразумеха се за борба срещу ВМРО.
Властьта нареди да се гласува специална амнистия за Паница, за
да се отбегне прилагане на наказанието му.
И така, вместо да отиде въ затвора като спекулантъ и граби
тель, Паница започна да играе обществена роля, заставайки начело
на едно ново ядро въ фронта, който правителството изграждаше.
Върху личния и общественъ моралъ на Паница е излишно повече
да се простираме. Когато требваше да бжде войникъ, той бе мародеръ ; за да не отиде въ затвора, стана орждие противъ маке
донското дело. И тоя човекъ искаше да се мёри съ Тодоръ Алек
сандровъ . . .
Земеделската администрация въ Неврокопска околия влезна въ
пълно разбирателство съ Паница и другарите му.
Правителството на Стамболийски безъ много да мисли за евен
туалните последици, даде власть въ ржцете на тия хора, разчи
тайки чрезъ техъ да събира при избори гласовете на населението
въ Петричкия окржгъ и да прокарва целостно своята политика.
*

**
Казаната група се зае да облагодетелствува свои приятели, на
първо место при раздаването на имоти за бежанците отъ южна
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Македония ; и извърши редица беззакония и несправедливости, съз
давайки съ това недоволство срещу себе си, както и опозиционни
чувства къмъ самата власть. По безстопанствените имоти въ Неврокопъ се прояви съ своите произволи Димитъръ Кемаловъ, а въ
Мелнишко Петъръ Ангеловъ, установенъ въ с. Петрово. Последниятъ се „ оженва ” за една ханъма и сетне ограбва имота й, става
едъръ земевладЪлецъ и членъ на околийската дружба на управля
ващата земеделска партия. Оплакванията до комисията за бежан
ците, поради извършваните беззакония, не се взимаха подъ внима
ние понеже и тя бе органъ на вътрешното министерство. Имаше
хора прогонени отъ къщите имъ, въ които по-рано съ били уста
новени. Други беха лишени отъ дадените имъ ниви, за да бъдатъ
облагодетелствувани нови „ земеделци ”, всредъ които имаше кон
трабандисти, разбойници, опиянени партизани и пр., закрити задъ
влаетьта. Имаше случаи хора на последната да налагатъ специални
данъци въ своя полза ; задължавани съ селяни да носятъ подаръци
при свадбите на подобни деребеи, и други произволи.
Водачите на тия нови „ земеделци ”, като Кемаловъ, имаха вли
яние въ върховете на управлението. Напримеръ, при арестуването
на редица македонски общественици въ България — извършено
възъ основа на наредба номеръ 4 на министерския съветъ •— спи
съка е приготовляванъ отъ Кемаловъ, съ помощьта на д-ръ Филипъ
Атанасовъ, който пъкъ се именуваше „ федералистъ ”.
Паницовци концентрираха дейностьта си най-вече въ Неврокопска околия, като настаниха свои хора тукъ-таме и въ другите
четири околии на окръга. Въ миналото, още отъ турския режимъ,
те имаха въ Неврокопско много противници, въ съ щ н ост ь големото мнозинство отъ населението. Не беха се простили съ лошите си
чувства къмъ тия противници.
Като се видеха силни съ подкрепата на влаетьта, извършиха
на 22 априлъ 1920 година убийството на Стоянъ Мълчанковъ, като
е пътувалъ между Неврокопъ и село Добринище, въ дефилето на
река Места. Той бе крупна фигура въ цёлия Серски революционенъ окръгъ отъ дълги години ; проявенъ като борецъ и просвети
тель, съ авторитетъ и фанатични привърженици въ множество села
на неколко околии.
Мълчанковъ е роденъ въ с. Скребатно, Неврокопско, презъ 1875
година. Още като ученикъ въ солунската българска гимназия влиза
въ революционната организация. Билъ е войвода и взелъ участие
въ възстанието презъ 1903 година съ голема чета въ Пиринския
край. Бивалъ е учитель въ неговата околия. Подозренъ отъ тур
ците, затворенъ е въ Солунъ и осъденъ на обесване. Присъдата
му е отменена на доживотенъ затворъ и е изпратенъ на заточение
въ островъ Родосъ. Презъ 1911 година е амнистиранъ и заминава
за България, където учителствува. Бурните години (1912-1918)
прекарва подъ оръжие срещу враговете. Следъ разбиването на
Турция се установява въ родния си край, а презъ 1918 година е избранъ за народенъ представитель въ българското Народно събрание.
Това убийство бе вече ясенъ сигналъ, че наново се запалватъ
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страстите, които въ Неврокопско жестоко се сблъскваха при тур
ския режимъ. Правителството на България се яви въ помощь на
една групичка безъ съдържание и безъ особена опора всредъ на
рода, рекламирайки се и по тоя начинъ като врагъ на започнатата
македонска освободителна борба.
Другарите на Паница се нахвърлиха срещу всички, които не
мислятъ като техъ, не слушатъ заповедите имъ, или симпатизиратъ на техните противници. И си позволиха големи изстъпления.
За примеръ посочваме „ подвига ” имъ въ село Корница, Невро
копско, извършенъ презъ пролетьта на 1922 година.
Въ селото пристига шайка отъ шесть-седемь души. Обграждатъ кжщата на дедо Лапанда (помакъ), който се изкачилъ на
покрива, за да се укрие. Групата влиза въ кжщата, а съпругата на
дедо Лапанда, виждайки лошите имъ намерения, започнала да вика
за помощь. Единъ отъ шайкаджиите изважда револверъ и я застрел
ва. По това време изъ улицата минава Мустафа Ибр. Аметовъ, съ
борина въ ржка. Нападателите му в-икатъ да спре, но той продължавалъ да си върви, безъ да ги разбере защо викатъ. Стрелятъ
по него и го раняватъ въ левото рамо. Той устгЪлъ да избега. На
края кжщата е била ограбена и групата си заминала. Подиръ не
колко дни идва анкета, но „ не установява нищо ”.
Другъ примеръ. Пакъ презъ 1922 г. въ домътъ на дедо Костадинъ, познатъ чорбаджия въ с. Баничанъ, Неврокопско, влизатъ
неколко души приближени на властите. Намушватъ го съ ножъ и
го заплашватъ, че ще бжде убитъ ако не даде парите. Заминали
си едва следъ като имъ далъ пари. На другия день се оплакалъ
въ околийското управление. Тамъ единъ отъ „големците” го за
питва какво е станало ; но дедо Костадинъ познава въ негово лице
едного отъ нападателите. Запитанъ дали не познава некого отъ
тези, които сж му взели парите, старецътъ отговаря : „ Като чели
единия беше ти ” ; следъ което билъ изгоненъ отъ канцеларията и
съ това въпроса се приключва.
Хората на властьта отидоха до тамъ, че да смазватъ отъ бой
граждани и селяни публично въ Неврокопъ, като свикваха насила
големъ брой хора да наблюдаватъ побоищата, та по този начинъ
да се внесе уплаха въ околията. Пребиваните лица беха сочени отъ
насилниците като съмишленици на македонското движение.
Предъ перспективата да бждатъ обектъ едновременно на час
тични разбойнишки нападения от страна на качаци, а и на тормози,
даже убийства отъ страна на тая група, взета подъ защита на
властите, мнозина въ Пиринска Македония, а на първо место въ
Неврокопско, замислиха сами да се отбраняватъ. Духовете беха
подтикнати къмъ борческа самозащита и отъ ехото на оная борба,
която бе започната противъ новите поробители на Македония. Не
бе тайна отдавна вече, че българското правителство е противникъ
на освободителната борба и желае да прави приятелство съ по
тисниците на Македония. Затова до голема степень закрилата, да
вана отъ властите на споменатите шайкаджии, бе изтълкувана ка
то изразъ на антимакедонския курсъ въ правителствената политика.
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Така поникватъ първитЯ нелегални четици въ Неврокопско.
Наскоро нелегаленъ става най-добриятъ приятель на убития Мълчанковъ, нЪкогашниятъ активенъ борецъ въ ВМРО, Стоянъ Филиповъ отъ с. Старчища, преселенъ въ Неврокопъ. И той е билъ осжжданъ, два пжти, на смърть презъ турския режимъ : бивалъ е неле
галенъ въ миналото. Ползуваше се съ завиденъ авторитетъ въ
Неврокопско. Начело на чета застана и Илия попъ Ивановъ, бившъ
учитель и деецъ въ революционната организация. Секретарь на че
тата му бе синътъ на покойния Стоянъ Мълчанковъ, Иванъ.
Въ Петричкия окржгъ се яви и окржжната чета на Алеко Василевъ. Той бе отъ Баракли-Джумая. Презъ августъ 1922 г. него
вата чета идва въ споменатото село Корница и престоява три дни.
Ц'Ьлото село съ ентусиазъмъ полага клетва за верность на ВМРО.
Такива явления се повтарятъ въ десетки села на окржга и съ нео
чаквана бързина всичкитЯ македонски околии подъ българска власть
сж организирани, като енергично се подематъ усилия за въоржжаването имъ.
На другия день, следъ като четата на Алеко напуска село Кор
ница, то е обградено отъ отрядъ на властьта и започватъ обиски.
Повикани сж no-изтъкнатите селяни : Мехмедъ Велишавовъ, кметъ;
Петъръ БЪлуховъ, ржководитель на местната организация ; Илия
Кюлевъ ; Мула Мехмедъ и други. Но всички те се прикрили. Тогава
е билъ заловенъ брата на Мехмедъ Велишавовъ, който заявилъ, че
Мехмедъ е при овците. Изпратили го да го повика, но докато напустналъ селото постоянно го били. Подиръ туй нанасятъ побой на
по-малкия братъ. Взиматъ насила отъ селяните деветнадесеть овци
и кози, изпичатъ ги и ги изяждатъ.
Подиръ туй задигатъ отъ домовете имъ две момичета — Фатма Тахимова, 18 годишна, и Ава Юсеинова Бабичка, 20 годишна.
Държатъ ги при себе си три дни въ гората, като ги обезчестяватъ
и непрестанно се гаврятъ съ техъ.
Сжщиятъ день е обрана кжщата на Иванъ Лазаровъ и жестоко
е битъ намерения тамъ Никола Бойчевъ. Отъ сандъка на баба
Мария Ив. Лазарова сж задигнати осемь турски лири.
Никаква анкета не е предприета отъ страна на по-висшите влас
ти и следъ този произволъ. Уверени, че ще господствуватъ съ де
сетилетия, те не се грижеха много за тия башибозушки проявления.
Както посочихъ въ началото на глава единадесета, презъ месецъ мартъ 1923 г. въ Чепинско и на Юндола се бе явила въоржжена група начело съ Тодоръ Паница. Заедно съ нея сж били
Стоянъ Мишевъ, Григоръ Циклевъ, Стойчо Чочковъ и още некол
цина отъ познатитё разбойници „федератисти ”.
Отрядътъ е изпратенъ отъ софийските казарми, кждето насърдчителна речь е държалъ министъръ Стояновъ. Формално за началникъ на тая експедиция минава избегалиятъ отъ Неврокопъ око
лийски началникъ К. п. Ивановъ, но фактически я ржководи Паница.
Въ Белово и околностите отрядътъ сжщо, както въ Чепинско,
е извършилъ обиски въ разни кжщи и е убилъ единъ кръчмарь.
Ако помакътъ не бе позналъ Ташко, въ оная снежна нощь на
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Юндола щЪха да ме посрещнатъ, значи, тъкмо тези, които добре
ме познаваха. Не мина единъ месецъ и отрядътъ имъ бе разбитъ
при с. Сатовча, Неврокопско, отъ милицията на ВМРО. Къмъ тридесеть и шесть души се предаватъ на гръцките гранични власти.
Между техъ сж К. п. Ивановъ и Г. Кемаловъ, братъ на станалия
известенъ Димитъръ Кемаловъ, единъ отъ така наричаната млада
гвардия около Стамболийски, т.е. кандидати за бждещи министри.
Стоянъ Мишевъ, Циклевъ и около петнадесеть души съ техъ
заминаватъ отъ Гърция при сръбските власти и се поставятъ на
пълно техно разположение. Отъ тоя моментъ те и официално ста
наха орждия на поробителите на Македония. Четирма души отъ
отряда се беха предали направо на сръбските гранични постове при
Струмишко Ново-село. Други сж били обезоржжени отъ българс
ките военни власти.
За да се види пълното участие на правителството въ органи
зирането и насочването на тая оранжевогвардейска ■
— разбойничес
ко ■
— федеративна експедиция, даваме въ приложение 34 показания
та на едного отъ нейните участници, както сж отпечатани въ спо
менатата вече книга „ Правителството на Стамболийски и македонс
кото освободително движение ”.
Въ приложение35 читательтъ ще разпознае, че предалите се на
гръцката власть бандити беха облечени въ български войнишки дре
хи, каквито носеше „ оранжевата гвардия ”. На тази снимка сж и
известните разбойници Мите Суджукаро (вториятъ правъ отъ лево
на десно) и Сене попъ Ивановъ (вториятъ седналъ отъ лево на
десно). Седналиятъ гологлавъ е гръцко военно лице. А за повече
осведомление на читателя, че властьта си е послужила съ обикновенни разбойници и въ Петричкия окржгъ, даваме показанията на
наказания Лако Ивановъ36.
Паница и този пжть бе успелъ да се отскубне и се прибра въ
София, за да се озове малко по-късно при сръбските власти въ
Царибродъ. Изключено бе вече той да може да създава грижи къмъ
Неврокопско ; могълъ би само да дращи около периферията на Пет
ричкия окржгъ. А и положението въ цела България ставаше понапрегнато. Властьта не можеше да съсредоточава мерките си все
въ тая посока, особено следъ неуспеха на Паницовите набеги и на
военните мерки, които искаше да приложи тамъ специалния правителственъ пълномощникъ майоръ Никифоровъ.

261

XVI. ВОЕННИЯТЪ ПРЕРВАТЬ НА 9 ЮНИЙ 1923 г.
И МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ
Превратътъ на 9 юний се извърши отъ офицерството. Това бе
въ сущность и най-подходящето средство, приложимо въ единъ и
сжщъ часъ изъ ц-Ьлата страна.
Къмъ специалните мотиви за офицерското недоволство опада
ха уволняванията на офицери отъ армията, наложени отъ договора
за миръ въ 1919 г., но приписвани отъ мнозина на Стамболийски,
безъ много и да се разсъждава. Така и много селяни — безъ да
размишляватъ по-дълбоко — възхваляваха Стамболийски за висо
ките цени, на които можаха да продаватъ тютюните си ; не вижда
ха, че българскиятъ тютюнъ се търсеше на добра цена тогава по
ради войната между Турция и Гърция, двете най-важни произво
дителки на хубави тютюни въ близкия изтокъ.
Сътрудниците на Стамболийски, обаче, даваха остри поводи за
възмущение, като оскърбяваха съвсемъ безпричинно офицерството.
За тия скорозрели оратори, неочаквано и за самите техъ озовали
се на високи места, войната бе загубена като-чели по вина на офи
церството. Въ своето увелечение те говореха иронично даже за из
търканите дрехи на офицерите, принудени да отидатъ въ sanaca.
Живъ е въ паметьта ми единъ случай, доста изразителенъ, за да
даде представа какъ подобни приказки засегаха сърдцето на всеки
що-годе родолюбивъ българинъ.
Азъ се криехъ — споменахъ вече — известно време въ центъра
на София. До мене имаха достжпъ само двама млади хора-неподозирани отъ никого, че сж мои куриери въ града. Единиятъ отъ техъ,
сега покойникъ, бе Стефчо Сребреновъ, синъ на познатия учитель
и общественъ работникъ Сребренъ попъ Петровъ, отъ Екши^Су,
Леринско. Бе енергиченъ и способенъ момъкъ. Стефчо и другаря му
идваха при мене — безъ да знаятъ единъ за другъ — въ различни
дни и всёки на определенъ часъ. Единъ день Стефчо се вмъкна въ
стаята ми неочаквано, въ съвсемъ неподходящо време. Бе запъхтенъ
и възбуденъ. Разказа ми набързо, че Крумъ Поповъ, по това време
кметъ или помощникъ-кметъ на София — не помня добре — държалъ
речь отъ балкона на хотелъ „ Панахъ ”, нападайки и оскърбявайки
българското офицерство, като се подигравалъ и съ изтърканите дрехи
на уволнените офицери. Младиятъ човекъ се бе почувствувалъ унизенъ като българинъ. Ни повече, ни по-малко, той поиска отъ мене
разрешение да изтича и веднага да тегли куршума на оратора. Това
можеше съ сигурность да извърши, защото бе чиновникъ въ общи
ната и познатите му около оратора членове на земеделската партия
лесно биха го пуснали до Попова ; наблизо до него стоелъ и преди
да дойде при мене. Разбира се, забранихъ му да мисли за подобна
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акция. Това не влизаше въ нашите задачи ; не бе въ съгласие съ
нарежданията на Централния Комитетъ, който единствено решава
подобни акции. Офицерството само можеше да защити честьта си.
Въпросната речь, произнесена отъ тъй близъкъ сътрудникъ на
Стамболийски, отъ единъ измежду по-младата негова гвардия, наши
роко бе коментирана изъ България и бе събудила чувства като у
Стефчо Сребреновъ.
Офицерството тогава бе изцяло срещу републиканските замисли
на Стамболийски, за които сжщо нашироко се говореше. То б^ и
срещу попълзновенията на Югославия, надаваща се чрезъ земедел
ската партия да държи конците на българската политика.
*
**
Планове, проекти за борба и сваляне на правителството сж об
мисляли мнозина, вейки споредъ вкуса и преценката си. Чувахъ отъ
приятели, че некой въ България се надевали и на външна намеса,
по дипломатически или другъ пжть. Не ми изглеждаше възможна,
а и не можехъ да разбера отъ кжде би дошла. Малцината обществе
ници, които своевременно се беха оттеглили въ чужбина, боейки се
да не бждатъ тормозени отъ полицията или нападнати по нейно вну
шение, не беха въ състояние да подготвятъ такава намеса. Единствениятъ имъ успехъ бе спасяването на собствените имъ глави.
Средствата за промена на положението требваше да се дирятъ въ
самата България.
Полковникъ Стоенчевъ, напримеръ, възлагаше надежди на орга
низирането по градове и села тайни бойни групи, така както ВМРО
бе организирала свои привърженици на места въ Кюстендилъ, Дупнишко и Чепинско.
■
— „ Щомъ македонски чети се появатъ въ софийските села,
укривани отъ революционна мрежа, — сметамъ, че правителството
е вече паднало ” ■
— казваше той. Но грешеше изцело. Подобна орга
низация бе практически неизводима, защото населението въ стара
България нема опита и навика за подобно нещо ; при това тайната
би била нарушавана на всека крачка, мрежата повече разкжсвана
отъ властите, отколкото изплитана. За подобно нещо е необходима
много дълга работа. Управляващата партия би прибегнала до такова
организиране на своите хора ; и резултата би билъ най-много една
безсистемна гражданска война, или безкрайно взаимно дебнене, безъ
да се дойде до решение. Дългото чакане, впрочемъ, можеше да раз
нищи и замисления воененъ превратъ.
Явявяха се и въ нашата среда проекти целящи разклащането или
даже събарянето на властьта. Некой отъ техъ беха и премного
смели ; имаше съображения да бждатъ изоставени.
Нощьта на 8 юний 1923 година прекарахъ буденъ, въ разговори
съ хазаите. Въ зори изчезна властьта, за която Стамболийски пред
виждаше четиридесеть-годишенъ животъ. София спокойно спеше.
Малцина сж чули няколкото изстрели, които се дадоха при превзе
мането на единъ полицейски участъкъ.
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Отидохъ въ дома на сестрата на Борисъ и Кръстьо Сарафовъ —
Злата — , кждето бе се скрилъ отъ няколко дни Занковъ. Събудихъ
го и му съобщихъ новината. Радостенъ и възбуденъ започна бързо
да се облича и заяви тържествено : „ Сега отивамъ да направя пър
вото свободно събрание . . . ” Наистина, следъ няколко минути излезна.
Научихъ, че свикалъ въ квартала Коньовица публично събрание, и
говорилъ противъ падналото правителство. Може би това бе първото
събрание отъ този родъ въ утрото на преврата, въ цела България.
Тогава ми стана още по-ясно, че добриятъ Занковъ е неизцЪримо
заразенъ отъ суетата на партизанските борби ; и че би била напраздна
илюзия да се очаква отъ него некаква положителна работа за Ма
кедония.
Очевидно Занковъ искаше „ да обере парсата ” въ полза на своята
партия и на себе си, съ огледъ на първите евентуални избори.
Чулъ бехъ, че въ петия полицейски участъкъ сж били задържани
некой македонци отъ провинцията ; не знаехъ точно кои. Бързо се
отправихъ нататъкъ. Предъ вратата на участъка видехъ неколцина,
които що току сж били освободени. За мое очудване между техъ
бе и Петъръ Бабамовъ, мой роднина, съвсемъ миренъ гражданинъ
на градъ Дупница. Не преди много дни полицията го домъкнала само
защото е билъ председатель на дружество „ Илиндень ” * въ тоя
градъ. Върнахме се заедно въ участъка за да ми покаже подземието,
въ което сж били наблъскани хора все така безразборно арестувани.
Въ това подземие не проникваше отъ нийде светлина. Отъ самия
подъ на участъка се подигаше капакъ ; това бе единствениятъ входъ.
Бабамовъ и случайните му съквартиранти считаха излизането си отъ
тази дупка като истинско възкресение.
Започваше единъ новъ периодъ въ историята на България, съ
известно отражение и върху развоя на македонския въпросъ.
Градътъ тържествуваше следъ успелия превратъ. Въ София азъ
видехъ радость, която ми напомняше дните отъ 1912 г. Възторже
ните викове не спираха ; улиците беха задръстени отъ ликуващъ народъ. Хората се поздравяваха съ „ Христосъ Възкресе ”, както некога въ освободената отъ турско иго Македония. Видехъ стари и
млади да налитатъ съ чадъри и бастуни върху арестувани министри
и чиновници, които войниците отбраняваха.
Въ сжщото време повечето отъ селяните въ България беха на
тоя день покрусени. Тия две, тъй резко противни едно на друго,
настроения — селото срещу града — беха очертани дълго преди
преврата. На лице бе пропасть, може би по-оласна за бждещето на
*
« Илиндень» бе легална организация на участниците въ революцион
ната борба срещу турския режимъ въ Македония, които отдавна се беха ус
тановили като емигранти въ България. Дружества « Илиндень» имаше на
много места ; а главното управително тело се намираше въ София, кждето
издаваше и свой печатенъ органъ. Този вестникъ смело се държа срещу
притеснителните мерки на българската полиция. Н а края властьта на Стам
болийски започна да преследва и тази легална организация, както и всички
останали сдружения на македонските емигранти, понеже симпатизираха на
водената въ поробеното отечество борба противъ режима на Белградъ и
Атина.
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България и народа ни, отколкото разделението на комунистите отъ
другите съсловия.
*
**
ВМРО нема участие за падането на Стамболийски отъ власть,
що се отнася до самия превратъ на 9 юний. Преди тая дата сборътъ
отъ всички ефекти на нейния отпоръ съставлява моралния й приносъ
къмъ подготовката на българската общественость срещу тая власть.
Но подготовката вършеха главно отрицателните дела на режима.
Логично е, че и средъ офицерството мнозина сж се въокуражавали
отъ нашата борба.
Безъ да е изтъкванъ отъ никого, действувалъ е подсъзнателно
и единъ другъ елементъ, за да станатъ по-решителни некой хора
отъ България. Това бе перспективата, че въ течение на по-дълга
борба, или при неуспешенъ опитъ за превратъ, застрашените или
желающите да водятъ нелегаленъ животъ, можеха да намерятъ
прибежище и поле за родолюбива дейность въ поробена Македония ;
или да се приютятъ полу-нелегално на българска територия средъ
народа около Родопите, Пиринъ, Беласица и Огражденъ.
*
**
Твърде разпространено бе тогава убеждението, че освенъ армия
та въ преврата иматъ активно участие още други два фактора
— ВМРО и Царь Борисъ. Чувалъ съмъ всевъзможни легенди ; раз
правяло се е даже, че едва ли не ВМРО и Царь Борисъ сж уговаряли
извършването на преврата. Касае се до смешни измислици на заинте
ресовани среди. Всичко, което азъ съмъ могълъ да узная по въпроса
за преврата, читательтъ ще го прочете по-надолу.
Въ България и правителствени среди сж очаквали, че ударъ за
свалянето на правителството ще дойде отстрана на ВМРО.
Доколкото съмъ слушалъ отъ деветоюнски деятели, Царь Борисъ
е идвалъ до решение да поиска оставката на правителството, като
се облегне на войската. Но скоро се разколебавалъ. Поради тия му
колебания си е далъ оставката, като неговъ адютантъ, полковникъ
Калфовъ.
Но най-меродавни участници въ заговора сж изказвали убежде
ние, че превратътъ не е станалъ безъ знанието на Царя *. По този
*
Когато армията е главниятъ факторъ при подобно събитие, естествено
е веЬки гражданинъ да се запитва какво може да е било поведението на
Царя. Фактически почти ц-Ьла България е убедена, че преврата не е миналъ
безъ знанието или участието на държавния глава. Едни — националистите
— които бЪха противъ падналия режимъ, не можеха да повЪрватъ, че Царя
ще бжде безучастенъ зритель предъ злинитЬ на тоя режимъ ; другите —
сторонницигЬ на Стамболийски — пъкъ не можеха да приематъ, че армията
ще върши превратъ безъ знанието на върховния й началникъ. Единъ отъ
твърде близките на Дамянъ Велчевъ и Кимонъ Георгиевъ, както и на други
организатори на офицерството тогава, познатиятъ звенарь Василъ Юруковъ
писа десетина години подиръ втората световна война, че двата преврата
(на 9 Юний 1923 г. и на 19 Май 1934 г.) сж успали само защото за тЬхъ е
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пунктъ азъ не мога да твърдя нищо, а посочвамъ само твърденията
на други. Александъръ Цанковъ, който на 9 юний 1923 г. стана министъръ-председатель, а до тогава е билъ въ постоянна връзка съ
военнитЪ-заговорници, е измежду доста изненаданите отъ два факта,
случили се въ деня на преврата *. Първиятъ фактъ е, че на тоя день
царь Борисъ, съ сестра си княгиня Евдокия, сж били на посещение
въ чифлика на Стамболийски при с. Славовица, Пазарджишко. Цан
ковъ и други отъ съзаклятието сж били въ голяма тревога, не знаейки
причините на тази царска визита ; мрачни предположения сж ги
завладели при мисъльта, че превратътъ може да стане когато заедно
се намиратъ Държавния глава и министъръ-председателя. Излезнало
би, че военниятъ ударъ е насоченъ и противъ Царя, ако той не го
удобри и не назначи новото правителство. На стъмване, обаче, раз
брали, че Царя е напусналъ чифлика и се успокоили.
Другиятъ фактъ е билъ дългото отсжтствие на полковникъ
Иванъ Вълковъ, ржководитель на преврата, отъ средата на хората,
които на другия день е требвало да заематъ министерските постове.
Те чакали събрани въ единъ домъ, замислени върху отсжствието
на Вълкова, който едва кжсно презъ нощьта пристигналъ. Заявилъ,
че билъ отишелъ до Пловдивъ за да провери още единъ пжть и
лично какво е положението на тамошния гарнизонъ. На това обяс
нение не всички присжтствуващи сж повервали, защото не е имало
оправдание да се отива дори до Пловдивъ сжщата вечерь, когато
войската изъ целата страна требва да върши преврата. Вълковъ и
безъ това дълго билъ протакалъ — твърдятъ деветоюнските деятели
— извършването на удара. Обяснението имъ е, че той е чакалъ да
получи изрично благословия отъ Царя ; всекога билъ повтарялъ, че
е далъ клетва на Царя и безъ негово знание нищо не ще върши.
Ал. Цанковъ и други сж били почти уверени, че Вълковъ презъ нощьта
е посетилъ Царь Борисъ въ Кричимъ, взелъ е съгласието му и е
пристигналъ въ София, за да пусне въ ходъ машината на преврата.
Г-нъ Цанковъ по следния начинъ се произнася върху този въпросъ :
« Генералъ Вълковъ билъ ли е наистина въ Кричимъ при Царь Борисъ
на 8 юний 1923 година, или това е мое предположение? Когато лигаритЬ —
зналъ и ги е желаелъ Царь Борисъ ; а третиятъ опитъ на Дамянъ Велчевъ
за превратъ не е успЪлъ, защото Царя е билъ противъ. Статията на ЮрукоЕа бЪ поместена въ списанието « Освобождение», издавано отъ емигранти
българи. Юруковъ изнася своето убеждение и прави нёкои умозаключения ;
но не е далъ конкретни доказателства. Спомени на участници тепърва ще
требва да доуяснятъ всичко по този въпросъ.
« Звено» бе единъ кржжокъ отъ интелектуалци, които имаха тоталитаристически идеи за управлението на държавата ; разбирането имъ по външната политика на България бе простовато и предателско : сближаване съ
Белградъ, като за Македония не се води никаква сметка. Тоя кржжокъ има
значително морално участие въ извеждането на преврата отъ 19 Май 1934 г.
*
По това Ал. Цанковъ два-три пжти ми е говорилъ въ Австрия следъ
края на втората световна война.
Чувалъ съмъ и отъ други, но и той ми изтъкваше, че Царь Борисъ е
настоявалъ да се постигне повече сплотеность между останалите политически
партии вънъ отъ комунистите. Цанковъ тълкуваше този фактъ като указание,
че царьтъ е обмислялъ кому да повери властьта при едно падане на зе
меделския режимъ.
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кабинета Пенчо Златевъ -Крумъ Колевъ ме интернираха на островъ Св.
Анастасия, съ менъ заедно беше и Кимонъ Реоргиевъ, по онова време, 192325-26 г., единъ отъ най-близкитЬ и доверени хора на Вълкова. Той ми
разказваше и ме увери, че Вълковъ, като началникъ на Картографическия
институтъ, е билъ връзка между Царь Борисъ и лигарите. Той — Вълковъ
— който б^ше муденъ и съ тесни хоризонти, не предприемаше нищо, не взи
маше никакво решение безъ да уведоми Царя и безъ да иска неговото
съгласие. По тал причина той именно бе, който по внушение на Двореца
замедляваше, за да не кажа саботираше преврата, който се отлага на неколко пжти. Затова и азъ твърдя, макаръ съ известна предпазливость, че
на 8 юний той е билъ въ Кричимъ за окончателното решение »37.

Давамъ саморъчните редове на г. Ал. Цанковъ. Азъ бехъ челъ
въ едно негово изложение * предположението му — може да се каже
убеждението му — , че Вълковъ е билъ при Царь Бориса. Но за по
точно осведомление го запитахъ и той ми отговори, както цитирамъ.
Не ми се случи да запитамъ специално никого отъ познатите ми
по-важни участници въ преврата относно държанието на царь Бо
рисъ въ ония дни. Обаче, много хора въ българското общество съ
убедени, че той е знаелъ за готвения превратъ. Презъ втората све
товна война имахъ възможность да чуя мнението на единъ запасенъ
български офицеръ.
Азъ и жена ми бехме отишли въ българската легация въ Загребъ,
където ни чакаше стария Димитъръ Ачковъ, пристигналъ отъ Бъл
гария. Разговаряйки съ него и пълномощния министъръ Йорданъ
Мечкаровъ, влезна въ стаята споменатия офицеръ. Въ разговора се
загатна нещо за събитията отъ 1923 г. Тогава той взе да ни раз
казва какво знаелъ около преврата, прибавяйки, че неговъ братъ или
братовчедъ билъ по онова време офицеръ и на служба въ двореца, и
отлично посветенъ въ конспирацията. По неговите думи, въ деня
преди преврата, царьтъ пристигналъ въ Славовица, заедно съ сестра
си княгиня Евдокия. Цельта на визитата била да се разбере дали
Стамболийски е подушилъ нещо за онова, което се готви. Царьтъ
обещалъ, че на другия день княгинята ще дойде на гости въ чифлика
на Стамболийски. По такъвъ начинъ се осигурявало Стамболийски
да бъде закованъ да стои въ селото за да причака княгинята, уверенъ,
че всичко въ страната се развива най-нормално. Повторямъ, това беха
думите на офицера, чието име съмъ забравилъ.
Разказътъ на офицера съвпада напълно съ чутото отъ Ал. Цан
ковъ, който въ Австрия следъ втората световна война ми е подчертавалъ, че Царя е знаелъ за преврата, но въ самия день на извършва
нето му се е скривалъ въ чифлика Врана, за да остави впечатление
на безучастность и да отхвърли всека отговорность отъ себе си.
Тепърва спомени на участници въ преврата следва да доосветлятъ разни моменти по неговото замисляне и провеждане, както и
точната му инспирация.
*
Ржкописътъ на още неиздадената книга « България въ бурно време»
отъ Ал. Цанковъ.
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*
**
Въ първите дни следъ преврата загина Стамболийски. Кой на
реди убийството му ? ВМРО не е сторила това. За нея преследването
на Стамболийски автоматически преставаше въ деня на преврата. Той
не бе въ състояние вече да създава на македонското движение онези
пречки, за които бе и предупреждаванъ отъ ВМРО. Затова тя отъ
момента, когато въ България положението се променяше, не се даже
интересуваше кжде е и какво прави Стамболийски. Въ нашите среди
се допускаше, че той сигурно ще бжде изправенъ предъ държавенъ
сждъ, ако бжде заловенъ.
Но странно е, че горниятъ въпросъ — кой нареди убийството на
Стамболийски — си задаватъ, и често съ тонъ на неудобрение, тъкмо
тия въ България, които най-много сж искали да изчезне Стамболий
ски и сж били най-радостни задето е изчезналъ. Техенъ прототипъ
е Димо Казасовъ, за когото споменахме, че преди преврата търсеше
усърдно нашите среди, за да имъ развива теория, че спасението на
България могло да дойде само чрезъ избиване на всички земеделски
министри. Но не само той бе на това гледище между българските
общественици. За решителна, безкомпромисна борба срещу властьта
беха всички, вънъ отъ земеделската партия, естествено. Безъ да си
служатъ съ маратовския речникъ на Казасова, насърдчения и апели
за смела борба отправяха къмъ македонците даже по-видни личности.
И въ самия день на преврата Казасовъ е показвалъ своята на
силническа природа, прикривана задъ социалистическа маска. Познатиятъ на българската общественость г. Ж оржъ Нурижанъ изнесе
въ вестникъ „Македонска Трибуна” единъ характеренъ моментъ.
Той придружилъ на 9 юний италиянския пълномощенъ министъръ,
който искалъ да поздрави новото правителство, събрано въ военното
министерство. Тамъ се получавали сведения отъ разни места въ
страната. Когато единъ офицеръ известилъ на новия министъръ
Казасовъ за некакво раздвижване на въоржжени селяни, привърже
ници на Стамболийски, и поискалъ съветъ какво да се прави, Каза
совъ наредилъ решително :
■
— Да се стреля на месо, !
Казасовъ може да се вземе като прототипъ и на онези подръжници или автори на преврата, които сж били колкото съгласни за
всеко кръвопролитие, толкова хитро сж се старали да си омиватъ
ржцете и да се представятъ невинни като гължби.
Подхвърлятъ, че македонската организация е убила Стамболий
ски. Но защо би го скривала, ако това е нейно дёло ? Тя открито
призна, напримеръ, че е заповедала убийството на Ал. Димитровъ,
както е известявала и за други крупни деяния, заповедани отъ нея.
Нали самъ Т. Александровъ заяви ■
— презъ месецъ януарий 1924 го
дина — предъ кореспондента на лондонския „ Таймсъ ”, че убийството
на Стамболийски не е дело на ВМРО ” ? *
*
Това изявление бе препечатано и отъ други чужди вестници.^ Намира
се напримеръ, и въ римския в-къ « Илъ Месаджеро» отъ 9 януарий 1962 г.
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Следъ тази ясна декларация на Александровъ, могълъ бихъ да
не прибавямъ нито една дума къмъ въпроса. Но понеже и следъ това
продължаваха, а и въ бждеще може да се появятъ заинтересовани
коментари, а даже и обикновени интриги все върху сжщата точка,
не смЪтамъ че сж излишни и осветленията, които прибавямъ.
Македонското движение се е борило срещу Стамболийски, изна
сяйки и причините за борбата. Покрай всичко друго — казахме вече — ,
властьта на Стамболийски изпрати чета въ поробена Македония, за
да бжде намеренъ и убитъ Тодоръ Александровъ. Тая власть подло
уби стария кочански войвода Симеонъ Клинчарски, миренъ житель
на градъ Кюстендилъ, следъ като бе посоченъ като посредникъ за
обяснения между ВМРО и българската власть, която сама бе поискала
да разговаря съ упълномощено лице. Властьта преди това бе поискала
съдействие отъ Т. Александровъ за укриване на държавно оржжие ;
но се е касаело до измама, за да може по-лесно да бжде арестуванъ
той и други македонски деятели. Има политически и национални осно
вания за борбата срещу Стамболийски, но тукъ се спирамъ бегло на
постжпки, чрезъ които неговата власть се домогва да отнеме личната
свобода и живота на Александрова и негови приятели. При тия опити
възможно бе Александровъ да загинеше. Но сжщо тъй обяснимо е,
че и Стамболийски можеше да падне.
Историческата истина е, че македонската организация не е да
вала нареждане Стамболийски да бжде убитъ при преврата, или следъ
него.
Една нейна въоржжена група се е мернала за два-три дни изъ
некой дупнишки села, въ граниченъ районъ на Македония, да при
бере малко оржжие отъ по-необуздани лица, близки на довчерашната
власть ; а друга чета отъ около двадесеть души се е отправила къмъ
Белово-Чепинско, за да послужи като събирателно ядро за добрите
наши приятели въ този край въ случай на напоръ къмъ Родопите и
Разложко. Носеха се слухове, че партийна земеделска милиция се
готвела за бой къмъ Пазарджийска околия и съседни области. Но
никой въ тая чета не е получавалъ отъ когото и да е нареждане да
търси или гони съборения министъръ-председатель.
Не бива да се очудваме, че мнозина деятели по преврата сж
побързали да си омиватъ ржцете относно своето участие и особено
въ връзка съ убийството на Стамболийски ; некой отиваха дори до
тамъ, че биха желали да не бждатъ сметани изобщо като противници
на Стамболийски. Най-лесно имъ се виждаше да прехвърлятъ върху
македонската организация отговорностьта за неговото убийство.
Имаше и други подобни случаи. Не беха ли, напримеръ, нарочно
хвърлени близо до границата на Македония труповете на генералите
Личевъ и Топалджиковъ, за да се получи впечатлението, че ги е убила
ВМРО, която въ сжщность съ техъ не е имала никакви търкания ?
А и за изборни маневри се е посегало върху името и интересите на
македонското движение. Ето единъ характеренъ примеръ. Хвърля се
бомба въ кжщата на единъ селянинъ въ крайграничното село Гър
лено, Кюстендилско, който е таенъ куриеръ на ВМРО. Той отсжствувалъ отъ кжщи, а семейството му по чудо се е спасило отъ смърть.
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Органите на властьта отъ Кюстендилъ на широко внушавали, че
злодеянието е извършено отъ „ дружбашите ” въ селото. Цельта е
постигната : настжпва уплаха между селяните поради тия слухове ;
а близки на ВМРО хора се явили тамъ да анкетиратъ случката, за
да се узнаятъ авторите и подбудителите на атентата. Нищо не узна
ли. При станалите наскоро избори мнозина отъ селото сж гласували
за Демократическия сговоръ, а не за селската партия. Не закъснехме
да установимъ, че бомбата е била хвърлена отъ органи на властьта,
за да се случи това, което се случи, т.е. да се стигне до страхъ и
гласуване за властьта.
Значи, нещо подобно за сметка на македонското движение се
върши отъ страна на некой и въ връзка съ убийството на Стамболий
ски, което е могло да бжде заповедано само отъ началника на военния
отрядъ въ оня край.
Началството на тоя отрядъ бе взело отъ домътъ на Стамболий
ски въ с. Славовица къмъ сто милиона лева, около които дълго се
носеха некрасиви слухове, свързани съ името на командира капи
танъ Харлаковъ. Ако тамъ заповедваха хора на ВМРО, те именно
биха взели сумата и веднага биха я внесли на българската държава,
или поне въ касата на освободителното движение.
Знае се, че Стамболийски е билъ заловенъ отъ кмета и секретарьбирника въ едно село на Пазарджишка околия.
Отъ деятели по преврата съмъ слушалъ, че е имало разправии
между полковникъ Славейко Василевъ, капитанъ Харлаковъ и военния
министъръ генералъ Вълковъ : накжде да бжде отправенъ пленения
Стамболийски, къмъ София или къмъ Пловдивъ. По този въпросъ
Алекс. Цанковъ пише съ дата 21 юний ■
— 12 юлий 1956 г. до мене :
« Това, което азъ зная и знаехъ и до сега по неговото убийство, е след
ното : Стамболийски, както знаете, биде заловенъ отъ капитанъ Харлаковъ.
Н а 10 или 11 юний Славейко Василевъ, окржженъ управитель въ Пловдивъ,
поисква отъ Харлакова да му се предаде Стамболийски лично нему. Харла
ковъ отказва и иска да му се даде писмена заповедь отъ Военния Ми
нистъръ, комуто по длъжность е подчиненъ. Генералъ Вълковъ по телефона
заповядва на Харлаковъ да го предаде. Харлаковъ е габровецъ, братъ на
известния на времето си социалисть Н. Ив. Харлаковъ, и на чурукъ дъска
не стжпва. При повторното явяване на Славейко Василевъ, той поисква отъ
последния да му удостовери съ специално писмо, че е получилъ отъ него
Стамболийски здравъ и читавъ. Такова писмо Славейко Василевъ е далъ на
Харлакова. Това бе единъ документъ, съ който последния се очистваше отъ
всекаква вина и подозрение. Отъ казаното следва да се заключи, че Стам
болийски не е убитъ отъ Харлакова, а отъ други. Отъ кого ? Загатката е
тукъ. Собствено ясно е, че той — Стамболийски — е убитъ отъ ония, на
които е предаденъ. Това е оная клика около Ив. Вълковъ, която презъ целото
време на моя режимъ чистеше България отъ « предатели» и « вредители».
Тая група беше въ Военното министерство ; видни представители или дейци
беха подполковникъ Порковъ, капитанъ Кочо Стояновъ, капитанъ Радевъ
и др. Това беха 7-8 души действующи и запасни офицери командвани отъ
генералъ Вълковъ ; той бе вдъхновяванъ и инспириранъ отъ най-близките
си сътрудници — Кимонъ Георгиевъ, Владимиръ Начевъ, артилерийскиятъ
капитанъ Никола Рачевъ и подполковникъ Дамянъ Велчевъ, по това време
началникъ на военното училище »38.

Въ приложение е даденъ оригинала на тия разяснения. Отъ техъ
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става ясно, че Стамболийски е предаденъ на Славейко Василевъ и
второ — че за всички по-важни дела г. Цанковъ счита еднакво
отговорни видните военни деятели отъ Лигата, а не само единъ или
двама.
По нататъкъ той казва :
« Убийството на Стамболийски въ дипломатическия свЪтъ направи голямо
впечатление, окачествено като престъпление. Затова то тр-Ьбаше да бжде
замаскирано и приписано другиму — на ВМРО, която б^ше въ остъръ конфликтъ съ дружбашкия режимъ, която ликвидира мин. Ал. Димитровъ и която
чрезъ атентатора Любеновъ направи пръвъ, но несполучливъ опитъ да го
накаже съ смърть...».

Очевидно, г. Цанковъ смесва името на анархиста Даскаловъ съ
нЪкакъвъ Любеновъ, непознатъ.
Заслужава да се отбележи, че никога — при изникналите въ
последствие раздори между генералъ Вълковъ и бившите му дру
гари Дамянъ Велчевъ, Кимонъ Георгиевъ и пр., не се чу споръ около
убийството на Стамболийски ; което показва, че наистина по този
въпросъ сж били на едно мнение всички те.
Но елементарната логика подсказва, че отговорни — ако става
дума за отговорность ■
— въ случая не сж офицерите, които сж действували по заповедь, а ония, които сж взимали най-важните решения
въ военната лига или задъ гърба й, но за нейна сметка. Некой отъ
техъ се показаха хора безъ установени, здрави идеи, поне що се
отнася до националните имъ разбирания. Беха срещу Белградъ и
правиха превратъ, политически насоченъ противъ него ; по-късно
пъкъ сръбски офицери — както ще видимъ — превеждаха Дамянъ
Велчева до границата, за да прави другъ превратъ, изгоденъ за
сръбската политика. Беха противъ комунистите и носятъ отговорностьта по избиването на маса бунтовници презъ септемврий 1923 г.
въ България ; а въ 1944 г. правиха пакъ превратъ, за да предадатъ
властьта въ ржцете на комунистическата партия.
Нека посочимъ сега свидетелството на комунистите. В-къ „ Отечественъ фронтъ ” излизащъ въ София, бр. 3135 отъ 30 септемврий
1954 г. помести известие подъ заглавие „ Въвъ Върховния сждъ на
републиката ”. Тамъ се изнасятъ данните на сжда, който е осждилъ
генералъ Вълковъ и редица офицери, и се говори за убийството на
Стамболийски. Посочва се кои сж дали нареждането за това убий
ство ; ВМРО въобще не се споменава.
Излизащиятъ сжщо въ София вестникъ „ Земеделско знаме ”,
бр. 3044 отъ 10 юний 1956 г. публикува, съ подписъ „ Доцентъ Йоно
Митевъ ”, статия подъ заглавие „ Злодейската разправа съ Александъръ Стамболийски ”. Авторътъ посочва официални документи, но
всеки ще прецени дали въ статията си не е допусналъ и свои украси
и притурки. Въ всеки случай, и въ тази статия не се приписва на
ВМРО убийството на пленения Стамболийски.
Заслужава да спомена, че въ софийския парламентъ сжщо се чу
обвинение върху авторите на преврата, означавани така често съ име
то звенари, че те сж отговорни по убийството на Стамболийски. Въ
вестникъ „ Народно ЗемледЬско Знаме ” се изнася, че при прере-
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канията на 12 ноемврий 1946 г., въ които взиматъ участие Никола
Петковъ, Сл. Пушкаровъ и други, опозицията открито хвърля тази
отговорность именно върху звенаритЬ, които бЪха въ управлението,
сега вече съюзници на комунистите. Между скоба Никола Петковъ
отбелязва — но на всеуслишание — , че е имало земеделски обществе
ници, които сж получавали пари отъ сръбския краль39. Читательтъ
може да види въ приложение снимка отъ казания вестникъ. И въ слу
чая виждаме, че никой въ Народното Събрание не е посочилъ отго
ворность на македонското движение, а става дума само за звенаритЬ,
което е и логично.
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XVII. ПРЕЦЕНКИ НА МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА
КОНФЛИКТА МУ СЪ КАБИНЕТА НА СТАМБОЛИЙСКИ
Кои беха подбудите на македонската организация за борба съ
тая българска власть е ясно. Те беха две : приятелската политика на
правителството опремо Белградъ, безъ да се води никаква сметка,
че Сърбия потиска и денационализирва народа ни въ Македония; и
следъ туй — гонидбите, предприети срещу нашето движение въ име
то на тая политика. Не е необходимо да се доказва, че нашата борба
въ случая бе изцЬло отбранителна. Българското правителство пре
дизвика борбата, то ни нападна.
Проф. Никола Милевъ писа презъ 1923 г. въ едно известно френ
ско списание :
« Македонскиятъ въпросъ съществува все още, както преди, и всеки
минаващъ день показва заплашителния му характеръ».
« Защо ? Защото той съществуваше въ миналото, независимо отъ бъл
гарската политика. Задцото, както Стамболийски каза въ изявленията си,
другъ пжть толкова несръчни, предъ журналистите въ Белградъ, презъ
време на посещението му презъ ноемврий 1922 г., ако България не мисли
вече за Македония, македонците винаги мислятъ за нея».
« Старата и банална история за нахлуванията на чети е още веднажъ
сюжетъ на оплакванията противъ България, и представителите на Сърбохървато-словенската държава, на Ромъния и Гърция направиха въ София,
презъ юний 1922 г., една обща постъпка. Правителството на г. Стамбо
лийски, неможейки да се надева да се поверва на лоялностьта му и да
намери разбирателство съ съседите си, взе за свидетель Обществото на
Народите. Спорътъ между България и нейните три съседки, които действуваха сговорно, бе доведенъ предъ Съвета на Обществото на Народите на
19 юлий въ Лондонъ. З а да бъдатъ установени фактите и отговорностите,
софийскиятъ кабинетъ поиска една анкета на самото место ; това негово
искане намери съпротивлението на противничките и Съвета, правейки разни
еволюции между двете тези, предъ които се намираше, посъветва двете
страни да намерять некакво споразумение, обявявайки се готовъ да интервенира, въ случай, че не успеятъ направо те да се споразумеятъ ».
« Усилията, направени да не се позволи анкета, беха най-доброто до
казателство за справедливостьта на българския протестъ» *.

Това бе най-правилната позиция, на която България требваше
да стои. Но тя бе напусната отъ правителството.
Напусната, забравена бе същ о и позицията за независима Маке
дония, която некога бе защищавана и отъ Българската Земледелска
Партия, а беше застъпена и въ официалното изявление на българска
та делегация при сключването на мира въ Парижъ презъ 1919 г. **
Като членъ на държавната делегация и Стамболийски бе солидаренъ
съ искането за независима Македония.
*
« La Revue C ontem poraine », Paris, N® 6 и 7 ОТЪ 1 юний и 1 Ю Л И Й 1923
година, статия подъ заглавие « Неспокойна Македония».
** « Забележки на българската делегация върху проекта на договора
за миръ», Парижъ-Ньойи, 19 септемврий 1919 г., стр. 33-34.
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ВМРО и всички легални македонски организации беха убедени,
че главната грижа на онези, които ръководеха българската земледЪлска партия въ описваната епоха, бё да заематъ и да задържатъ властьта въ България колкото е възможно по-дълго. Заради това беха
готови и да жертвуватъ всичко друго. Върху отрицателните общест
вени прояви следъ войната правителството изграждаше политичес
ките си планове.
Тия хора беха дошли на власть озлобени. Такива беха и най-видните между техъ, които беха прекарали времето на войната въ
Софийския затворъ. И — въ това е голёмото техно нещастие — мис
леха, че може държава да се управлява съ озлобление* . Още презъ
1919 г. въ вестникъ „ Земледелско Знаме ” Стамболийски заяви, че
грехътъ на България билъ въ пожертвуването на триста хиляди ней
ни синове заради „ пущинаците ” въ Македония.
Често се казваше всредъ техната среда, че те не били за „ шо
винизма ”, а били за братство съ другите народи. Македонското
движение много по-отдавна е заявявало, че е тъкмо противъ шовиниз
ма и за братство съ другите. Но то водеше сметка какъ другите се
отнасятъ къмъ насъ, какъ искатъ да ни правятъ сърби и гърци ;
докато Стамболийски и компания не се интересуваха отъ това.
Следъ 1918 г., както и въ 1893 г., македонските българи започ
наха на свой рискъ и по своя инициатива борбата си за освобождение.
Въ самата България пъкъ техната емиграция развиваше дейность
съобразно съ законите. Подобна легална деятелность македонските
българи развиваха и въ Америка; и тамъ те нападатъ Сърбия и Гър
ция заради варварските имъ и денационализаторски режими. Нито
Америка е взела мерки срещу тамошните македонски организации за
ради това; нито пъкъ Сърбия и Гърция смеятъ да протестиратъ предъ
американското правителство заради дейностьта на хората, които ис
катъ да иматъ свободно и независимо отечество, училища на свой
роденъ езикъ. А и ако сж протестирали, американското правител
ство сигурно достойно би имъ е отговорило.
Влаетьта посегна и върху легалните македонски сдружения въ
България. Не е позволено на никое българско правителство да бжде
повече приятель на друга народность или друга държава, отколкото
на собствените си братя, особено пъкъ да бжде повече приятель на
държавата, която е поробила българи. Допусне ли се обратното, то
ва ще значи, че окончателно е погребано българското духовно и национално единство.
Съ какво да се оправдае мисъльта за споразумение между Бълга
рия и Сърбия за преследване македонските борци на българска и
*
Точно такова признание, т.е., че съ страсти и озлобление сж. упра
влявали държавата, направи петнадесеть години по-късно градоначалникътъ
Прудкинъ. Предъ наши другари въ затвора — следъ сърбофилския превратъ
презъ 1934 г. — искрено изповЪдалъ, че и той на времето се е увлЪкълъ и
действувалъ безъ да обмисля добре постжпкитЪ си. Написалъ свои спомени
и е предлагалъ на нашигЬ другари да се погрижатъ за отпечатването имъ.
Въ този ржкописъ били посочени редица погрешни основни идеи въ уп
равлението на Стамболийски ; изредени били конкретно разни противозакония. По н-Ькакво недоразумение тия спомени не сж били отпечатани отъ
нашитЪ хора.
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сръбска територия? Това ни напомня за полската н1>когашна участь и
съглашението на Австрия и Русия презъ 1833 година •— да пропускать
презъ границите си войски за потушаване на полските революционни
протести, било на руска, било на австрийска територия. Но Русия и
Австрия беха поробители на Полша. Требваше ли България да се
поставя въ такова отношение спремо Македония ?
Проф. Милевъ писа въ цитираната вече статия следното за Нишкото споразумение :
« Българското и югославското правителства уговориха въ Нишъ една
конвенция за сигурность на границите имъ. Текстътъ на конвенцията не е
още публикуванъ. Знае се все пакъ, че тя постановява различни технически
мерки, които двете държави се задължаватъ да взематъ по отделно и сво
бодно по протежение на македонската граница съ цель да попречатъ на
онова, което се нарича четническо движение и което въ сжщность е дълбо
кото и сериозно вълнение на духовете въ Македония.
Нишкото споразумение не е, значи, едно политическо съглашение. То отбелезва, въ всеки случай, единъ значителенъ етапъ въ развоя на полити
ческите отношения между Сърбия и България следъ войната и едно ясно
сближение между Белградъ и София. Отъ това гледище то е двойно интересно...
Когато г. Стамболийски взе властьта въ 1919 г., той прокламира шумно
решението си да стигне бързо едно сближение съ Сърбия. Още отъ 1913 г,,
следъ катастрофалния договоръ въ Букурещъ, докато още той бе единъ агитаторъ безъ големъ престижъ, г. Стамболийски не се поколеба да се прок
ламира преди всичко югославянинъ, и едва следъ това българинъ. Следъ
поражението отъ 1918 г. станалъ вече министъръ-председатель, поверва, че
неговото югославско убеждение ще му осигури триумфъ на външната му по
литика.
. . . Не успевайки само съ своите средства да излезе на глава съ « комитаджиите», г. Пашичъ сметна, че едно споразумение съ България би
му дало моралните средства — въздействието върху духа на македонското
население — и материалното съдействие, необходими за успеха на неговата
политика. Нарастващата враждебность между македонската организация и
правителството на г. Стамболийски окуражаваше тези негови сметки. Г-нъ
Стамболийски отъ своя страна, не се отказваше отъ югославянската си идея
и, искайки да докаже на народа, че неговата външна политика даваше ре
зултати, взимаше разпореждания по вкуса на Белградъ. Въ Женева презъ
време на Сесията на Събранието на Обществото на Народите, той има съ г.
М. Нинчичъ, министъръ на външните работи на Югославия, единъ разговоръ,
въ който сж били очертани предварителните условия на визитата му въ
Белградъ. Отъ тази визита произлезе Конференцията въ Нишъ (1-27 мартъ
1923 година).
Недоволството .манифестирано отъ съотечествениците му, не му изглеж
даше отъ голема важность по отношение неговата идея, и желанието му да
зарегистрира единъ политически успехъ не преставаше да тормози духа му.
Той умножаваше югославските си манифестации».

А какъвъ е дългътъ на една българска власть, когато всредъ
македонското дело, или отвънъ биха се явили срещу него известни
смутители? Тя требва да помогне ■
— ако въобще се налага намесата
й — за примиряване или отстраняване на прегрешилите или смутителите. Въ никой случай тя не може да се поставя въ положението
на гръцката и сръбска пропаганда, за да създава нови Котевци, Лямевци и Бабунски*, както постжпи земеделското правителство. Ако не
*
Коте — известенъ отметникъ и разбойникъ въ Костурско ; Григоръ
Лямевъ и Ив. Бабунски — отметници въ услуга на сърбите. Многобройни
сж злините, нанесени отъ техъ на българщината въ Македония.
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бе то, словесните спорове средъ македонската емиграция подиръ
войната биха угаснали, както на времето улегнаха острите спорове
между българските емигранти въ Ромъния, когато Христо Ботевъ и
Любенъ Каравеловъ стоеха на два различни полюса. Ако не бе пра
вителството, отъ споменатата разбойническа група биха се откъснали
почти всичките й членове ; властьта ги тикна въ непростими прегре
шения, а сетне въ пропастьта на ренегатството. Ако не бе правител
ството, нито мисъль би минала въ главата на некого отъ ,, федератистите ” да започва въоржжена борба срещу ВМРО. То диреше подъ
дърво и камъкъ лица, готови да пречатъ на македонското дело.
Властниците въ София, во главе съ Стамболийски, се скриваха
по-късно задъ некакъвъ „блокъ” на опозиционните партии въ Бъл
гария, съ които македонското движение било въ съюзъ; скриваха
се и задъ заплашителните писма на Александрова, за да оправдаватъ
известни свои стжпки. Но, повтаряме, немаше нито „ блокъ ”, нито
заплашителни писма, когато те започнаха да плетатъ планове срещу
живота на Тодора и срещу евентуално появяване на ВМРО.
Македонското движение е убедено, че чрезъ Александъръ Ди
митровъ българското правителство бе поело ангажиментъ да уни
щожи македонското дело, да потиска македонската кауза. Коста То
доровъ, всеизвестниятъ международенъ шпионинъ, бе другарь на
Стамболийски отъ затвора, неговъ привърженикъ и пълномощенъ
министъръ; оправдано е да му се верва поне когато говори за работи,
отнасящи се до Стамболийски, Ал. Димитровъ и земеделската партия.
Въ своята автобиография, озаглавена „ Балканъ Файербряндъ ”, из
дадена въ Америка, Коста Тодоровъ изрично казва, че при посещени
ето си въ Белградъ министъръ Александъръ Димитровъ е обещалъ
на Пашичъ да унищожава македонското дело*.
Македонските печатни издания открито обвиняваха тогавашното
българско управление, че е тръгнало по гайдата на Белградъ. Убеди
телни опровержения не се дадоха...
Доколкото отъ правителствена страна се твърдеше, че македон
ското движение се набърквало въ българските държавни и партийни
работи, отбелезваме, че и това обвинение дойде малко по-късно, т. е.
следъ като властьта си бе намислила да пречи на македонската кау
за. Но фактически и не е имало набъркване на македонските органи
зации, а обратно •— въ техното създаване и идейность, противъ техното сжществувание се набърка правителството.
Въ разговори съ некой земеделски водачи по-късно установихъ,
че те съвсемъ не сж споделяли тези необосновани критики
срещу македонското движение. Така, напримеръ, бившия министъръ
на просветата отъ кабинета на Стамболийски, Стоянъ Омарчевски,
развиваше убеденъ предъ менъ тезата, че македонското движение
требва да се интересува и да се набърква въ много отъ работите на
свободна България; и че едно пасивно държание отъ наша страна би
означавало отбягване да се изпълни единъ дългъ спремо нацията ни.
*
C hicago —
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Редица примери даваше самъ Омарчевски, при които едно наше набъркване е повелително необходимо. Въ сжщия духъ ми е говорилъ мла
дия земеделски водачъ Стефанъ Цановъ. А и Димитъръ Гичевъ из
тъкваше, че македонското движение не може съвсемъ да се дезинтересира отъ това, което става въ България. Сжщо тъй е мислилъ,
както сж ме уверявали приятели, и Вергилъ Димовъ.
Азъ б-Ьхъ презъ три-четири години свидетель на развилата се
борба. Нито въ единъ моментъ и нито въ най-малъкъ размЪръ не
установихъ некой македонецъ да се е интересувалъ отъ борбата сре
щу властьта на партийна база. Съ нито едно лице отъ многобройните
ни съчувственици отъ стара България не разменихъ дума за нечия
партийна победа и интереси. Средъ многото мои познати между ма
кедонската емиграция, млади и стари, никой не е говорилъ за друго,
освенъ за състоянието на македонското дело, за изгледите на маке
донската освободителна кауза, за положението въ поробена Македо
ния.
Обратно, намесата въ македонското дело отъ страна на тези,
които безосновно го обвиняваха, бе неоспорима, даже доста груба.
Една намеса представляваше и споменатото създаване на партийни
македонски придатъци ■
— като земеделската дружба на Александъръ
Пановъ и комунистическата македонска група на Хаджи Димовъ. Тия
опити означаваха агитация за вмъкване на македонската кауза и
емиграцията въ партийните състезания на България. Както вече ка
захме, това означаваше отплесване на македонската енергия, сред
ства и внимание въ посоки съвършенно чужди на каузата на Маке
дония.
Отъ друга страна съ тази намеса, изразена въ гонидби срещу
македонци и освободителното дело, България (доколкото правител
ството може да се отъждествява съ нея) иде да покаже, че македонскиятъ въпросъ не е никакъ български, т.е. нема връзка съ чувст
вата и интересите на българщината, а напротивъ — че това е въпросъ,
отъ който България иска да се освободи; съ една дума иска да го
види погребанъ.
При подобно положение приятелите на България въ чужбина ще
се стесняватъ и постепенно ще се откажатъ да подкрепватъ какви
то и да е евентуални справедливи искания на България въ полза на
македонската българщина въ бждеще.
Чрезъ тези гонидби срещу македонците печелятъ сърбите, но
не само предъ чуждия светъ. т е се стараятъ да представятъ на по
робения нашъ народъ, че на България не требва да възлага никакви
надежди. Но и вънъ отъ агитацията на поробителя, доста покруса се
създава за духътъ на потиснатите македонски българи предъ самата
картина на хроническите гонидби, на които сж изложени емигран
тите, а успоредно съ това и целото македонско движение, откъмъ
България.
И друга лоша страна иматъ тези пречки и гонидби. Чрезъ техъ
България като-чели изтъква предъ света, че корените на македон
ското движение се намиратъ на нейна територия. Известни противомакедонски фактори въ София, които сж се напжвали „ докрай да
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унищожатъ македонското дело ” забравятъ, че тъкмо България би
била държана отговорна следъ туй за всичко, което въ Македония
става ■
— ако наистина нашите поробители биха успали да убедятъ
света, че действително отъ България зависело да има или да н£ма
отпоръ срещу техния тираниченъ режимъ.
Не еднажъ е признато отъ некой членове на земледЪлската пар
тия, че македонското движение имъ пречело за сближението съ Югос
лавия, и затова го преследвали. Тукъ въпросътъ требва да се пос
тави така : отъ кжде на кжде вие ще гоните македонското движение
и ще газите конституцията на България, позволяваща легални орга
низации, каквито македонците иматъ дори въ далечна Америка ?
Очевидно е, че вие предприемате нападение, понеже сте си наумили
да се сближавате съ Белградъ. А ние и при този случай сме въ от
брана, при това твърде легитимна, вънъ отъ това, че тя е оправда
на и отъ българската национална история, достойнство и интереси.
Щомъ вие заради сближение така безразсждно постжпвате съ
македонската кауза и просто не се интересувате отъ сждбата на ед
на трета отъ българщината, логично е, че заради „ сближението ”
може да опропастите и България. Чудно е, ако сте очаквали да не се
появи отпоръ срещу вашата политика, и срамно щеше да бжде ако
не би се появилъ.
Стамболийски обичаше, както споменава и Милевъ, да се про
виква, че билъ югославянинъ. Въ нашата епоха има и други селски
водачи ■
— хърватските напримЪръ ■
— , които сжщо понекога коле
бливо заявяваха, че сж югославяни. Но всичките имъ борби сж за
запазване и укрепване на хърватските национални позиции предъ
налитанията на Белградъ. Те допринасяха за освобождението на
южните славяни отъ сръбския яремъ. Стамболийски допринасяше за
затягането на този яремъ, макаръ подписа му да стоеше подъ единъ
мемоаръ отъ името на България, съ който въ 1919 г. се искаше независимостьта на Македония.
Основната грешка на Стамболийски бе, че не търсеше връзка съ
народите въ Югославия. Въ сжщность, групировки съ истински
коренъ всредъ народа беха всредъ южните славяни предимно хър
ватската Селска партия, българската Земледелска партия и Македонс
ката Революционна Организация; никой като последната не е ималъ
на Балканите селянията съ себе си, а и другите съсловия. Ако се по
диреха допирни точки между тия три фактора, сигурно можеше да
бждатъ направени полезни за балканските народи стжпки. Но Стам
болийски се оказа отъ една страна противникъ на македонското дело,
а отъ друга приятель на сръбската кралска камарила, която потиска
ше народите въ Югославия.
Не бе нуждна голема проницателность, за да се разбере отъ
всекиго, че Белградъ имаше нужда отъ „ сближение съ България ”,
за да въздействува и чрезъ това за заякчаване на авторитета си
върху потиснатите народности. Въ споменатата статия на проф. Н.
Милевъ е дадена следната преценка за тогавашните сближенски
опити :
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« Разбира се, и други причини сж работили за това сближаване. Първо
вътрешната криза, която държи тричленното кралство въ едно хабещо нер
вите напрежение. Когато сръбските патриоти отъ Белградъ отхвърляха гор
до предлаганията на София, те не скриваха ни най-малко своите планове ;
те казваха открито на българите : « Почакайте 15-тина години да свършиме
съ хърватите ; следъ това ще видите». Н о да я свършатъ съ хърватите
изглеждаше все по-невъзможно. Хърватско бе застанало здраво въ една
непреклонна съпротива противъ централизаторската политика на Белградъ;
Радичъ е абсорбиралъ всиките други партии и е довелъ влиянието си далечъ
отвъдъ границите на неговата родина. Тогава, въ сръбската столица почна
да се говори за ампутация, и българите й се видеха по-малко лоши отъ
преди ».

Съ думата ампутация Пашичъ често заплашваше хърватите въ
смисъль, че щЪлъ да откъсне и остави на собствената имъ сждба
хърватските области; но той имаше предвидъ цЪла Босна и часть
отъ Далмация, може би и целия Сремъ, да си задържи за „ велика
Сърбия ”.
За удоволствие на кралската камарила бе изпратенъ Коста То
доровъ да представлява България въ Белградъ. И тъкмо чрезъ него
българскиятъ Земледелски съюзъ е направилъ опитъ за съгласуване
идеи, евентуално и постжпки, съ хърватската Селска партия. Но как
во е излезнало ? Сръбскиятъ краль е билъ уведоменъ въ подробности
за водените разговори, за изказаните мнения и намерения. Докладвалъ му е Коста Тодоровъ. Съ възмущение ми говори по това инж.
Кошутичъ, зета на Стйепанъ Радичъ. Както е известно, Кошутичъ
е единъ измежду първенците на Селската хърватска партия. Той на
право наричаше Коста Тодоровъ сръбски шпионинъ.
Щ о се отнася до създаване на голема Югославия съ участие въ
нея и на България, мога да кажа, че мнозинството отъ по-познатите
хора на земеделската партия сж се изказвали за самостоятелность
на България. Споменатите вече Стоянъ Омарчевски и Ст. Цановъ
изрично сж подържали предъ менъ, че искатъ да сжществува незави
сима българска държава. Приемаха приятелство съ Югославия, но
като се води сметка и за свободата на поробените българи; въ ни
кой случай не приемаха България да се слее съ Югославия, да се
самозаличи. Убедени беха, че тъкмо краля въ Белградъ най-много се
бои отъ голема и истинска Югославия.
Ако този въпросъ спокойно, безъ партийни и други насилия, при
пълна свобода на разясняване, се постави предъ българските селяни,
по мое убеждение, големото мнозинство ще се произнесе така както
говореха Омарчевски и Цановъ. Мои другари сж ми известявали, че
въ сжщия смисълъ сж се произнасяли предъ техъ и други земеделски
водачи.
Нито временни, а още по-малко некакви трайни ползи не получи
правителството чрезъ външната си политика, добила югославянски
цветъ. Тя бе и доста неустановена. Стамболийски направи некакво
застжпничество за правата на малцинствата, при едно международно
събрание въ Генуа. Въ други моменти такова държание бе проявено
въ Женева и Лондонъ. Презъ летото на 1922 г. — както посочихме
преди малко — предъ Съвета на Обществото на Народите бе пои-
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скана отъ българска страна анкета, която да установи състава на
македонските чети и причината на техното сжществуване.
Но щомъ сърбите се намръщеха, дигнеха малко шумъ, тая поли
тика променяше линията си. Стамболийски въ Белградъ нападна
македонците като бунтовници. Въ Нишъ неговото правителство води
преговори по начинъ като-чели България е виновна за четническото
движение. Тамъ сж били изоставени аргументите, които логично се
изнесоха предъ Обществото на Народите. Не е било споменато бъл
гарското име на славянското население въ Македония ; сръбските де
легати заявяватъ, че въпросътъ за колонизацията на Македония билъ
домашенъ въпросъ на Сърбия; а българските делегати — които сж
били главно плахи дипломатизирани офицери ■
— , от една страна не
сж имали подходящи инструкции, а отъ друга не посмели на своя
глава да заявятъ, че и отпорътъ на македонското население срещу
робството е домашна работа на Сърбия; разбира се нито дума не сж
казали, напримеръ, за затворените български черкви и училища отъ
страна на сръбските власти.
Стамболийски се бе заканилъ да натовари македонците отъ Бъл
гария въ вагони и ги изпрати въ Македония. Сърбите го хвалиха за
това. Но и тогава не бе поискалъ никакви гаранции за българското
национално развитие въ тая страна. Требвало би тукъ да си спомнимъ за некогашната политика на Стефанъ Стамболовъ спрямо Тур
ция ; той й обещаваше приятелството на България, но винаги изтръг
ваше отъ султана по единъ новъ бератъ за назначаването на бъл
гарски митрополитъ изъ македонските епархии; а българското учебно
дело въ Македония изобщо не бе спъвано отъ турскитё власти.
Приятелите на Стамболийски казватъ, че той щелъ да осигури
автономията на Тракия и български излазъ на беломорския брегъ.
Българската делегация при конференцията въ Лозана е формулирала
подобно искане. Но сръбската делегация подкрепи Гърция противъ ис
кането на България. Когато се е опитвалъ да издействува отъ Гър
ция да приеме връщането на бежанците, пакъ може да се е надёвалъ на некаква помощь отъ страна на Белградъ. Но и по този въп
росъ Гърция не е устояла на даденото обещание. А Югославия нито
зжбъ е обелила въ полза на България. Обратно, тя съ мълчание и по
ложително съ задоволство е наблюдавала всички преследвания, на кои
то българщината бе изложена въ Гърция. Винаги когато Стамболий
ски се опитваше да използува угодничеството си къмъ Сърбия, за да
получи нещо отъ Гърция, излизаше тъкмо обратното ■
— сърбите си
нареждаха некой въпроси съ Гърция, която се подплаши отъ развеващия се въ ржката на Стамболийски байракъ за сръбско-българско
сближение. Това бе втора услуга за Белградъ. Първата бе самата
борба противъ македонците.
Правителството уверяваше, че въ Нишъ не е било уговаряно да
бждатъ арестувани македонските легални деятели, да се спратъ вест
ниците на емиграцията и да се разтури Илинденската организация.
Но фактъ е, че тези акции беха извършени въ София, тези акции
беха добре дошли за Сърбия, а пакостни за българщината. Не полу
чавайки никакви успехи за България, Стамболийски обяви открито
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война на македонското движение. Искаше да се хареса на трите съ
седни държави, да представи, че той е добре съ техъ. И това да мине
за неговъ....усп^хъ.
Но даже едно българско правителство да бе получило никакви
успехи, не може да бъде оправдана неговата борба срещу македонс
кото дело, ако македонската кауза стои все още неуредена. Поли
тиката на Стамболийски •— ако я приемемъ за държавна, въ никой
случай не е национална, а си остава противо-национална. Казахме, че
и като държавна тя бе слаба, не донесе ползи, и не можеше да до
несе.
Курсътъ на Стамболийски бе срещналъ неудобрение въ самия
земледёлски съюзъ. Вънъ отъ първенците на тази партия, които ве
че споменахме, критически сж се отнасяли спремо авантюристическите похвати и други нейни влиятелни членове; те имаха доста раз
лично отношение и спремо македонския въпросъ, което не се съгла
сува съ разбиранията на Стамболийски.
Съ течение на времето сигурно ще се нояватъ все повече обек
тивни техни преценки. Не е съвсемъ излишно да цитираме тукъ ду
мите на Д. Мацанкиевъ, който винаги се е представялъ за веренъ
привърженикъ на тая партия. Въ издаваното въ Ню-Йоркъ списание
„ Български земеделец
той пише : „ Както всеки човекъ и Ал.
Стамболийски не е билъ безпогрешенъ. Поелъ кормилото на управ
лението въ една бурна епоха на национална покруса отъ две не
щастни войни, той не е могълъ, очевидно, да бжде чуждъ на увле
ченията, особено при нашите политически нрави.... ”. Въ сжщата
статия изреждайки некой отъ политическите убийства въ България
следъ освобождението й, не е премълчалъ и убийствата на по-горе
споменатите Михайлъ Такевъ и Александъръ Грековъ, очевидно
оежждайки ги.
Независимо отъ желанията на неговите по-корави последова
тели, Стамболийски не може да бжде посоченъ като водачъ на Бълга
рия, а още по-малко на българщината. Той си остава само партиенъ
водачъ; и доколкото се е проявилъ като водачъ съсловенъ, това е
само неговъ минусъ. Има и съвсемъ обективни причини, за да не мо
же той да заеме средъ българите едно место като Радичъ между
хърватите. България отдавна, преди той да излезне на сцената, бъ
вече свободна и напредваща държава, докато борбата на Радичъ е
за освобождението на хърватската нация отъ чуждо господство и
създаване, въ края на краищата, хърватска държава. Трудно е да се
докаже, че при едно по-дълго управление на Стамболийски, то би отбелезало повече напредъкъ — въ която и да е посока — , отколкото се
постигна до 1912 г.; а дотогава управлението бе водено отъ старите
партии, отричани изцяло отъ Стамболийски. Не би било обективно,
обаче, да се отрича всичко, което Стамболийски извърши; той про
веде и некой полезни за България закони. Липсвала му е подготовка
за ролята, която му се падна да играе.
Още отъ началото стана достояние, че Стамболийски се въоду* Брой 3, май 1956 г., стр. 2.
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шевлява отъ две основни идеи •— югославизъмъ и републиканство. Но
единъ убеденъ сторонникъ на югославизма не би мо-гълъ да бжде дру
го освенъ борецъ за равноправие и самоопределение на народностите.
Не видехме, докато бе начело на управлението, да подкрепва морално — ако не и политически — хърватската Селска Партия въ борбата
й за равноправие на хърватския народъ.
Стамболийски не можа да догледа, че сръбскиятъ краль и шови
нистите около него се боеха отъ голема Югославия до Черно-море,
защото тя би ги помела, специално би хвъркнала монархията въ Бел
градъ, а не само тази въ София.
Чудно е какъ той си правеше илюзии, че такава Югославия ще
създава тъкмо съ сръбския краль и камарилата му.
Кральтъ желаеше само да командува въ България; а чрезъ това
пъкъ — нека повторимъ — да имттонира и да се налага надъ онези
вжтрешни сили въ Югославия, които искаха да я видятъ поставена
на идеални начала, съ истинско равноправие между народите.
Освенъ две-три случайно казани фрази, като комплиментъ
за македонските българи, той никога не се застжпи ефикасно за
правата имъ, изцело потжпкани отъ Белградъ и Атина, въпреки наличностьта на договори въ полза на националните малцинства. Вмес
то една системна и постоянна защита, македонските българи въ не
гово лице срещнаха отпоръ, вражество, пречки въ всичките имъ ос
вободителни начинания. Заканите му публично, че щелъ да натовари
македонците, намиращи се въ България, на вагони и да ги предаде на
сърбите, не подобаватъ за който и да е обикновенъ гражданинъ, ка
мо ли за министъръ-председатель на България. Следвало би тукъ да
се постави въпросъ : като изгонеше, съ вагони или пеша, македон
ците и отъ пиринския край, дали би подарилъ и целата тази македонс
ка область на Сърбия? Всички такива заявления на Стамболийски
приличаха на кръчмарски приказки.
Ако приемемъ, че е билъ убеденъ републиканецъ, явно бе, че по
тоя въпросъ е действувалъ безсистемно, нецелесъобразно, създавайки
само недоволство срещу себе си, безъ да услужва на убеждението си.
Къмъ общите причини за недоволство на интелигенцията и гра
да спада цела серия отъ несполучливи стжпки, отъ бруталности на
управлението, а и пораженството, което засегаше духа на много бъл
гари, и което земедёлски водачи издигаха като-чели въ своя рели
гия. Най-маловажни за техъ, изглежда, беха националните въпроси.
Отправяйки заплашвания на лево и на десно, Стамболийски за
силваше оня смутъ, който характеризирва времето на неговото управ
ление, и неизбежно подхранваше конспирациите противъ подобна
власть.
Британската енциклопедия съ право казва : « И збори тЬ на 28 мартъ
1920 година дадоха на земедЪлцит-Ь абсолютно мнозинство и Стамбо
лийски, като премиеръ на единъ земледЬлски кабинетъ, отвори една
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кампания срещу буржуазията, която по своитЬ методи напълно прили
чаше на тази на рускитЬ болшевики . . . »*.

Но даже и единъ Коста Тодоровъ не се решава да защити на
пълно режима на Стамболийски. Въ една своя статия** той писа, въ
връзка съ нападенията при Долни Джбникъ :
« Въ гЪзи събития изпъкна единъ отъ основнит-Ь недостатъци на
режима : липсата на правно чувство. И нЬщо повече. Режимътъ не е
затвърдилъ единъ опредЪленъ пъть въ своето държание, т.е. дали той
остава абсолютно законенъ или е революционенъ. Т ази неопред-Ьленость
характеризира повечето негови постъпки . . . ».

Много требва да се съжалява, че се наложи борбата между ма
кедонското освободително движение и властьта на Стамболийски. Бъл
гарщината нищо не печелеше отъ тая борба, а имаха полза Белградъ
и Атина, на които се искаше македонскиятъ въпросъ да бжде зави
наги изоставенъ.
Ако бе истински югославянинъ, т. е. съ правилно разбиране за
интересите на всеки измежду южните славянски народи, Стамбо
лийски следваше да брани правата на всички техъ. Еднажъ свободни и
господари у дома си, тия народи по своя воля би требвало да решатъ
кой политически пжть ще хванатъ. Всичко, което се явява срещу то
ва основно право, би било за техъ само насилие.
Требва да се признае, че други български правителства следъ
Стамболийски отидоха много по-далече отъ него. Трагикомичното е,
че такава унизителна политика възприеха тъкмо мнозина отъ ония,
които иматъ най-важното участие при организирането на военния превратъ отъ 9 юний 1923 г. и беха наредили убийството на Стамболий
ски. Ако той би стоялъ здраво на гледище, че правата на македонс
ките българи требва да бждатъ признати, сигурно би намерилъ
съчувствието на много отъ техъ ; а и броя на противниците му въ
самата България щеше да бжде по-малъкъ. Впрочемъ, ВМРО не ед
нажъ е заявявала, че ако се признаятъ правата на народа ни, рево
люционната деятелность ще бжде спрена. На Белградъ, обаче, — как
то и на Атина — се искаше македонскиятъ въпросъ да бжде погребанъ.
1 •
Централниятъ Комитетъ на ВМРО бе далъ своята преценка за
становището на Стамболийски още когато се водеше борба. Въ тия
страници азъ прибавихъ некой подробности бидейки уверенъ, че отъ
известни страни може да се пише изопачено и защото сметамъ, че
като се даватъ по-пълни картини за вредните и безсмислени борби
между българи, повече може да се надёваме въ бждеще да се избегватъ подобни конфликти.
* « E N C Y C L O P /E D IA B R IT A N N IC A »
The University of Chicago Encyclopaedia B ritannica Inc. C hicago
(Томъ 4 - стр. 364, кол. I I - България).

1944.

** « Биография знаменитихъ люди », Белградъ ; печатано « У задружной
штампарии», 1937 г. — Статия отъ К. Тодоровъ — « Стамболийски ».
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Безъ съмнение, най-важни сж за македонското движение поли
тическите мотиви на борбата, които вече споменахме. Но не е въз
можна при такива конфликти да се отминать леко и методите, които
се прилагать въ старанието да се уязви противника. Кавалерското от
ношение всекога е знакъ и на морално достойнство, ако не и на пре
възходство. Въ съзнанието на македонските по-отговорни деятели
отъ онова време тежко заседнаха особено три постжпки на земледелската власть. Първо, Т. Александровъ бе излъганъ отъ министръ
Ал. Димитровъ и следъ това бе арестуванъ. Второ, убитъ бе най^подло стариятъ войвода Симеонъ Клинчарски, установенъ като миренъ
житель на гр. Кюстендилъ; убийството бе извършено следъ като <—
по желание на властите — бе поискано да се посочи доверено на
македонското движение лице, за да се разговаря съ него относно пре
махването на настжпилите въ кюстендилския край безредия; органите
на властьта, по заповедь отгоре, отнеха живота на упълномощения
отъ Т. Александровъ старецъ. Трето, вместо да ги арестува заради
извършените разбойничества, властьта взе на своя служба и насочи
противъ македонското дело една група доказани престжпници; следъ
това ги наеърдчи къмъ явно предателство, като нёкои даже направо
изпрати на сръбска служба, за да унищожаватъ здрави и будни бъл
гари въ Македония*. Тези три постжпки поставиха предъ очите на
македонските борци въ много лоша светлина морала на лицата, кои
то беха фактори въ земледелското управление. А тъкмо съ тези
именно деяния — т. е. по инициатива на земледелската власть •— за
почна упоритата борба между нея и македонското движение.
ВМРО — дълж а това да подчертая дебело — въ никой случай не
е била противъ селския български народъ. Македонското движение е
било всекога съ дълбоки корени тъкмо всредъ селяните, въ Маке
дония, може би както никое друго движение на Балканите.
Много години изминаха отъ въпросната борба. До тоя моментъ
не се появиха факти и доводи, които да променятъ преценката на
нашето движение за политиката на Стамболийски.

* За тия престжпници се говори въ глава осма и девета.
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XVIII. СЛЕДЪ ПРЕВРАТА ВЪ БЪЛГАРИЯ

Белградъ изгуби на девети юний 1923 г. важна своя карта въ
балканската си, по-точно въ империалистическата си политика. Ста
рателно ще работи въ бждеще, за да си я възвърне. Оветозаръ Прибичевичъ, водачътъ на пречанскитЬ сърби, заяви въ Скупщината, че
е билъ пропуснатъ твърде удобенъ моментъ даже за военна намеса въ
България. Ако той, който по-късно се показа критически и опозиционно настроенъ срещу краль Александъръ, е съжалявалъ за пропуснатия
случай да бж датъ насочени сръбски войски срещу София, разбираемо
е колко уязвени сж били отъ преврата онези белградски кржгове, чия
то политика застави и самия Прибичевичъ съ години да бжде емигрантъ въ чужбина и тамъ да умре, следъ като бе написалъ зани
мателна книга срещу диктатурата на краля. Сръбскиятъ генераленъ
щабъ, който даваше всякога тонъ на белградската политика, оче
видно бе много засегнатъ отъ този неуспехъ въ България. Изчезва
ше не само удобната за този щабъ власть въ София, но бе изчезналъ
фактически и човекътъ, който й даваше духовенъ сокъ, за да потрае
тя по-дълго и се закрепи по-дълбоко. Този сокъ разяждаше съпро
тивителната сила на българския духъ, размекваше специално мисъльта
за отпоръ срещу Сърбия. А това бе, което интересуваше споменатиятъ щабъ повече отъ всичко друго на Балканите.
Белградъ, а и неговите приятелски държави, не сториха нищо
особено срещу новата българска власть. Тоя ф актъ доказваше колко
безосновни беха страховете на некой българи, че Югославия щ ела
да окупира България поради много по-незначителни поводи, като
напримеръ станало сражение съ чета, или хвърляне на некоя бомба
далече на югославска територия.
***
За разлика отъ случая съ Стамболийски, ВМРО не бе опрела
диренето на Райко Даскаловъ, срещу когото е имало присжда отъ
Централния й комитетъ. Той се намираше въ чужбина и, като упоритъ
противникъ на македонското освободително движение, считало се е,
че при новото положение ■
— следъ преврата въ България ■
— ще раз
вива дейность отъ полза за поробителя на Македония, така както бе
почналъ още въ България като заместникъ на Ал. Димитровъ.
На 26 августъ 1923 г. Даскаловъ бе застрелянъ въ Прага отъ
Йорданъ Цицонковъ, двадесеть и две годишенъ щипянинъ. Както
Централниятъ Комитетъ на ВМРО изнесе въ окржжно номеръ 631
отъ 15 ноемврий с.г., присждата е била издадена възъ основа на
Правилника на ВМРО, като посочва Даскалова за организаторъ на
банди съ цель да избиватъ членове на организацията ; послужилъ
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си е съ българската администрация, за да преследва македонското
движение, като сж били лишени отъ животъ невинни македонци и пр.
Изпълнительтъ на присждата бе заловенъ отъ чехословашката
полиция подъ име Атанасъ Николовъ и така сжденъ. Делото се гледа
на 13 ноемврий 1923 г. въ Прага, въ присжтствие на журналисти
отъ много страни — Франция, Англия, Холандия, Германия, Балка
ните и пр. Защитникъ на подсждимия бе д-ръ Янъ Ренеръ, познатъ
адвокатъ и общественикъ, родомъ отъ Ухтерски Бродъ.
Въ следващите подробности читательтъ ще долови до каква
степень тогавашното чешко правителство е подкрепяло агресивната
и поробителска политика на Белградъ въ Македония.
С ж дътъ не е допусналъ да се яватъ посочените отъ защитата
свидетели : проф. Милюковъ, известенъ руски ученъ и държавникъ ;
българските общественици и партийни водачи Ал. Малиновъ, С.С.
Бобчевъ, д-ръ Ст. Даневъ ; чехскиятъ проф. Нидерле ; английскиятъ
генералъ Томсонъ, бившъ министъръ, и общественика Н. Брайлсфордъ ; чехътъ проф. Мърквичка, *— за да дадатъ сведения върху
македонското движение.
О тъ сждебните заседатели — седемь жени и петима мжже —
осемь души гласуваха за невинностьта на Цицонковъ и той бе оправданъ, независимо отъ искането на прокурора да бжде осжденъ на
смърть. Чрезъ сждебните заседатели чехскиятъ народъ каза думата
си по съвесть. Но политическите ржководители на Чехословакия на
несоха срамъ на себе си и на правосждието си, тъй като подъ натискъ
на Белградъ анулираха решението на сжда, а създадоха вторъ про
цесъ въ гр. Таборъ. Вместо да бжде изпроводенъ вънъ отъ гра
ниците на Чехословакия, Цицонковъ бе хвърленъ наново въ затвора
и требваше да чака близо една година докато почне новото разглеж
дане на делото.
Сърбия бе заповедала на целата си преса да протестира противъ
освобождаването на подсждимия. Шовинистическиятъ вестникъ „ Вре
ме ” писа на 14 ноемврий 1923 г. :
« Пражкиятъ съдъ съ тази присъда признава едно чудно право на То
доръ Александровъ надъ живота на противника на сегашния български ре
жимъ. Означава ли тя още и това — понеже чрезъ съ да е заговорила и народната симпатия — че Чехословашко храни особени симпатии къмъ македонствуващия режимъ на г. Цанковъ ? Това би означавало неприязненость
къмъ нашата държава, която никога не ще може да има добъръ съседъ и
приятель една България на Тодоръ Александровъ ».

Въ всеки случай, портпарола на сръбския шовинизъмъ признава,
че народната симпатия въ Чехословакия въ тоя случай е била за
македонското освободително дело и противъ робството въ Македония,
подържано отъ Белградъ. Признава сжщо тъй, че сърбската столица
желае да диктува на Прага какви присжди тамъ требва да ое из
давать, както и кои български правителства да се зачитатъ или
отричатъ.
Сръбскиятъ женски съю зъ отправи протестъ и го адресира до
чешките жени въ лицето на г-ца Алиса, дъщеря на г. Масарикъ,
председателя на чехословашката република. Белградъ направи и ди
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пломатически постжпки, въ отговоръ на които г. Янъ Шеба, пълномощенъ министъръ на Чехословакия въ Белградъ, увери Нинчича,
югославския министъръ на външните работи, че присъдата е обжал
вана и обвинаемиятъ ще бъде сжденъ втори пжть. Д епутатътъ въ
чешката камара Дубински въ интерпелация се обяви противъ пражката
присжда и като главенъ свой аргументъ посочи факта, че въ Югосла
вия (по-точно Сърбия) присждата предизвикала гн^въ . . .
Тодоръ Александровъ отправи писмо до г. Масарикъ, въ което
се казваше между другото :
« Ако е въпросъ да се задоволи жестокостьта и отмъстителностьта на
югославската легация въ Прага, най-добре би било подсъдимия да се из
прати въ БЪлградъ, за да бъде изгоренъ на клада. Въ всЪки случай, това
би било по-логично, отколкото да се терзае подсъдимия отъ чехословашките
власти по заповЪдь на една чужда, макаръ и съюзническа легация».

Гледаното на 22 октомврий 1924 г. второ дело въ Таборъ не
изнесе нови факти по виновностьта на Цицонкова, но сждиитЪ и но
вите заседатели — 11 мжже и една жена — очевидно взеха предвидъ
писанията на сръбската преса, че оправданието на Цицонкова би
отслабило приятелските връзки между Чехословакия и Сърбия. Този
сждъ отдаваше повече внимание на лъжливите бърщолевения на
некакъвъ сръбски комита, доведенъ за свидетель — осведомитель
върху Македония, безъ да я познава —, отколкото на редицата авто
ритетни свидетели на защитата, повечето отъ които беха изпратили
писмено показанията си относно ВМРО, нейната освободителна задача,
нейната дисциплина, идеализъмъ и пр. Между тези свидетели фигури
раха имената на Ш арлъ Риве, познатъ френски журналистъ ; бъл
гарските политически лидери д-ръ Ст. Даневъ, Ал. Малиновъ, проф.
Ф аденхехтъ; професорите отъ софийския университетъ Йорданъ
Ивановъ, Г. Кацаровъ ; руския журналистъ П етъръ Рисъ ; проф. П.
Милюковъ ; българския общественикъ Илия Бобчевъ ; проф. Мърквичка, който между другото изнесе и това, че доайенътъ на чуждестран
ните дипломатически представители въ София е билъ заявилъ на
правителството на Стамболийски — когато въ българската столица
нахлуха оранжевите гвардейци (въ дните когато Кюстендилъ бе
превзетъ отъ македонските чети — Бел. наша) — че ще напуснатъ
страната ако тия гвардейци не излезнатъ отъ града, а продълж аватъ
да вилнеятъ. Свидетельтъ Лукашъ, сжщо чехъ, е далъ показания за
режима на Стамболийски и за македонското дело. А публицистътъ
Вл. Сисъ, пакъ чехъ, е далъ подробни сведения за българщината въ
Македония, както и за освободителното й движение. Намиращиятъ
се въ залата сръбски комита е нарекълъ тоя свидетель подкупенъ ;
а г. Сисъ изразилъ очудването си, че въ сжда е повиканъ сръбски
комита.
Обовъ и Неделко Атанасовъ, съпартизани на Райко Даскаловъ,
сж се нахвърлили съ хули противъ македонското дело, като свиде
тели по процеса. А самиятъ обвиняемъ заявилъ, че нема да отговаря
на въпросите, тъй като е билъ вече освободенъ.
Таборскиятъ сж дъ определи за Цицонкова двадесеть години
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затворъ. За да се схване гго-ясно доколко именно политиката на
Белградъ е наложила тази присжда, достатъчно е да се прочете
следния откъслекъ отъ речьта на прокурора, когато той говори за
ВМРО :
« Тази организация има за цель откъсването на българската часть отъ
Сърбия ; а тукъ му е местото, въ надвечерието на 28 октомврий, нашия великъ
праздникъ на народното освобождение, да си уяснимъ обратната страна на
присждата, която требва да бжде произнесена. Оправдаемъ ли обикновенъ
убиецъ — обидено е общото чувство, семейството на убития ; оправдаемъ ли
го поради политически мотиви — покрай това се удобряватъ и политичес
ките тенденции на убиеца. Ние, които сме благодарни за своята свобода сжщо
така и на сръбските юнаци, бихме ли удобрили тенденциите, на македонс
ките терористи, които искатъ да имъ измъкнатъ това, което по право имъ
принадлежи ? Само една мисъль за това ни принуждава да бждемъ крайно
загрижени, да не наранимъ нашите братя на най-чувствителното место, и да
не турнемъ на челото си Каиновия знакъ на изменника».

Другъ по-силенъ аргументъ прокурорътъ не е ималъ. Въ негово
лице ние не можемъ да виждаме самостоятеленъ чешки патриотъ, а
единъ политически слуга на Белградъ.
Съ право защитникътъ д-ръ Ренеръ заявява, че « това, което стана следъ
първата освободителна присжда, е въ противоречие съ основните принципи
на сжда и съ нашата конституция».

Той добавя :
« Позволението, което се даде да се възобнови процеса, изненада целото
правно-мислеще общество и е единствено, изключително явление, защото се
отнася за присжда, произнесена отъ сждебни заседатели ».

Гражданскиятъ ищецъ г. Странски, който горещо се застжпваше
за новото разглеждане на далото въ Таборъ, б е казалъ въ своята
пледоария :
« Политиката требва да се остави на страна, тя не е работа на сждебните заседатели, които требва да решаватъ за виновностьта на подсждимия,
която е безсъмненна ».

А подиръ процеса сжщиятъ г. Ярославъ Странски пише въ
вестникъ „ Лидове Н овине” (30 октомврий 1924 г.) така :
« Въ политическо отношение присждата на Пражкия сждь бе чешка санк
ция на македонското твърдение, че Македония, изкупена чрезъ Куманово съ
реки отъ сръбска кръвь отъ турско иго, и запазена съ нови реки отъ кръвь
при Добро-поле въ надвечерието на нашето освобождение и не безъ добри
последици за него, не принадлежи на Сърбия, и че убийството е освободително
дело. Общественото мнение въ Югославия — а немаме другъ съюзникъ въ
света ! — отговори съ буря отъ протести...» .

Значи, тъкмо г. Странски застжпва гледището, че по полити
чески причини требва да се решава, да се издава присждата, което
и стана въ Таборъ. А колкото до туй, че Македония била принадлеже
ла на Сърбия, г. Странски приказва просто безсрамни работи. Но и г.
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Бенешъ бЪше на неговото мнение. И той подържаше, че ,, заради една
Македония ” немало защо да се разваля „ приятелството ” между
сърби и българи. Чудна чешка (ако това е изобщо мнението на всички
чехи, както г. Странски иска да изкара) политика ■
— съ чужди земи
да се плаща хонораръ за сръбско-чешкото приятелство.
Когато при първия процесъ Цицонковъ б"Ь освободенъ, Централниятъ Комитетъ на ВМРО, съ окржжно № 631 отъ 15 ноемврий
1923 г., изрази публично своята благодарность и похвала къмъ чехо
словашкия независимъ сждъ. Самиятъ Цицонковъ б1> отличенъ съ
спецпална значка отъ ВМРО и свидетелство № 138 отъ 18 септемврий с.г.
Но подиръ своеволния арестъ на Цицонковъ, обявенъ за невиненъ
и освободенъ въ Прага, издадено 6 Ъ на 30 с.м. окржжно № 640, което
имъ следното съдържание :
« Углавниятъ пражки сждъ разгледа на 13 Ноемврий делото противъ
убиеца на Райко Даскаловъ, предишенъ министъръ на вжтрешнитЬ работи
въ кабинета Стамболийски, и до падането на последния, министъръ на Бъл
гария въ Прага.
Убиеца, Атанасъ Николовъ, активенъ членъ на ВМРО, бе действувалъ
по неумолима заповедь на Централния Комитетъ на Организацията. Това бе
категорично установено отъ отбраната. Бе сжщо установено, че Райко Даска
ловъ, въ качеството си на министъръ на вжтрешните работи на България,
бе се оказалъ виновенъ въ престжпни действия спрямо ВМРО, организирайки
убийства и експедиции срещу шефовете и привържениците й. Споредъ устава
на организацията такива престжпления се наказватъ съ смъртно наказание.
Атанасъ Николовъ бе натоваренъ да го изпълни, на местото кждето намери
виновния. Той го намери въ Прага и тамъ изпелни заповедьта, която бе
получилъ.
Пражкиятъ процесъ изтъкна сжщо насилията и най-разните видове
престжпления на сръбския режимъ въ Македония. Денационализирането, съ
което се явно презира договора за покровителството на малцинствата, коруп
цията на чиновниците, убийствата, извършвани отъ бандити, официално въоржжени и действуващи подъ протекцията на властьта, всичко това убеди сждиите въ невинностьта на обвиняемия. Атанасъ Николовъ бе признать за не
виненъ на 14 ноемврий съ 8 гласа срещу 4.
Делото и вердикта беха сходни съ тези на убиеца на Есадъ Паша,
провъзгласенъ невиненъ отъ едно френско жури, и на арменеца, който уби
въ Берлинъ големия визиръ Талаатъ Паша и който бе сжщо обявенъ за
невиненъ отъ углавния берлински сждъ, и освободенъ. Най-сетне, почти ед
новременно съ процеса Цицонковъ, въ Лозана се разглеждаше процеса Конради, който завърши съ освобождаването на убиеца и съучастника му.
Но освобождаването на Николовъ представляваше отъ една страна кос
вено осжждане на режима, на който Райко Даскаловъ беше единъ отъ ти
пичните представители, и отъ друга страна на сръбския режимъ въ Македо
ния. То провокира, веднага щомъ се узна за него, въ белградската преса
една буйна кампания срещу Чехословакия. Органите на Пашичъ писаха, че
съглашението между Югославия и Чехословакия е въ опасность. Агентите на
сръбското правителство въ Прага се размърдаха. Легацията на Сърбо-хърватословенското кралство се намеси въ аферата. Подплашена, чехската преса ата
кува отъ своя страна вердикта. Натиска спремо правосждието бе големъ
и прокурорътъ, който не бе формулиралъ никакво възражение при четенето
на вердикта, съ който се даваше освобождаването, два дена по-късно поиска
ревизия. Атанасъ Николовъ бе арестуванъ когато беха вече привършени фор
малностите за екстернирането му, и наново изпратенъ въ затворъ.
Апелътъ на отбраната бе отхвърленъ отъ касационния сждъ и освобо
дения ще бжде наново сжденъ.

289

Централниятъ Комитетъ на ВМРО настоятелно декларира, че убиеца на
Райко Даскаловъ, Атанасъ Николовъ, който бе принуденъ да разгласи ис
тинското си име, за да сложи край на известни клевети, е активенъ членъ на
организацията, и че той е действувалъ по нейна заповедь. Организацията
протестира най-енергично предъ общественото мнение на всички културни на
роди противъ решението, което анулирва едно дело вече разгледано, и дъл
боко съжалява, че правосъдието на една държава, която скоро придоби независимостьта си, се е превило предъ повелята на политиката. Тя същевре
менно декларира, че, каквато и да бъде участьта на Николовъ-Цицонковъ,
сръбскиятъ режимъ въ Македония бе вече съденъ и осъденъ отъ народната
съвесть на Чехословакия.
Тя изтъква още, че моралното насилие, вследствие което Николовъ бе
принуденъ да разкрие името си, бе причина за незаслужени страдания на
семейството му, живущо въ Щипъ, Македония, и че отговорностьта за това
пада върху чехолословашкото правителство и върху средите, които, подчи
нявайки се на внушения на политика външна, упражниха върху чехословаш
кото правосъдие единъ натискъ несъвместимъ съ чувството за правдивость и
съ приниципите на правото.
Евентуалното осъждане на Николовъ-Цицонковъ ще бъде единъ полити
чески фактъ, но никакъ въпросъ на правосъдие. Правосъдието каза вече
своята дума. А затворътъ не представлява нищо за тези, които съ посветили
живота си за единъ идеалъ на правосъдие, на миръ и прогресъ, какъвто е
този, който трепти въ душата на Македония.
Въ името на този идеалъ Македония жертвува най-смелите си синове.
Тя е понасяла и понася едно мъченичество, каквото историята на потиснатите
народи редко е регистрирала. Решена повече отъ всекога да постигне своите
права, съответни на безсмъртните принципи за свобода, които подтикнаха
къмъ независимъ животъ толкова млади държави, тя декларира, че нема
да престане борбата докато не бъде респектирала нейната индивидуалность и докато формулата на Гладстонъ, « Македония на македонците», не
се е превърнала въ балканска действителность ».

На 25 януарий 1926 година Цицонковъ б1> намЪренъ обЪсенъ въ
килията му. Прие се, че това е било самоубийство1. Но тази трагедия
е обвита съ мистерия, независимо, че Цицонковъ е заявилъ еднажъ
невъзможностьта му да стои съ години въ затвора. Единъ Богъ знае
дали нЪкои други не сж побързали да го лиювидиратъ за удоволствие
на сърбитЪ, имайки предвидъ това по-раншно негово заявление.
Съ право въ книгата „ Трит-fe дЪла ” * следнитЪ думи идватъ
като заключение на разказа върху този процесъ :
« Не е славянинъ онзи, който потиска брата славянинъ, — беше казалъ
на славянския конгресъ въ София презъ 1910 година Крамаржъ ; а въ него
вата освободена родина требваше да се докажатъ думите му. Македония носи
въ сърдцето си тежко огорчение и скръбь отъ властьта въ родината на Кра
маржъ, въ която подло бе осъденъ и умъртвенъ Иорданъ Цицонковъ ».

Покойниятъ идеалистъ 6 Ъ синъ на бедни родители, каквито бЪха
и почти всичкитЪ му другари, избягали заедно съ него отъ родния си
градъ поради жестокия сръбски режимъ.
*
**
АвторигЬ на преврата не намериха програма, която да излекува
*
Въ тая книга съ описани трите процеса : въ Милано по наказването
на П. Чаулевъ ; въ Виена — на Т. Паница ; въ Чехия — на Р- Даскаловъ.
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тъкмо тая голяма рана — психологическата раздала между селото и
града, тъй фатално създадена отъ Стамболийски и другарите му.
Не само това. Не мина много време и опасного партийно раз
дробление въ страната, което не е оправдано отъ никакви демократи
чески изисквания, започна да се засилва прекалено, противно на здравия
разумъ, на държавните и даже на националните интереси ; то мо
жеше да подхранва само апетитите и шансовете на хора съ дикта
торски тенденции.
Националниятъ погледъ върху българските проблеми, който уж ъ
требваше да се избистри за редица политици и политиканти на пре
врата отъ 9 юний, постепенно започна наново да се замъглява.
Пониква и едно ново явление : офицери, чието живо участие въ
съзаклятието мнозина обясняваха съ антирепубликанските имъ чув
ства, започнаха да се очертаватъ като републиканци и то (въ тоя
пунктъ е именно интересното !) — опрени некакъ на Белградъ, кж 
дето господствуваше единъ монархъ мразенъ отъ огромното мнозин
ство на народа.
Но понеже тукъ не разглеждаме развитието на българския общественъ животъ въ последвалите неколко години, връщаме се къмъ
предмета на настоящите страници, т.е. къмъ факти отъ първите
седмици и месеци следъ преврата.
Министерскиятъ кабинетъ въ България следъ преврата е съставенъ споредъ усмотрението на военната лига и приближени на нея
общественици, безпартийни и членове на дотогавашните партии. Ма
кедонското движение нема участие въ този въпросъ. Говорено е, че
Янко Стоенчевъ, по-младъ братъ на споменатиятъ вече запасенъ пол
ковникъ Стоенчевъ, билъ представитель на ВМРО въ кабинета. Лековерни хора или напълно неосведомени сж приписвали на Янко по
добно качество. Поводъ сж взимали отъ туй, че презъ време на пър
вата световна война той е билъ чиновникъ въ Дирекцията за стопански
грижи и обществена предвидливость, на която директоръ е билъ гене
ралъ Ал. Протогеровъ. Други сж се повлиявали отъ факта, че по-стариятъ Стоенчевъ тукъ-таме е изнасялъ своите връзки съ македонски
т е деятели въ София и приятелството си отъ младини съ Протогеровъ.
Поводъ на погрешни заключения е билъ и ф актътъ, че и въ адвокат
ската кантора на Янко Стоенчевъ ■
— както и на други м еста ■
—
пристигаха понякога писма отъ Тодоръ Александровъ, а отъ тамъ
внимателно се отправяха до адресите имъ. Преди да се укрия и азъ
съмъ оставялъ тамъ писма. Тая кантора бе единъ отъ нашите
пунктове за подобни услуги, каквито и Янко съ готовность вършеше.
Той бе измежду ония цивилни лица въ столицата, които енергично
ширеха опозиционенъ духъ и се стараеха да бж датъ въ по-интимна
връзка съ запасни и действующи офицери. Б е измежду по-познатите
деятели на Демократическата партия. Поради старите връзки на брата
му съ некогашни македонски четници и войводи, а и поради занася
ните при него писма, некой го считаха за големъ приятель на ВМРО.
Но и той обичаше да минава за такъвъ. Видехъ веднажъ какъ около
него се навърташе стария войвода Михаилъ Странджата съ още
двама свои другари, когато Янко излизаше отъ публично опозиционно
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събрание. Тия хора оставяха впечатление, че сж негова охрана.
Странджата на младини е бивалъ нелегаленъ върховистъ и другарь
на Протогеровъ.
Казаното по-горе изчерпва дейностьта на Янко Стоенчевъ, по
ради която той мина като „ македонствующъ ”. Но Тодоръ Алексан
дровъ и ония македонски дейци, които имаха фактически въ ржка
делото, нито сж помислювали да изпращатъ човекъ на ВМРО въ
българския министерски кабинетъ. Не е изключено некой деветоюнски деятели да сж искали чрезъ приемането на Янко за министъръ
да внушатъ на партиите и на други среди въ България, че „ македонствующите ” сж представени въ кабинета, т.е., че съ политиката
на правителството е солидарно — или даже еднакво отговор но за
нея, и македонското движение.
Чуха се тогава мнения за вмъкване въ кабинета близко до нашето
движение лице ; и настойчиво се изтъкваше името на професоръ Ни
кола Милевъ, за министъръ на външните работи. Но преди още
Александровъ да се противопостави, самъ Милевъ решително бе отхвърлилъ тая мисълъ. Той бе безкористенъ родолюбецъ и уменъ
човёкъ. Разяснилъ бе това, което и Александровъ каза, а именно ■—
че участието на нашъ представитель въ кабинета, или изобщо на лице,
което може да бжде сметнато като такъвъ, не носи никаква полза
на македонското движение, а е вредно и за България ; тъй като на
първо место Белградъ ще иска отъ подобни факти да постройва
обвинения, че ,, комитаджиите ” сж взели властьта въ България, та
така да оправдава неприятности, които би искалъ да изникнатъ за
новото българско управление.
Професоръ Никола Милевъ бе станалъ главенъ редакторъ на
вестникъ „ С л о в о ” следъ като първия му редакторъ Грековъ бе
убитъ. Перото на Милевъ будеше възхищение у всички и бе наистина
р едъ къ капиталъ на българския общественъ животъ.
За Милева некой казватъ, че самъ билъ пожелалъ да става
министъръ. Така, тридесеть години следъ неговата смърть четохме
въ емигрантските издания статии отъ г. Никола Антоновъ, български
дипломатъ, такова твърдение. Даже като бе опроверганъ отъ органа
на македонската емиграция въ Америка, той пакъ прокарваше въ
писанията си за сметка на Милева такива твърдения. Следователно
уместно е да дадемъ тукъ свидетелството на самия министъръпредседатель отъ онази епоха, г. Ал. Цанковъ, по въпроса. Той казва :
« Милевъ не ми се е самопредлагалъ за министъръ на Външните Работи.
Това би било подъ неговото достойнство на ученъ и общественикъ. Азъ предложихъ на 5-6 юний 1923 г. да заеме поста външенъ министъръ въ моя
кабинетъ. Той отказа. На моето енергично настояване и молба да приеме,
поиска да се съвещава съ Т. Александровъ и да ми съобщи допълнително
решението си. Мотивите на отказването беха : първо, едно негово участие
ще уличи ВМРО въ съучастие въ преврата. Второ ; неговото участие ще
предизвика и раздразни Белградъ, въ смисъль, че единъ македонецъ, близъкъ
на организацията, заема тоя постъ. . . Това е, накратко казано, ЦЪЛАТА
ИСТИНА. Какво е писалъ и твърделъ Антоновъ не ми е известно, защото
изобщо много нередовно получавамъ « Македонска Трибуна». Всеко друго
твърдение е лъжа, извъртване на истината и интрига. . . ».
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Дължа да поясня, че колкото Н. Милевъ е билъ морално близъкъ
до ВМРО, толкова сж били и стотици други македонски обществени
дейци, както и всички родолюбци въ емиграция. Но т е не сж никакви
членове на революционната организация, не сж се занимавали съ во
дене на нейните работи, нито носятъ отговорность по тех ъ . Въ всеки
случай Александровъ удобри становището на проф. Н. Милевъ от
носно отправената му покана да става министъръ въ България при
въпросните събития.
Александровъ бе много ядосанъ като научи, че Владимиръ Молловъ, познатъ български общественикъ и професоръ, е направилъ
изявления въ чужбина, пълни съ възторгъ и признание къмъ ВМРО,
свършващи съ заключението, че България не успе да освободи Ма
кедония, но на 9 юний македонското дело е успело да освободи
България отъ робство. Тодоръ бързо поиска тези изявления да
бж датъ опровергани и да се подчертае истината, че преврата е дело
на българската армия. Молловъ бе въ чужбина като емигрантъ по
това време. Той опроверга първото си изявление.
Безъ съмнение, цивилните лица въ новия кабинетъ можеха да
бждатъ и съвсемъ други. Положението бе въ рж цете на военните
отъ л и г а т а ; техниятъ представитель бе неизбежно нуженъ. Ако
некой отъ поканените цивилни лица не би приелъ, или поради некоя
причина би станалъ неудобенъ, съ еднаква леснота би могълъ да
бжде заместенъ съ друго цивилно лице ; както малко по-късно и
започнаха заместванията. Така стана и съ Янко Стоенчевъ, комуто
се бе случила неприятность съ военните. Т е установили, че въ кжщ ата
си е укривалъ Д -ръ Никола Сакаровъ, известенъ социалъ-комунистъ,
братъ на госпожа Стоенчева.
*
Посочихъ, че ВМРО не е имала участие въ определянето кои
въ България ще станатъ министри. Но тя желаеше да види създа
дено тамъ едно здраво обществено движение, обединяващо повечето,
ако не всички партии и течения, които д ъ рж атъ за стабилна българ
ска държ ава и за духовното единство на българската нация. ВМРО
не еднажъ въ миналото бе имала разпри съ обществени среди, съ
партии или групи въ Б ъ л гар и я ; и мечтаеше да се избегнатъ въ
бждеще търкания поне съ ония, които минаваха за националисти.
Както Александровъ казваше — нашиятъ тилъ требва поне откъмъ
България да бжде спокоенъ. О ттамъ често сж идвали и открити
нападения върху македонското дело. Ето защо лично той се зае да
подпомогне морално обединението на обществените сили, които до
вчера беха въ опозиция на Стамболийски. Но т е беха действували
всеки на своя глава, а утре можеше пакъ да се хванатъ за гуша на
партийна почва ; това би значило колата на България да потъне нано
во въ блатото, — особено следъ всичко, което стана съ Земеделската
партия.
Александровъ срещна некой общественици следъ преврата въ
София, кждето тайно пристигна. На всички бе говорилъ въ тоя духъ :
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необходимость отъ обединение на силите, здрава власть, работа
всредъ народа, полза и за поробена Македония отъ една вжтрешно
здрава България. На две отъ тЪзи срещи го придружихъ — при разговоръ съ Иванъ Харизановъ отъ Радикалната партия и съ неговия
партиенъ шефъ Стоянъ Костурковъ.
Съ Харизановъ се бехъ запозналъ неотдавна. Той бе внукъ на
Яне Сандански и нЪкога е спод'Ьлялъ неговите настроения. Отъ
идеите на санданизма сега у него бе останалъ само спомена ; но
настроенията положително живееха подъ покрива на неговата партий
на дейность ; т е сж станали и по-горчиви следъ убийството на Сан
дански, макаръ това да не бе показалъ чрезъ никакъвъ видимъ
знакъ. Харизановъ и на младини не е проявилъ македонска дейность,
доколкото ми е известно. Погълнатъ е билъ въ партийните си и
други занимания въ България. Той бе словоохотливъ човекъ ; имаше
навика всЪка дреболия да обяснява теоретически ; и изглеждаше съ
това страненъ, защото много нещ а въ живота идватъ безъ връзка
съ теории, концепции и идеи. Въ разговоръ съ него човекъ можеше
всякога да узнае работи, които беха считани за тайни на средата,
въ която той се числеше или кждето случайно ги е чулъ.
Къмъ полунощь бе, когато минахме съ Тодора по булевардъ
„ Дондуковъ ” и видехъ, че високиятъ етаж ъ на Харизановъ е още
осв&тленъ. Позвънихъ и единъ неговъ приятель слёзна да отвори.
Казахъ му да извести на домакина, че иска да го посети Тодоръ.
Следъ малко се яви самиятъ Харизановъ. Докато изкачвахме висо
ките стълби той отъ вълнение не каза нито две свързани думи. Сж
щото продължи няколко минути и въ кабинета му. Помоли да го
извинимъ задето е така развълнуванъ ; никога не би могълъ да по
мисли — каза, че ще му се направи такава честь. Неусетно Тодоръ
мина къмъ темата си, безъ да се подчертае, че нашата визита имаше
определена задача. Харизановъ бе запитанъ въ разговора какъ пре
ценява положението на България, какво см ета полезно да се стори
за бждещето. Самъ той почна да развива тезата за голямата нужда
отъ единение. Заяви, че би напустналъ Радикалната партия и съ
всички сили ше работи за изграждането на едно голямо политическо
движение, което да води България къмъ обнова. Не стана нужда
Тодоръ да излага свои доводи, а само потвърди правотата на из
несеното отъ събеседника. Така че, нощната визита при Харизанова
излезна повече като наше желание да го посетимъ, отколкото да
бжде проагитирванъ. Винаги следъ туй, когато съмъ го срещалъ,
той ми подчертаваше, че на мене дължелъ Тодоровото посещение и
се очудваше самодоволно за доверието, което сме му оказали.
Следъ два-три дни посетихме Костуркова, пакъ вечерно време.
Тукъ чухме съвсемъ друго становище.
Костурковъ не бе много любезенъ. Или пъкъ той по натура е
хладенъ. Обясненията му беха некакъ сухи, отговорите премного
отсечени. Допускамъ, че е очаквалъ всеки моментъ да чуе отъ наша
страна некакво заплашване, или пъкъ самото ни посещение вече го
б е преценилъ като заплаха. Презъ целото време като да седеше
на тръне.
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Разбира се, знаелъ е предварително, че е подета акция за обединя
ване. О тъ собствената му партия видни хора се беха определили за
новата обществена сила, между които и Т.Г. Влайковъ.
Следъ кратките думи, които Тодоръ изговаряше въ тонъ на
патриотична молба къмъ българските политици да заздравятъ Бъл
гария чрезъ единството си, Костурковъ направи на края следните
характерни заключения :
■
— Господинъ Александровъ, чуйте моето разбиране. Има три
неща, които азъ не мога да променя : първо, азъ съмъ Костурковъ,
и си оставамъ тоя ; второ, азъ съмъ българинъ и си оставамъ българинъ ; и трето ■
— азъ съмъ радикалъ — и друго нема да стана.
Разбирамъ Вашите подбуди, но това е съ мене, което Ви казвамъ.
Ако моето становище заслужава наказание, пратете единъ автомобилъ по което време искате, азъ ще чакамъ у дома ; изпратете ме
кждето требва да бжда наказанъ. Въ всеки случай азъ Ви моля да
приемете като много искренъ следния мой съветъ : откажете се отъ
тая грижа ■
— да увещавате нашите общественици за създаване на
обща партия или движение. Приберете се въ рамките на чисто ва
шата борческа работа за Македония. Сега може да ми се сърдите,
но нема да мине много време и ще видите, че съмъ билъ правъ.
Неблагодарна задача е тази за Васъ. Българската общественость ще
се обедини доколкото е възможно. Всичко, което ще бжде създадено
изкуствено, скоро ще се разпадне. Вие мерите работите съ другъ
аршинъ ; а азъ мисля, че по-добре познавамъ нашите политически
нрави. Задоволете се съ заслугата, която до тукъ имате при борбата
срещу падналия режимъ. Колкото по-скоро се приберете на вашата
линия, толкова авторитета Ви ще остане но-незасегнатъ.
Тодоръ му отговори пакъ много учтиво, че е сметналъ за свой
големъ дългъ да каже на некой български обществени деятели какъ
отъ поробена Македония се сжди за положението въ България, и кое
отъ тамъ изглежда най-полезно, сждейки надпартийно. Каза му, че
той все пакъ верва въ родолюбието на българските политици и из
каза задоволството си, че г. Костурковъ ни говори напълно искрено.
Колкото за изпращане на автомобилъ и до никакви наказания, Тодоръ
изказа очудването си, че г. Костурковъ е могълъ за моментъ да дойде
до такава абсурдна мисъль.
Разделихме се приятелски. Не ми е известно до колко Костурковъ
се е показалъ упоритъ въ защита на Радикалната партия и презъ
есеньта на 1944 г. срещу тенденциите на комунистите за „ единство ”
въ обществено-политическия животъ ; но единство малко по-различно
отъ онова, което бе необходимо въ 1923 година. Некой български
общественици следъ 1944 г. измряха изъ затворите — въ защита на
своите убеждения. Не чухъ дали г. Костурковъ б е пратенъ отъ ко
мунистите въ лагеръ или въ затворъ. Но известно е, че той стана
министъръ (при каква небивала тирания ! . . . ) въ единъ отъ каби
нетите на Георги Димитровъ следъ 1944 г., а и синъ му Пенчо, безъ
да има народни гласове, по благоволение на комунистите, стана депутатъ и нещо като подпредседатель на републиката (на „ прези
диума ” ).
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На връщане запитахъ Тодора дали думите на Костуркова не
съдърж атъ голема доза истина •— въ смисълъ, че нашите усилия
да подпомогнемъ обединението не само не ще бж датъ правилно оце
нени, а обратно •— партизанските навици ще насочатъ срещу насъ
и критики. Тодоръ ми отговори, че добре познава тия навици и че
Костурковъ е единъ отъ добрите примери за партизански фанатизъмъ ; но че колкото той правилно установява една действителность, толкова бе и нашъ дългъ да кажемъ тукъ-таме какъ мислимъ,
та дано некой се съобразятъ поне малко и съ изискванията на поголемите национални интереси.
И предъ други общественици Тодоръ развиваше тази теза. До
колкото се бе говорило, че ВМРО си служила съ заплашвания по този
въпросъ, всичко е измислица.
При идването му въ София подиръ преврата, Александровъ се
запозна и съ Дамянъ Велчевъ. Азъ заведохъ последния въ дома на
проф. Милетичъ, кждето Тодоръ гостуваше за неколко дни. Велчевъ
ми се виде много мълчаливъ човекъ ; такъвъ бе и Тодоръ. Затова
съ единъ мой другаръ шеговито се питахме : „ Колко ли ще си поприказватъ двамата ? . .. ”
*
Следъ преврата требваше да се ликвидира и една неприятна
случка, засегащ а Любомиръ Стоенчевъ. Единъ софийски адвокатъ
отправи до ВМРО оплакване и настояваше щото тя да накаже при
лично Стоенчева заради една негова постжпка. О тъ патриотизъмъ
— твърдеш е адвоката — не е подигалъ въпросъ по-рано, докато се
е водела борба срещу властьта на Стамболийски, и когато той е давалъ приемъ у дома си на Стоенчева, за да се укрива отъ погледите
на полицията.
Събраха се десетина души по-важни деятели на ВМРО, като
бидоха повикани и двама-трима общественици отъ легалното дви
жение, познаващи добре обвинявания. Присжствуваха сжщо Алексан
дровъ и Протогеровъ. Самиятъ Стоенчевъ не бе повиканъ. Всички
схващаха, че въ сжщность оплакването е отъ частенъ характеръ ;
и че обвинениятъ не е заклетъ членъ на ВМРО ; той бе само единъ
отъ многото лица, които сж услужвали на македонското дело, неза
висимо че лично Протогеровъ го е считалъ за свой интименъ приятель
и до него отъ чужбина е пращалъ твърде редките си писма. На
срещата присжствуваха и Алеко Василевъ и Г. Атанасовъ, съ които
Протогеровъ бе се много сприятелилъ като се завърна отъ чужбина.
Това събрание немаше качества на сждия, а се изказаха само
мнения по случая. Единодушно се възприе, че занапредъ никой организационенъ човекъ не трябва да има каквато и да е връзка съ
Л. Стоенчевъ.
Протогеровъ не устоя на взетото решение. Той продължаваше
да се среща съ стария си приятель, отначало тайно, а после все появно. Наскоро дойдоха лошите отношения между Тодора отъ една
страна и Алеко-Атанашвъ отъ друга. Протогеровъ се нареди съ
последните, за да извади фигурата си отъ безлпчието й въ нашите
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редове. И за приятель и душеприказчикъ той имаше до смъртьта си
Л. Стоенчевъ. До колко последниятъ му е влияелъ и въ преетжпното
държание, което най-много допринесе за убийството на Александрова,
трудно е да се определи. Но нео-споренъ ф актъ е, че и двамата •—
Стоенчевъ и Протогеровъ •— нарушаваха дадената дума, която за
самия Централенъ Комитетъ на ВМРО важеше като негово решение,
— продължавайки да се срещатъ. П о-нататъкъ читательтъ ще узнае,
че Георги Атанасовъ 6 % поставилъ името на Стоенчева въ групата
на онези, които е считалъ за свои, а и на Алеко и Протогерова прия
тели ■
— когато следъ убийството на Александрова е раздЪлилъ върху
единъ листъ въ различни групи македонските деятели и некой
приближени до ВМРО лица.
*
Фронтътъ, който се разпадаше благодарение на показаната енер
гия и решителность отъ страна на ВМРО, се състоеше — както
изнесохъ ■
— отъ петима съюзници : българската полиция, комунисти
те, федератистите на Юруковъ и д-ръ Атанасова, бандата на Стоянъ
Мишевъ, групата на Тодоръ Паница. Правителството на Стамболий
ски добре се бе постарало да потърси и събере тая коалиция срещу
освободителното усилие на Македония. Не напраздно сръбскиятъ
пълномощенъ министъръ Ракичъ се бе явилъ въ София да благодари
на министъра на вжтрешните работи Христо Стояновъ, когато беха
арестувани членове на Националния Комитетъ на македонската еми
грация въ България, заедно съ редица македонски общественици.
Следъ промената на властьта въ България като сапуненъ мехуръ
изчезна изкуствено създавания опозиционенъ фронтъ противъ еми
грацията и ВМРО. Единичните лица въ него, които и по-рано беха
органи на далечната комунистическа централа, преместиха седалище
то си въ Виена, отъ кждето бе ржководена подривната дейность на
Балканите, направо контролирана отъ представители на Москва. Дру
ги неколко лица намериха прибежище въ Сърбия, поставяйки се —
както бе сторилъ Стоянъ Мишевъ •— въ открита нейна услуга.
Веднага следъ преврата се завърнаха отъ Сливенския затворъ
арестуваните македонски общественици. Освобождението имъ ме
пренасяше за моментъ въ турския режимъ, когато отъ време на вре
ме пристигаха заточеници, посрещани като подарени на нашето обще
ство. Сметката на правителството съ техното арестуване бе погреш
на; докато по-рано мнозинството отъ емигрантите — бидейки съгла
сни съ целите на братствата — секаш ъ само формално се числеха
въ редовете имъ, а сравнително малъкъ брой беха активни и изправ
ни въ всичко, чрезъ крутите мерки на властьта се затвърдяваш е
много повече идейното единство, подигаше се настроението на пошироки емигрантски слоеве, а постепенно се създаваха и тайни
връзки; всичко това правеше емиграцията по-будна и по-предана на
Македонската кауза.
Независимо отъ честите пречки до преврата, националниятъ ко
митетъ на емиграцията не бе престаналъ да действува предъ бъл
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гарски и чужди среди, да печели приятели за нашата политическа
програма, като изпращаше и свои делегации въ чужбина. При всЬки
подходящъ случай се отправяха мемоари и протести до отговорни
фактори и на първо место до Обществото на Народите. Основните
искания — както сж изложени напр, въ мемоара, изпратенъ до Пред
седателя на Съвета на Обществото на Народите презъ февруарий
1921 г., беха следните :
а) Македония да бжде самостоятелна държ ава, уредена по обра
зеца на Швейцария, съ гарантиранъ неутралитетъ,
б) Македония да остане, евентуално, автономна държава, подъ
егидата на Обществото на Народите или на нЪкоя велика сила, опре
делена отъ него.
М емоарътъ изтъкваше, че всички реформи, предвиждани за Ма
кедония подиръ Берлинския конгресъ, сж имали предъ очи все авто
номията; и изказваше уверение, че независима Македония ще премах
не балканските съперничества и може да послужи като звено за
обединяване на балканските държави. Като доводъ се указваше и на
факта, че въ 1912 г. за база на споразумението между Сърбия
и България, а логически и на Гърция, се поставяше достигането на ав
тономия за Македония.
Въ този духъ ржководното тЪло на емиграцията бе изпратило
писмо и до международната социалистическа конференция, събрана
въ Виена презъ зимата на 1921 г. А при всека възможность организи
раните братства и останали сдружения отправяха протести срещу
извършената въ Парижъ неправда. Така, при манифестацията въ деня
на св. Кирилъ и Методи въ 1920 г. дълга редица ученици и студенти
отъ Македония се спираха предъ чуждестранните легации въ София,
за да изразятъ такъвъ протестъ. Сръбската и гръцка преса непрес
танно негодуваше противъ дейностьта на нашата емиграция. Белградскиятъ вестникъ „ Време ” и други изразиха ярко недоволството си
задето ,, македонствующите употребили всички сили, за да поставятъ
на дневенъ редъ и въ Лозанската конференция въпроса за българ
ските малцинства въ южна Сърбия ”. Това признание за български
малцинства се намира въ броя отъ 17 декемврий 1922 г. на казания
вестникъ. *
*
Следъ всека постжпка на македонските организации предъ обществени
места въ дадени държави, или предъ международни сдружения, сръбската
държава предприемаше контра-мерки, за да прикрива злодеянията си и безправията въ Македония. Така, сърбите беха недоволни и отъ английския де
легатъ въ Съюза на дружествата за Обществото на Народите — г. Дикинсонъ
—, задето той предложи, въ заседанието на Съюза, на 19 мартъ 1924 г., що
то една комисия да направи анкета за положението въ Македония. Швейцарскиятъ делегатъ подкрепи предложението. А унгарскиятъ даде мнение, че
е нужно щото Обществото на Народите да свика специална конференция за
уреждането на македонския въпросъ.
А въ конференцията на Втория Социалистически Интернационалъ, сви
кана въ Букурещъ на 10 мартъ 1924 г., въ присъствието и на видните со
циалисти г.г. Адлеръ и Церетели, когато се изтъкна, че положението въ
Македония може да докара новъ пожаръ на Балканите, сръбските делегати
— социалисти сжщо не намериха какво друго да посочатъ по уреждането
на македонския въпросъ освенъ . . . да действуватъ въ Белградъ за даване
амнистия на бежанците, за да се приберели по родните си места. И те си
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По това време излизаше на френски езикъ нашъ периодиченъ ве
стникъ — „ Нувелъ Маседониенъ ”.
Младежкиятъ Сговоръ постигна добъръ успехъ въ организаци
онно отношение. Той имаше следъ преврата отдЪленъ свой печатенъ
органъ •— вестникъ „ Устр^мъ ”.
Емигрантите въ Америка, макаръ и неорганизирани още масово,
не забравяха Македония. Презъ януарий 1919 г. отправиха телегра
ма до Председателя Уйлсонъ и великите сили, искайки и свобода и
запазване цЬлостьта на отечеството ни. Презъ Автустъ сжщата
година отправиха телеграма до Председателя на Парижката Кон
ференция, настоявайки за независима Македония, или, ако това не се
желае, присъединяването й къмъ България.
По всички въпроси, засягащи нашата народность, емиграцията
въ България своевременно излизаше съ ясни становища и препоржки.
НапримЪръ, по въпроса за българската Църква, въ връзка съ проек
тирания Народно-Църковенъ Съборъ, единодушно отъ цЪлата еми
грация се удобри следното становище : а) духовното единство на ц я 
лата българска нация требва да се пази и защищава при всички слу
чаи; б) това духовно единство си остава независимо отъ политиче
ските режими ; в) устройството на българската Църква интересува
всички български области, безъ изключение и безъ огледъ на поли
тическото имъ положение въ момента, г) Екзархътъ и всички приз
вани български м еста требва да се застж пватъ предъ Обществото на
Народит-fe, за да се позволи на поробените българи да участвуватъ
въ Народно-Църковния Съборъ, който би уреждалъ въпроси засегащи и поробените области съ българско население ; д) Самиятъ Съ
боръ да се ограничи съ разглеждане само на онези реформи и наред
би, които се отнасятъ до Църквата въ царство България, ако се
окаже невъзможно участието на делегати отъ целата българска на
родность, тоестъ ако не се допуснатъ такива отъ поробените наши
области.
Въ казания Съборъ участвуваха делегати избрани отъ емигра
цията, която морално представляваше поробена Македония. Заедно съ
делегатите отъ останалите поробени места, кждето ж ивеятъ бълга
ри, ■
— Добруджа, Тракия, Западните Покрайнини на Царибродъ, Босилеградъ и пр. — подадоха изложение до Председателя на Събора,
затвориха очите предъ факта, че стотици хиляди македонски българи беха
напуснали отечеството безъ да иматъ никаква вина, а само за да избегнатъ
денационализацията. Въ този случай сръбските социалисти нагледно показа
ха, че не се много различаватъ отъ останалите сърби по основните си идеи
относно Македония.
Въ Камарата на Общините въ Лондонъ, г. Ричардсонъ отправи интерпелация къмъ министра на Външните Работи относно лошото положение въ
Македония ; и запита дали правителството има официални сведения върху
това. Белградскиятъ вестникъ « Политика», отъ 13 априлъ 1924 г., нападна
г. Ричардсонъ и го нарече « единъ приятель на комитаджиите и бегълците ».
Излишно би било да изброяваме нападките, които Белградъ е отправялъ
срещу всеки защитникъ на Македония и на потъпканата правда. Особено
често бе нападанъ г. Стйепанъ Радичъ, когата е осжждалъ сръбския ре
жимъ въ Македония. Въ едно изявление предъ кореспондентъ на вестникъ
« Независима Македония» отъ 27 мартъ 1924 г., той каза : « Докато въ Ма
кедония има тирания — революцията и тайната организация сж. единствения
начинъ за борба ».
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съ дата 7 февруарий 1921 г., изказвайки въ него уверението си, че
правата на българските малцинства въ съседните държави ще бж 
датъ признати и тогава въ Цариградъ ще се събере другъ общобъл
гарски Народно-Църковенъ Съборъ, за обмисляне на въпросите,
които засегатъ целата българска нация.
Това становище съ нищо не противоречи на идеята за незави
сима Македония. Въ една независима македонска държ ава църковни
т е въпроси могатъ лесно да се уредятъ, стига народностите искрено
да ж елаятъ въпросната независимость, както я възприемаха хората,
които — само отъ гледище на българското духовно единство — по
държ аха гореказаното становище.
Въ Швейцария, както е известно, католиците признаватъ за свой
духовенъ глава римския Папа, както го признаватъ и стотици ми
лиони верующи отъ други държави. Швейцарски протестанти сж пъкъ
въ тесни връзки съ други протестантски общества въ далечни стра
ни. Всичко туй съ нищо не е попречило на държ авната крепкость на
Федерацията, нито на духовното и културно общение на тамошните
народности — немци, французи и италянци — съ съответните голе
ми и съседни тем ъ нации ; обратно, езикътъ, литературата на Фран
ция, Германия и Италия сж считани като свои отъ съответните жи
тели на Швейцария.
Становището на емиграцията бе ясно и решително и по въпроса
за промената на правописа. Интересно е писмото отъ 24 ноемврий
1922 г., което организацията на старите борци „ Илиндень ” отправи
до правителството на Стамболийски, обявявайки се противъ рефор
мите въ правописа, замислени отъ правителството, и налагани по
силата на постановление номеръ 6088 отъ 7 ноемврий с. г. Забраня
ваше се издаването на вестници и списания по стария правописъ. За
това организацията „ Илиндень ” пише до правителството :
« . . . Щ е се съгласите, че ние, които ратуваме за независима Македония,
имаме право и на независимъ правописъ и че правописа на българската дър
жава е задължителенъ за вашите българи, но не и за българите въ Македо
ния, за македонската емиграция въ Америка, въ Ромъния, въ Турция и найсетне въ България. Съзнанието на българското население въ Македония, и
на онова на неговата емиграция по света, е единно и общо, и като така, то
не може да се накърнява отъ една наредба на правителството . . .
Това би било вмешателство въ нашите работи, тъй както би било вме
шателство напр, ако българското просветно министерство настоява неговите
наредби да бждатъ задължителни за бждещето Македонско народно събрание...»

Въ защитата на стария правописъ съ „ ъ ”, съ „ е ”, съ „ ж ” и
пр. „ Илиндень ” апелира щото македонската емиграция въ България
да бжде евентуално призната като национално малцинство, което
държи за своя правописъ.
Заслужава да отбележимъ, че никой въ България по това време,
никоя партия или сдружение, не обвини македонците въ „ сепаратизъм ъ ”. Всички, които беха опозиционно настроени срещу Стамболий
ски, намираха добре дошли такива решителни постжпки на македон
ците срещу властьта. Но щомъ тя падна ■
— както ще имаме слу
чай и другаде да изтъкнемъ — започнаха старите игри съ македон300

с ко то движение, зачестиха и необмислените, заинтересувани обвине
ния въ „ сепаратизъмъ ”, така леко пишени и изговаряни, както ни
кога леко биваха и въ държавни комюникета обявявани за разбой
ници Груевъ, ДЪлчевъ и стотиците идеални борци. Но това е тема,
върху която — загатнахъ вече — на друго место по-обстойно ще
се спремъ.
За организиране на емиграцията въ Америка бе заминалъ Сребренъ попъ Петровъ отъ Екши-Су, бившъ учитель въ солунската
българска гимназия. Но той не можа да постигне големи резултати.
По-късно отъ средата на младежите-емигранти въ България бе
изпратенъ въ помощь на американската емиграция Йорданъ Чкатровъ, за да действува по-системно за нейното организиране. Мисията,
съ която той се натовари, биде отлично изпълнена. Въ Америка по
никнаха редица македонски дружества, обединени въ общъ Съюзъ,
който започна издаването и на печатния свой органъ „ Македонска
Трибуна ”. Работата на емиграцията ни въ Америка е твърде ценна за
нашата кауза.
Въ чужбина работеха същ о студентите отъ Македония, орга
низирани до 1924 година главно въ виенското македонско дружест
во. Левичарски елементи се опитваха да смущаватъ развоя му, но
мнозинството бе въ пълна идейна хармония съ македонското дви
жение и съ политическата програма на ВМРО. Измежду неговите ак
тивни членове заслужава да споменемъ Никола Велевъ отъ Крушово,
Крумъ Николовъ и П. Маневъ отъ Охридъ, Димитъръ Цилевъ отъ
Солунъ, Йорданъ Гюрковъ отъ Щипъ.
Борбата, която, подъ полуприкрито комунистическо влияние се
опитваха некой да водятъ противъ дружеството, продължи, но т е
беха вече принудени да си основатъ свое отделно дружество. Измеж
ду техъ некой се отличаваха съ особена антипатия спремо осво
бодителното дело, както и спремо българските чувства на мнозинст
вото; запомнилъ съмъ имената на д-ръ Ат. Миладиновъ отъ Струга
и на д-ръ Темелковъ отъ Мелнишко, за чиято дейность •— която
може да се нарече саботажна — срещу виенското студентско сдру
жение често имахъ сведения.
Истинското македоно-българско студентско дружество въ Виена
се пазеше отъ всеко чуждо влияние, считайки че централенъ принципъ
за нашето движение е неговата самостоятелность. Плодоносна ра
бота извърши това дружество всредъ младите студенти, все още до
пускани отъ сръбската власть да следватъ въ чужбина, макаръ въ
твърде ограниченъ брой. За изясняване същ ината и целите на наша
та борба предъ европейското обществено мнение въпросното друже
ство има крупна заслуга.
Дружеството на македонските студенти въ София — носеще
названието „ Вардаръ ” ■
— веднага се насочи къмъ правили а, прак
тична работа и до 1944 година непрестанно увеличаваше овоя приносъ въ общите усилия на нашето емигрантско общество. Неговите
прояви могатъ да б ъ д а тъ само адмирирани. Още презъ 1924 г. се
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създаде общъ съюзъ на македонските студентски дружества въ
чужбина*.
Може да се каже, че първиятъ знакъ за съвземане и въ Бълга
рия дойде откъмъ поробените българи. Появата на македонското ос
вободително дело следъ 1918 година е единственото насърдчително
явление на помрачения български хоризонтъ. И въ други трудни мо
менти, въ миналото, сж идвали отъ Македония ободрителни за бъл
гарския духъ прояви. Но тоя пжть тя показа жизненость и духъ тъкмо
когато и чужди и множество свои беха повервали, че е завинаги
погребана, че македонскиятъ въпросъ е окончателно слезналъ отъ
сцената.
Много повече отколкото до 1912 година, сега всички македонци
въ емиграция и въ поробеното отечество, представляваха единъ по
литически и мораленъ фронтъ.
Следъ 1923 г. отъ Пиринска Македония бидоха избрани десе
тина души народни представители съ безпартийна листа. Вънъ отъ
задължението да се грижи за обществените нужди на своите избира
тели, главната задача на тая самостоятелна група бе да припомня
предъ българския Парламентъ, а чрезъ него и предъ световното
обществено мнение за нерешения македонски въпросъ, за погазените
права на българското население въ Македония подъ сръбска и гръц
ка власть — признати и по договори.
*
Въ първите дни на месецъ януарий 1924 г. делегатите на дружествата
въ Виена, София, Грацъ, Майнцъ, Берлинъ, Парижъ и пр. имаха конгресъ
въ Лайпцигъ, за да съставятъ единъ съюзъ. Между другите гласувани ре
золюции отъ конгреса се изтъква следната :
« Учредителниятъ конгресъ на дружествата на македонските студенти,
който държа своите заседания на 5, 6 и 7 януарий въ Лайпцигъ (Германия),
донася до знанието на университетската младежь отъ целия светъ, че бе
създаденъ единъ съюзъ на дружествата на македонските студенти въ стран
ство, съ седалище въ Виена, и съ цель да допринесе за опознаването на Ма
кедония въ истинския й ликъ отъ културно, историческо, етнографическо гле
дище, и да осведоми онези, които се интересуватъ за естествените й богатства
отъ научна гледна точка ; да допринесе като членъ на международния съюзъ
на студентите за осъществяването на общите цели на доброто, на правдата,
на истината, на мира и на цивилизацията, и заявява :
1. Македонските студенти се видеха принудени да се организиратъ въ
една федерация вънъ отъ центровете на техното собствено отечество поради
това, че не имъ се разрешава да участвуватъ въ националните студентски
съюзи въ държавите, които си разделиха Македония. Извънъ това, не имъ
се признава правото да се завърнатъ въ отечеството безъ риска да бждатъ
изложени на произволите на единъ жестокъ режимъ.
2. Предъ нашите очи, заинтересовани среди се стремятъ на всека цена
да извратятъ данните, дадени отъ безпристрастната наука, отнасящи се до
нашето отечество, за да може науката да служи на егоистични цели.
Възпитани въ средите, кждето живёемъ, напоени съ духа на чистата нау
ка, ние бихме били отговорни предъ историята и цивилизацията ако не се
опитаме да се противопоставимъ, доколкото силите ни позволяватъ, противъ
нанесения ударъ на науката по отношение на хубавото ни отечество и нашия
народъ, така привързанъ къмъ свободата си.
3. Отъ години ние следимъ съ живъ интересъ дейностьта, развивана
отъ международния студентски съюзъ.
Отъ години ние желаемъ да се наредимъ подъ знамето му. Ние се надЬваме, че съ създаването на нашата федерация, ние сме могли да си отворимъ
пжть къмъ сдружението, което следъ малко ще ни запише като членове, за да
можемъ да дадемъ нашия приносъ за общата кауза — Д а живее универси
тетската младежь, която работи за мира, за братството на народите и за побе
дата на правдата ! ».
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Националното, политическо и обществено оправдание за сжществуването на такава парламентарна група отъ името на Македония
е голямо. Никога въ България известни организации сж давали под
крепа на дадени кандидати за избора имъ въ Народното Събрание са
мо при обещание, че тамъ ще подигатъ гласъ въ полза на поробена
Македония. Въ тия организации сж се числили личности като писа
теля Стоянъ Михайловоки, педагога професоръ Йосифъ Ковачевъ,
генералъ Николаевъ, проф. Милетичъ, писателя Алеко Константиновъ
и др. Никой не може да обвини т е х ъ въ партийни или партизански
сметки. Още по-малко би могло да има подобни сметки македонското
освободително' движение при създаването на споменатата парламен
тарна група. Сжществува въ миналото единъ поучителенъ прим^ръопитъ на турцитй да създадатъ въ цариградския имъ парламентъ ■
—
следъ 1908 година — група отъ сънародниците имъ емигранти отъ
Босна, Албания и пр.
Въ македонската парламентарна група не требваше да влизатъ
прононсирани привърженици на политическите партии въ България
— това бе становището на нашето общество, включително на ВМРО.
Но въ нея бидоха избрани лица родени и въ други македонски обла
сти, а не само отъ пиринския край; ■
— така групата бе и по съставъ
по-пригодна за мисията си. Избирани биваха и лица добре познати на
населението въ петьте околии около Пиринъ планина.
Три месеци следъ преврата дойде комунистическото възстание
въ България. Точно въ надвечерието му азъ се намерихъ случайно
въ Вършецъ близо до Берковица, т. е. в самия центъръ на възстанието. Приятели настояваха да остана на спане тамъ. Ако бехъ сторилъ това, трудно е да се каже дали бихъ излезналъ живъ. Върнахъ
се презъ прохода Петроханъ.
Въ връзка съ това възстание червениятъ интернационалъ откри
широка клеветническа пропаганда срещу ВМРО изъ целъ светъ.
Истината е, че при потушаването на възстанието македонската орга
низация има по-малко участие отколкото и въ военния превратъ. Но
комунистическата преса, по заповедь на нейната централа, нападаше
македонското движение безъ и да познава истината. Споменатата цен
трала по-скоро бе ядосана, че македонското движение не е взело
участие въ това възстание, а не защото то е имало некакъвъ пръстъ
въ потушаването му.
Въ България ж ивеятъ стотици хиляди македонски емигранти.
Некой отъ т е х ъ сж станали комунисти; даже сж били съ възстаниците. Други пъкъ сж антикомунисти <
— огромното мнозинство — ,
и сж се обявили срещу възстаниците, но само съ идеите си, безъ да
взематъ участие въ борбата, изключая редки отдёлни единици. И
за едните и за другите ВМРО не отговаря.
Но въ пиринска Македония, кждето обществото бе специално
организирано, за да бжде въ идейна хармония и въ помощь на ос
вободителното дело, ВМРО имаше известна отговорность. Тамъ ра
ботите се б еха развили по следния начинъ.
Доколкото имаше местни комунисти, т е беха поели задължение
да бж датъ изправни членове на нашите организации; точно така ка-
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то въ миналото всички жители на Македония сж били членове на
ВМРО, независимо отъ личните имъ убеждения. Че ще бж датъ верни
на изискванията на нашите устави и правила, потвърдено е било и
отъ страна на комунистическите местни първенци въ срещи съ наши
хора. Ето защо никаква партийна разлика не се правеше, при възла
гане на задачи по селата и градовете, на тоя край. Така можеше да
се обясни, че въ Горна-Джумая цЬлата местна чета бе подъ коман
дата на лице съ комунистически идеи. Сжщото бе въ некой селища
въ Разложка околия. Другаде пъкъ надъ местни чети командуваха
бивши членове на Земеделската или други партии. Между 1913 и
1922 г. населението въ тая область се бе разделило изъ разните по
литически партии на България.
Презъ септемврий 1923 г. местните комунисти доказаха, че поставятъ по-високо целите на международния комунизъмъ, откол
кото тия на Македония. Погазвайки дадената клетва предъ ВМРО,
т е тайно се беха събрали, и съ даденото имъ отъ ВМРО оржжие
вдигнаха бунтъ срещу българската власть. Ако речеше да ги остави
свободни въ инициативата имъ, ВМРО сама се явяваше като въоржженъ противникъ на тая власть. А тя не виждаше никакви причини,
никакъвъ народенъ интересь да си открива новъ фронтъ. Единст
веното логично и морално решение бе ВМРО да обезоржжи нелоял
ните членове, злоупотребили съ оржжието и доверието й. Това тя и
направи.
Въ
Разложко, специално въ градъ Разлогъ, дигналите се кому
нисти беха обезоржжили малката войскова часть и арестували полковникъ Самоковлийски. Нашата милиция се появи откъмъ Неврокоп
ско, Мелнишко и Джумайско въ помощь на местни чети отъ самото
Разложко; бунтовниците биватъ обезоржжени; некой арестувани.
М акаръ т е да заслужаваха наказание, останаха всички живи и здра
ви, но изключени отъ нашите редове. Въ ония дни посетихъ Разлогъ,
за да предамъ устно нареждания отъ Тодора и да събера на местото
некой сведения. Още не беха се разотишли нашите милиционери. Град ъ тъ бе пъленъ съ въоржжени хора ; напомняше ми Щ ипъ презъ
есеньта на 1915 год., когато полковете на единадесета македонска ди
визия минаваха за Криволакъ.
Въ Горна-Джумая неколко десетки комунисти сжщо послушали
заповедьта за възстание и тръгнали съ оржжие презъ Рила къмъ Дуп
ница, за да се присъединятъ къмъ тамошните бунтовници. Наша ми
лиция ги настигнала въ една долина и отдалече ги подканила да се
предадатъ. Но те отговорили съ стрелба, следъ което и милицията
открива огънь. Падатъ къмъ четиридесеть души.
Тия сж двата случая, при които ВМРО бе длъжна да се намеси,
защото се касаеше до хора провинени предъ нея, които я беха излъ
гали, а и щ еха да я въвлекатъ въ нови излишни разпри съ българи,
като при това можеха да създадатъ впечатление въ чужбина, че тя
едва ли не стои подъ заповедите на комунистическия интернационалъ.
В средъ управляващите среди настжпи значително смущение. Не
знаеха колко ще се разшири възстанието; не знаеха дали къмъ него
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не ще се присъедини и земледЪлската партия; не знаеха дали Сърбия
не ще поиска да използува това положение.
Освенъ въ Разложко и Джумайско, македонското движение ний
де не се намеси за потушаване на бунтовете. Проявите на отделни
лица всредъ македонската емиграция, както казахъ, не подлежеха на
контрола на ВМРО. Както всички български граждани, и както граж 
даните на всека държ ава при подобни случаи, пръснатите изъ разни
части на България македонски емигранти действуватъ или бездействуватъ по лично усмотрение; едни сж на едната страна на барика
дата, други на другата; или мълчаливо едни съчувствуватъ на възстаналите, други на техните противници.
Сръбската пропаганда сжщо се бе запретнала тогава — както,
впрочемъ, е нейно правило — да шири по света измислици за смет
ка на македонското движение. За примеръ, ето едно известие на бел
градския вестникъ „ Политика ”, което римскиятъ „ Илъ Месаджеро ” отъ 3 октомврий 1923 година изцело е цитиралъ :
« Въ Фердинандъ, БЪлоградчикъ и Берковица македонските комитаджии
застреляха три хиляди възстаници и извършиха истинска сечь върху жи
телите, като не пощадиха деца и жени. Въ акцията при Вивино (италианскиятъ ежедневникъ предава тукъ погрешно некое име на село или градъ
— бел. наша) въ ржцете на комитаджиите паднаха хиляда възстаници.
Всички бидоха избити. Възстаниците беха избили неколко дни преди това
въ сжщия градъ двесте държавни чиновници, двадесеть и петь офицери и
кмета. Една група отъ възстаници, съставена отъ две хиляди борци, биде
заобиколена отъ македонците и пръсната въ момента, когато се тъкмеше да
прехвърли границата при Царибродъ ».

Въ това известие всичко що се отнася до македонци и македон
ски комитаджии е съчинено въ редакцията на белградския вестникъ.
По това време къмъ Белоградчикъ, Фердинандъ, Берковица и Цари
бродъ толкова е имало македонски комитаджии, колкото ги е имало
и въ самата редакция на „ Политика ”. Подобни известия, плодъ на
вражески фантазии, намираха место въ чуждестранната преса по
ради пълната нейна неосведоменость, а въ некой страни и поради
заинтересованость отъ политическо естество.
*
Въ месеците следъ преврата се опитахме — по нареждане на Цен
тралния Комитетъ — да съберемъ парични средства въ полза на
освободителната кауза. Некога въ България открито беха събирани
доброволни помощи ; и по селата хората даваха жито и други продук
ти, които биваха осребрявани въ полза на македонското народно
дело. Сега имаше подходяща психологическа обстановка. Т ръгнахъ съ единъ другарь изъ северна България. Посетихъ Видинъ,
Плевенъ, Русе, Варна и други места. Съ помощьта на местни
хора и наши емигранти се свикваше събрание на видните граждани,
предимно по-заможни. Накратко описвахъ положението на Македо
ния; неизбежностьта на борбата; изтъквахъ колко народа е ограбенъ
отъ поробителя ; че той не може да посрещне всички нужди на бор
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бата, следъ като тъй дълго понася кръвни жертви, морални терза
ния, икономическо съсипв&не ; повече отъ необходима е паричната по
мощь на свободните българи. Съставяше се комисия, която въ съ
вещание съ други компетентни хора да определи налогъ върху известенъ брой граждани, или пъкъ да потърси доброволни вноски.
Оставяхъ блокове съ художествено изработени разписки и заминавахъ за другъ градъ. Общо взето, готовностьта да се помогне изглеж
даше по-голема, отколкото се надевахъ. Но не се събраха очакваните
средства, защото наскоро дойде протеста на чужди държави до бъл
гарското правителство. Некой беха донесли до легациите.
За неуспеха има вина и подполковникъ Атанасовъ. Той остана
да организира работата въ София и изъ южна България. Вместо да
ограничи събирането на средствата между малко число богати хора,
наредилъ бе да се разхвърли налогъ върху множество членове на
македонските братства; не се запази тайна.
Сжщото бе сторилъ и при опита за събиране пари всредъ мест
ното общество, тоестъ вънъ отъ македонската емиграция. Тодоръ
разпореди да се спре временно всичко. Наскоро дойде и неговата
смърть. Залисахме се въ други грижи. Така пропадна почти целия
планъ. Събра се малка часть отъ предвиденото.
Тодоръ бе срещналъ подиръ преврата едного отъ некогашните
тракийски деятели, участникъ още презъ турския режимъ въ ВМОРО
(Вжтрешна Македоно-Одринска Революционна Организация). Съ не
го бе уговорено да се събератъ известни средства изъ южна Бълга
рия общо, като се поделятъ между насъ и тракийските сдружения.
Но нищо не излезна и отъ това намерение.
*
**
Като се прибрахъ отъ обиколката ми изъ северна България, въ
София, Ване Параспуровъ ми разказа, че билъ потърсенъ отъ бившъ
четникъ на Кръстьо Лазаровъ, който желаелъ наново да дойде въ
ВМРО. Родомъ билъ отъ некое село въ Кумановско; следъ турския
режимъ не е влизалъ въ Македония ; билъ анархо-комунистъ, но се
разкайвалъ ; пазелъ се отъ полицията и поискалъ отъ Ване да го ук
рие, докато замине въ Македония. Внушихъ му да го укрива известно
време, докато узнаемъ не е ли извършилъ тежки престжпления въ
България. З а да изтъкне, че е искренъ, бе предалъ на Ване една ан
глийска автоматична пушка съ патрони, която дотогава пазилъ.
Не следъ много дни въ края на столицата, квартала Коньовица,
полицията бе завързала престрелка съ преследвано отъ нея лице.
Сражението продължило дълго, та се притекла на помощь войска. На
края лицето бива убито, но загинали десеть или повече полицаи и
войници. Ц ела София е била изненадана отъ кураж а на този непознатъ човекъ. Оказа се, че той е билъ нашиятъ кумановецъ. Наново
се преместилъ при свои ятаци, вместо да стои кждето Ване го е
оставилъ ; полицията влезнала въ дирите му. Очевидно е разполагалъ
и съ друго оржжие, а това именно говори, че е възможно при насъ
да е идвалъ и съ некаква конспиративна задача, възложена му отъ
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нЪкои. Но ако наистина е билъ вече разкаянъ, смЪлостьта му можеше
да се използува срещу нашитЪ поробители. Имало е и други подобни
случаи, когато анархисти и темъ подобни сж свършвали народополезни работи въ редоветЬ на ВМРО. Чудно и жалко е, че см^ли духове
угасватъ и се пропил'Ьватъ въ незначителни замисли и акции по
България ; а често и само въ мечтания или удряне юмруци по кръч
марските маси, когато собствениятъ ни народъ пъшка подъ черно
робство и има нужда тъкмо отъ юнашки десници за защита. Запитахъ сетне кумановския войвода Кръстьо дали познава загиналото въ
София лице. Отговори, че го познава като свой бившъ четникъ отъ
преди 1912 г. и че е единъ измежду най-смЪлитЪ хора, които сж
попадали около него. Чудеше се, че е станалъ анархокомунистъ. Тоя
чов^къ 6 Ъ съ слабо образование, но буденъ.
*
**
Наскоро следъ туй направихъ едно пжтуване до село Покровникъ,
Джумайско. Съ мене 6 Ъ Никола Ризовъ, братъ на стария български
дипломатъ Димитъръ Ризовъ, отъ Битоля. Не помня дали той б'Ь
поискалъ среща или Тодоръ го б'Ьше повикалъ. Следъ разговора си
съ госта Тодоръ разказа на Ив. Караджовъ и на мене, че Ризовъ
има единъ старъ грЪхъ. Подиръ първата световна война билъ подписалъ н'Ькакъвъ протоколъ въ Италия, заедно съ албанци и черно
горци, за обща борба противъ Югославия. Подписалъ отъ името на
македонската революционна организация, която нищо не е знаела по
този въпросъ ; а и самиятъ Ризовъ никога не е билъ упълномощаванъ
отъ нея за н'Ьщо. Разказвало се е, че италиянскиятъ министъръ Сфорца билъ уж ъ заплашилъ Пашича въ смисъль, че може да предизвика
смутове въ Югославия. Подиръ това дойде познатото споразумяване
между Римъ и Белградъ. За подписа си Ризовъ билъ получилъ пари
отъ италиянскитЬ власти.
Допускамъ, че на четири очи Ризовъ е описалъ предъ Тодора
какъ е минало всичко около тази история.
На връщане къмъ София пжтувахме съ автомобилъ. Ризовъ 6 Ъ
въ възторгъ отъ личностьта на Александрова. Но той не знаеше за
ключението, което предъ насъ направи Тодоръ : че единъ день ви
новника требва да се изправи предъ сж да на ВМРО ; може да бжде
евентуално помилванъ поради напредналата му възрасть ; а може и
да бжде наказанъ въ средата на самото поробено население, отъ
чието име въ сжщность е злоупотрЪбилъ за лична изгода. Вероятно
Александровъ е ималъ важни съображения, за да не се занимава въ
момента съ въпросното престжпление.
Заведохъ и Арсений Йовковъ при Тодора, въ сжщото село. По
пжтя и въ едно кафене въ Горна — Джумая, докато чакахме лицето,
което ще ни води, Йовковъ ми разясни какво щЪлъ да говори предъ
Александрова. Намислилъ бЪ, че е необходимо да се създаде въ Бъл
гария македонска политическа партия. Питахъ го изрично дали смЪта,
че наши обществени дейци требва да развиятъ дейность каквато
нЪкога въ Гърция разви Венизелосъ, следъ като б1> участвувалъ въ
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борбите за освобождение на Критъ. Арсений ми потвърди, че точно
такава деятелность требва да развиятъ въ България македонските
борци ; т.е. некой измежду те х ъ требва да станеше и министъръпредседатель на България, сжщо както Венизелосъ въ Атина.
Требва да добавя, че Йовковъ бе измежду тези, които най-много
сж писали за самостоятелность на македонското движение, специално
по отношение на българската официална политика, както и за не
зависимость на Македония.
Възразихъ му, че положението на нашето отечество много се
различава отъ това на Критъ ; а и положението на България — въ
връзка съ македонския въпросъ — е различно отъ онова на Гърция
спремо Критъ. Преди всичко никой освенъ Гърция не е претендиралъ за островъ Критъ ; а за Македония претендиратъ още двама
— трима нейни съседи, независимо, че едни отъ т ё х ъ нЬматъ ни
какво основание, а други слаби основания за претенции. Въ връзка
съ туй и постжпките на македонските деятели се преценяватъ подругояче, а не като постжпките на критските борци.
Залитахъ го още : дали замислената отъ него партия, т.е. и
излезналото отъ нейната среда правителство ще може спокойно да
стои на власть въ София, главно съ огледъ на външно-политически
условия, и че нема срещу него да подигнатъ цела буря съседните
държави, на първо место Сърбия и Гърция, като го обвинятъ въ
иредентизъмъ, въ „ комитаджийство ” и пр. — щомъ е правителство
именно на македонската партия ? Виждашъ колко пжти и тебе наре
коха „ комита ” сръбските вестници, макаръ, че пушка не носишъ,
а открито пишешъ вестникъ въ София. Така назоваватъ и Иванъ
Каранджулова, макаръ да знаятъ, че е старецъ и че презъ целия
си животъ само съ сждийство се е занимавалъ. Така именуватъ и
професоръ Милетича, и професоръ Милева, и други. Т е ще алармиратъ света, че македонската партия на власть готви война, за да
имъ вземе Македония.
— Верно е, че ще има неприятности, но това ще се преодолее.
— Нема ли всички борби въ Македония да бж датъ приписани
отъ сжщ ите държави тъкмо на това правителство ? И нема ли да
стигнатъ тогава до некоя по-остра интервенция ?
— Имашъ право, отговори Йовковъ ; но по тия подробности ще
требва да се помисли по-основно.
— Азъ не сметамъ, че това сж подробности ; мисля, че сж тъкмо
най-сжществените страни на въпроса. Но ето друго важно препят
ствие ; такова властвуване въ София не означава ли за македонското
движение пълно идейно и политическо объркване ? Цельта на нашето
дело коя е — да управляваме България или да се боримъ за осво
бождението на Македония ? Твоя проектъ означава за мене пълно
излизане отъ релсите, обезличаване на нашата кауза. Ц елата енергия
и възможности на македонската половинъ-милионна емиграция въ
България, и на двесте хиляди души въ Пиринска Македония, би
следвало да се насочи и погълне въ партийни боричкания, изоставяйки
фактически освободителната идея, забравяйки даже постепенно Ма
кедония. При това, самите тези македонски българи въ много случаи
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ще се хванатъ за косите ; защото нема гаранция, че всички биха
останали въ македонската партия. Програмите за вътреш ното упра
вление на България се различаватъ и затуй всеки ще избира по вкуса
си своята партийна принадлежность. Много емигранти въобще ще
бойкотиратъ тази партия. Не говоря пъкъ за неприятностите, които
за нея ще поникнатъ поради сигурните разпри съ другите партии ;
това ще доведе до съвършенно изгубване на симпатиите за Македония
всредъ българския свободенъ народъ. И кой ще ти поверва, че работишъ за независима Македония, когато седишъ на министерския
столъ въ София ?
—
Всичко това ми изглежда много интересно. Азъ бихъ те молилъ
да се видимъ въ София и специално да поговоримъ. Но сега ще чуя
какво мисли Тодоръ ; така завърши Йовковъ и тръгнахме за селото.
Все още би могло да се апелира къмъ емиграцията ни въ Бъл
гария, за да гласува безпартийно, та въ Парламента да се яви една
по-многобройна група депутати, каквато бе замислена да се изпрати
отъ Пиринска Македония. Но тая група не би имала програма за
заемане на влаетьта въ България.
Разговаряха съ Тодора насаме. На връщане къмъ Горна-Джумая
Йовковъ ми каза :
•— Тодоръ е абсолютно противъ моето предложение.
Бе замисленъ. Не предполагахъ, че въ душата му се е зародило
вражество. Виделъ бе, че е излишно даже да мечтае за партийни,
министерски и други роли въ България, използувайки името на ма
кедонското движение.
*
Наскоро придружихъ Александрова до Пловдивъ ; пътувахме
тайно. Тамъ той срещна некой лица. Представихъ му и Симеонъ
Ефтимовъ. Презъ целото време до тогава той се държ а достойно,
смело ; помагаше на движението съ каквото можеше. Б ех ъ осведомилъ Тодора, че въ лицето на Ефтимова нашата кауза може да на
мери редъ къ свой служитель. Вълнението на Симо го бе секаш ъ
преобразило въ тия моменти. Казваше ми, че и апостолската мисия
и волята на Тодора с ъ изписани въ целия му изразъ, особено въ
очите.
Въ Пловдивъ отидохъ още еднажъ, като гостъ на конгреса на
Македонския младежки съюзъ.
неколко дни преди това насмалко не пострадахъ при едно автомобилно произшествие. Пътувахме нощно време къмъ София. Не
схванахъ какъ некой отъ другарите, въ следващия задъ насъ авто
мобиль, е далъ сигналъ на нашия шофьоръ да кара съ най-голема
бързина следъ Княжево. Поискали да си устроятъ нещо като надпреварване, виждайки шосето свободно. Изъ единъ п ъ ть нашата кола
силно се разтърси, но мигновено спре. Ударихъ се въ стъклото ;
седехъ до шофьора. Вместо къмъ София, обаче, ние бехме се обър
нали назадъ къмъ Княжево. Какво се бе случило ? Срещу насъ идвала
каруца, натоварена съ разни стоки и теглена отъ конь. Колелото на
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автомобила ни ударило каруцата по такъвъ начинъ, че сме се за
въртали. Чухъ охкането на Мито Джуздановъ, който при удара е
билъ изхвърленъ и падналъ въ съседната поляна, четири-петь метра
въ страни. Автомобилите ни беха открити ; Джуздановъ седеше
заедно съ Петъръ Станчевъ на задното седалище. ЛЪкарьтъ сетне
му казалъ, че го спасилъ пояса, намотанъ н^колкократно около кръста
му. Но години подъ редъ Мито говореше вече прегракнало ; изгуби
гласа си. Не можехъ да се начудя какъ системно бе се струпала
върху шосето стоката отъ раздробената каруца. Протичаше изъ
тенекиите зейтинъ. Коньтъ агонизираше близо до натрупаните сандъчета и торби. Коларьтъ се беше спасилъ, защото не е билъ върху
каруцата. На местото му платихме добре коня, и му дадохме адресъ,
за да се яви и ни каже колко му дължиме за повредените стоки и
за колата.
Вмъкнахме се въ града съ другия автомобилъ, който бе успелъ
да се спре на десетина метра задъ насъ, безъ да се стовари върху ни.
*
За некой лица въ нашите редове следъ преврата се свършваше
нелегалната имъ дейность и изобщо „ македонствуването ” имъ. Между
скоба казано, и за цели политически партии въ България като-чели
се туряше точка на македонския въпросъ. Малцина средъ т е х ъ се
замисляха, че Македония продължава да е въ робство.
Реши се да приберемъ револверите, които беха раздадени на
доста лица докато траеше борбата въ България. Но кой би допусналъ,
че съ тази мерка ще си навлечемъ неприятелството на некой бивши
„ приятели ”. Въ списъка се намираха и хора, които откъм ъ София
беха заминали като четници, и отъ тукъ беха получили револвери.
Между т е х ъ бе и Петко Пенчевъ. Следъ преврата той се бе прибралъ
въ София ; забравилъ бе публичната си декларация, че нема нищо
общо съ демократическата партия, печатана въ вестниците. Сега се
проявяваше наново като легаленъ български общественикъ ; желаеше
работите въ България да се уредятъ колкото може повече въ съгласие
съ преценките на демократическата партия. Наскоро той стана и
редакторъ на вестника й. М акаръ името му да стоеше нейде къмъ
края на списъка, натоварениятъ съ събирането на револверите другаръ отишелъ бързо и при него, за да му поиска револвера. Пенчевъ
се опита и на старини да служи на каузата, която на младини раз
палено защищаваше ; но не му се удаде главно поради непобедимото
му влечение къмъ партизанските дрязги въ България ; съ т е х ъ бе
свикналъ презъ дългите години откакъ бе напусналъ ВМРО презъ
турския режимъ.
*
На 3 мартъ 1924 г. новото българско правителство, възглавявано
отъ проф. Ал. Цанковъ, арестува и интернира по разни м еста въ
България значителенъ брой македонски емигранти. Причина — Бел310

градъ обвинявалъ наново българската държ ава, че давала приемъ
на македонскит-Ь борци, и че изобщо насърдчавала и улеснявала бор
бата срещу Югославия.
Въ връзка съ това Централниятъ Комитетъ на ВМРО отправи
единъ изчерпателенъ протестъ — № 710 отъ 10 мартъ с.г. — до
българския Министъръ-Председатель. Като мото въ протеста беха
отбелязани думите на Гюставъ лйо Бонъ : „М оралните сили не се
побеждаватъ нито съ закони, нито съ армии ”. Арестите предизви
каха възмущение всредъ македонското общество. Явиха се съобщения
и въ чуждата преса. Въ Англия некой вестници наново изтъкнаха,
че единственото лекарство по македонския въпросъ е : Македония да
получи автономия и равноправие.
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XIX.
СТРАНИЧНИТЪ ПРЪЧКИ ЗА МАКЕДОНСКОТО
ОСВОБОДИТЕЛНО ДЪЛО. РАЗГОВОРИТЬ СЪ БОЛШЕВИКИТЪ. —
ОКРЖЖНО No 774 ОТЪ 2 АВГУСТЪ 1924 г. НА ВМРО

Тодоръ реши да замине въ чужбина. Намерението му е било да
обиколи некой западни столици, а на връщане да се спре въ Виена,
за да срещне отклонилиятъ се отъ дългътъ си П етъръ Чаулевъ *.
Главната му мисъль е била да направи опитъ за насочване на Стоянъ
Мишевъ и неколцината ренегати срещу сръбската власть. Компро
метирани единъ пжть чрезъ дела срещу нея, за т е х ъ би останалъ
само единъ изборъ : или наново да се прибератъ въ България като
мирни жители, опростени отъ ВМРО, или да продълж атъ до край
борбата срещу поробителя, като се реабилитиратъ некакъ предъ
народа. Тодоръ Паница, който се навърташе главно въ Виена, имаше
връзка съ отявления ренегатъ Стоянъ Мишевъ, действующъ начело
на сръбска държавна банда противъ борящето се наше население и
проявените българи. Сръбската власть знаеше за сътрудничеството
на Паница съ болшевиките. Но тя ■
— явдо или тайно — приемаше
всека услуга срещу ВМРО. Така на единъ фронтъ се намериха ре
негатите на сръбска служба съ органите на болшевишката пропа
ганда и акция. Ще минатъ години и, подиръ идването на комунисти
ческата власть въ Югославия, главните шефове на сръбската полиция,
като Ж ика Лазичъ и други, ще се възползуватъ отъ нейното благо
воление, като отплата за нёкогашното сътрудничество помежду имъ
срещу ВМРО. Тоя съю зъ е прелюдията на по-сетнешната близость
между сръбските шовинисти и управлението на комуниста Тито. При
сръбската власть се намираха и другари на Паница, като Георги
Вяневъ. Имало изгледи чрезъ Чаулевъ и душеприказчика му Димитъръ
Влаховъ да се направятъ внушения на ренегатите въ горния смисъль,
като се е допускало, че Чаулевъ и Влаховъ все още гледатъ на нацията
ни и на македонския въпросъ така, както винаги е гледала ВМРО.
Тия нещ а сж ми разправяни лично отъ Тодора. Още преди да
напустне София е билъ уведоменъ, че болшевиките сж искали да
разговарятъ съ него въ връзка съ нашия въпросъ, като продължение
на водени и по-рано некакви разговори, които сж останали безрезул
татни. По покана на болшевиките ВМРО е изпратила двама души въ
Москва, за да изслушатъ некой предварителни осведомления. Тия
двама души беха Михайлъ Моневъ и Димитъръ Влаховъ. Вториятъ
*
П. Чаулевъ отъ Охридъ, презъ турския режимъ билъ войвода. Следъ
1918 год. дълго време се готвеше да замине за родния си край като нелегаленъ ; но винаги отлагаше и изобщо не замина. Родини подъ редъ прекара
изъ софийските кафенета, кичейки се съ титлата си членъ на Централния
Комитетъ на ВМРО. Изложенъ предъ самия себе си и предъ другарите си,
свърза се съ болшевишки агенти въ чужбина, които намериха изгодно да
спекулиратъ съ титлата му.

312

имаше предъ Мон ев а това преимущество, че се ползуваше съ дове
рието на болшевиките ; очерталъ се бе като левичаръ. Немаше отъ
дълги години никаква връзка съ македонското движение. А Моневъ
имаше преимуществото, че се ползуваше съ доверието на Алексан
дрова и никога не е билъ отдалеченъ отъ нашето дело.
Отиването си въ Виена Тодоръ щеше да използува евентуално
и за разго 1в оръ съ болшевишкия представитель тамъ.
Поиска единъ по-събуденъ другарь да го придружи до Италия.
Пжтуваше по море презъ Цариградъ. Представихъ му Дончо Чупариновъ отъ Панагюрище, когото бехъ преценилъ за преданъ и смёлъ.
Той копнееше за борба въ Македония. Б е запасенъ офицеръ. Широко
другарско сърдце и спокоенъ духъ. Тодоръ за пръвъ пжть го виждаше
и съ доверие го взе. А Дончо бе много поласканъ. Като се върна
отъ Италия изповеда ми тж гата си, задето Тодоръ — безъ да за
гатне нищо ■
— е останалъ малко недоволенъ поради това, че той
— Дончо — изпилъ на обедъ една бутилка вино, което въ парахода
поднесли. Александровъ не удобряваше подобни работи. Той разда
ваше много редко на четниците си ракия и то въ капачето на матерката за вода. Ни глътка повече. Обикновен но само на Великдень и
Коледа. Сметаше, че и най-добрия борецъ може да сбърка въ нещо,
да повреди на задачата си въ даденъ моментъ, като пие. На мене,
обаче, като се завърна, Тодоръ не каза нищо ; обратно ■
— схванахъ,
че Дончо му бе харесалъ. Иначе, той имаше обичай изрично да прави
бележка за всеко нещо, което сметаше нередно.
Въ връзка съ виенските разговори отъ некой страни е писано и
говорено безъ много грижа за истината. Най-тенденциозни сж раз
казите на Димитъръ Влаховъ и другарите му комунисти. Т е беха
въвели въ заблуждение относно схващанията на ВМРО и хърватския
селски водачъ, твърде известния Стйепанъ Радичъ. Така може да се
обясни, че той бе публикувалъ въ списанието „ Балканска Федера
ция ”, издавано отъ Влахова съ болшевишки средства въ Виена, ста
тия, въ която почти се изказваше неудобрение къмъ Т. Александровъ
задето не се поддава на внушенията на болшевишките представители.
Радичъ беше повервалъ, че чрезъ болшевишка политическа помощь
може нещо да спечелятъ хърватската нация и Македония. Той по
сети и Москва, кждето бе посрещнатъ съ големо внимание. Но се
завърна отъ тамъ разочарованъ ; нито лично той, нито неговата
партия усвоиха препоржките на комунистическата централа ; и до
день днешенъ хърватската селска партия е таксувана отъ комунистите
като консервативна, вражеска на комунизма, което е въ съгласие съ
истината. Тодоръ Александровъ писа обширно писмо до Радича въ
връзка съ споменатата статия, като изрично му подчерта, че маке
донското освободително движение е самостоятелно, и следва само
своите собствени убеждения, безъ да се влияе отъ чужди фактори -—
които и да сж те.
Немамъ на ржка статията на Радичъ. Но отъ писмото на Тодора
се подразбира поне най-важното изъ нейното съдържание. Ето целия
текстъ на това писмо :
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Уважаеми г. Стйепанъ Радичъ,
Четохъ Вашата статия въ 2-3 брой на виенското списание « Федерасионъ
Балканикъ» отъ 15 августъ 1924 година.
Имайки единствено предъ видъ истината и интересите на македонското
и хърватско освободителни движения, рЪшихъ се да Ви отправя това писмо,
което има за цель да изясни некой факти не отговарящи на истината и да
изясни некой моменти въ гореспоменатата Ваша статия.
Започвамъ съ отношенията между хърватската републиканска селска пар
тия и Вътрешната македонска революционна организация.
Вътрешната революционна македонска организация е желала искрено да
подържа връзки съ Селската републиканска хърватска партия, основавайки
се на честното чувство и вера, че борбата противъ белградската хегемония,
борбата за една федеративна Югославия, требва да бъде водена заедно отъ
всички народи, недоволни отъ кървавата и груба диктатура на Белградъ. Та
кива връзки, които Вие изтъквате като « формални », « морални », такава раз
мена на мисли и т.н., за наша най-голема радостъ, съ на лице. И Вие не ги
отричате, н ещ о повече, ако си спомняте, Вие бехте първия, а не азъ, който
изнесохте за съществуването на едно разбирателство между Селската репу
бликанска хърватска партия и ВМРО предъ руския журналистъ и общественикъ Л. Немановъ, който публикува Вашите изявления въ списание « Меркюръ дьо Франсъ », на 1 юлий 1923 г.
Щ е си спомните сжщо, и азъ мога да Ви посоча всички случаи, когато
въ борбата срещу Пашичъ Вие говорехте не само за връзките съ ВМРО, но
даже понекога Вие заплашвахте Белградъ съ техъ, подчертавайки ясно на
шия общъ фронтъ противъ белградската сатрапия.
Ако това е тайа, каква смисъль има подчертаването Ви, че азъ употребявамъ « нарочно и съзнателно за десети пъть думата « връзки» въ фалшива
смисъль», ако ли не за целите на една политика практична и за да се
групира това, което фактически е, съ това което е формално ? Но за това
азъ не мога да Ви направя никакъвъ укоръ, знаейки че Вие сте преди
всичко единъ прекрасенъ хърватски патриотъ.
Азъ не искамъ никакъ да кажа, че въ нашите отношения е имало нещо
повече отъ това, което Вие изнасяте въ Вашата статия. Повечето пъти Вие
бехте хуманенъ, миролюбивъ, републиканецъ и Вие признавахте революцията
като ултима рацио, вервайки че Вие ще постигнете цельта ви съ легални
средства.
Новото въ статията Ви е, че досега Вие твърде редко употребявахте ду
мата « работници », която понастоящемъ придружава винаги думата « селяни ».
Безъ съмнение, новото при Васъ е декларацията, че връзките между ос
вободителното македонско движение и същото движение хърватско Вие ги
слагате въ пълна зависимость отъ едно или друго отношение на ВМРО къмъ
правителството на проф. Цанковъ или това на Съветския Съюзъ. Това е вече
съвсемъ ново и условния елементъ ми звучи като твърдо желание щото ВМРО
да признае подсказани връзки съ едно или друго правителство, съ единъ или
другь факторъ, което е равностойно да признае едно чуждо вмешателство. Че
ВМРО е била винаги коректна въ отношенията си съ Селската републиканска
хърватска партия се вижда отъ факта, че Вие се изразихте въ вестника Ви
и предъ представителите на ВМРО по най-ласкавъ начинъ спремо моите дек
ларации въ чуждата преса и че Вие даже ги публикувахте наново въ в.
« Сл. Домъ ».
Никога не съмъ скривалъ и не крия и сега, че ние се различаваме найчесто въ методите на борба противъ общия ни врагъ. Колкото се отнася за
мене, и днесъ, въпреки Вашата декларация, че Селската хърватска републи
канска партия е въ същностьта си една революционна организация, азъ
твърдя, че даже хърватите на Радичъ ще се убедятъ, че съ сръбските упра
вители не може другояче да се говори освенъ съ пушка, ножъ и бомби. И
днесъ, когато Вие мислите, че сте унищожили корупцията и тиранията на
Пашича, азъ не вервамъ, че Вие сте унищожили сръбската тирания и корупция.
ВМРО също остава неизменно на старата си позиция въ борбата й съ Бел
градъ, която тя не желае никакъ да наложи на когото и да е, така както не
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желае да получава директиви въ императивна форма отъ когото и да е по
отношение на възгледите, които требва да следва.
Позволете ми, г. Радичъ, да Ви заявя, че нито у менъ, нито въ който
и да е отъ моите другари, се е появила мисъльта да си послужи въ своя
полза съ освободителното движение на братския хърватски народъ. Това,
което ВМРО е желала и желае и днесъ, е едно общо съгласие до момента, въ
който Македония и Хърватско ще иматъ срещу си Белградската дуктатура.
Азъ бЪхъ неприятно изненаданъ отъ твърдението Ви, че азъ съмъ билъ
направилъ въ последно време декларации, кждето съмъ споменавалъ за от
ношения между ВМРО и Селската хърватска републиканска партия въ връзка
съ съветите, и това споредъ желанието на правителството на проф. Цанковъ,
когото Вие таксувате като « фашистъ, криминаленъ типъ, корумпиранъ и антиселянинъ ».
Не желаейки да Ви втълпявамъ никаква квалификация на настоящето
българско правителство, признавайки Ви пълната свобода да го сждите спо
редъ личното Ви разбиране и споредъ съвестьта Ви, азъ требва само да от
хвърля енергично невЬрното Ви твърдение, което Ви е било втълпено отъ
заинтересовани среди, че декларацията отъ менъ подписана, и отъ другаря
ми Ал. Протогеровъ, относяща се за съвсемъ чуждия за Централния Комитетъ
манифестъ отъ 6 май 1924 година, е предизвикана отъ българското правител
ство. Азъ Ви заявявамъ най-категорично, че последното нЪма и не може да
има никакво участие въ декларацията, че то не е изявило никакво желание
и че нЪма да му се отдаде никакво внимание ако то би го изразило —- какъ
ВМРО да определи отношенията си съ Селската републиканска хърватска
партия и съ Васъ. Доколкото азъ имамъ възможность да следя българската
преса, знамъ, че тя не е публикувала никога такова комюнике, но че то бе
предизвестено — Вие разбирате съ каква цель — отъ сръбските шовинисти
чески вестници.
По сжщия въпросъ, съ желанието си да Ви освободя отъ предумишлената
грешка на македонските и хърватски врагове, азъ Ви декларирамъ, че ВМРО
не е чакала заповеди и директиви отъ никого отвънъ. Тя определя отноше
нието си къмъ правителства и други политически фактори въ пълна незави
симость, имайки изключително предвидъ освободителното движение, свобод
но отъ каквато и да е зависимость. Тя не е позволила и нЪма да позволи
на никого да й определя, противъ волята й, по кой пжть да върви и кои во
дачи да избира.
Въ декларацията на Централния Комитетъ отъ м. августъ не се казва
нищо за Селската хърватска републиканска партия, нито за Васъ. Въ тази
декларация, обратно на твърдението Ви, не се изтъкватъ тъй наречените мои
връзки съ Васъ като контрастъ на Съветска Русия.
По отношение на българското правителство азъ ще повторя, че ВМРО
остава на терена на неутралитета ; и отхвърлямъ най-енергично формулата
на Вашия сътрудникъ въ « Федерасионъ Балканикъ », комуниста г. Н. Харлаковъ, който иска, веднага преди Вашата статия, най-активната интервенция на
ВМРО въ България, за да събори, заедно съ работниците и селяните, пра
вителството на Цанковъ.
На такава партизанска позиция ние не желаемъ абсолютно да поставимъ
ВМРО ; тя нема да стане никому инструментъ.
Въ близкото минало ВМРО водеше борба съ правителството на Стамбо
лийски, който беше не само анти-македонецъ, но и анти-българинъ и ултрареакционеръ. Тази борба беше първата, защото това правителство беше пър
вото, което измърси ржцете си въ кръвьта на македонските революционери,
за да подготви предаването на нашето отечество на Белградъ. вер н а на
себе си, да не позволява никому да прави търговия съ Македония, ВМРО
обяви война на Стамболийски, което улесни до голема степень проблема на
създателите на 9 юний, безъ тя да се е интересувала кои лица ще заместятъ
тираническия режимъ : интереса на ВМРО спремо България се изчерпва въ
това — да има, да сжществува една България, управлявана отъ хора, които
да не смеятъ да се мешатъ въ борбите на Македония и да търгуватъ съ
сждбата й, както се опита да прави Стамболийски. Ако настоящето българско
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правителство бе следвало пжтя на Стамболийски и поискало да разруши, въ
съюзъ съ гърците и сърбите, ВМРО, или въ политиката си послужеше съ
Македония като монета за размена, ВМРО би се борила несъмнено и про
тивъ него, но съ инициатива и съ методи нейни собствени, а не по външни
и чужди внушения и начини.
Организацията винаги и на време е реагирала и срещу грешките и про
вокациите. на правителството на проф. Цанковъ спремо нея.
На едно место Вие отдалече намеквате, а г. Харлаковъ въ същото спи
сание говори ясно за други групи на революционното македонско движение.
Очевидно се касае за « федералистигЬ» — бандити на служба на Пашича,
злодеянията на които преминаватъ всякаква възможна квалификация. Пос
ледните, даже и сега и при режима на г. Давидовичъ, който управлява из
ключително по Вашата воля, продължаватъ кървавите си подвизи. Сърдцето
ни се стега отъ болка, когато самия Вие, заблуденъ отъ представителите, имъ
въ Виена, въ Вашия « Сл. Д ом ъ » i№ 11, сте погледналъ на гЬзи бандити
като на идеолози. Беше ни мжчно тогава, мжчно ни е и сега, че Вие имате
връзки съ тези, които сж. имъ вдъхновители въ Виена. Но сега, когато сте
въ Белградъ съ Вашата партия, и когато Вие имате вече часть отъ отговорностьта за положението въ Македония, Вие можете самъ или чрезъ Вашите
хора да видите на местото ужасната дейность на тези бандити, убийци, които
продължаватъ да сж на служба на г. Давидовичъ. Представительтъ на ВМРО
Ви представи презъ месецъ мартъ 1924 година едно дълго писмено изложение
на хърватски, а и устно Ви изясни за акциите, на « федералистигЬ ». Тогава
Вие се задоволихте съ едно малко съобщение въ Вашия вестникъ и не пу
бликувахте статията-опровержение. Азъ Ви припомнювамъ този фактъ, за да
изтъкна, че докато ВМРО никога не се е решила да вземе участие въ вътреш
ния животъ на Селската хърватска републиканска партия, Вие не можахте
поне да останете неутраленъ и взехте тежката отговорность предъ хърватския
народъ, показвайки му чрезъ Вашия вестникъ вулгарните бандити, отбеля
зани съ белега на убийци на техния народъ, като нЪкакви си идеолози.
Резюмирайки азъ Ви заявявамъ относно статията Ви :
1. Азъ не съмъ говорилъ въ моята декларация огь миналия августъ за
връзките на ВМРО съ Селската републиканска хърватска партия, и специално
съ Васъ,
2. Не съмъ казалъ никога, че моите връзки съ Васъ сж мотивъ на контрастъ съ Съветска Русия,
3. А зъ не съмъ увеличилъ и засилилъ нарочно съ лоши намерения връз
китЬ на ВМРО съ Селската републиканска хърватска партия,
4. Българското правителство не ми е адресирало никаква интерпелация
по отношение на връзките ми съ Съветска Русия и съ Васъ,
5. Декларацията на ВМРО отъ м. августъ, отъ менъ подписана и отъ
другаря ми г. Протогеровъ, която изразява само гледището на ВМРО и на
освободителното македонско движение, е актъ на Централния Комитетъ.
6. Македонското движение е едно и единствено,
7. Както въ миналото, и сега ВМРО гледа на освободителното хърватско
движение — така изпълнено съ идеализъмъ и хуманность — съ най-големи
симпатии и адмирации. Както въ миналото, така и днесъ ВМРО вЪрва искрено,
че за да се разруши сръбската хегемония и за да се освободятъ потиснатите
народи и се постигне единъ щастливъ социаленъ, политически и културенъ
животъ на свободни и независими народи, живущи въ царството на сърбите,
хърватите и словенците и на Балканите, сж абсолютно необходими координи
раните усилия на народите, борещи се за свободата и независимостьта, но
безъ една чужда настойница. При такива гледища на ВМРО не остава друго,
освенъ да съжалява, ако поради предумишленото вмешателство на враговете
на Македония и на Хърватско, които сж успели да Ви заблудятъ, на личности
и групи, се скъсватъ връзките и контакта между освободителните движения
на Македония и Хърватско, отъ което ще спечели нашия общъ врагъ.
Надевайки се, че съмъ успелъ да разпръсна заблудата, въ която враго-
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вет-Ь сж. Ви нарочно вкарали, и да изясня некой моменти отъ статията Ви,
азъ Ви изпращамъ моите отлични почитания.
Тодоръ Александровъ*.

Проличава, че Радичъ не е добре проникналъ въ мотивите, които
доведоха до разпри между македонското движение и българската
земледЪлска власть. Възможно е на него въ даденъ моментъ да сж
му харесвали югославянскитЬ концепции на Стамболийски. Но докато
Радичъ съ такива концепции целеше да осигури на Хърватско държавность, а и на всички хървати въ Югославия пълно признание на
националните имъ и културни права, положението на България би било
съвсемъ друго. Тя би требвало въ много голема степень да пожертву
ва държавния си суверенитетъ, който отдавна притежаваше. А заедно
съ това да се откаже и отъ всекакво интересуване за сънародниците
си въ Македония, които Сърбия винаги е искала да посърбява, ■
—
безразлично дали т е сж попаднали като поданници на малката Сърбия
или на уголемена Югославия. Като антибългарско дело таксува
Александровъ „ югославизма ” на Стамболийски, който ■
— ако би билъ
възприетъ — съ течение на времето би изтласкалъ на заденъ планъ
българското име. А като небългарска проява е преценена още на
времето и борбата, отпочната отъ Стамболийски и приятелите му
срещу освободителните усилия на Македония. Заслужава да се от
бележи, че Радичъ не е познавалъ добре и основните позиции на
ВМРО ; иначе не би сметналъ, че тя за нищо и никаюво би се втур
нала да сваля едно българско правителство, възглавявано отъ когото
и да е. Нито срещу властьта на Стамболийски ВМРО бе се впуснала
въ борба по чужди внушения, а само поради сериозни съображения,
претеглени съ везните на нейните интересни и тия на Македония ;
още по-малко би отпочнала тя, безъ сериозни основания, борба срещу
едно българско правителство ■
— въ случая това на Цанковъ — само
защото на некой чужди фактори се искало щото това правителство
да не бжде на власть. Ясно бе, че Радичъ не бе упозналъ маке
донската кауза отъ всички нейни страни.
Можемъ да сметаме като сигурно, че на Александровъ е било
ясно отбегването на Радича отъ нелегална борба, макаръ понекога
да е заплашвалъ, че ще прибегне и до нея противъ белградската
тирания**. Многото зигзаги, които Радичъ правеше въ своята поли
*
За справка може да се види в. « Нувелъ Маседониенъ», Ne 27 отъ 5
септемврий 1924 година.
** На единъ въпросъ отъ кореспондента на италианския вестникъ « Секоло », който е поискалъ да знае дали е възможно никакво съглашение между
хървати и сърби, Радичъ отговорилъ :
« Азъ мисля, че такова едно съглашение е невъзможно по миренъ пжть.
Мой дългъ беше да държа подъ внимание желанието на великите сили да
не се л^е кръвь. Но това ми изглежда че нема да може да продължи повече.
Сръбската политика иска да ни принуди да прибегнемъ до силата. За мо
мента ние ще настояваме за едно ново народно допитване. Ако не успёемъ
да го наложимъ, ние ще прибегнемъ до бойкотиране на държавата и ще откажемъ да плащаме данъци, както и нема да позволимъ нашите новобранци
да бждатъ взети въ войската. Въ този моментъ голема часть отъ нашите
не плащатъ вече данъците, освенъ ако сж заставени насила, и само 170 наши
новобранци сж позволили доброволно да бждатъ зачислени.
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тика и които често биваха неразбираеми и за най-близкия му антураж ъ, показваха, че съ такива заплашвания той само тактизира. В е
роятно и заради това Тодоръ му припомня, че срещу сръбските
шовинисти може да се говори само съ пушка и бомба. Но миролюбивиятъ Радичъ бе сжщо опасенъ за Белградъ, та затова по-късно
сърбите го убиха въ самия Парламентъ.
Въ връзка съ разпространените на широко новини, че ВМРО е
водила разговори съ болшевиките, кореспондентъ на лондонския
„ Таймсъ ” се с срещналъ лично съ Тодора и въ броя отъ 16 септемврий 1924 г. е поместено обширно изложение по това. Даваме го
дословно :
« Презъ месецъ августъ имахъ случай да се срещна нощно време съ То
доръ Александровъ, въ планините на Македония, на известно разстояние отъ
българските граници, кждето бехме обиколени отъ въоръжени до зжби ко
мити. Искахъ да зная до колко македонската революционна организация е
въ съюзъ съ болшевиките, които беха съобщили чрезъ органа имъ « Балкан
ска Федерация », излизащъ въ Виена, че македонските лидери подписали единъ
манифестъ подържащъ напълно съветската политика, целеща разтурването на
всички балкански правителства. Б е съобщено, че двама отъ членовете на ма
кедонския триумвиратъ, Александровъ и Протогеровъ, дали формално опро
вержение за този манифестъ, който бе денонсиранъ като апокрифъ. Но един
ствения начинъ да се иматъ точни сведения бе да се обърна до самия Алексан
дровъ.
Въ отговоръ на моя въпросъ, македонскиятъ лидеръ ми каза : « Декларирамъ, че не съмъ подписалъ манифеста публикуванъ отъ в-къ « Балканска
Федерация », който го е приписалъ на Централния Комитетъ на македонската
организация. Никакъвъ актъ отъ този родъ не е билъ удобренъ отъ менъ.
Ако тамъ се намира моя подписъ, той е фалшивъ. Сжщото е съ подписа на
Протогеровъ, който сжщо твърди, че не го е подписалъ. Ние немаме никакво
желание да се боримъ срещу европейския капитализъмъ, който не ни засега.
Организацията има своя цель, която е освобождаването на Македония. Докато
азъ съмъ живъ, ще се противопоставя на всекакво отклонение отъ този пжть
и нема да позволя да се използуватъ нашите сили за цели, които ни сж
чужди. Организацията нема ншцо общо съ комунизма и болшевизма.
Не отказвамъ, че болшевиките се опитаха на неколко пжти да спечелятъ
организацията и всеки пжть инициативата за преговори беше отъ гЬхна страна.
По заповедь на Москва, пресата на комунистическата българска партия прес
тана да ни атакува презъ 1922 г., въпреки че ние не сме правили постжпки
въ този смисъль предъ когото и да било.
Всички затвори сж препълнени съ разбунтували се хървати, съ дезертьори
и хора, които не сж искали да положатъ клетва за верность на краля. Ако
всичко това, което досега сме направили, не накара сърбите да бждатъ поразумни и да заинтересува поне една отъ великите сили, ние ще се видимъ
принудени да прибегнемъ на всека цена до революцията. А не е невероятно
сърбите да бждатъ победени и принудени насила да пристжпятъ къмъ ампу
тация, за която се говори въ последно време и която ние не желаемъ.
Ако сръбските партии образуватъ военна диктарура, за която почна да
се говори въ последно време, нито ние хърватите, нито албанците, нито ма
кедонците нема да я търпятъ. Възстанието ще бжде за насъ много по-леко от
колкото режима, който се заканва да наложи Белградъ. Изглеждаше ми не
възможно, че въ Европа не се желае да се избегне тази опасность за светов
ния миръ.
Изглежда, че не се схваща добре какво би значило едно възставане на
всичките потиснати народи въ Югославия. Има още време да се изпреварятъ
събитията. Само благодарение на моите лични настоявания и на моя дълбокъ
пацифизъмъ бе възможно да се отложи революцията до днесъ. Но ние нема
да отстжпимъ щэедъ нея, когато настжпи момента ». (Справка : « Нувелъ Маседониенъ », брои 5, 25 януарий 1924 г.).
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Въ 1923 г. съветски агенти ми предложиха да влезнемъ въ преговори. Азъ
тогава поставихъ предварителни условия : разтуряне комунистическата банда
на Пандурски, прекъсване на органа « Освобождение» и разтуряне на дру
жествата на македонски емигранти, привърженици на комунистическата пар
тия. Моя ултиматумъ бе приетъ въ августъ 1923 г., но презъ септемврий из
бухна бунта на селяните и на комунистите въ България и азъ декларирахъ на
комунистите, че подобни опити комплициратъ и безъ това мжчното положение
на България и че те, следоватено, требва да се сметать като вредни и
пълни съ опасности. Въ името на организацията азъ донесохъ до знанието на
комунистите, че независимостьта на България е за насъ много ценна, и че
следователно, ние сме принудени да водимъ безпощадна борба противъ авто
рите на такива опити, които ние ще сметаме като неприятели. Ясно е, че
следъ тази декларация преговорите не можеха да продължатъ.
Азъ не отричамъ съществуването, вътре въ организацията, на « л е в и »
елементи, които подържатъ упорито, че следъ петь години ние нищо не сме
получили отъ Обществото на Народите въ Парижъ, Лондонъ, и че, следова
телно, би требвало да се разберемъ съ Москва. Подъ влияние на левитъ, но
все по инициатива на представителите на Москва и Виена, преговорите се
подновиха презъ 1924 г. Представителите на Съветите искаха организацията
да позволи съветизирането на България и Македония. Ние отговорихме, че
това бе неприемливо за насъ и преговорите останаха тамъ. Азъ не съмъ ималъ
разговори съ Раковски въ Лондонъ и никакво споразумение не е било подпи
сано отъ насъ. Сведенията, публикувани по този сюжетъ, произлизатъ отъ
сжщия източникъ както и манифеста. Повтарямъ, че докато азъ съмъ на чело
на организацията, тази последната нема да престане да се бори срещу бол
шевизма, който, споредъ мене, е извънредно вреденъ за македонското движе
ние. Преди неколко дни изпратихъ едно ново предупреждение до комунистите,
че организацията нема намерение да толерира комунистически преврати въ
България ».

А ето и изчерпателното окржжно изложение, което бе издадено
на 2 августъ 1924 година отъ Централния Комитетъ на ВМРО. То
бе публикувано и въ книгата, която се отпечата въ връзка съ
убийството на Тодоръ въ 1924 година.
ОКРЖЖНО
№ 774

Македония, 2 августъ 1924 г.

Следъ известни неуспехи и големи погроми винаги е настжпвала
реакция и униние въ редовете на ВМРО. Това става следъ големите
афери — Дединека (1896 г.), Винишка (1897 г.), Солунска (1902 г.)
и много други подобни ; следъ възстанията — Горноджумайско
(1902 г.) и Илинденското (1903 г.) ; следъ младотурския хуриетъ и
предприетото обезоржжаване (1908-1910 г.) и следъ войните и по
следващите ги погроми (1913 и 1918 г.).
Най-големо отчаяние и резигнация обзеха борческото население
въ Македония и голема часть отъ неговите водачи следъ погрома на
1918 г. и особено следъ сключването на договорите за миръ въ Па
рижъ. Тогава само най-идеалистично настроените синове на онеправ
дана, разпокжсана и поробена Македония намериха сили въ себе си
да се заловятъ за подновяване революционната борба следъ току-що
установилия се режимъ на сърби и гърци.
Ние, заварените отъ миналото членове на Централния Комитетъ
на ВМРО, както и нашите добри другари и сътрудници, срещнахме
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отъ разни страни големи пречки въ мжчното дело, съ което се заех
ме — да възсъздадемъ, преустроимъ и засилимъ В.М.Р.О.
За голямо наше съжаление пречките, които срещнахме въ рабо
тата си вжтре въ Македония отъ тираните сърби и гърци, се указа
ха малки — незначителни въ сравнение съ онёзи, които ни създадо
ха : 1) некой изродени синове на Македония — бивши наши другари,
2) лъжеземлед^лското българско правителство на Стамболийски,
Александъръ Димитровъ, Райко Даскаловъ и С-ие и 3) българската
комунистическа партия - 3-ти интернационалъ.
Ето накратко въ какво се изразиха тези пречки :
1. Група бивши войводи и четници, свикнали да живЪятъ наши
роко безъ да работятъ, следъ голямата война, когато границите
слабо се охраняваха, настаниха се въ пограничните градове и села
на България и почнаха да се занимаватъ съ контрабанда и разбойни
чество въ Македония. На малки групи отъ 5-7 души влизаха тайно,
залавяха богати българи, турци, власи и други, и следъ като ги под
лагаха на големи изтезания, за да каж атъ скритите си пари и скжпоценности, прибираха отъ тех ъ каквото усп^ятъ да изтръгнатъ, и се
връщ аха въ България съ задигнатата плячка да водятъ разпуснатъ
животъ ■
— необезпокоявани отъ никого. Населението на Македония,
като виждаше, че бивши дейци на организацията се отдаватъ на по
добни грабежи и разбойничества, придружени често съ изтезания,
убийства, обезчестявания и пр., почна да губи вера въ истинските
борци-идеалисти. Следъ като изчерпа всички легални средства,
за да ги поправи — даде имъ амнистия на 1920 година, — за да
премахне това зло, В.М.Р.О. се принуди да почне съ т е х ъ решителна
борба и въ скоро време успе да премахне мнозина отъ тези непопра
вими разбойници и по тоя начинъ да спаси македонското население
отъ техните опасни набеги и да го спечели окончателно въ редо
вете на борбата.
2. Когато уцелилите разбойници беха уплашени и обезвредени
и едни отъ т е х ъ вече молеха за милость, а други беха почнали да се
отдаватъ на миренъ трудъ за изкарване на прехраната си — яви се
въ помощь лъжеземледелското правителство на Стамболийски, Райко
Даскаловъ и С-ие. То, при съдействието на д-ръ Ф. Атанасовъ и ар
хитекта Юруковъ, ги оформи въ „ идейно ”, „ революционно ” тече
ние подъ име Македонска „ федеративна ” революционна организа
ция. Снабди ги съ пари, оржжие, съ открити листове въ България и
съ права безнаказано да изнудватъ и грабятъ и даже да убиватъ бъл
гарски граждани. Първоначално лъжеземледелското правителство
въ съгласие съ сръбското правителство на Пашича прави опити чрезъ
т е х ъ да убие водителите на Македонската организация и да унищожи
самата организация. Като не успе въ последното, използува ги за вжтрешни партизански цели ■
— за сплашване и за избиване свои поли
тически противници. Мнозина отъ т е х ъ сж взели участие въ търнов
ските събития, въ засадата на министъръ Томовъ по шосето СофияБанки и други. Следъ последния опитъ на лъже-земледЪлското пра
вителство на Стамболийски — Хр. Стояновъ да унищожи ВМРО въ
съгласие и съ подкрепа на сърбите, следъ Нишката спогодба и следъ
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последвалия неусп^хъ при с. Сатофча, Неврокопско, гдето изпратените
отъ Стамболийски-Хр. Стояновъ разбойници — Паница, Стоянъ Мишевъ, Мито Суджукаро, Гр. Циклевъ и другарите имъ, засилени отъ
оранжевите стражари на брой 400 души, бидоха обградени отъ
възмутеното македонско население и едва сж успели да се спасятъ съ
бегство, часть отъ тех ъ съ Стоянъ Мишевъ, Суджукаро, Гр. Циклевъ
и други, на брой 15-20 души, се предаватъ на гърците. Отъ Солунъ
по т4хна молба ги пращатъ въ Щипъ гдето съ съгласие на великия
жупанъ Добрица Матковичъ тези македонски изроди почватъ своята
родоотстжпническа работа — ставатъ платени сръбски орждия, потераджии и палачи на македонското население, а друга часть съ Па
ница се връщ атъ въ София пакъ въ услуга на правителството на Стам
болийски до неговото падане (9 юни 1923 г.). Още на 1920 г. Коста
Тодоровъ, като пълномощенъ министъръ на България въ Белградъ,
чрезъ печата тамъ оповести, че той ще предаде планъ на сръбското
правителство за задружно преследване четите въ Македония.
Възъ основа на това тогавашния сръбски министъръ на вжтреш ните
работи Драшковичъ, създаде сръбските държавни банди на Кръстю
Търговишки, Донче Църцорийски и много други, отъ които пропище
македонското население.
3.
Комунистическата партия въ България, чрезъ своя идеологъ
по македонските работи Димитъръ X. Димовъ, обяви безмилостна бор
ба срещу македонското освободително движение и срещу В.М.Р.О.
и нейните водители Тодоръ Александровъ и Александъръ Протоге
ровъ, като съ това насърдчаваше разкола въ редовете на организа
цията. Отъ начало „ Работнически вестникъ ” — органъ на комуни
стическата партия, се пълнеше съ най-злъчни статии и закани про
тивъ македонската организация и нейните водители. По-кжсно кому
нистите образуваха емигрантски комунистически съю зъ въ България
съ органъ вестникъ ,, Освобождение ” •— редактиранъ отъ сжщия
х. Димовъ, пакъ съ цель да цепятъ македонската емиграция и да спъватъ правилното развитие на македонското освободително движение.
Въпреки тая борба Македонската организация крепнеше и се за
силваше. Това не даваше мира на комунистическите идеолози, които
проповедваха, че Македония ще получи своята свобода само ако
В.М.Р.О. стане комунистическа и следъ като се болшевизиратъ бал
канските държави, Европа и с в е тъ тъ чрезъ болшевишка революция.
За да унищожатъ или ослабатъ „ буржуазната ” национална македон
ска революционна организация, хаджидимовци се опитаха да завзематъ известни райони въ Македония, за която цель улесниха разбой
ниците Ил. Пандурски, Чочковъ, Георги Воденски и други, да заминатъ съ чети въ Малешевско.
Следъ като македонската организация наказа Дупнишкия кметъ
комунистъ д-ръ Петровъ — единъ отъ идеолозите на тая политика и
ятакъ на бандата на Пандурски, и следъ като биде разбита тая раз
бойническа банда, а нейните остатъци отъ Пандурски, Чочковъ, Во
денски и Хр. Умленски се предадоха на сърбите, заедно съ оржжието
си и съ болшевишката си униформа ■
— на шапките имъ бе извезана
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джии, българските комунисти по заповедь отъ Москва промениха
своята тактика къмъ В.М.Р.О. Т е поискаха среща съ пълномощници
на организацията, защото имали нареждане отъ третия интернационалъ да помагатъ на всички национални организации, които се борятъ
за своята свобода.
Преди да стане тая среща Централния Комитетъ на организация
та бе пратилъ ултимативно писмо до Централния Комитетъ на кому
нистическата партия въ България, съ което като изтъкваше залове
ните данни за съучастничество на комунистическите водачи отъ Джумая, Дупница и София въ опита чрезъ тая банда да завзематъ райони
на организацията, искаше въ известенъ срокъ : 1) да се отстранятъ
отъ Джумая и Дупница комунистическите ятаци на бандата на Пандурски и с-ие и 2 ) да се разформирова емигрантския комунистически
съюзъ и да се опре вестникъ „ Освобождение ”. До августъ 1923
година комунистите не изпълниха тези искания на организацията, а
ги отлагаха съ разни молби.
Въ края на августъ с. година въ една среща между двама отъ
водителите на В.М.Р.О. и Хр. Кабакчиевъ и Ив. Илиевъ отъ страна
на българската комунистическа партия последните заявиха, че сж
разформировали комунистическия емигрантски съюзъ и спрели в-къ
„ Освобождение ” и поискаха отъ В.М.Р.О. да ги остави свободно да
водятъ борбата съ правителството на Цанковъ.
Правил« о разбрана техната мисъль, отговори имъ се отъ името на
В.М.Р.О. въ смисъль :
Македонската Организация, съгласно своите наредби и традиции
не се меси въ вътреш ните работи на Царство България.
Ако бжде предизвикана, обаче, тя ще се разправя съ предизвикателите, каквито и да сж и дето и да се намиратъ те.
Понеже Стамболийски и С-ие се опитаха въ съдействие съ сър
бите да избиятъ макед. водители и да унищожатъ ВМРО и понеже
т е водеха противомакедонска политика, Организацията води бор
ба съ т е х ъ и чрезъ своята отделна борба улесни морално задачата
на борците отъ 9 юни. Организацията не се интересуваше кои лица
ще зам естятъ правителството на Стамболийски ■
— ние може би пос
ледни узнахме за състава на новия кабинетъ.
Що се отнася до намеренията на бълг. комунисти, В.М.Р.О. не
удобрява приготовленията имъ за кървави междуособици, защото съ
това се излага на сигуренъ рискъ сжществуването на България. Да
же и да се създаде работническо-селско правителство въ България,
съседите й Сърбия, Ромъния и Гърция, па и великите сили, не ще
търпятъ подобно правителство и ще см аж атъ и поделятъ България.
А ние предпочитаме да сжществува независима България, даже управ
лявана отъ авантюристи като Стамболийски, отколкото да бжде оку
пирана отъ гърци, сърби и ромъни. Поради това, ако избухнатъ меж
дуособици въ Македония подъ бълг. власть, Организацията ще ги
смаже безмилостно, а въ стара България съчувствениците й определятъ поведението си като свободни граждани съгласно своите раз
бирания, безъ В.М.Р.О. да отговаря за делата имъ. Съгласно чл. 3
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отъ правилника на Организацията, т е не се броятъ за членове на по
следната.
Подобни декларации, предупреждения, Организацията отправи
чрезъ пратеници до комунистическата партия още два пжти : на 12
юни и презъ юли 1923 година.
Макаръ комунистическите водачи да декларираха, че нЪматъ
намерение да водятъ сега нелегална борба, а иматъ благоприятни ус
ловия да прибератъ въ своите редове разстроените замеделци, са
мо следъ 2-3 седмици избухнаха септемврийските мятежи.
Следъ неуспехътъ да свалятъ правителството на Цанкова и да
го зам енять съ работническо-селско такова, за да оправдаятъ своята
непредвидливость и своето безумие, забегналите комунистически во
дачи Коларовъ и Димитровъ представиха предъ третия интернационалъ и предъ света, че В.М.Р.О. а не Цанковото правителство, е сма
зала септемврийските мятежи. Поради това въ Москва се затвърди
убеждението, че за да иматъ успёхъ за болшевизирането на Бълга
рия, а сетне и на Балканите, ще требва или да взематъ на своя стра
на Макед. Организация, или ако това не може, да я разцепятъ, ослабятъ и унищожатъ даже.
И почнаха представителите на третия интернационалъ да преследватъ съ удивителна енергия тези две цели.
Въ едно и сжщо време т е изпращаха свои пратеници за срещи съ
насъ, като настояваха и ние да пратимъ при т е х ъ такива на В.М.Р.О.
за разговори и преговори, а задъ гърба ни прибираха престжпници
предъ Организацията, отрупаха ги съ злато и ги групираха въ Виена
за борба съ В.М.Р.О. Така тамъ бидоха събрани известните на дру
гарите макед. борци и на обществото задъ границата : Д -ръ Филипъ
Атанасовъ, Славе Ивановъ, Т. Паница и др. подобни. Снабдяватъ ги
съ средства и подъ техно ржководство почватъ да издаватъ единъ
предателски парцалъ „ Македонско съзнание ”, който си поставя за
цель да дискредитира водителите на В.М.Р.О. и да отслаби самата Ор
ганизация. Разрушителната дейность не спира тукъ. Представителите
на третия Интернационалъ, чрезъ д-ръ Филипъ Атанасовъ и Сл. Ива
новъ влизатъ въ връзка съ разбойниците ренегати Стоянъ Мишевъ,
Илия Пандурски, Мите Суджукаро и другарите имъ, даватъ имъ
„ идейна ” окраска, признаватъ ги за „ революционери ” и по тоя
начинъ ги насърдчаватъ въ предателското дело.
Вънъ отъ това нашия другаръ П етъръ Чаулевъ, който последни
те 4-5 години, когато всички истински борци работятъ въ Македония
за възсъздаване на Револ. Орг., се отдаде на безделие и политикан
ство, не само не помагаше на работата, а създаваше неприятности и
пречки. На неколко пжти подканенъ да изпълнява длъжностьта си
като членъ на Ц. К. на В.М.Р.О., той обещава да влезе въ Охридския
край, дето има връзки и може да бжде най-полезенъ, и тръгва уж ъ
нататъкъ, но все намираше претекстъ да не замине, да изклинчи.
Понеже беше почналъ на своя глава да влиза въ разговори даже отъ
името на В.М.Р.О. съ представители на чужди държави, издаде се окржжно № 535 отъ 30 септември 1923 година, което се посочи на вре
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мето на известни само среди въ странство, които се молеха да го приематъ като частно лице, а не като представитель на В.М.Р.О.
И това окржжно и новите писмени остри бележки и много други
напомнювания, не го стреснаха и не го накараха да се опомни.
Напротивъ, въ началото на тая година узнахме, че той е взелъ
пари отъ болшевиките, но не искахме да вярваме това.
Преди да оформимъ, съгласно правилника, неговото изхвърляне
отъ членство въ Ц. К. и отъ редовете на Организацията за извърше
ните отъ него грешки и престжпления, намерихме за добре да го
срещнемъ лично и да го поканимъ за последенъ пжть да влезе въ
Македония и да се отърве отъ досегашния погрешенъ пжть.
Още при първите срещи, Чаулевъ призна досегашните си грешки.
Устно, а по-<кжсно и съ писмо потвърди, че никога нема да се цепи
отъ Организацията и че неговото влизане да работи вжтре въ Маке
дония е вече „ въпросъ на животъ или смърть ”.
Повервали на декларацията на Чаулевъ, решихме да направимъ
опитъ, въ срещи съ представители на болшевишка Русия, да съгласимъ последните, ако не помагатъ на македонското освободително
движение, поне да не му пречатъ, или ако не успеемъ въ това, поне
да узнаемъ истинските имъ намерения и замисли, та споредъ това да
вземенъ по-ефикасни предохранителни мерки.
И така почнаха се разговори и преговори. Когато беха предявени
исканията на представителите на третия интернационалъ къмъ
В.М.Р.О., можаха вече да се прозратъ истинските замисли. Преди да
характеризираме последните, нека веднага изтъкнемъ тукъ некой
отъ сжществените искания.
1. В.М.Р.О. да се споразумее съ разбойниците „ федератисти ”,
като се образува единъ общъ Ц. К. Въ него отъ страна на ВМРО
влизатъ тримата членове на Ц. K., Протогеровъ, Александровъ и Чау
левъ, а отъ страна на „ федератиститЬ ”, изникналия на момента,
крайно необходимъ на Москва „ федеративенъ ” Ц.К. въ съставъ :
д-ръ Филипъ Атанасовъ, Сл. Ивановъ, Т. Паница и единъ четвърти,
името на когото не казаха, види се, защото ги бе срамъ да споменатъ
Ст. Мишевъ, а нуждно бе да иматъ т е четирима срещу насъ тримата.
2 . Представителя на болшевиките настоя не само да не се преследватъ отъ В.М.Р.О. разбойниците ренегати Ст. Мишевъ, Пандурски, Мите Суджукаро, и другарите имъ, защото т е били въ връзка
съ те х ъ чрезъ д-ръ Атанасовъ и Сл. Ивановъ и щели да ги накаратъ
да преустановятъ преследванията на македонското население и преч
ките противъ В.М.Р.О., а следъ непродължително време да се обяВ1я тъ противъ сръбското правителство, като предприематъ акции и
атентати, следъ което ще станатъ нелегални. Той искаше разбойници
т е да се оставатъ свободно да работятъ въ районите, дето сж се
установили (съ помощьта на сръбските джандари и войници), да направятъ окол. и окржжни конгреси и да участвуватъ съ свои деле
гати въ общия конгресъ на В.М.Р.О.
3. Общия конгресъ на организацията да се свика въ странство и
то предпочтително въ Виена.
4. Ц. К. на В.М.Р.О. да порицае публично всички, които сж взели
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участие въ потушаването на комунистическите мятежи въ България
презъ септ. 1923 г.
5 . В.М.Р.О. да се споразумее съ комунистите въ България и съ
дружбашите — крило Грънчаровъ-Петрини, за сваляне на правител
ството Цанковъ и заместването му съ работническо-селско прави
телство.
Забел. Последното искане, за споразумение на В.М.Р.О. съ дружбашкото крило на Грънчаровъ-Петрини, е предявено по-кжсно предъ
двама наши пратеници въ присжтствието на П. Чаулевъ и Д. Влаховъ.
Когато пратениците на Ц. К. възмутени сж протестирали противъ
това унижение на В.М.Р.О. и сж заявили, че т е на тая база не могатъ
да говорятъ съ Съветска Русия и скжсватъ разговорите, Чаулевъ и
Влаховъ оставатъ спокойни и равнодушни.
6. В.М.Р.О. съ „единния фронтъ на всички революционни сили на
Балканите ” на чело съ болшевишка Русия, разбирайки въ числото на
тези революционни сили и разбойниците ренегати : Ст. Мишевъ, Пандурски, Суджукаро и др., повеждатъ борба противъ всички балкан
ски държави и противъ целата буржуазна Европа и света, а още и
за важната задача — да се запази непокжтната републиката въ Гър
ция.
(Забележка : Последното искане узнахме кжсно следъ прочита
на известния манифестъ.)
Има ли нужда да се анализиратъ тези искания, за да се разбере
какво се гонило съ т е х ъ ?
Не е ли ясно за всеки, който познава характера на македонското
движение, че тези искания сж чудовищни, обидни и абсолютно не
приемливи за една независима национална революционна организа
ция, каквато е В.М.Р.О., която почита постановленията на своя правилникъ и която не е забравила своите традиции и държи за своя
моралъ ?
За целите на третия интернационалъ може да е една голема из
года, въ състава на некакавъ Ц. К. на В.М.Р.О. да влезнатъ единъ
нищожникъ, двама ренегати и единъ авантюристъ, т.е. четири готови
нему послушни орждия. Но за В.М.Р.О. т е и четиримата си оставатъ
доказани престжпници.
Много удобно би било сжщо за т е х ъ Общия Конгресъ на В.М.Р.О.
да стане въ Виена, щомъ не може да бжде въ Москва. Но правилникътъ, независимостьта и интересите на В.М.Р.О. не позволяватъ това.
Наместо да порицаватъ само взелите участие в ъ потушаването
на септемврийските мятежи, най-справедливо би било да се порицаятъ
първо подстрекателите на тези мятежи, сетне самите мятежници и
най-сетне онёзи, които сж били принудени да потуш аватъ мятежите.
Явно е, че е много желателно отъ болшевишка гледна точка
В.М.Р.О. да се съгласи да съдействува за свалянето на едно буржу
азно българско правителство и сменяването му съ едно работничес
ко-селско правителство напр, на Коларовъ-Димитровъ-ГрънчаровъПетрини, а може би и Коста Тодоровъ и О бовъ..... В.М.Р.О., обаче, е
въ невъзможность да стори нито едното, нито другото, по простата
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причина, че тя не е една политическа партия, а още по-малко тя е една
организация съсловна, класова или наемна.
Въ тия срещи съ представители на болшевиките настойчиво,
ясно и решително се подчертаваше отъ лицата на Организацията, че :
1. В.М.Р.О. е национална Организация, въ която взема участие
целото македонско население безъ разлика на партийни убеждения,
националность, религия, полъ и възрасть. Македонската Организация
не може да стаке партийна, класова или съсловна Организация; ста
не ли такава, тя ще отслабне, а може и да се разпадне.
2 . В.М.Р.О. може да има известенъ контактъ съ българската ко
мунистическа партия, дотолкова доколкото има такъвъ съ други по
литически партии тамъ, но въ никой случай тя не може да качва и
сваля правителства въ България или да дава каквато и да е подкрепа
на тая или оная партия.
3. В.М.Р.О. счита д-ръ Ф. Атанасовъ, Сл. Ивановъ, Паница и дру
гарите имъ престжпници спремо освободителното македонско дви
жение. Тя може само да не прилага присждите надъ т е х ъ и да имъ
даде възможность съ полезни за Македония дела да омиятъ досегаш
ните свои престжпления и следъ като се реабилитиратъ по тоя на
чинъ, да имъ се повери ржководяща работа въ Македония. Приеме ли
т е х ъ въ редовете на Организацията, ще се яви недоволство отъ найдобрите сили.
4. Що се отнася до разбойниците-ренегати Ст. Мишевъ, Мите
Суджукаро, Илия Пандурски, Гр. Циклевъ и другарите имъ, т е треб
ва да извършатъ акции и атентати противъ сръбската власть и да
станатъ нелегални. Едва следъ това т е ще могатъ да се считатъ
отново революционери ,и може да имъ се даде м есто въ Орг. Ако на
прави Орг. единенъ фронтъ съ тия разбойници-ренегати, ще се отчае
целото македонско население и ще се отвърне отъ Организацията.
5. В.М.Р.О. не може да излиза съ никакви комунистически пози
ви, манифести и др. поради изброените въ т. 1 причини. Тя е национал
на организация и не може да руши основата, на която стои.
Изхождайки преди всичко отъ интересите на борческа Македо
ния, и десеть пжти да бихме подписали подобни вредни за интересите
на македонското освободително движение и унизителни за В.М.Р.О.
манифести и др. книжа, бихме извършили страшно престжпление,
ако не ги отхвърлимъ следъ като узнаемъ истинските замисли и на
мерения на авторите имъ. Това, което настойчиво искаха болшевики
т е , показва ясно, че т е иматъ дръзкото намерение да внасятъ смутъ
въ нейните редове, да разклатятъ единството между нейните ржководители и по тоя начинъ да я обезсилятъ и разцепятъ.
Съ съжаление требва да се признае, че въ тези си старания и
цели болшевиките намериха пълна подкрепа и съдействие на П. Чау
левъ и Д. Влаховъ, и двамата изменили на дадения имъ мандатъ и
злоупотребили съ доверието на В.М.Р.О.
Първиятъ отъ т е х ъ , за когото споменахме нещо, следъ свърше
на на европейската война, 4-5 години, презъ които всички беха отда
дени на усилена работа за възсъздаване и преустройство на В.М.Р.О.,
буквално бездействува и даже създава пречки, като отъ друга стра
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на, срамувайки се отъ себе си и другарите, винаги си е давалъ видъ,
че не престава да работи.
Въ своето дълго пребиваване еънъ отъ Македония Чаулевъ се
опознава и сдружава съ Митко Пенчевъ, известенъ авантюристъ и
платенъ агентъ на болшевишката пропаганда, подсждимъ предъ
В.М.Р.О. за злоупотребени организационни суми. Чаулевъ бързо се
спуска по наклонностьта и получава пари отъ болшевиките. Впрочемъ
и самъ Чаулевъ признава предъ Т. Александровъ въ Виена, че секретарьтъ на съветската легация въ Римъ, отпосле преместенъ съ по
вишение другаде, за което той много съжаляваше, му е далъ 500 до
лари. Двамата ние ■
— Александровъ и Протогеровъ, предъ Влахова
му предложихме да му дадемъ тия пари отъ касата на Орг., за да ги
върне на болшевиките и по тоя начинъ да възстанови изгубеното
предъ техъ достойнство, но той отблъсна тая покана, отъ който
фактъ дойдохме до заключение, че Чаулевъ е взелъ по-голема сума
отъ горната и че е обвързанъ съ т е х ъ и не може да се откаже.
Това последното се потвърди още въ два случая. Щ омъ узнахме
неприемливите предложения на болшевиките къмъ В.М.Р.О., на по
каната да прекжснемъ или отложимъ преговорите, той отговори :
„ Азъ съмъ подписалъ вече, не мога ”. По-кжсно, ние двамата чле
нове на Ц.К. на Орг. решихме формално да се отхвърлятъ унизител
ните за В.М.Р.О. условия на болшевиките и предупредихме Чаулева
за това съ телеграми, писма и специални пратеници, но нищо не по
мага вече и той не се подчини съгласно правилника на решението на
Ц.К., а печати отъ свое име нагласени интервюта, разни манифести и
отворени писма, пише заканителни и разколнически писма, въ които
неокрито се декларира за болшевикъ.
Вториятъ •— Влаховъ, който, маскиралъ изкусно своите партий
ни чувства, злоупотреби зарадъ т е х ъ съ доверието, което му бе
оказвала В.М.Р.О. Така, на 9 априлъ т. г. той заедно съ Чаулева, безъ
да беха опълномощени за това, даватъ на болшевиките писмо-декларация отъ името на В.М.Р.О., съ което излагатъ организацията и я
тласкатъ въ единъ опасенъ пжть.
Сжщиятъ, възползуванъ отъ създаденото му положение, издалъ
на болшевиките организационни и държавни тайни, като си позволилъ да отваря частни поверителни писма.
Въ качеството си на времененъ касиеръ на организацията той
раздавалъ големи организационни суми за противонародно дело,
безъ формално разрешение и даже следъ като му се забранява това
отъ насъ двама членове на Ц.К.
Три пжти виканъ на докладъ и обяснения предъ Ц.К. и трите
пжти отказва да се отзове, до като най-сетне като авторъ на позна
тия „ манифестъ ”, той минава открито на противната страна, опи
твайки се въ сътрудничество съ Чаулевъ и познатия авантюристъ
Харлаковъ, насила да тикне Орг. въ пжтя на опартизанването и отъ
чисто идейна и революционна, да я направятъ органъ на пропаган
дата за болшевизиране на Балканите.
Но нека заявимъ, че опасностьта, която се готвеше на В.М.Р.О.
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е избегната и поставената примка отстранена. Ц.К. бди и всички ор
гани на В.М.Р.О. сж на поста си.
Македония има вече дълъгъ революционенъ опитъ, за да не се
подава на младежки увлечения, нито да прави рисковани и крайно
опасни скокове. Тя е готова за бързи действия, щомъ настжпятъ
благоприятни за това моменти и когато вероятностьта за успЪхъ е
90-95 на сто, но В.М.Р.О. се готви сжщо за дълготрайна борба, за да
нема нужда да играе ,, ва банкъ ”.
За голямо съжаление малцина познаватъ основно характера на
македонското освободително движение, твърдостьта и из'дръжливостьта на македонеца, неговия здравъ разумъ, силната му воля и
несъкрушима енергия и поради това досега некой получиха разоча
рование и скжпи уроци въ борбите за завладяване или унищожение
на В.М.Р.О. И при нови подобни — най-малко желани за насъ —
опити за вмешателство въ вжтрЪшнитЪ й работи, последната е на
пълно на своя постъ и нЪма никакво съмнение, че крайния успЪхъ
ще бжде на нейна страна.
Днесъ ние сме много по-близко до изгрева на македонската сво
бода, отколкото кога и да било другъ пжть.
Чл. въ Ц.К. на В.М.Р.О. :
Т. Александровъ
А. Протогеровъ.
ЦЪлата история съ виенските разговори показа нагледно колко
Александровъ е държ алъ за самостоятелностьта на македонското
движение. Излишно би било да изтъкваме до каква степенъ хора ка
то Влаховъ сж забравили този първостепененъ принципъ на ВМРО.
ТЯ бЪха нули въ това отношение.
Въ голяма заблуда сж били болшевишкитЪ представители като
сж повярвали за моментъ, че Тодоръ ще слезне до нивото на ренега
ти те, съ които е предлагано да се състави общъ Централенъ Коми
тетъ на ВМРО; което би значило, че т е пъкъ — бандитите — се издигатъ до величието на неговото дело.
Александровъ си е представлявалъ съвсемъ другояче разговорите
съ болшевишките представители. Не ми е известно дали т е нЯкога
сж предлагали и на М устафа Кемалъ (Ататюркъ) да се споразумява
съ черкезите, които беха минали на гръцка служба, за да се борятъ
противъ освобождението и възраждането на Турция.
О тъ лица, които сж били въ интимна среда ,на Влахова и Паница
знаемъ, че т е сж били въ тревога ^— да не би Александровъ да се
споразумее съ болшевиките. Бояли сж се съ пълно основание, че
при подобно споразумение техната роля Предъ Русия пропада, толкозъ повече че и безъ туй нищо не представляваха въ Македония, а
беха само обикновени агенти на болшевишката централа.
*
Точно е, че опасностите, които се готвеха за ВМРО, и поста
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вяните й примки успешно бидоха избегнати. Но едно нещо биде
пропустнато отъ Т. Александровъ ■
— да се пази, да внимава за своя
та лична сигурность.
Ж жолкото централи, близки и по-далечни, които имаха интересъ
да отслабне македонското движение, да загине или пъкъ да бжде
поставено подъ т^хна команда, не беха престанали да преследватъ
своите планове, т е не престанаха да човъркатъ на македонска почва,
като подъ дърво и камъкъ тъ рсеха орждия. Най-много услужи на
македонските врагове, отъ лево и отъ десно, 'Протогеровъ.
Двадесеть и деветь дни следъ издаването на горното окржжно
Тодоръ загина отъ изменнически куршумъ.
Подробности ло това велико злодеяние ще бж датъ дадени въ
друга книга.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

№ 1

Г Р А Н И Ц И Т Ъ Н А М А К ЕД О Н И Я
(Съгласно приложението въ Устава на ВМ РО, преработенъ
въ нейния общь конгресъ презъ 1925 год.)-

Източната граница на Македония почва отъ устието на р1жа
МЪста и върви по течението йсеверно до надъ село Букъ ; отъ тамъ
продължава презъ областьта Чечъ, следи водораздела по Родопска
та верига отъ върха Крушово на сеееръ и свършва на Колосъ Муссала.
Северната граница върви (по Рила и Осогово до връхъ Патерица;
отъ тамъ продължава къмъ западъ по водораздЪлнитё височини меж
ду коритото на Вардаръ и онова на рЪка Българска Морава, до като
стигне Скопска Черна-Гора, следва билото й до Качанишкия проходъ,
продължава по ^лавната Ш арока верига и стига до Черни Дринъ се
верно отъ Дебъръ.
На западъ Македония се отделя отъ Албания съ планинската ве
рига, която върви на западъ отъ Черни Дринъ и Охридското езеро, до
като обхване ц'Ьлия му басейнъ ; границата обхваща и басейна на Преспанското езеро, следва водораздела между р. ДЬволъ и р. Бистрица
и достига Грамосъ •— планина.
Южната граница върви по водоразд^лнитЪ планини между басей
на на р. Бистрица и тази на тесалийоката рЪка Сапатария, стига до
морето, следва брЪга на Б^ло море до устието на рЪка Места.

Карта на разделена Македония.

ПРИЛО Ж ЕН ИЕ № 2

УИНСТОНЪ ЧЪРЧИЛЪ ЗА МАКЕДОНСКИТЪ БЪЛГАРИ

Гол^миятъ английски политикъ г. Уйнстонъ Чърчилъ пише въ
своята книга „ Световната криза ”, стр. 460-62, че въ единъ свой меморандумъ отъ 1915 год. изтъкналъ следното :
„ Неминуемата опасность предъ която Сърбия стоеше, и ограни
чените условия при които съюзниците биха могли да си позволятъ
нейното покровителство, правеха необходимо тя да отстжпи, и ако е
необходимо да се извърши предаването на безспорната зона въ Ма
кедония на българите, на които тя принадлежи расово, исторически,
договорно и по завоевание, докато тя имъ бе отнета въ втората бал
канска война. Сърбия дори и когато беше предъ последното си издихание при първата австрийска атака върху й, презъ 1914- г., нами
раше за необходимо да държи големо число войски въ българските
области на Македония, за да държи покорно местното население.
Правото, разумътъ, изискванията на справедливостьта и най-повелителния повикъ на необходимостьта съветваше сърбите да предадатъ
поне безспорната зона... До последния моментъ тя (Сърбия — бел.
наша) задърж а своята пета върху завоюваните български околии въ
Македония... ”
Ако тия места е требвало по право да се върнатъ на България,
колко повече Сърбия требва да ги отстжпи въ полза на една незави
сима Македония !
П РИЛОЖ ЕНИЕ

№ 3

ПРОЕКТА ЗА ДАВАНЕ АВТОНОМИЯ НА МАКЕДОНИЯ
ПОДЪ ЮГОСЛАВСКА ВЛАСТЬ.

Сведения за този проектъ за пръвъ пжть изнесе David Hunter
Miller въ своята книга „ My Diary at the Conference of Paris ” (New York,
1924-25). Дневникътъ на г. Милеръ е издаденъ само въ четиридесеть печатни копия. Въ томъ тринадесети на дневника се говори за
шестдесеть и четвъртото заседание на Комитета за нови държави,
който е изработилъ и договорите за покровителство на национал
ните малцинства. С ъставътъ на Комитета е билъ променянъ, но
главни негови членове сж били : американците David Hunter Miller,
Archibald C. Coolidge, Manley О. Hudson ; англичаните Headlam Morley, Carr ; французите Berthelot, Kämmerer; италианците de Martino,
di Vilanova ; и японеца Kato.
Ha 10 юлий 1919 г. Комитетътъ се е занимавалъ съ македонския
въпросъ. Италианската делегация излезнала съ мнение, че въ Маке
дония е нуждно да се въведе специална административна система,
на което се е противопоставила френската делегация.
На 15 юлий 1919 г. италианските делегати неново наблегатъ,
че требва да се предвидятъ гаранции за покровителство на населе
нието въ Македония. Английскиятъ представитель Leeper внушилъ,
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че е полезно да се узнаятъ намеренията на правителството на СърбоХървато-Словенската държава, съгласявайки се, че никаква форма
на самоуправление за Македония требва да се намери. Френскиятъ
делегатъ Laroche подържалъ, че не требвало да се минира бел
градското правителство съ установяване държ ава въ държ ава и да
се избегва вмешателство въ вжтрешните работи на държ авата, която
се има предвидъ, т.е. Сърбо-Хървато-Словенската държ ава.
Италианската делегация, обаче, приготвя проектъ относно авто
номията на Македония, единъ членъ отъ който гласи : „ Югославия
се съгласява да организира територията на Македония, въ границите
определени отъ главните съюзени и сдружени сили, подъ формата
на една автономна единица въ югославската държ ава, ползваща се
съ най-голема степень на самоуправление, допустима въ единството
на югославската държ ава ”.
Проектътъ предвижда, че Македония ще има свое автономно
народно събрание, съ законодателна власть по въпросите за езика,
образованието и религията, а сжщо така и по други въпроси.
На 30 юлий проекътъ е представенъ предъ Комитета отъ ита
лианския представитель полковникъ Кастолди. Той е сжщ иятъ неизмененъ приятель на Македония, който я опозна, и винаги искрено я е
почиталъ, още отъ времето на Илинденското възстание. Билъ е членъ
въ международната военна мисия, която требваше да реорганизирва
турската жандармерия. Работилъ е въ Битолския окржгъ, кждето
бе зоната на италианските офицери.
Проектътъ не биде усвоенъ. Направено бе друго предложение
отъ британския представитель въ смисълъ, че Обществото на Наро
дите следва да подържа свои представители въ Македония, за да се
засилятъ гаранциите срещу потисничеството. Обаче, окончателно
решение пакъ не биде взето.
Следъ като авторътъ на Дневникътъ, г. Давидъ Хънтеръ Милеръ е пристигналъ въ Парижъ, тамъ английския дипломатъ Tyrrell
му е внушавалъ, че Съединените Щ ати требва да станатъ мандатьоръ
на Обществото на Народите за Македония. Тукъ виждаме, въ малко
по-ограничени рамки, идеята на James D. Bourchier, познатиятъ дългогодишенъ кореспонденть на лондонския „ Times ” за Балканите, че
Македония за неколко години трябва да бжде окупирана отъ Съеди
нените Щати, следъ което да бжде оставена като самостоятелна
държава. По това Bourchier бе отправилъ специално изложение до
американския председатель Wilson.
На 1 августъ отново се разисква върху Македония. Италианците
подърж атъ, че е нуждна автономия ; англичаните сж за надзоръ отъ
Обществото на Народите ; французите сж решително и противъ
двете предложения.
На 4 августъ американската и японска делегации се присъеди
ниха към ъ британското предложение, но френската делегация е
твърдо на своето становище.
Британското и италианско предложения се намиратъ на стр. 355
въ книгата на Давидъ X. Милеръ.
На 1 августъ 1919 г. Никола Пашичъ е отправилъ следното
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писмо до Комитета за новите държави : „ Македонските славяни сж
били винаги считани отъ властите въ нашата държ ава като сърби ;
отъ сега нататъкъ т е ще се радватъ на сжщ ите права, както дру
гите граждани на нашата държ ава и сж представени съ сжщите
права въ временния парламентъ. Съставляващи часть отъ болшин
ството на нашия народъ и радвайки се на всички граждански и по
литически права, т е нем атъ абсолютно никаква нужда да бж датъ
покровителствувани по специаленъ начинъ ”.
Подкрепенъ ефикасно отъ френска страна, Пашичъ успе въ
своята недостойна игра. Тя е недостойна преди всичко чрезъ твърде
нието, че македонските славяни били сърби ; и второ— чрезъ лъжата,
че т е се радвали на некакви права въ Сърбия, а сетне и въ Югосла
вия ; напълно неверно е и твърдението, че т е немали нужда да
бж датъ покровителствувани по специаленъ начинъ. Италианската
делегация и тези които я подкрепиха, основателно изтъкваха, че
жителите на Македония сж били, въ границите на Сърбия и Югосла
вия, подложени на потисничество.

П РИЛОЖ ЕНИЕ № 4

ДАВИДЪ ЛОИДЪ ДЖ ОРДЖ Ъ ЗА МАКЕДОНСКИТ1, БЪЛГАРИ.

Въ своята книга „ Мемоари отъ мирната конференция ”, томъ
втори стр. 899 и 901-902 г. Давидъ Лойдъ Д ж ордж ъ се спира върху
македонския въпросъ. Ето извадка отъ изказаното тамъ негово
мнение :
Отъ много авторитети се поддържа, че най-трагичния примеръ
за потисничество на малцинство и нарушаване на Договора отъ 1919 г.
е този съ шестотинъ-хилядите македонци, живеещи сега въ грани
ците на Югославия. О тъ тази общность грамадното болшинство сж
българи по произходъ и езикъ, съ други думи, българо-македонци.
Поради този фактъ, на мирната конференция, италианските, бри
тански и американски членове на Комитета за нови държави, когато
се изготвяше Югославския малцинственъ договоръ, се стремеха,
първо да осигурятъ единъ специаленъ режимъ за тази область, и,
когато усилията имъ въ тази насока пропаднаха предъ френскоюгославската опозиция, да осигурятъ назначаването на една постоянна
комисия отъ Обществото на Народите. Но още веднажъ френскоюгославската опозиция провали това предложение, което беше по
ставяно още неколко пжти, и най-после провалено, поради сжщата
причина въ 1922 год. Накрая съвета на Обществото на Народите
требваше да покаже, че се е примирилъ съ сръбското твърдение,
че въ действителность не сжществува малцинственъ въпросъ въ
Македония, тъй като македонците требва да се гледатъ предимно
като сърби по раса и езикъ ! Ако беше необходимо некакво опро
вержение, всеки може лесно да се обърне къмъ вълненията въ тази
область преди 1914 г., когато тамъ бе приковано съ години внима
нието на тогавашния концертъ на великите сили въ Европа ”.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 5

МЕМОАРА НА ДЖЕИМСЪ БАУЧЕРЪ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
УИЛСОНЪ ЗА НЕЗАВИСИМА МЕКЕДОНИЯ.

„ 1 ) Въ интереса на справедливостьта и на бждещия миръ на
Балканския полуостровъ е необходимо щото новите граници на бал
канските държави да съвпадатъ, доколкото е възможно, съ грани
ците на националностите.
2) Ако въ некой случай тази система на разграничение не може
да бжде приложена, принципа щото никой балкански народъ не требва
да бжде поставянъ подъ господството на другъ, може пакъ да се
запази чрезъ даване самоуправление на засегнатото население.
3) Въ случая съ Македония, приложението на този принципъ е
особено желателно, поради противните претенции на съседните стра
ни, които сж били причина за безкрайната мизерия на населението
презъ почти половинъ столетие. Подъ едно автономно управление
населението би било въ състояние да се грижи за своите собствени
интереси и да живее и благоденствува безъ тревогите, на които
то е било до сега подложено.
4) Ако приемемъ теорията на сърбите и гърците, че националното съзнание на македонците е „ флуидно ”, и се покаже безпристрастность къмъ всека чужда пропаганда, естественото заклю
чение е, че т е требва да се самоуправляватъ, и че би требвало да
се приложи принципа „ Македония за Македонците ”. Ако отъ друга
страна, сжществува такава пристрастность, даряването на автономия
би дало възможность това съзнание да се изяви свободно въ съгласие
съ принципа за самоопределение.
5) Автономната македонска държ ава би се простирала на северъ
отъ Шаръ-планина (сръбската етническа граница) до Егейско море
на югъ и отъ българската граница на изтокъ, до албанската на западъ. Ю жната граница, простираща се отъ Костурското езеро до
устието на Вардаръ, би включила сжщо и Нигрита и Халкидическия
полуостровъ.
6 ) Би било желателно щото въ първите години на своето сжществувание, автономната държ ава да бжде подъ покровителството на
една сила-мандатьоръ, предпочитателно на Америка.
7) Не би било неразумно да се очаква, че Сърбия и Гърция ще
се откаж атъ отъ македонската територия, която т е сж окупирали
отъ 1913 година, поради големото разширение, което всека отъ тия
две държави получава сега.
8 ) Солунъ, който търговски е неделимъ отъ вжтрешностьта,
естествено, би станалъ столица на новата държ ава. Ако това е мисли
мо невъзможно, тогава сжществува единъ морски излазъ на Кавала.
9) Така предложеното решение би задоволило широко чувствуваното желание за автономия, което сжществува въ Македония и
Солунъ отъ дълги години, и би било въ хармония съ принципите
установени отъ Вашата държавническа мждрость и приети отъ
Съюзените сили ”.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 6

МЕМОАРЪ НА АНГЛИЙСКАТА ЛЕИБЪРЪ-ПАРТИ ПО УРЕЖДАНЕТО НА
МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОСЪ ЧРЕЗЪ СЪЗДАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМА
МАКЕДОНИЯ.

„ Обявената политика на Лейбъристката партия е не по-малко
флагрантно засегната отъ мирните условия представени на България,
отколкото това е съ германския и австрийски договори. Принципа
за самоопределение е напълно изоставенъ, и единствения ясенъ принципъ, характеризиращъ условията, е този на окуражаване империа
лизма на Съюзниците. Докато тези условия не се ревизиратъ, на
деж дата за траенъ миръ на Балканите не се очертава.
Въ централна и южна Македония големото мнозинство отъ на
селението сж българи. Споредъ мирния договоръ това население
требва отново да бжде предадено, както бе предадено отъ Букурещ
кия договоръ отъ 1913 год., на омразното управление на сръбското
и гръцко правителства, отъ които т е беха неуморимо преследвани
(въпреки протеста на сръбските социалисти) презъ и следъ бал
канските войни ; и сръбската територия ще бжде увеличена сжщо
и чрезъ присъединяването на Струмишка околия, която се смета, че
нема каквото и да е сръбско население. Ако българския характеръ
на Македония се оспорва, би требвало да се произведе единъ плебисцитъ подъ неутраленъ контролъ, и на жителите требва да се
позволи да гласуватъ, ако не за присъединяване къмъ България, поне
за автономия, която мнозинството вероятно би предпочело подъ
протекцията на Обществото на Н ар о ди те. . . ” *
П РИ ЛО Ж ЕН И Е

№ 7

ГЛЕДИЩЕТО НА ЛОРДЪ ДЖЕИМСЪ БРАИСЪ ЗА
ОТДЪЛНА МАКЕДОНСКА ДЪРЖ АВА.

„ Населението по целото протежение отъ Охридъ на западъ, до
С ересъ на изтокъ, т.е. отъ сините води на Охридското езеро до
Вардаръ и Струма, е изключително българско. То е българско по
раса, българско по езикъ, българско по традиция и църковна орга
низация . . .
Азъ мисля, за големо нещастие това, че силите не поправиха
тази неправда и не отнеха тази часть отъ Македония отъ сръбското
владичество, когато се опитаха да създадатъ едно стабилно поло
жение на Балканите. Азъ разбирамъ напълно аргумента, който може
да ми се противопостави, а именно, че ние не сме дошли тукъ да
възнаграждаваме България, още повече, че тя е била нашъ неприя
тель презъ време на войната. Това е аргументъ, силата на който
приемамъ напълно. Но имало е и друго едно гледище, което е било
* За справка вижъ книгата на L elan d B u xton « T h e B lack S h e e p o f the
година отъ Niisbet & C o. L td ., 2 2 , B ern ers

B a lk a n s ».издадена ВЪ Лондонъ 1 9 2 0
S treet, W .l. Стр. 1 8 5 -1 8 6 .
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предложено и разисквано на Парижката мирна конференция и което
наистина е имало подкрепата на некой велики сили на конференцията.
Това предложение е искало да се създаде отъ Македония една авто
номна, независима область . . .
Осъществяването на това предложение би било най-справедливото разрешение на македонския въпросъ •— чувството на несправедли
вость би изчезнало у тези хора, и необходимостьта отъ постановления
за покровителство на малцинствата, които постановления, бждете
уверени, почти нема да се прилагатъ, би била прем ахната. . .
Резонно би било Сърбия да се откаже отъ своите завоевателни
аспирации въ Македония и да се съгласи да бжде създадено отъ
последната една малка автономна държ ава. ” *
ПРИ ЛО Ж ЕН И Е № 8

ПРОТЕСТАНТСКИ МИСИОНЕРИ ВЪ ЗАЩИТА НА
МАКЕДОНСКИТЪ БЪЛГАРИ.

1.

Мисионерите отъ Американския С ъветъ Лерой Ф. Остряндъръ,
Лайлъ В. Удръфъ и Х.Б. Кингъ отправиха до председателя Уйлсонъ
следното писмо, съ дата 11 декемврий 1918 година, написано въ градъ
Самоковъ :
„ До Негово Превъзходителство Председателя на Съединените
Щати.
Ваше Превъзходителство,
Мисионерите отъ Американския С ъеетъ, живеещи въ България,
следватъ съ гордость и съчувствие Вашето дЯло въ полза на единъ
справедливъ и траенъ свЯтовенъ миръ, и въ надвечерието на конфе
ренцията Ви изпращ атъ искрени лоялни поздрави.
Въ изпълнение на Вашата висока цель да се приложи началото
на народностьта еднакво спр-Ьмо победени и победни нации, ние
почтително настояваме, щото, при установяване границите на Бал
каните, .да се вземе подъ дължимото и пълно съображение показа
нието на безпристрастни свидетели, за да се спести на света едно
повторение на такива страхотни неправди, каквито се извършиха
срещу Франция въ 1871 година и срещу българската нация въ 1878
и 1913 год.
Свидетелството на нашата мисия, която работи безъ политическа
цель между балканските народи въ продължение на шестдесеть го
дини, е, че въ територията на нашето македонско поле, простиращо
се отъ Скопйе и Охридъ до Драма, голямото ядро на населението е
българско по произходъ, езикъ и обичаи, и образува една неразделна
часть отъ българската нация. Като резултатъ на пжтуване презъ
Одринския вилаетъ по разпределяне на помощи, ние сме убедени, че
немюсюлманското население, съ изключение на крайбрежието, е почти
изцело българско.
*
Лордъ Брайсъ предъ Камарата на Лордовете, при второто четене на
Закона за договорите за миръ съ Австрия и България, на 23 априлъ 1920 г.
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Като измолваме за Васъ Божие ръководство и подкрепа въ
огромната задача за решаване на настоящите световни проблеми,
почтително Ваши :
Самоковъ, България, 11 декемврий 1918 год.
Мисионери отъ Американския Съветъ
Подписали : Лерой Ф. Остряндъръ
Лайлъ В. Удръфъ
Х.Б. Кингъ. ”
2.
Въ полза на македонската българщина и презъ 1913 година
(5 августъ) бе отправена нота до Великите сили отъ страна на
членовете на Американската балканска мисия Дж.Ф. Кларкъ, д-ръ
по Богословие, мисионеръ въ европейска Турция въ течение на
54 години ; Дж.Ф. Байърдъ, д-ръ по Богословие, мисионеръ въ евро
пейска, Турция отъ четиредесеть години ; Робертъ Томсънъ офъ
Единбургъ, мисионеръ въ течение на тридеееть години въ Цариградъ
и европейска Турция. Въ техното изложение, между другото е казано :
„ Училища съ степень гимназии беха учредени въ Самоковъ и
Битоля, единъ земеделски и промишленъ ( индустриаленъ) институтъ
въ Солунъ. Основни училища беха отдавна създадени отъ мисията въ
много градове и села въ България и въ следните м еста въ Македо
ния : Битоля, Тодоракъ, М еждурекъ (Кукушко), Енидже-Вардаръ,
Колешино, Моноспитово, Струмица, Драма, Банско, Баня, Мехомия и
Елешница въ Разложко. Въ всички тия м еста езикътъ за преподаване
беше и е български, въпреки че английския бе сжщо въведенъ въ
последните години въ девическото училище — пансионъ въ Битоля.
Следъ години на познанство съ Македония, било чрезъ местопребивание или пжтуване, било по двата начина, като сме се смесвали
съ хората и сме живели въ техните домове, ние сме напълно убе
дени, че големата маса отъ населението въ областьта, която ние
посочихме като македонско поле за нашата работа, е българско по
произходъ, езикъ и обичаи и образува неразделна часть отъ бъл
гарската нация. ”

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

№ 9

ДЖЕИМСЪ БАУЧЕРЪ ВЪ ЗАЩ ИТА НА МАКЕДОНИЯ
И НЕЙНОТО б ъ л г а р с к о н а с е л е н и е .
НАСТОЯВА ЗА НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ.

Джеймсъ Баучеръ, публикува презъ февруарий 1919 г. въ „ Дъ
Контемпоръри Ревю ”, статия подъ заглавие „ Справедливость и по
мирение на Балканите ”. Въ нея между другото бе писалъ и следва
щ ите редове :
„ Уреждането отъ Букурещъ не може да бжде позволено да
остане, не само защото то е несправедливо, но защото то неизбежно
води до нови конфликти на Балканите и възможно до друга европей
ска в ойна . . .
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Не е въпросъ за наказване на България, дори ако тя е виновна
въ големите размери, въ които я обвиняватъ нейните противници
(за чиито злодеяния ние никога не слушаме) ; за да се „ балансира
престжпностьта ” некой странни изненади могатъ да се явятъ предъ
насъ, ако се появи една нова Карнегиева анкета. Въпроса е за на
казване на македонските българи, отделяйки ги завинаги отъ техни
т е близки и познати и подлагайки ги на жестокия процесъ на насил
ствено асимилиране, прилаганъ отъ техните най-омразни неприятели.
„ Не сжществува никакво право ”, каза президента Уйлсонъ въ
своето послание до Сената презъ януарий 1917 г., „ д а се предава
единъ народъ отъ държ ава на държава, като-чели той е нёкаква
собственость ”. Това е, което е направено съ Букурещкия договоръ.
Голема часть на Македония бе предадена на сърбите, които до преди
тридесеть години, не отправяха никакви етнически претенции за ней
ното притежание. По това време и много години по-късно нищо не
се слушаше за сръбско движение, Сърбите никога не разкриха, че
те иматъ некакъвъ интересъ въ Македония до 1885 г., годината на
несполучивата атака на краль Миланъ надъ България ; новата про
паганда бе окуражена отъ Австрия, за да отклони народното вни
мание отъ Босна и Херцеговина, и бе посрещната добре отъ Турция
като контрабалансъ на много силното българско движение. При визи
тата на пишещия, следъ деветдесетата година, за нея (сръбската
пропаганда — б.н.) не се слушаше друго освенъ неколко забавни
истории ■
— за единъ чифтъ обувки, костюмъ дрехи и дори пари,
които по-бедната класа отъ българските селяни получаваха, за из
пращането на децата имъ въ сръбски училища ; децата научаваха
да четатъ и пишатъ сръбски, и следъ като т е напущаха училищата
видеха, че познанието което сж получили бе повече или по-малко
полезно, за да четатъ и пишатъ български . . . ”
Спирайки се на борбите на македонските българи подиръ 1878 г.,
Баучеръ следъ туй продължава :
„ Накрая въ 1903 г. дойде големото възстание въ западна Ма
кедония, което бе потушено, както и предшествуващите го, съ краенъ
варваризъмъ отъ турците, които въ много случаи беха подпомогнати
отъ гръцки банди. Повече отъ хиляда български села беха изгорени,
и около 80,000 селяни останаха безъ покривъ изъ планините, въ
очакване на зимата. Силите се намесиха съ неефикасни реформи ;
младотурците тогава направиха своята игра, и техната слепа и престжпна жестокость доведе до една балканска комбинация и изгонва
нето на Отоманската империя отъ Европа.
„ Въ тж ж н ата история отъ този периодъ единъ ф актъ изпъква
ясно : всички усилия за отхвърляне на турското робство беха пра
вени отъ българите, всички жертви беха техни. Както Лордъ Брайсъ
отбелезва, нема поетическа справедливость въ историята, но все пакъ
изглежда тежко за верване, че за тези, които направиха такива
жертви, нема по-добра сждба въ резервъ, освенъ потисничеството
отъ техн и те смъртни неприятели, нема надежда за национално
обединение. Около 18,000 млади македонци се борёха на страната на
своите братя при Люле-Бургасъ ; когато оцелелите требваш е да се

връщ атъ по домовет^ си, т е имаше да избиратъ между отричане
отъ своята националность и ееченъ екзилъ. Би било по-добре за тех ъ ,
ако Люле-Бургасъ бе загубенъ, защото победоносната турска армия
би окупирала Македония, и какъвто и да бе изходътъ, надеждата за
евентуална свобода не би била разрушена. Много отъ т е х ъ биха
загинали, но, както казватъ българите „ по-добре единъ ужасенъ
край, отколкото уж асъ безъ край ”.
Защо Македония е българска :
„ За тези, които познаватъ страната, би изглеждало излишно да
се настоява на този фактъ, който бе всеобщо приетъ въ миналите
години, но отъ войната обществото безъ съмнение е заблудено по
този пунктъ отъ обемната и безспорно партизанска литература.
Усилия сж направени дори да се отрече, че езикътъ на народа е
български ; съ огледъ на това достатъчно е да цитираме Вайгандъ,
единъ грамаденъ авторитетъ : „ Всички езикови специалисти, казва
той, сж единодушни, че той е български, и политиците не могатъ
да променять този фактъ ” . . .
„ Сърбите и гърците винаги сж искали деление, българите му
сж се противопоставяли напрекжснато, заявявайки, че вместо да отстж пятъ часть отъ своето племе на неприятелско господство, т е
биха посрещнали съ радость създаването на една автономна маке
донска държ ава и отхвърляйки всекакви анексионистични претенции.
Различието въ целите не веднажъ попречиха въ миналото на едно
уреждане. Въ 1897 г. Гърция би могла да има помсщьта на България
срещу Турция, ако би се съгласила да приеме македонската авто
номия. Въ 1912 г. България се съгласи на едно разграничение съ
Сърбия въ случай, че автономията би се указала невъзможна ; ако
би могла да убеди съюзниците си да подърж атъ целостьта на Маке
дония и да й се даде една автономия, тя би сега изоставила всички
свои претенции, както действителната майка, която поиска отъ царь
Соломонъ да пощади детето й.
” По отношение на географското разпределение на българския
елементъ въ Македония следните официални документи притежаватъ
една неоспорима важность :
1) Фермана отъ 29 февруарий 1870 г. установяващъ Екзархията,
споредъ който беха отпуснати чрезъ допитване седемь български
митрополити, чиито диоцези покриваха по-големата часть отъ Ма
кедония. Т ези владици беха изгонени отъ сърбите.
2) Установяването на два автономни „ български ” вилаета отъ
Цариградската конференция въ 1878 г. Южния вилаетъ, съ столица
София, обгръща по-големата часть отъ Македония.
3) Договора отъ Санъ^Стефано, който включи Македония въ
„ Велика България ”.
4) Реформената область очертана отъ Мюрцщегската програма
въ 1904 г. (следъ българското възстание отъ предишната година).
Тя изключваше „ Стара Сърбия ” и гръцките области отъ край
ния югъ. ”
Сжщото гледище бе застжпвано, при защ итата на македонските
права и борба, отъ редица автори всредъ културните народи. При
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веждаме тукъ казаното напримеръ отъ проф. Густавъ Вайгандъ,
германецъ, чиито познания върху Македония и езика на тамошните
славяни адмирира и англичанина Баучеръ. Въ книгата си „ Етнография
на Македония ”, издадена презъ 1924 година, на немски езикъ, на
стр, 101 той пише :
„ Крайно време е да се изправятъ престъпните неправди на
Ньойи (на Ньойския договоръ ■
— б.н.), да се създаде една независима
Македония въ старите й граници, та по такъвъ начинъ да се даде
възможность на коренното й население да живее свободно на нацио
нална почва и да се развива правилно културно и стопански. А следъ
това самъ по себе си ще настъпи и тъй многожелания миръ между
балканските народи, като се създаде единъ общъ балкански съю зъ
отъ равноправни членове -— балканските държави. ”
П Р И Л О Ж Е Н И Е № 10

НЕПРИЛОЖЕНИТЪ ДОГОВОРИ ЗА ПОКРОВИТЕЛСТВО НА
НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА ВЪ ГЪРЦИЯ И ВЪ
СРЪБСКО-ХЪРВАТСКО-СЛОВЕНСКАТА ДЪРЖ АВА.

Веднага следъ първата световна война великите сили-победителки наложиха на своите малки съюзници известни задължения за
покровителство на националните малцинства въ окупираните отъ тия
малки държави области. Договорите за защита на малцинствата
гарантираха на последните национална, културна и религиозна сво
бода. Тия договори, обаче, никога не се приложиха отъ правител
ствата на Белградъ и Атина.
Ето некой кратки указания относно съдържанието на тези
договори :
1)
Гърция пое задължение за защита на чуждите малцинства по
силата на сключения въ Севъръ на 10 августъ 1920 година „Д о го 
воръ за защита на негръцките народности въ Гърция ”. Споредъ
този договоръ :
а) Гърция се задължаваше да гарантира пълно равноправие на
малцинствата съ останалите гръцки граждани по отношение защи
тата на живота и имота, свободата, гражданските и политическите
права.
б) Тя гарантираше употребата на езика, съ който си служи всеко
малцинство не само въ частните отношения, но и въ служебните
връзки съ органите на гръцката държава.
в) Националното малцинство имаше право ■
— по силата на поетите
отъ Гърция задължения -— да си служи съ своя езикъ въ съдили
щ ата и въ пресата.
г) Въ училищата малцинствата следваше същ о да си служатъ
съ своя езикъ. А гръцката държ ава бе задължена да предвижда въ
бюджета си, както и въ бюджетите на по-малките административни
единици, суми за развитието на малцинствените училища.
д) Споредъ Севърскиятъ договоръ малцинствата въ Гърция
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имаха право да организирватъ свои собствени обществени и други
организации.
2) Членъ седми отъ Севърския договоръ гласи : „ Всички гръцки
поданици ще бж датъ равноправни предъ закона и ще се ползуватъ
съ еднакви граждански и политически права, безъ разлика на нацио
нальность, езикъ или религия. Гърция особено се задължава, въ срокъ
отъ три години следъ встжпване въ сила на тоя договоръ, да въ
веде една изборна система, която ще държи сметка за националните
малцинства. Разликите по религия, вероизповедание и убеждение нема
да бж датъ пречка нито за единъ гръцки гражданинъ да се ползува
съ гражданските и политическите права, т.е. за неговото стжпване
въ обществени служби, въ администрацията, на почетни дължности
и въ вършенето на различни професии и занаяти. Нема да бжде
узаконено никакво ограничение на свободната употреба отъ страна
на всеки гръцки поданикъ на който и да е езикъ, било въ частните
или търговски отношения, било въ областьта на религията, печата
или изданията отъ всекакъвъ видъ, или на публичните събрания.
И покрай въвеждането на единъ официаленъ езикъ, отъ страна на
гръцкото правителство ще бж датъ дадени съответни улеснения на
гръцките поданици, които говорятъ покрай гръцкиятъ некой другъ
езикъ, за употреба на техния езикъ било устно, било писмено или
предъ сждилищата. ”
3) Членъ осми има следното съдържание : „ Гръцките подани
ци, които принадлежатъ на отделни национални, религиозни и езикови
малцинства, ще иматъ право на сжщото третиране, на сжщ ите га
ранции, както и другите гръцки поданици. Т е ще иматъ, напримеръ,
еднакво право да отварятъ, управляватъ и контролиратъ на свои раз
носки благотворителни, религиозни и обществени учреждения, учили
ща и други възпитателни институции, съ право свободно да употребяватъ въ т е х ъ своя собственъ езикъ и да изповедватъ своята рели
гия. ”
4) Членъ девети казва : „ По отношение на просветата гръцкото
правителство ще даде въ градовете и околиите, кждето ж ивеятъ поголемъ брой граждани които не говорятъ гръцки, съответни улесне
ния, за да се осигури обучението на децата на тези гръцки поданици
въ основните училища на техния собственъ езикъ. Това нема да пре
чи на гръцкото правителство да направи задължително учението на
гръцкия езикъ въ казаните училища. Въ градовете и околиите, кж
дето въ по-незначителни размери ж ивеятъ гръцки поданици, при
надлежащи на национални религиозни или езикови малцинства, ще
бжде осигурено на тези малцинства едно справедливо участие въ ползуването и разходването на сумите отпуснати отъ държавния бюдж етъ, отъ общинските и отъ другите бюджети, за просветни, рели
гиозни и други благотворителни цели. Разпоредбите на този членъ
ще се прилагатъ само на територията отстжпена на Гърция следъ 1
януарий 1913 година. ”
Гърция, обаче, никога не приложи нито една буква отъ Севърския
договоръ въ полза на малцинствата.
344

ДОГОВОРЪТЪ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЪ МАЛЦИН
СТВА, КОЙТО, ПО ИСКАНЕ НА ВЕЛИКИТЪ СИЛИ-ПОБЕДИТЕЛКИ ЬЪ ПОДПИСАНЪ ОТЪ СТРАНА НА СРЪБСКО-ХЪРВАТСКОСЛОВЕНСКАТА ДЪРЖАВА ВЪ СВОИТЪ ЧЛЕНОВЕ СЕДМИ, ОСМИ
И ДЕВЕТИ СЪДЪРЖА СЖЩ ИТЪ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, КОИТО ПОГОРЕ ЦИТИРАХМЕ КАТО ПОДПИСАНИ И ПРИЕТИ ОТЪ ГЪРЦИЯ.
Обаче, и Сръбско-Хърватско-Словенската държ ава нито въ единъ
моментъ не обърна внимание на това, което 6 Я подписала.
Докато Обществото на НародитЪ по едно време наложи на Гър
ция поне нЯкакви формални мЯрки ,, за защита на малцинствата и
приложение на договора ” — мЯрки, които впрочемъ гръцкиятъ парламентъ отхвърли, върху Югославия презъ цЯлото време между дветЯ
световни войни нито се
появи нЯкакъвъ външенъ натискъ
за прилагане на подписанитЯ договори, нито нЯщо на практика биде
предприето от югославските власти въ полза на нещастнитЯ нацио
нални малцинства.
На друго мЯсто се спираме по^подробно върху „ грижитЯ ” на
Обществото на НародитЯ, както и върху игритЯ на Гърция относно
„ мЯркитЯ ” за прилагане на Севърския договоръ.
Кралството на сърби, хървати и словенци отъ една страна и съюзнитЯ сили отъ друга подписаха презъ Септемврий 1919 г. въ СенъЖерменъ договоръ, чийто членъ втори осигурява покровителството
на малцинствата, живущи въ казаното кралство, подъ гаранцията на
Обществото на НародитЯ.
Кралството на сърби, хървати и словенци пое ангажиментъ съ този
договоръ да даде права на всички малцинства, живущи въ негова те
ритория и включени въ границитЯ му подиръ 1 Януарий 1913 година.
Съвсемъ ясно е, значи, че въпроснитЯ права трЯбва да се дадатъ
на българитЯ въ Македония. Тъй като известно е, че въ заетитЯ
отъ Сърбия области слЯдъ тая дата имаше предимно само българи,
албанци, турци, ромъни, и само ограниченъ брой сърбомани.
Сръбската теза често е била, че Сърбия не е поемала задълж е
ние спрЯмо малцинства, които сж влезнали въ държ авата имъ по-ра
но отъ 1919 г. Обаче истината е, че членъ 9, алинея втора, отъ СенъЖерменския договоръ изрично говори за земитЯ, присъединени къмъ
Сърбия или държ авата на сърби, хървати и словенци отъ 1 Януарий
1913 г. насамъ.
ПРИЛОЖ ЕНИЕ

№ 11

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ ОТЪ БЪЛГАРСКАТА
ДЪРЖ АВНА ДЕЛЕГАЦИЯ ВЪ ПАРИЖЪ П РЕЗЪ 1919 ГОД.

-■*' >/'I
„ Българскиятъ характеръ на Македония е установенъ чрезъ ре
дица свидетелства и документи... ВеликитЯ сили, въ тържествени ак
тове и документи, излЯзнали отъ тЯхнитЯ канцеларии, прокламиратъ,
че Македония е българска, въ съгласие съ благороднитЬ принципи,
прокламирани отъ главнитЯ съюзени сили. Българската делегация би
имала, следователно, основание да поиска присъединението на тази
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провинция къмъ българското царство. Обаче, тя не може да не вземе
подъ внимание пречките отъ политическо естество, които би срещ
нало едно подобно разрешение, колкото и да е оправдано то отъ гле
дище на идеални съображения. Така, дълбоко проникнати отъ идея
та, че македонския въпросъ би могълъ да бжде уреденъ днесъ по
начинъ едновременно практиченъ и справедливъ само чрезъ една фор
мула, която може да даде на населенията въ страната единъ режимъ
гарантиращъ свободата и националния имъ животъ, на балканските
държави едно средство за помирение, на великите сили единъ факторъ на стабилность и редъ, българската делегация има честь да
предложи на Конференцията щото Македония да бжде, въ нейните
географски граници, издигната въ независима държава, поставена
подъ контрола на главните съюзени и сдружени сили или на тая из
между тех ъ , която Конференцията би посочила. ”*
П Р И Л О Ж Е Н И Е № 13-а

ПЪРВИЯТЪ СРЪБСКИ И ГРЪЦКИ РЕЖИМЪ
(1912-1915 год.)
1.

ТЕРОРЪ И ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Най-черното робство въ европейския континентъ презъ първата
половина на двадесетия векъ е това, което Сърбия и Гърция въве
доха въ завладените отъ т е х ъ македонски области. Още съ уста
новяването имъ въ тая чужда земя — презъ 1912 г. — т е дадоха пър
вото си свидетелство за назадничавость, грабителство и жестокость.
Блестяща характеристика на завоевателните имъ цели и на управническите имъ методи е дадена отъ познатата международна Карнегиева анкетна комисия, която бе разследвала на самото место обстоятел
ствата, при които бе водена войната срещу Турция и последвалата я
война между съюзните християнски държави на Балкана. Анкетата
се наложи поради появилите се взаимни обвинения между воюващите.
Тя е финансирана отъ известната Карнегиева фондация за международенъ миръ, въ Америка. М акаръ и да не бе представителка на дър
жави, комисията и нейниятъ рапортъ добиха големо обществено и
политическо значение.
Участниците въ тази анкетна комисия беха следните личности :
Д -ръ Йозефъ Редлихъ, професоръ по публично право въ Виен
ския университетъ, австриецъ.
Баронъ Д. Етурнелъ дьо Констанъ, сенаторъ и Ж юстенъ Годаръ,
юристъ и членъ въ Парламента на Франция, по-сетне сенаторъ и
министъръ, — французи.
Д -ръ Валтеръ Шукингъ, професоръ по право въ университета въ
Марбургъ, германецъ.
Франсизъ В. Хърстъ, издатель на „ Економистъ ”, и Д -ръ X. Н.
*
Забележки на българската делегация върху проекта на договора за
миръ, Парижъ-Ньоий, 19 септемврий 1919 г., стр. 33 и 34.
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Брайлсфордъ, журналистъ — двамата англичани; Д-ръ Брайлсфордъ
бе запознатъ съ Македония още по време на Илинденското възстание; прекаралъ бе неколко месеци всредъ народа въ възстаналите
области като членъ на благотворителна английска комисия. Сетне бе
издалъ познатата книга : ,, Македония, нейните народности и тех ното бждеще ” ;
Професоръ Павелъ Милюковъ, членъ на руската дума — русинъ.
По-кжсно, следъ избухването на революцията въ Русия, по време на
първата голема война, преди комунистите да завзематъ властьта,
той бе министъръ на Външните работи. Милюковъ е посещавалъ Ма
кедония и отлично познаваше македонския въпросъ.
Д-ръ Самуелъ Т. Дътонъ, професоръ въ университета Колумбия,
американецъ.
Твърде логично е да се хвърли светлина върху първия сръбско-гръцки режимъ въ Македония (1912-1915 г.), за да се разбере
втория техенъ режимъ, (1918-1941 г.) безъ даже да има нужда отъ
негово основно описание. Затова сметнахме уместно да дадемъ из
вадки отъ това, което въпросната международна комисия е установи
ла. Публикуваните отъ нея факти сж тъй ясни и потресающи, че
правятъ излишни всекакви наши коментари. Тия факти се намиратъ
въ големото съчинение, известно като рапортъ на комисията, печа
тано въ Вашингтонъ презъ 1914 година : « Report of die International
Commission to inquire into the Causes and conduct of the Balkan wars ».

Следъ всеки описанъ ф актъ посочваме въ скоба страницата на кни
гата, издадена на английски езикъ. Голема празднота би било за чи
тателя ако не прочете всички тези извадки отъ рапорта на Карнегиевата анкета 12-6... Тукъ цитираме само кратки пасажи, които сж и
красноречиво встжпление за характеристика на сръбско-гръцкия ре
жимъ въ Македония.
Относно най-^подходящето решение на македонския въпросъ
Карнегиевата комисия казва :
« Най-естествената развр ъзк а за заплетенит-Ь балкански работи б%ше образуването на една автономна или независима Македония, наредъ
съ другитЯ вече осжществени политически единици: България, Гърция,
Сърбия, Черна-Гора — всички освободени по-рано, благодарение на руска
или европейска интервенция. Н о това решение бЯше станало невъзможно,
първо поради некадърностьта на турското управление, второ, поради съперническитЬ претенции на тритЬ съседни държави въ рху тая или оная
часть отъ македонското наследство » (стр. 3 8 ).

Споменавайки за Букурещкия договоръ, чрезъ който бе ограбена
българската нация — тази, която най-много допринесе за разгрома
на Турция въ 1912 г. -— Карнегиевата комисия казва :
„ Разграничението, което е означено въ него, е далечъ отъ това
да бжде естественно и да схожда съ националните тенденции на на
селенията. Ново семе на разногласия е посето съ Букрещкия дого
воръ, който навсекжде е оскърбилъ националните чувства и раздели
Балкана, както некога Виенскиятъ договоръ отъ 1815 г. раздели
националните области въ Европа...
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„ Какво стана съ Македония, която толкова време бе поводъ за
месъгласие, сега, когато делото на съгласието изглежда да е свър
шено ? Тя стана жертва на насилията и надеждата за възцаряване на
правдата и хармонията въ нея е твърде малка ” (стр. 158).
А спирайки се на завоеванията, които Сърбия направи презъ бал
канската война, комисията пише :
« Като се сравнять етнографическит-Ь и лингвистическит-Ь карти на
г. г. К ънчевъ, Цвиичъ и Беличъ съ онЬзи, които определять новитЬ гра
ници споредъ Букурещкия договоръ, вижда се съ каква трудна работа се
е наела Сърбия. СърбитЬ получиха отново владението на Новопазарскчя санджакъ и тъй наречената Стара Сърбия, макаръ че това истори
ческо владение б-Ьше вече напълно албанизирано; при това тЬ прибавиха
и онуй, което сръбскитЬ етнографи-патриоти считаха за «Стара С ърбия »
уголемена (на два пъти виждаме да се разтЬга този старъ географи
чески терминъ — най-напредъ отъ г. Цвиичъ и по-после отъ г. Беличъ);
на всичко отгоре тЬ съ голЬма щедрость под-Ьлиха съ гърцит% онова на
селение, което на картитЪ си означаваха подъ името « македонски сла
вяни » — омекченъ изразъ, предназначенъ да скрие съществуването на
българи въ Македония. Най-после, придобивкит-Ь имъ съ Букурещкия
договоръ надминаха и най-прекомЬрнит-Ь имъ претенции. Възползувани
отъ необходимостьта, въ която се намираха българитЪ, да подпишатъ
мирътъ на вс%ка цена, т% имъ отнеха и територии на изтокъ отъ Вардаръ, напр. Щ ипъ и Радовишъ, кждето българския патриотизъмъ е билъ
тъй буденъ, както никъде другаде и дето даденитЬ отъ българскитЬ ро
долюбци жертви за свободата на Македония с ъ били особено голЬми.
Това значеше при неправдата да се прибави и обидата » (стр. 158).

Още съ влизането на сръбските и гръцки войски въ Македония,
когато българското население излизаше да ги причаква като съюзни
ци и уж ъ освободители, Сърбия и Гърция започнаха своя тероръ
надъ това население съ цель да го денационализиратъ. Всепознатъ е
случаятъ съ ударения шамаръ на малката Васка Зойчева отъ Скопйе
отъ сръбския престолонаследникъ Александъръ, по-сетне краль. Той
запитва момиченцето : „ Каква си ти ? ” — „ Българка ” — отговаря
детето. И безъ да се посвени Александъръ й залепи единъ здравъ
шамаръ. Въ цела Македония се разнесе и новината за убийството
на българския учитель Атанасъ Лютвиевъ въ ПрилЪпъ. Сръбските
офицери сж били възмутени задето на банкета, който е билъ даденъ
отъ тёх ъ , той пилъ наздравица и за българската армия и Царь ; из
вели го вънъ отъ салона и го убиватъ. Това злодеяние бе извърше
но на 4 декемврий 1912 година.
Въ македонските територии, които завзеха докато българската
армия продължаваше да се бори срещу турските сили въ Тракия, влас
тите на Сърбия и Гърция се запретнаха да унищожатъ всека следа
на българския общественъ и националенъ животъ.
__
« Н ие видехме — изтъква Карнегиевата анкетна комисия — че тая
асимилационна работа започва съ тероръ. Т p i бваше да се очаква, че на
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чалото на втората балканска война ще даде сигнала за крайното изтеза
ние на всичко, което носеше името « българинъ » и че срЬдствата, къмъ
които ще приб'Ьгнатъ, ще надминатъ всичко видЬно до тогава » (стр.
165).

Ето примеръ за тези средства, даденъ ни отъ съ щ ата анкетна
комисия :
„ Ние виждаме, че навсякъде появата на сръбската армия е била
сигналъ за масово народно изселване ” (стр. 145).
„ Да вземемъ селото Виница... Сръбските войници веднага следъ
влизането си, започватъ да питатъ селяните единъ по единъ дали
с ъ сърби или българи. Оня, който отговарялъ „ българинъ ”, бивалъ
грозно битъ. Следъ това началникътъ на войските избралъ седемдесеть селяни и далъ заповедь да ги застрелятъ. Въ други села, както
ще видимъ, заповедьта била изпълнявана; тукъ тя е била рапортирана и селяните били откарани въ Кочани. Три дни следъ сръбското
навлизане, българската армия се завръщ а (27 юний), а следъ туй от
ново напуща селото. Тогава чакъ, следъ като н.аселението било опи
тало сръбския „ редъ и безопасность ”, населението полудяло отъ
терора и предъ очакването на нови мъчения, напуща селото. Но стар
ците оставатъ, И т е били свидетели на ограбването на всички ма
газини и къщ и отъ сърбите. Въ приложенията има имена на хора
убити и измъчвани за пари, както и такива на жени, изнудвани въ
Виница. Въ Блатецъ срещаме съ щ ата история ” (стр. 146).
Отъ село Градецъ, Кочанско, къмъ триста души избегали въ
Кюстендилъ, България. Но тамъ стигнали само деветь фамилии. Дру
гите били избити или разпръснати. „ Сръбските куршуми валели
като градъ ; м ъж е, жени, деца падали убити. Въ село Лубница сръб
ските войници искали пари отъ жената на некой си Тодоръ Камчевъ. И понеже тя немала, т е проболи четиригодишното й дете, кое
то държ ала въ р ъ ц е т е си ” (стр. 146).
По този начинъ сърбите „ освобождаваха ” Македония отъ
турското робство.
Техниятъ режимъ бе нетърпимъ и за албанското население,
което Сърбия искаше съ сила да укроти, да го накара да се примири
съ съд бата си. Карнегиевата анкета се е добрала до автентични до
кументи. Въ единъ отъ тех ъ , писмо на сръбски войникъ до неговъ
приятель, се казва :
„ Азъ съмъ потопенъ въ уж асъ и се питамъ постоянно,
какъ могатъ хората да б ъ д а т ъ толкозъ варвари, че да извърш ватъ
такива жестокости ! То е ужасно ! Азъ не се осмелявамъ — впрочемъ, липсва ми и време — да ти говоря повече, но мога да ти кажа,
че Люма (албанска область покрай реката съ същ о име) вече не с ъ 
ществува. Всичко е пълно съ трупове, пепель и прахъ. Има села отъ
по сто, 150, 200 къщ и, въ които не остана нито единъ човекъ, буквално нито единъ. Ние ги събирахме на групи отъ по 40-50 души и
после ги промушвахме съ нашите щикове. Н авсекъде плячкоовахме.
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Офицерите възлагаха на войниците да отиватъ въ Призренъ, да продаватъ откраднатите нещ а ” (стр. 149).
Относно областите, които беха заграбени отъ Гърция, комисия
та казва, че „ данните, съ които разполага, позволяватъ да се зак
лючи, че и тукъ се повтарятъ, дори до най-малките подробности, сж
щ ите начини за асимилиране на българската народность въ южна
Македония ” (стр. 186).
Карнегиевата комисия сама казва, че притежава всички нуждни
документи, но избегва да дава много имена и факти, за да не се издаватъ лица, които могатъ да пострадатъ отъ съответните власти,
а и за да не претрупва публикацията си. Приложението, което тукъ
даваме, съдърж а само извадки отъ обширния материалъ, който все
пакъ е изнесенъ отъ комисията. Въ него изобилствуватъ конкретни
примери за немилостивата гонидба на българската народность. Виж
даме какъ се затворятъ български училища и конфискуватъ черк
ви ; какъ се присвояеатъ насила стари български манастири ; арестуватъ се и прогонватъ учители и свещеници (почти всички т е сж ро
дени въ Македония, както показва приложението 12-в — списъка на
изгонените отъ Битоля учители); „ преброява се населението безъ
рубрика „ българинъ ” ; имената на българите се изопачаватъ, като
имъ се придаватъ сръбски и гръцки окончания; унищожаватъ се бъл
гарските книги; окубани сж брадите на свещеници, а други сж из
бивани. Гръцките и сръбски владици сж вдъхновители на подобни
дела.
Сърбия затвори тогава 761 български черкви и ги обърна на сръб
ски. Сжщото стори съ 641 български училища. Прогони или отстра
ни 833 български свещеници, 1013 учители, шесть митрополити.
Гърция пъкъ, въ заграбената отъ нея македонска територия, за
кри 340 български училища и 378 черкви •— изгонвайки 750 учители
и 300 свещеници.
Сръбските четници, доведени отъ Сърбия и подсилени съ про
дажни елементи, вилнеятъ по села и градове; върш атъ се обири, взим атъ се подкупи. Родителите се глобяватъ ако не пращ атъ децата
си въ сръбските и гръцки новооткрити училища. Арестувани сж съ
стотици българи въ много околии, наскоро следъ като сръбските и
гръцки войски сж заели Македония. А въ надвечерието на съюзни
ческата война арестите се увеличаватъ. Настаняватъ се войски въ
български домове и се правятъ безразборни реквизиции, които никой
не плаща. Изнасилватъ се жени. Подпалвани сж български кжщи.
Измежду арестуваните въ Велесъ 200 души сърбите взеха и шес
тима души, между които и свещеникъ Аврамовъ, избиха ги и хвърли
ха труповете имъ въ реката Вардаръ. Къмъ шесть хиляди души бе
ха изтезавани въ областите, които сръбската армия бе заела въ над
вечерието на съюзническата война; между т е х ъ има и много избити.
Гръцкиятъ краль, както читательтъ ще види въ приложението
отъ Карнегиевата анкета, бе далъ заповедь — като се започна вой
ната между балканските съюзници — да бжде изтребвано всичко
българско.
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Анкетата ни дава потресающи свидетелства за масово прогонва
не на българите отъ страна на гръцките власти и за стотици убийс
тва. Разрушени сж 161 села и градъ Кукушъ отъ гръцката армия, съ
общо 14 хиляди кжщи. Десетки хиляди селяни и граждани б егатъ
къмъ България.
Българското население веднага почувствува, че е завоювано, а не
освободено ; и че новиятъ режимъ е много по-лошъ отъ турския.
Още съ влизането имъ въ Скопйе сърбите беха заставили бъл
гарското население да свали отъ домовете си българските знамена,
съ които бе украсенъ града. По Вардара се влачатъ трупове на из
бити селяни — турци и българи, макаръ града да се бе предалъ мир
но. Българските фирми се махатъ отъ дюкяните. Заличенъ е даже
надписътъ на камбаната на българската черква Св. Димитрий. Тъпчатъ се съ крака табелите на българските училища. Конфискува
на е музиката на юнашкото дружество, понеже свирила българския
националенъ химнъ като е отишла да поздрави сръбския престолонаследникъ Александъръ.
Въ всеки заетъ отъ сръбската войска градъ се повтарятъ факти
отъ тоя родъ, но и много по-драматични.
Имайки предначертанъ планъ за заграбване на Македония, сръб
ските власти целеха да окупиратъ възможно повече територия. Опи
таха се да навлизатъ по-дълбоко и въ областьта на р. Брегалница, но
срещнаха вече българска администрация и се опреха до Щипъ. Въ
този градъ гражданите набързо съшиха български стражарски уни
форми, по внушение на войводата Ефремъ Чучковъ, и показаха документъ, подпечатанъ съ една българска петлевова монета ■
— по липса
на другъ по-подходящъ печатъ. Така сръбските военни постове ос
танаха до каменния мостъ на реката, като даже заеха една махала
отъ кварталъ Ново-село.
По селата, особено въ областите лево отъ р. Вардаръ, които до
скоро беха — до избухването на междусъюзническата война ■
—
подъ българско владение, тръгнаха неофициални, а въ сжщность ор
ганизирани отъ самата власть, сръбски банди, които нанасяха поголовенъ побой на всички мжже, въ присжтствието на жените и децата.
Това се вършеше безъ никакъвъ поводъ; Сърбия идваше просто да
се представи на Македония, подаваше визитната си картичка. Найпроявениятъ тиранинъ между сръбските неотговорни уж ъ фактори
при тия масови насилия бе войводата Иванъ Бабунски.
И въ западна Македония публичните побоища не беха р е д 
кость ; така напримеръ въ Прилепско публично беха бити надъ двеста
души.
Интернирвани и екстернирвани биваха лица отъ разни съсловия,
защото въ очите на властите изглеждали непреклонни българи. Избиванията на невинни хора по селата продължаваха до самото сгромолясване на сръбския режимъ презъ есеньта на 1915 година.
Населението, както и духовните лица, беха заставени да носятъ
сръбски шапки. На много м еста беха изгорени черковните книги и
училищните български архиви. Въ с. Кривогащани, Крушевско, по тоя
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начинъ властите унищожиха и училищните свидетелства на децата.
На места гражданите беха заплашвани чрезъ показване тру
повете на избити българи. Така въ Щипъ публично бе застрелянъ Ми
те Сарафовъ, а въ Крушево предъ арестуваните граждани бе хвър
лена главата на бившия борецъ за свободата Иванъ Котевъ.
Забранени беха стари народни обичаи и традиции, както и праз
нуването на Св. Св. Кирилъ и Методий. Сръбски и гръцки учители и
„ специалисти ” изкъртваха и захвърляха надписи по черкви и учили
ща, свидетелствуващи за българското минало на народа.
На местото на прогонените свещеници и митрополити докарани
бидоха сърби; разбира се, безъ да е сондирана народната воля — т е
идваха назначени така както стражарите. Между тия духовници има
заклети български врагове. Единъ отъ т е х ъ бе установениятъ въ
Д ебъръ владика Варнава, който по-късно стана патриархъ на Сърбия.
Той биеше по улиците граждани, които не го били поздравили.
Следъ като се сметнаха господари на положението, подиръ сключ
ването на договора въ Букурещъ, сърбите започнаха да докарватъ отъ Шумадия изъ македонските градове разни касапи, хотелджии, търговци, кръчмари. Доведоха и пёвачки. Често устройваха ве
черинки, танци за офицерите и чиновниците имъ, очаквайки съ това
да повлияятъ на местните младежи. Тия имъ „ културни ” проявления
будеха навсекжде изненада и възмущение. Като не помогнаха тези
средства, Белградъ прехвърли надеж дата си главно върху насилия
та, за които представа даватъ списъците въ приложението 12-г. Отъ
тЬхъ се вижда, че въ периода отъ 1912 до 1915 година сръбските
държавни власти или техни специални органи сж избили 1,854 души
селяни и граждани въ Македония; безследно сж изчезнали — което
значи пакъ избити — 285 души; арестувани и изтезавани сж били 1091
души; изнасилени сж 20 жени. За всички тези случаи даваме имената
на пострадалите. Опожарени сж били 1,221 кжщи; за т е х ъ не навсекжде сме дали имената на стопаните, като сме посочвали общия брой
на изгорените кжщи въ дадено село.
Има, обаче, и много други избити хора, както и безследно изчез
нали, за които при пишене на това изложение немахме на ржка по
дробностите. Сжщо така броятъ на битите и арестуваните е много
по-големъ. Напримеръ, само въ Кратовска околия т е възлизатъ на
1,075 души.
Всички въ Македония очакваха намесата на ВМРО за защита на
народа. На места, обаче, се стига до саморазправа отъ страна на въз
мутени македонски българи. Ето единъ типиченъ случай.
На 28 декемврий 1912 година пристигна въ Куманово сръбска
войска, 9-ти полкъ отъ 1-ва дивзия. До вечерьта биде разквартиру
вана по кжщ ите. На 29 сжщия месецъ некой отъ офицерите не ха
ресаха квартирите си и се впуснаха сами да си търсятъ такива. Поручикъ Ж ивотинъ Милковичъ, следъ като обиколилъ неколко кжщи,
вечерьта късно спрелъ се предъ кжщ ата на българина търговецъ
Петрушъ Колевъ. Домакинътъ по това време билъ въ Скопйе по ра
бота, а въ кжщи е била само жена му съ четирите си момичета. Въ
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преки всички молби да не се настанява въ кжщ ата й, докато пристиг
не м ж ж ътъ й, въпреки предложението на девера й да вземе гостите
въ своята кжща, поручикъ Животинъ заедно съ тримата си прислуж
ници войници се наложилъ и влезналъ. Почти цялата нощъ жената
съ момичетата си била принудена да стои, защото офицерътъ, подъ
предлогъ да се стопли, влезналъ въ стаята имъ и цёлата нощь подемалъ и самичъкъ свършвалъ всевъзможни безнравствени разго
вори. На 30 вечерьта домакинътъ се завърналъ. Сжщата вечерь поручикътъ ималъ на гости двама офицери. Поканенъ, и Петрушъ се явилъ
въ стаята имъ, запозналъ се и няколко оки вино и ракия далъ отъ
себе си. Изморенъ, не можалъ да дочака края на вечеринката, а напустналъ, като се извинилъ за това. Прибралъ се при децата си и си легналъ. Чрезъ слугата си наредилъ да се приготвятъ постелки и покрив
ки за офицера. Около 2 часа презъ нощьта силенъ тропотъ на вра
тата на спалнята разбудилъ и изплашилъ челядьта. На въпроса, кой
тропа и защо, отговорилъ единъ отъ войниците, че поручикътъ билъ
далъ нареждане, щото „ одмахъ цура ” (мома) да дойде въ негова
та стая, за да нареди кревата му. Петрушъ излЪзналъ и заявилъ на
войника, че кж щ ата му не е хотелъ и че въ турско време съ т 1>хъ
не се е правило така, а камо ли сега. Отишелъ самичъкъ да направи
кревата. Презъ това време завърналъ се отдолу пияниятъ поручикъ
и щомъ забелЪзалъ домакина, а не „ цурата ” му, обърналъ се къмъ
войника съ шамари и му казалъ : „ Мора да се изпуни моя наредба ”.
Войникътъ веднага се блъсналъ въ спалнята, задигналъ отъ леглото
най-голямото момиче, повлЪкълъ го по стаята и по салона и се
опиталъ да го вмъкне въ стаята на поручика. Настанала обща паника.
И деца и домакини започнали да пищятъ. По едно време бащата
усп^лъ да се измъкне, взима една секира и я стоварва върху главата
на поручика . . .
Красноречива е и постжпката на Миланъ Пурчевъ отъ село Ж ивинье, Кумановско. Той е билъ повиканъ въ общината — въ село
Павлишенци — и му поискали да съобщи имената на ония селяни,
които той счита като по-будни българи. Дали му 24 часа срокъ. Не
виждайки другъ изходъ, Миланъ взима единъ револверъ и съ него
отива при началника въ общината — сръбския войвода Тодоръ.
Запитанъ за имената, Миланъ отговорилъ, че не знае никакви имена.
Тодоръ нарежда на страж арите да го съблекатъ и подложатъ на
изтезания. Въ това време, обаче, Миланъ изважда револвера си, стреля
и поваля началника и двамата стражари, а последния куршумъ запазилъ за себе си. Дотърчали други стражари, които измушкали съ
щиковете си окървавения трупъ на Милана.
Българит-fe сж подложени на ограбване, тероръ отъ всЪкакъвъ
видъ и на безкрайни унижения. Сърбия не можа да се примири съ
факта, че въ Македония намери българи вместо сърби. Изненадана
бе още въ първия градъ, който зае отсамъ сръбската граница —
Куманово, кждето беха излезнали да причакатъ сръбската войска
къмъ 900 български ученици. Сжщата горчива изненада беха пре
живели и гръцките власти.
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2. Н А РО ДЕН Ъ ОТПОРЪ.

Заслужава изрично да бжде подчертано, че българското насе
ление съ нищо не бе предизвикало сръбските и гръцки власти къмъ
вражество. Точно обратно — то бе тръгнало съ музики и радостни
викове да ги причаква като съюзници и освободители. Съ каквото
можеше това население бързаше да подпомага сръбските и гръцки
войски, когато навлизаха въ Македония по петите на малобройната
турска армия.
Щ о се отнася до българските революционни чети, които до вчера
се бореха противъ турския режимъ, т е отъ своя страна сжщо подпо
магаха съюзническите войски. На м еста самото население бе взело
оржжие и се бе противопоставило на турските сили, съ което косвено
подпомагаше пакъ съюзниците. Така, въ градъ Крушево турската
власть бе прогонена отъ българската милиция и чета начело съ вой
водата Методи Стойчевъ. Едва следъ неколко дни там ъ пристигна
една сръбска рота, начело съ капитанъ, който насила прибра пушките
на българското население, което б е обезоржжило близките тур
ски села.
При село Радово тази милиция води сражение противъ турска
войска, идваща отъ Битоля. А четите на Ставри Димитровъ и Иванъ
Джоневъ се бореха срещу турци при селата Прибилци, Кочище и
Ново-село. Четата на Ставри Димитровъ, родомъ отъ село Дивяци,
се сражава съ турци при селата Обедникъ, СнЬгово, Облаково и при
Битоля. Но сръбската власть се опита да разоржжи тези чети. т е
не се подчиниха и нелегално заминаха къмъ Тракия, за да продължатъ
заедно съ българските войски борбата срещу Турция.
Въ Кратовско добри услуги къмъ сръбската армия извършиха
четите на Гьошо Гочевъ отъ Щ ипъ и Славчо Абазовъ отъ Кратово.
Четникътъ Санко от с. Барбарево съ 40 души води няколко
часово сражение на Черни връхъ, въ Осоговската планина, срещу
турски войски.
Други четнически групи се сражаваха на височините при с. Лесново, съ войски, които отстжпваха към ъ Велесъ.
Въ Кумановско неоценими услуги принесе войводата Кръсто
Лазаровъ съ другарите си четници и селска милиция. Той плени тур
ски топове при с. Орашецъ, които нанасяха големи загуби на сръб
ската войска и й пречеха да мине теснината. Кръсто превзе тия то
пове съ атака и отвори пжть на сърбите. Милицията даде жертви.
Разбира се, това не спре сръбските власти много скоро да почнатъ
гонение срещу българските четници. За самия Кръсто бе дадена за
поведь да бжде застрелянъ кждето се намери. Причината бе въ туй,
че Кръсто бе българинъ и се ползуваше съ огромно влияние особено
въ кумановския край.
Градъ Щ ипъ бе превзетъ отъ самите граждани, които наме
риха въ турските казарми доста оржжие, и отъ всички страни на
града устроиха позиции. Сражаваха се срещу значителна турска
войскова часть и заловиха 150 души пленници.
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Войводата Ефремъ Чучковъ разби значителна турска единица
къмъ Султанъ-Тепе, а сетне съ части отъ българската 13-та дивизия
участвува въ други боеве.
Едва ли има градъ или село, кждето българите да не сж се ста
рали отъ сърдце да услужатъ на сръбската и гръцка армии. Кждето
нямаше нужда отъ услуги, народътъ — както споменахме ■
— излизаше
да ги дочаква съ цветя.
Но т е отговориха на тази лоялность и приятелство съ злодея
нията, за които по-горе дадохме сведения. Насилията имъ станаха
повсеместни вече къмъ месецъ януарий 1913 година, когато сметнаха,
че добре сж се установили военно въ Македония.
Българското население, естествено, нито за мигъ сметаше, че
такова решение на македонския въпросъ е окончателно и че Маке
дония ще требва да остане сръбска и гръцка. То реагира преди
всичко съ омразата си къмъ въведения режимъ. Но крутостьта на
новите поробители съ всека седмица ставаше по-осезателна и нетър
пима.
Сърбите се показаха крайно непоносими и спремо албанското
население. Затова албанските водачи побързаха да се споразумеятъ
съ българските дейци отъ ВМРО за общо повдигане срещу сръбската
власть. Възстанието избухна два месеци подиръ сключването на
Букурещкия договоръ. То свърши съ несполука и бе потушено по
начинъ, който показа неоспоримите варварски методи на завоевателя ;
но възстанието е неоспоримо свидетелство за народната омраза сре
щу Сърбия и въведеното отъ нея робство. 12-д.
По поводъ сръбските жестокости въ Македония презъ 1913 го
дина Мисъ Едитъ Дърхамъ (Miss Edith Durham) писа въ вестникъ
„ ТАЙМСЪ ” отъ 27 ноемврий 1913 година, че сърбите сж изгорили
шесть села въ Гостиварско, тринадесеть въ Р ека и много жени и
деца сж станали жертва. Сръбски войници, които не сж желаели да
стрелятъ върху жени и деца, сж принуждавани отъ офицерите къмъ
такива изстжпления.
Въ една кореспонденция до сръбския вестникъ „ Радничке нови
не ”, органъ на социалистите, единъ отъ участниците въ жестокос
тите (извършени въ Гостиварско) пиш е: „ . . . У ж а с н о е. Има села
отъ по сто, сто и петдесеть, двеста кжщи, въ които не е останалъ
живъ човекъ. Събиратъ ги на едно место 50-60 души и ги изби
вать единъ по единъ съ щикове ”.
Като естествена последица на зацарилите безправие и тероръ
забегваха селяни и граждани. ВМРО бе въ сърдцата на народа. Дейностьта й неизбежно се поднови. Кадъра на малките нелегални групи
съставляватъ забегналите българи. Набързо се устроиха куриерската
и други служби на тайната организация. Въ много околии започна
нелегална борба противъ новите завоеватели. ВМРО бе изразъ преди
всичко на единъ народенъ протестъ срещу новата тирания въ нашето
отечество. Тя бе единствения защитникъ на населението противъ
неговите мжчители и предателите. Нейната проява показа, че на-
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шиятъ народъ не е нито сръбски, нито гръцки. Тя показваше още,
че македонския въпросъ не само не е решенъ, но е повече усложненъ.
Тя услужваше на хилядите бегълци отъ режима и отъ чуждите
казарми. Важна нейна мисия бе да подържа бодъръ народния духъ
и да засилва надеждите за сгромолясване на нежеланото чуждо вла
дичество.
Сега грижите за националното самосъхранение се увеличаваха ;
тъй като тъкмо националната свобода бе повече отъ всичко по
тисната. Съ Сърбия и Гърция бе немислимо да се говори за независимостьта на Македония. Преди всичко т е бёха дошли съ войските
си въ Македония противъ този принципъ ; т е се явяваха най-върлитЪ
застъпници на дележ а на Македония.
ВМРО сега разчиташе повече отъ всекога на политически съби
тия въ Балканите или въ Европа, които да помогнатъ за отхвърля
нето на тежкото робство.
Въ Централния Комитетъ на ВМРО по това време влизаха избра
ните презъ 1911 година Тодоръ Александровъ, Христо Чернопеевъ и
П. Чаулевъ. Двигательтъ въ комитета бе Александровъ.
Четите избегваха нападателни инициативи ; преобладаватъ аги
тационните задачи. У спехътъ имъ е твърде лесенъ, защото самиятъ
режимъ води най-добрата агитация срещу себе си.
Сръбската власть старателно подбира удобни за нея лица въ
селските общини. Но всички тези общини се оказватъ верни органи
на революционната организация. ВМРО наново става държ ава въ
държава.
Въпреки всички старания, четите не можаха навсекъде да избегнатъ сраженията, при които на разни м еста паднаха общо къмъ
шестотинъ души сърби и около сто наши четници. Тукъ не влизатъ
ж ертвите, дадени при локалното възстание въ западна Македо
ния. 12-е.
ВМРО бе принудена да прибегне къмъ атентати, за да обърне
по-сериозно вниманието на овета върху робството въ Македония.
Особено впечатление направиха атентатите къмъ Удово-Валандово. 12-ж.
Независимо отъ всички насилия и золуми, които въведе въ Ма
кедония, влаетьта пожела да събира и войници въ тая страна. Но
населението и тукъ показа своята решителна опозиция срещу режима
и Сърбия. Приложението 12-3 показва какъ масово то бега отъ сръб
ската казарма. Въ некой околии, като Паланечка, почти всички пови
кани за войници побегнаха. Въ Радовишъ отъ 725 повикани само 80
души се явиха, но и т е побързаха да се предадатъ на австрийците, съ
които Сърбия се намери въ война. Въ Галичникъ всички новобранци
избегаха. Документите, съ които разполагаме, говорятъ за около
десеть хиляди укрили се въ единъ кратъкъ периодъ. Но това с ъ
частични данни, далечъ по-низки отъ действителностьта. Требва да
пояснимъ, че Сърбия не се реши да повика отъ Македония всички
годни да носятъ оръж ие, а само малъкъ процентъ, по-млади хора.
Повече отъ 85 °/о отъ повиканите избегаха.
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Забележителна остана случката въ градъ Крагуевацъ, въ центъра
на Сърбия. Тамъ младите новобранци отъ Македония отказаха да
положатъ клетва за верность на сръбския краль.
На 25 мартъ 1914 година пристигатъ въ Крагуевацъ. Топовни
гърмежи, хоръ, музика ; новобранците сж причаквани при стечение
на ц^лия градъ ; но т е п еятъ „ Тихъ белъ Дунавъ се вълнува
Въ казармата „ Петъръ Карагьоргевичъ ” имъ се д ъ рж атъ привет
ствени речи.
На 30 мартъ сж облечени въ войнишки дрехи и събрани въ ка
зармата. Офицери и учители имъ дъ рж атъ лекции, че т е не сж българи
и други подобни басни. Дадена имъ е за разучаваме войнишката
клетва.
Въ казармения дворъ новобранците сж построени на 15 априлъ.
Присжствуватъ маса граждани и духовенството начело съ митропо
лита. Полковата музика и знамето сж на своето место. Дава се за
поведь войниците да се построятъ въ кржгъ.
Владиката требва да почне клетвата. Естествено, офицерите и
гражданството чакатъ съ напрегнато внимание да чуятъ повтарянето
на клетвата отъ новите войници. Но вместо това чуватъ се гласове :
„ Ние сме се клели вече, втори пжть не се кълнеме ! ”. Силно „ ура ”
се изтръгва отъ гърдите имъ. Гражданите, безъ да знаятъ какво
става, подели сжщото „ ура ”. Офицерите се вбесяватъ, но викове
„ Да живее България ” се чуватъ все по-често.
Тогава офицерите започватъ да удрятъ съ сабите си кждето
сварятъ. Новобранците изкарватъ ножовете си и сж готови за са
моотбрана. Изпотрошени сж глави ; отъ мнозина тече кръвь. По запо
ведь на генералъ Калафатовичъ, офицерите се отдръпватъ и се туря
край на кървавата саморазправа. Само майоръ Божидаръ Загоричъ
тича отъ единъ новобранецъ до другъ и пита разтреперанъ всекиго :
„ Т и приемашъ ли да се закълнешъ ? ”, на което всички отговарятъ :
Не I ”
Разделятъ селяните отъ гражданите новобранци, за да ги разпитватъ поотделно. И селяните отговарятъ, че сж българи, и че сж
давали клетва. Сетне идва мжчителния арестъ за всички и тормозъ,
за да бж датъ открити агитаторите. Сърбите запитватъ младежите
отъ Радовишко : „ Кой желае да замине за България ? ”. Пръвъ
Христо Кошевецъ, а следъ него Мильо Спировъ, Коце Клисаровъ,
Кирилъ Сарамандовъ, Иванъ Темкинъ, Ангелъ Андреевъ. Заявили,
че ж елаятъ да заминатъ ; но и всички останали извикали, че сж
българи.
П ървите шестима сж изпратени предъ воененъ сж дъ въ Нишъ,
а другите подложени на казармени насилия. Патилата на затворни
ците ставатъ доста тежки ; всеки е билъ въ отделна килия ; осемнадесеть дни подъ редъ сж увещавани да приематъ клетвата, но се
получава винаги отрицателенъ отговоръ. Изкарани сж били край града
до единъ ровъ, който самите т е е требвало да изкопаятъ, и заплаш
вани, че ще бж датъ застреляни ; но и тукъ отговорътъ е отрица
теленъ.
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Некой отъ тЬзи новобранци забягнаха отъ Крагуевацъ и стиг
наха въ България.
Удивление будятъ съ своето храбро 1 държание тЬзи скромни
македонски селяни и граждани, които въ лицето на въорж ж енит!
тЬхни национални противници отказаха да дадатъ клетва за верность.
Т^хната твърдость, чудната имъ солидарность и въ сърдцето на
Шумадия е, наистина, изключително свидетелство за мощьта на оня
духъ, който заслужено е привличалъ вниманието на чуждия свЪтъ
върху македонската българщина.
Така македонскиятъ българинъ каза своята дума и когато бЪ
облеченъ въ сръбска военна униформа. Всички повикани отъ Сърбия
въ нейната армия, се биха сетне четири години подъ редъ срещу
нея въ първата световна война.
Въ приложение се намира и личния разказъ на единъ измежду
най-твърдитЪ съзаклятници въ Крагуевацъ, щипянина Панче Тодо
ровъ12"11.
Такова бЪ първото християнско робство въ Македония, което
трая до есеньта на 1915 година. То мина въ напрежение, борба и
надежди. Не днитЬ, а часоветЬ се броеха въ очакване края на страшното угнетение, сЪкашъ повече морално, макаръ че режимътъ и въ
материално отношение б-fe непоносимъ. Като огромна коса тоя режимъ
злокобно се размахваше по всички посоки, за да покоси всичко що
носи български белегъ. Евангелието даже, на български езикъ, тр еб 
ваше да се укрива, защото поробительтъ преследваше и за неговото
притежание повече отколкото за намерено оржжие.
Никой не би могълъ да оспори, че това 6 Ъ най-черното робство
въ европейския континентъ.
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Пояснение :
Всички следващи цитати сж преведени отъ английското издание
на рапорта, чието заглавие е означено по-горе.
I. ПОВЕДЕНИЕТО НА СЪРБИЯ ВЪ ЗАВЛАДЪНИТЪ ОТЪ НЕЯ
МАКЕДОНСКИ ОБЛАСТИ.
1. ЗА ВРЕМЕТО МЕЖДУ ВОЙНАТА СРЕЩУ ТУРЦИЯ И ВОЙНАТА
МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЪ СЪЮЗНИЦИ.
« Още въ началото на 1913 г. преследването на българската народность,
особено въ он^зи области, които требваше да минатъ къмъ Сърбия, споредъ
договора отъ 29 февруарий 1912 г., бе станало систематично...» (стр. 168).

*
« Можеще да се предвиди, че най-сериозното давление ще бжде упраж
нено върху ония македонски земи, които, споредъ договора, требваше да
останатъ сръбски. Скопйе, Куманово, Тетово, Гостиваръ и целия северозападенъ край на Македония требваше да претърпятъ първите усилия на « посърбяването » (стр. 171).

**
*
« Очаквайки въоръженото стълкновение на съюзните войски, сърбите во
диха въ продължение на шесть месеци партизанска война въ Македония редомъ съ редовната войска, те въоръжаваха старите си чети, чиито главатари
и войници носеха униформа. Въ Скопйе, въ момента на пристигането на
войските, се образува отъ върховното команданство централенъ комитетъ за
« Национална защита », който имаше клонове изъ други градове на Македония.
Скопското население нарече помещението му задъ къщата на Вайсъ, близо
до руското консулство, съ името « черната къща », съ което име да се спомня
за лигата — « Черната ръка ». Именно тази тайна организация, общоизвестна
и силно покровителствувана, извърши най-големите престъпления. Явна пол
за за редовното правителство бе, да има подъ ръка тая неотговорна власть,
която въ скоро време стана всемогъща и чието съучастие винаги, когато бе
нуждно, можеше да се отрече. Имаше много факти, които не беха престъпле
ния, а нещо много по-лошо, отъ гледна точка на сръбската асимилация (посърбяването) : напр, некой влиятеленъ гражданинъ, достатъчно разуменъ, за
да не нарушава заповедите на властьта, но който все пакъ си остава горещъ
български патриотъ и който често пъти има минало, достойно да отрече не-
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какво отмжщение ; или пъкъ некой български знакъ, некоя търговска фирма,
некоя книжарница, некоя аптека на българинъ или, най-после, некое кафене,
което обижда съ съществуването си ; държането на публични събрания и пр.
Вземаха човека, завеждаха го вечерь въ тази «черна кжщ а», нахвърляха се
върху му, следъ това той легаше боленъ за цели месеци, ако ли не и съвър
шено да изчезваше. Нашите документи сж. пълни съ показания, които хвърлятъ достатъчно светлина върху злокобната дейность на тези закриляни отъ
закона бандити. За жалость, всички имена не могатъ да бждать изнесени.
Всеки градъ си ималъ своя четнишки главатарь, който въ скоро време станалъ известенъ : некой си майоръ Вуловичъ въ Куманово ; некой си капитанъ Ранковичъ и помощника му нареченъ Войно Поповичъ въ Велесъ ; некой си Вангелъ и пр. Когато се оплачели на редовните власти, последните
се пристрували, че ншцо не знаятъ, или по-скоро наказвали тъжителя, ако
той е некое неизвестно лице. Ако пъкъ е некоя личность, както напр, велешкиятъ владика, давали удовлетворение на тжжбата му, като изпращали че
тите отъ Велесъ въ селата,... за да ги смЪнятъ после съ чети отъ Скопйе
(стр. 169).

**
*
« А именно въ селата дейностьта на тЬзи чети бе особено гибелна. Въ
града редовните власти прикриваха фактите отъ хорски срамъ и не се месе
ха въ работите на четниците ; но въ долнитЬ стжпала на административната
стълба отговорната и неотговорна власть се сливаха и образуваха едно ц'Ьло.
Това сливане бе толкова по-лесно, тъй като начело на администрацията въ се
лата стояха и още отъ края на 1912 г. елементи, които ние характеризирахме :
плащани представители на националните меншества, « сърбомани » или « гьркомани», които често пжти, като шпиони, услужваха на турците. . . Т-Ьзи
хора, съ особено добри познания по местните работи, имаха да задоволятъ
свои собствени капризи. . , Достатъчно беше да съобщятъ името на враговете
си, и четите беха тамъ, за да ги заловятъ, да имъ взематъ откупъ колкото
си искатъ, да ги биятъ, дори да ги убиватъ безнаказано. Този анархистиченъ
режимъ е описанъ на кратко въ публикацията на в. « Манчестеръ-Гардиянъ »,
която даваме по-долу.
Следъ като цитира сръбските наредби, за която говорихме по-горе, английскиятъ вестникъ продължава :
« Такава е сръбската теория за принуждението. Практиката е още по-ло
ша : Сърбия е страна, която брои 30 % неграмотни. Тя требва да изпраща
чиновници въ една завоювана страна, почти равна ней по пространство. . .
На недостойни агенти е предоставена върховна власть. Следствията отъ
подобно състояние на нещата сж обрисувани кратко, но силно въ едно писмо,
наскоро получено и приведено по-долу. То произхожда отъ едно високопоста
вено духовно лице — по-добре е да се премълчи отъ коя църква, — което
е родомъ отъ Македония, обаче, има европейско образование. Това лице не
принадлежи къмъ преследваните български корпорации :
« Положението става все повече и повече нетърпимо за българите : то е,
чисто и просто, адъ. Имахъ случай да говоря съ селяни отъ вжтрешностьта
на страната. техн и те разкази правятъ човека да изтръпне. На всЬка група
отъ 4-5 села е назначенъ по единъ чиновникъ ; последниятъ съ 6-7 души
подчинени, които иматъ окаяно минало, прави обиски и, подъ предлогъ, че
търсятъ скрито оржжие, крадатъ всичко, което заслужава да бжде взето. т е
биятъ, грабятъ, изнасилватъ жени и млади момичета. т е налагатъ произволно определяна военна контрибуция. Едно село отъ 110 семейства било обло
жено съ 6,000 динара, а сега му искатъ още 2,000 динара. Свещеникътъ на
селото требвало да плати единъ откупъ отъ 50 турски лири. Бедните емигран
ти при връщане отъ Америка требвало да плащатъ отъ 10-20 наполеона, за да
имъ се позволи да си отидатъ по дом овете. . . Чиновниците и офицерите, въ
големъ размеръ, крадатъ, благодарение на митниците и военните доставки.
Полицията е всемогжща, особено оная, която изпълнява тайните служби. Терористически сръбски чети (комитаджии), рекрутирани отъ правителството,
изобилствуватъ въ целата страна. Те ходятъ отъ село на село, и тежко и гор-
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ко на тогова, който посмее да имъ откаже нещо. т е зи чети иматъ свобода
да действуватъ както намерять за добре, за да « посърбяватъ » населението.
Забранено е на овчарите да водятъ стадата си на паша, подъ предлогъ че мо
жели да доставятъ храна на българските чети. Съ една дума, това е една
пълна анархия. Скоро ще имаше гладъ, защото сърбите всичко взеха и при
сегашните условия никой не може да спечели за прехраната си. Всички искатъ да се изселятъ, обаче, невъзможно е да получи човекъ позволение, да
отиде въ съседното село « . . . . » (стр. 170).

**
*
«Н а 15/28 мартъ (въ ресенъ, б.н.) почнали преброяването на населението
безъ рубрика « българинъ ». Специалните комисии отивали отъ кжща на кжща
и навсекжде срещали съпротивление. Българите се записвали въ списъците
съ окончанието « овъ » и само петь кжщи се обявили за сърби. Но, тъй като
въ официалната рубрика имало само наименованието « сърби», вестниците
публикували получените цифри като брой на сръбско население. Въ начало
то на юли почнало « обезоржжаването», придружено съ обикновените наси
лия. Ние премълчаваме за многобройните примери на насилия, намиращи се
между нашите документи. На 17/30 юлий арестували въ Ресенъ около 40-50
граждани и 250-300 селяни и ги държали затворени единъ месецъ. Предложи
ли на единъ свещеникъ да го пуснатъ на свобода, съ условие да чете молит
ви въ черквата за победи на сръбското оржжие. Свещеникътъ, слисанъ отна
чало, следъ кратко колебание отговорилъ : « Мога да се моля на Бога само
за по-скорошния край на войната». На 10/23 юлий пуснали отъ затвора учи
телите и имъ предложили сжщия изборъ, както на другите : « подпишете про
шението, за да бждете назначени за сръбски чиновници, или ще бждете изго
нени като български агитатори и шпиони» (стр. 179).

**
*
(Въ Ресенъ) «Н а 25/7 августъ били събрани неколко първенци и имъ
прочели декларацията, подписана въ Битоля, т е протестирали : « Екзархията,
казали те, не е пропаганда ; тя е дело на народа, който е учредилъ своята
черква въ събрание отъ депутати изъ всички македонски градове. Българ
ските комитаджии не сж ни учили да се наричаме българи, но сръбските и
гръцки комитаджии искатъ да променимъ народностьта с и ». Предложенъ
билъ текетъ за декларацията : « Понеже виждаме, че Екзархията и православната черква сж едно и сжщо нещо, ние се обявяваме за сърби». Следъ
многократния отказъ на първенците, последните всички били хвърлени въ зат
вора и следъ туй изпратени въ Солунъ, « за да ги избиятъ гърците », както
имъ казали, т е прекарали тамъ 18 дни арестъ съ 80 други българи въ една
малка стая. После ги пратили презъ Цариградъ и Бургасъ за България
(стр. 179).

**
*

« Членовете на мисията беха дълбоко трогнати отъ показанията, които
шестьте сановници на българската църква благоволиха да дадатъ при посе
щението, което анкетьорите направиха на св. Синодъ въ София. Т ези санов
ници беха митрополитите : Авксентий Пелагонийски (Битоля), Козма Дебърски, Милетий Велешки, Неофитъ Скопски, Борисъ Охридски и викария на
Дебърския митрополитъ, Нишавскиятъ епископъ Иларионъ. Всички тия Вла
дици току-що беха протестирали предъ руския посланикъ въ София противъ
оная декларация на сръбското посолство въ Петербургъ, какво българските
митрополити въ Македония сами пожелали да напуснатъ епархиите си : « Ако
наистина, казваха те въ своя писменъ протестъ, сръбското правителство не
е имало никога намерение да ни изгони, ние сме готови да се върнемъ, при
първа възможность, при паствата си, чиито законни пастири см е. . . ».
Ние констатирахме, че сръбското и гръцко правителства беха взели всич
ки възможни мерки, за да изолиратъ пастирите отъ техните паства. Въ мо
мента, когато щеше да се почва втората война, българските митрополити
вече се видели като пленници въ «митрополиите» си» (стр. 165).
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« Н. Пр. Неофитъ Скопски билъ арестуванъ у дома си на 17/30 тоний вечерьта и, въ продължение на два дни, само слугинята му можела да излиза
отъ митрополията, за да доставя хранителни продукти. Следъ това било нап
равено едно щателно претърсване, при което и самата слугиня била затворе
на за два дни. Владиката се хранилъ съ хлеба, който съседитЬ съ голЪмъ
рискъ му прехвърляли презъ п р о зо р ец а ...» (стр. 165-166).

**
*
« Остава още малко да се каже за другите градове на Битолския окржгъ.
Притежаваме единъ интересенъ документъ за ПршгЬпъ, « града на Марко Кралевича», сръбскиятъ легендаренъ герой ; това е една прокламация на команданта на крепостьта, г-нъ Михаилъ Ненадовичъ, датирана 6/19 мартъ. Отъ
нея се вижда, че г-нъ Ненадовичъ е загубилъ всиките си илюзии за « любовьт а » и « съгласието» на освободеното население : требва да прибавимъ, че
ПрилЪпъ, заедно съ Велесъ, сж били крепостите на българщината въ Маке
дония и г-нъ Ненадовичъ научи това за голЪмо свое неудоволствие» (стр. 178).

**
*
« Въ Велесъ чиновниците, отъ митрополията били арестувани и архивите
претърсени на 24 януарий (6 февруарий). НамЪстникътъ епископъ билъ прииуденъ да напустне Велесъ следъ една нова атака противъ митрополията на
4/17 февруарий, при която единъ отъ чиновниците, на митрополията г. Михай
ловъ, билъ битъ и малтретиранъ до изгубване на съзнание» (стр. 166).

**
*
« Не била тъй лесна работата съ другите, трима митрополити : Битолски,
Охридски и Дебърски, които били отправени презъ Солунъ за Цариградъ.
На 17/30 юний полицията, придружена отъ войници и офицери, влезла и
арестувала целия персоналъ въ Битолската епархия. При претърсването били
намерени черновки отъ рапорти за сръбските насилия надъ българското на
селение » (стр. 166).

**
*

« Колкото за мене, заяви Н. В. Пр. Борисъ, на карнегиевата комисия, азъ
си припомнихъ сждбата на безследно изчезналите жертви : смъртьта на ос
новния учитель Лютвиевъ (който бе убитъ отъ военните въ Прилепъ при
единъ банкетъ, гдето посмелъ да хвали българския войникъ и произнесълъ
тостъ за царь Фердинанда) и тая на гражданина отъ Битоля, Стамболджиевъ,
станалъ жертва съ целото си семейство. Азъ си припомнихъ най-сетне безчовечията на тези злодейци, които принудиха собствения си митрополитъ Ми
хаилъ да напустне епархията си. Припомнихъ си сжщо, че това сж хора които
не се шегуватъ, а разкжсватъ князете и кралете си на парчета, и . . . силно
огорченъ, като почувствувахъ въ душата си едно големо унижение, азъ изпълнихъ заповедьта на този зверъ-началникъ, която не можехъ да отменя».
На 26 (юний) Н. В. Пр. Борисъ тръгналъ за С о л у н ъ ...» (стр. 168).

**
*
« Въ Тетово на 29 май (11 юний) протосингелътъ на митрополита, свещеникъ Ангеловъ, билъ интерниранъ и префектътъ му заявилъ, че всички,
които се наричатъ българи, ще бждатъ считани като бунтовници, противъ
влаетьта. Тъй като, очевидно, бързали да свършатъ съ българщината, на 6/19
юний всичките председатели на общините и всичките свещеници отъ селата
били поканени въ единъ « посърбенъ» манастиръ. Присжтствували предста
вителите на светската и духовна сръбски власти ; следъ една дълга речь,
въ честь на историческата сръбска слава, предложено било на събраните све
щеници и общински първенци да се посърбятъ и да подпишатъ една телегра
ма до краль П етра. . . » (стр. 171).
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**
*
« Презъ месецъ януарий скопското управление направило първо опита за
една патриотическа статистика. Подпрефектътъ Боро Милановичъ заповедалъ
на общинскигЬ шефове да запишатъ българското население като сръбско,
подъ страхъ, че ще бжде наказано съ глоба и затворъ. По този случай све
щениците и учителите били поканени сжщо да се обявятъ за сърби. Но ра
ботата не вървела. На 16 мартъ селяните отъ с. Нерези се оплакали на ми
трополита Неофита. Когато последниятъ съобщилъ за това на префекта Церовичъ, този казалъ, че това сж « глупави чиновници », които постъпвали по
такъвъ начинъ и се извинилъ предъ митрополита. После той поржчалъ да
дойде свещеникътъ на селото и му забранилъ да посещава енорияшите си,
докато не получи разрешение за това отъ сръбския митрополитъ. Докато се
ляните отъ Нерези излезатъ отъ българската митрополия, били арестувани
и хвърлени въ затвора. Отъ този моментъ на сетне селяните се страхували
да идватъ при архиепископа си. По сжщия начинъ сж искали да постжпятъ
и спремо жителите на града : презъ целата страстна седмица ги тероризи
рали, като се надевали, че изплашени, те не ще се покажатъ на Великдень
въ българската черква. Митрополигьтъ отново се оплакалъ на руския консулъ и префекта и по този начинъ българското население, т.е. болшинството
отъ християнското население въ Скопйе могло да се възползува на втората
неделя отъ възможностьта да посети за последенъ пжть черквата си и да
вземе участие въ божествената служба. Упорството на свещениците и учите
лите въ града се продължавало, въпреки всички преследвания, чакъ до края
на м. май. На 11/24 май, деньтъ на народния праздникъ св. св. Кирилъ и
Методий, населението настоявало да не спази забранението за затварянето на
дюкяните. На другия день последвали маса домашни обиски : целело се въ
сжщность да се открие една нова революционна организация» (стр. 172).

**
*
« При такава имено редица отъ факти идва фаталниятъ день 17/30 юний.
Следъ обедъ почнали арестуванията, които траяли чакъ до вечерьта. На 18
с.м. били хвърлени въ затворите около 200 души учители, чиновници отъ
митрополията, свещеници, първенци и други заподозрени граждани (отъ Ско
пйе, б.н.). Отъ техъ избрали 99 души, които изпратили въ затвора въ Митровица, колкото се можело по-далечъ отъ театъра на войната, и арестувания
та въ Скопйе продължавали. Освенъ това имало около 300 души подбрани
затворници, болшинството отъ техъ събрани по селата. Мнозина били из
тезавани. Имало такива, които се откупвали съ пари. Въ сжщото време имало
арестувани и въ Тетово около 200 души ; въ Куманово, миренъ градъ, около
150, а около стотина арестувани отъ Паланка и изпратени въ затвора въ
Прешово ; които не могли да вървятъ, били избити отъ войниците по пжтя
за Куманово» (стр. 173).

*
(Въ Велесъ) « Възползувани отъ интерима (възвръщането на Мелети ста
на на 28 мартъ 10 априлъ), те присвоили монастирите и черквите, принадле
жащи на българите въ града . . . ».
« За да осуети българския националенъ праздникъ Св. Св. Кирилъ и Ме
тодий (11/24 май), управлението заповедало на населението да поправя п ъ 
тищата. Обаче, велешани не се подчинили и, въпреки желанието на властите,
затворили дюкяните си, за да празнуватъ.
На 17/30 юний арестите въ Велесъ били особено многобройни. Аресту
вани били всички учители отъ града и селата, всички свещеници и чиновни
ци отъ митрополията и 150-200 граждани. Това било наградата за твърдостьта на народния духъ въ тоя малъкъ градъ, единъ отъ най-активните центрове
на народното движение още отъ самото начало. Не липсватъ тукъ и мъчени
ци. На 18 юний вечерьта извеждатъ попъ Иванъ Аврамовъ отъ затвора съ
петима млади момци отъ квартала Койникъ и ги предавать на « черната
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кж щ а». Тамъ свещеникътъ билъ закланъ и тЬлото му било хвърлено отъ
моста въ Вардаръ. Течението повлякло трупа му и го спрЪло покрай брега,
гдето водата била почти застояла. Брадата му била изскубана. Никой не
посмЪлъ да вдигне и погребе трупа. На другия день той изчезналъ. Петима
та момци били сжщо убити и техните родители не можали да намЪрятъ
труповете имъ. Тия мерки послужили за примеръ» (стр. 174-175).

**
*
(Въ Битоля) «П резъ втората половина на февруарий положението се
влошава. Управительтъ Браниславъ Нушичъ, известенъ сръбски драматургъ,
поради своята умереность, бива смЪненъ съ друго лице, отговаряще подобре на тенденциите на военната партия и черните й чети. Насилията спрЪмо
отделни личности и произволните, арести зачестили. Митрополията се по
чувствувала все повече и повече изолирана. Случаятъ съ фамилията Стамболджиеви, изклани въ дома имъ, произвелъ паника между населението.
Преследването на българизма става особено силно следъ декларацията на
Пашича» (стр. 175).

**
*

Въ анкетата на стр. 176 е даденъ като образецъ и текста на една декла
рация, която жителите на Македония, въ много градове и села, насила
сж били заставяни да подписватъ въ полза на денационализаторската сръб
ска теза и политика. Всичко въ тази декларация колкото е смешно, толкова
е и срамно изопачаване на истината. Българите сж принуждавани да под
писватъ, че отъ най-стари времена били сърби ; че Сърбия е разбила тур
ските въоржжени сили, а не България ; че сръбската власть била третирала
това българско население братски и проче и проче.

2. ПО ВРЕМЕ НА СЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОИНА.

Презъ седмиците докато продължаваше войната на бившите съюзници
противъ България, редовни и нередовни сръбски въоржжени групи (т. е.
военни части и безотговорни чети) извършиха множество насилия надъ бъл
гарското население всекжде, кждето театъра на войната се изместваше.
Много отъ жертвите, за които даваме сведения въ приложенията къмъ настоя
щата глава, паднаха въ резултатъ на тези насилия.
Но сръбската военна власть насъскваше и местното турско население
срещу българските селяни и граждани. Като примеръ даваме следващите
извадки отъ рапорта на Карнегиевата анкета :
« Въ селото Градецъ, кждето сръбската кавалерия обещала редъ и безо
пасность, били останали само неколко старци, които отишли да посрещнатъ
сръбските войници. Следъ като получили обещанията, 50-60 селяни повервали и се завърнали. Тогава по специална заповедь турците се впускать
изъ кжщите, и 60-70 души били арестувани, изведени извънъ селото и тамъ
измушкани при безнадеждните викове на жените, които следвали мжжете си.
Турците искали отъ техъ своя пай : по изборъ т е взематъ три моми и ги
завеждатъ съ песни и викове въ своите села. На другия день селото било
въ пламъци. А още следъ единъ день започналъ ловътъ на беж анците»
(стр. 146).

**
*

« Въ градчето Радовишъ сжщо е имало грабежъ. Подъ предлогъ на
даръ за « Червения кръстъ», селяните заплащали по 15, 30, 45 наполеона,
само да избегнатъ мжченията, които имъ предстояли. Водачътъ, некой си
капитанъ Иая албанецъ, по-раншенъ слуга въ сръбската агенция въ Велесъ,
сега началникъ на бандата, закриляна отъ военното правителство, посочвалъ
« богатите х о р а ». Краятъ на нашето показание гласи : « Сръбските офицери
събраха много пари въ Радовишъ. Въ околните села много пари сж отнети
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на си л а». Въ Шипковица сърбите съблекли и претърсили една жена, за
да й взематъ парите, следъ това я изнасилиха. Въ Ново-Село жените избегватъ въ гората ; но обрани били мжжете, които останали. Въ Ораховица
единъ турски магнатъ отъ Радовишъ искалъ своя пай : той дошелъ придруженъ отъ сръбски войници, и събиралъ отново на сила пари отъ жените,
като имъ горелъ пръстите на огънь ; намерените оржжия били отнесени»
(стр. 146-147).

3.

СЛЕДЪ СЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОИНА

« На 20 септемврий, новъ стилъ, сръбската армия задигна всичкия добитъкъ отъ Малесия и Дебъръ. Говедарите беха принудени да се защищаватъ
и да се биятъ, но всичките беха убити. Ведно съ говедарите сърбите убиха
двама главатари на племена отъ Люма, Мехмедъ Едемъ и Джаферъ Елеузъ,
и предприеха плячкосването и опожаряването на всички села, разположени
по техния пжть ; Пешкяпа, Плеца, и Дошищи, въ долно Дебърско, АлайБелъ, Маши, Пара, Обоку, Клобочшца и Солокици, въ горно Дебърско. Въ
всички тия села сърбите извършиха грозни изнасилвания на жени и кланета
на жени, деца и старци. Въ самия градъ Дебъръ властьта издаде заповедь,
да не се отваря пазарътъ въ неделя и запрети на населението да излиза отъ
кжщите си презъ сжщия день. Властьта затвори 48 първенци. Когато сърбите
видеха, че жителите на ограбените села, означени по-горе, сж дошли да
изискатъ своя добитъкъ и да обиколятъ града, те пуснаха първенците отъ
затвора и ги избиха по най-сраменъ начинъ. Албанците въ Дебъръ и околностьта, обхванати отъ ужасъ и отчаяние, възстанаха. те нападнаха сърбите
съ оржжие, съ секири, камъни и тояги, убиха некой отъ техъ, а другите из
гониха отъ града. Убитите почти всички сж сръбски чиновници, а останалите
живи войници избегаха на другия брегъ на реката Радика» (стр. 150).

**
*
« Селата Лошани, Лисичани, Житоще, Дибрища, Харлигце, Десово, Градежница, Пчелопекъ, съ смесено албанско и българско население, беха огра
бени и опожарени. Много мохамедански семейства отъ тия села, между които
е имало и жени и деца, немилостиво беха избити. Когато сръбската армия
влезе въ село Порчасие, тя изведе всички мжже вънъ отъ селото, повика тамъ
и жените, отъ които искаше пари за откупване свободата на техните мжже.
Обаче, следъ плащането на този откупъ, нещастниците беха затворени въ дж а
мията и тя биде разрушена съ четири бомби. Въ селото Силпъ 73 албанци
умреха отъ грозна смърть, а други 47 отъ селото Пчелопекъ беха подло
убити. Не каза ли открито началникътъ на Крушево следъ връщането на
сръбската армия отъ албанската граница, да се опожаряватъ всички села,
находящи се между Крушево и Охридъ ?
Просителите албанци, които на 21 септемврий се беха обърнали до вели
ките сили отъ името на населението въ Дяково, Печъ (Ипекъ), Глусинье и
Плава, въ бившия Косовски вилаетъ прочее никакъ не прекаляваха, като зая
вяваха за този втори театъръ на бунтуване, че «редовните сръбски и чер
ногорски войски още отъ първия день на навлизането си въ албанска тери
тория сж предприели и извършили всичко, само и само жителите да загубятъ
своята първобитна националность, или пъкъ съ груба сила да бжде унищоже
но шкипетарското племе.
Опожаряването на кжщи и цели села, масово избиване на беззащитното
и невинно население, нечути насилия, грабежи и бруталности отъ всекакъвъ
видъ, това сж средствата, съ които сръбско-черногорските войски си служиха
и служатъ още, за да преобразуватъ напълно етническата физиономия на
областите, населени изключително съ албанци» (стр. 150-151).

**
*
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« И така, Македония требваше да се счита като една подчинена страна,
единъ видъ завоювана колония, която завоевателите можеха да нареждатъ,
както имъ е угодно. Когато ставаха разискванията въ Скупщината, този възгледъ доби ясенъ изразъ въ възражението на единъ отъ членовете на каби
нета г. Протичъ, направено по поводъ запитването на единъ депутатъ отъ
опозицията : — Г-нъ Протичъ « Въпросътъ е следния : да приложимъ ли въ
Стара Сърбия създадената въ кралство Сърбия конституция, чийто резулта
ти се указаха благоприятни ? » — Г-нъ Павелъ Маринковичъ : « Но стара
Сърбия, това е кралство Сърбия ». — « Не, това не е кралство Сърбия ».
И въ този именно духъ сръбското правителство публикува на 24 септем
врий (8 октомврий) за новопридобитите земи единъ « Правилникъ за общест
вената безопасность », който не беше нищо друго, освенъ истинска военна дик
татура и който предизвика големъ шумъ въ чуждия печатъ. Документътъ е
тъй характеренъ и тъй важенъ, че ние ще го предадемъ, ако и обширенъ, въ
неговата целость :
Чл. 1. — Полицейските власти се натоварватъ, по липса на достатъчно
редовни органи за осигуряване свободата на личностьта и имота, да изискватъ
отъ военния комендантъ необходимите за подържане реда и спокойствието
войски. Военниятъ комендантъ е длъженъ веднага да удовлетворява подобни
искания, а полицията да уведомява министъра на вътрешните работи за това.
Чл. 2. — Всеки опитъ за бунтъ противъ обществената власть се наказва
съ петгодишна каторжна работа.
Решението на полицейските власти, публикувано въ респективните общи
ни, ще служи като доказателство за горепоменатото престъпление.
Ако непокорникътъ откаже да се предаде въ два дни следъ тази публика
ция, той може да бъде убитъ отъ всеки граждански чиновникъ или офицеръ. . .
Чл. 4. — Ако въ една община се подигнатъ неколко пъти възстания
и ако непокорните не се прибератъ по домовете си въ единъ десетдневенъ
срокъ следъ полицейското предупреждение, властьта има право да премести
семействата имъ тамъ, дето намери за добре.
Също така ще бъдатъ премествани и тези домовладетели, въ чийто къ
щи биха се заловили въоръжени хора или престъпници изобщ о. . .
Чл. 16. — Всеко лице, което познава некой злосторникъ и не го изкаже
на властите, се наказва съ петгодишна каторжна работа. . .
Чл. 18. — Всеко нападение или упорство, словомъ или съ сила, по отно
шение на държавенъ или общински чиновникъ, натоваренъ да изпълнява за
кона, или некое съдебно решение, или некоя заповедь на общинската граж
данска власть, или полицията презъ време на изпълнение службата, се на
казва съ десетгодишна каторжна работа или най-малко шестмесеченъ тъмниченъ затворъ, макаръ размерътъ на престъплението да е незначителенъ. . .
Чл. 26. — Окръжните управители иматъ право да издаватъ отъ свое име
полицейски разпореждания за запазване живота и имота на управляемото на
селение. Т е определять решенията, които требва да се приложатъ къмъ лич
ности,които отказватъ да се подчинять на тези разпореждания.
Наказанието се състои въ тъмниченъ затворъ максимумъ до три години,
или парична глоба до 1,000 динари» (Стр. 160-161-162).

**
*
«Сръбскиятъ социалистически вестникъ «Радничке Новине» писа : «Щомъ
е истина, че тези земи съ освободени, защо тогава се налага тамъ изключителенъ режимъ ? Ако тия земи се населяватъ отъ сърби, защо не се считать
последните равни на всички сърби ? Защо не се прилага конституционното
правило, споредъ което, « всичките сърби съ равни презъ закона ? « Ако
войните имаха за цель обединението, защо това обединение не се признава и
въ това отношение, и защо се създаватъ такива изключителни наредби, каквито
могатъ да създаватъ само завоевателите въ завоюваните страни ? (Стр. 162).

*
« И наистина, ако даже човекъ не знаеше каква е Македония, публикува-
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нето на тези наредби го кара да се досеща. Явно е, че Македония не беше
обединена « Стара Сърбия», защото населението й се третира като « бунтов
ници въ постоянно възстание». Тукъ не се визираха отделни престъпници :
те имаха съучастници и укриватели навсякъде. Да се накаже виновника ?
— Не стига да се остави семейството му ; то требва да се премести. Ами
другарите, които не искать да изкажатъ виновника ? На късо, тука е дума
за едно непокорно население и за да му се противостои, нуждни сж. граж
данските служители или общинските, облечени въ извънредна власть. Може
ли безъ тия власти, когато населението не само пасивно, но и « агресивно»
се противопоставя ? Призовано подъ знамената, то отказва да се « отзове на
поканата ». Поканено « да работи » при « постройка на пътища » или на некой
общински работи, то обявява стачка, предпочита да работи другаде или дру
гояче ». Съ една дума, всеки « отказва да се предаде като пленникъ », готовъ
всекога « да нападне гражданските служители», да имъ се противопостави,
« ако не съ сила, поне съ думи ». Наредбите наказватъ последното престъпле
ние съ « десетгодишна каторжна работа, или най-малко шесть месеца, макаръ
да съ и нищожни думите и постъпките» (стр. 162-163).

**
*
«Най-после правителството се реши да обнародва на 23 ноемврий (6 декемврий) проекта на една съкратена конституция за Македония, която сметаха да приложатъ въ продължение на 10 години. Тази конституция не допуща нито свободата на печата, нито тая на сдружаванията ; тя не дава нито
избирателно право, нито на избираемость. Изборните префектурни, подпрефектурни и общински съвети не се ползуватъ съ правата на самоуправлението ;
съдийското съсловие не е несменяемо и съдилищата, които разглеждатъ дела
отъ криминаленъ характеръ, не допущатъ съдебни заседатели. Смъртното на
казание, унищожено съ чл. 13 отъ сръбската конституция, се възстановява
просто чрезъ изхвърляне на този членъ отъ упростената « конституция ». Въ
резюме би могло да се каже, че турскиятъ « законъ за вилаетите» съ ста
рите права и привилегии на християнските общини, дадени чрезъ договори
и фермани на разните националности, осигуряваше несравнено повече взаимната търпимость на вероизповеданията, дори обуздаваше много повече произволната власть на администрацята, отколкото тази новопроектирана консти
туция, която, отъ административна гледна точка, не унищожава ни най-малко
мерките, предвидени въ «наредбите» отъ 21 септемврий» (стр. 164).

**
*
« Ако опозицията искаше да бъде последователна, би требвало да се от
каже отъ националната теза. Щомъ тя упорствуваше да я подържа, би треб
вало да признае, че е належаще да се направи всичко за непременното по
стигане цельта на етническото обединение. А приеме ли се цельта, санкциоииратъ се и средствата, т.е. изтреблението, или по-добре асимилирането на
покорените елементи, преди всичко на българския елементъ. Присътствието
и обособеностьта именно на този елементъ беха цели десетки години есен
цията и, ако може да се каже, гордиевия възелъ на македонскиятъ проблемъ »
(стр. 164).

**
*
(Въ Крушево) « Помощникъ-управительтъ заповедалъ вътре въ 24 часа
всички български фирми да бъдатъ махнати и заменени съ сръбски, въ
противенъ случай — воененъ съдъ. Същото се повторило въ Скопйе, Велесъ,
ПршгЬпъ и др. Ние не искаме да споменуваме за други насилия, извършени
подъ предлогъ на домашни обиски. Даже жените били бити и затваряни»
(стр. 180).

**
*

« Въ западна Македония, на самата албанска граница, въ Охридъ и Де-
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бъръ асимилацията срещала още по-голема съпротива. Обикновените мерки
за « посърбяване», — затваряне на училищата, обезоржжаване, покана до
учителите да станатъ сръбски чиновници, назначаване на сърбомани, гъркомани и власи за началници по селата, заповедь до духовенството да се
подчинява на сръбския архиепископъ, насилия надъ влиятелните лица, въз
брана да се ходи свободно изъ града, увеличаване на реквизициите, злоупот
ребления съ декларации, съ непознати подписи и патриотични телеграми,
организиране на специални чети, военни екскурзии по селата — всички тия
приеми били и тукъ приложени, както другаде» (стр. 180-181).

**
*
« Говореше се много за уния съ католическата черква като средство за
доказване на българската народность, следъ унищожението на екзархийската
черква. Изглежда, че тая идея се е появила непосредствено у битолчани.
Приготвяли се сжщо за въоржжено съпротивление, съ твърдото намерение
да обяватъ автономията на Македония. Сърбското правителство наблегаше
много върху факта, че българските комити, предводителствувани отъ войво
дите Миланъ Матовъ, Стефанъ Коджа, Петъръ Чаулевъ, Христо Трайчевъ,
не били взели участие въ албанското възстание. Въ действителность ние
знаемъ отъ интересния разказъ на единъ посветенъ въ делото, публикуванъ
въ единъ български вестникъ, че М. Матовъ беше организиралъ една чета
въ Елбасанъ и приготвилъ ведно съ албанците едно възвание до българите
и мюсюлманите, —■ че той получи отказъ отъ албанското правителство, но
ималъ частни помощи и подръжка. Той беше въ сношения съ войводата
Чаулевъ въ Охридъ и българското и албанско население въ селата. Изнена
дани, малките сръбски гарнизони требваше да отстжпватъ и въ продължение
на неколко дни Охридъ, Струга и Дебъръ останаха въ влаетьта на възстаниците. Говореше се даже за учредяване на временно македонско правителство
въ Охридъ.
Всички тия събития, безъ съмнение, сж действували върху духа на на
селението отъ западна Македония. Обаче, сръбската армия скоро потуши,
както албанското възстание въ Призренъ и Дяково, така сжщо и възстанието въ Охридъ и Дебъръ. Албанското население, на брой 25,000 души, забегна следъ поражението. Съ останалите сърбите се държаха, както вече зна
емъ. Силно пострадаха българите» (стр. 181-182).

**
*
« Когато презъ месецъ августъ комисията мина презъ Белградъ (10/23
— 12/25 августъ), конфликтът^, както видехме, още продължаваше. Въ анек
сираните земи българското население още се бореше и г-нъ Пашичъ въ Бел
градъ не искаше да отстжпи на военната партия по въпроса за управлението
на Македония. Комисията можеше да стане неудобенъ свидетель, — кризата
не беше още минала. Вероятно, това е една отъ причините, поради които
въ Белградъ не желаяха да виждатъ комисията свободно да се движи. Единъ
белградски вестникъ издаде опасенията си, обвинявайки г. Милюкова, че съ
посещението на Скопйе, Велесъ, Митровица, Призренъ, Битоля, Тетово ко
мисията се отклонявала отъ главната цель и пр. » (стр. 182).

*
« Ето и друго писмо, изпратено отъ Битоля за Виена, виа Солунъ съ
дата 2/14 октомврий : « Градътъ Битоля е почти заграденъ отъ воененъ кордонъ. Страхътъ отъ смутъ между българите кара сърбите да взимать все
по-силни и по-силни драконовски м ерки. . . Властите искатъ да насилятъ
българите да пращатъ децата си въ сръбските училища (българските сж
затворени). За тая цель ходятъ жандарми отъ кжща на кжща и предупреждаватъ, че ония, които не пращатъ децата си въ сръбските училища, ще бждатъ глобявани : 100 лева тия, които никога не пращатъ децата си въ учили
ще : 200 лева тия, които ги пращатъ не въ сръбското, а въ друго училище
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(има неколко влашки или ромънски училища) ; 600 лева тия, които ги пращатъ въ странство, безъ знание на властите. Младежите отъ 19 до 30 год.
нЪматъ право да напущатъ страната» (стр. 183).

*
« Ние повтаряме, — необходимото условие е : « автономия на религиоз
ните общини и свободата на училищата», т.е. възвръщане минимума свобо
да, която фактически съществуваше до последните години въ стара, абсолютическа Турция, гарантирани съ международни договори» (стр. 186).

II.

ПОВЕДЕНИЕТО НА ГЪРЦИЯ ВЪ ЗАВЛАДЪНИТЪ ОТЪ НЕЯ
МАКЕДОНСКИ ОБЛАСТИ

1. ЗА ВРЕМЕТО МЕЖДУ ВОЙНАТА СРЕЩУ ТУРЦИЯ И ВОЙНАТА
МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ СЪЮЗНИЦИ
« Отношенията между окупиращите гърци и местното население изпита
ха последствията на тази еволюция. Прегледа на тЬзи отношения ще почнемъ
съ Костурско. Още отъ началото на окупацията властите се престрували, че
не знаятъ дори за съществуването на българско население. Истина е, че
прокламацията на престолонаследника князъ Константинъ отъ 14/27 ноемврий
известяваше, че гръцките власти ще зачитать езика и религиозните обичаи
на народностите въ окупираните земи. Но това никакъ не се отнасяло до
българите, които не сж. били, както се вижда, въ очите на властьта друго
освенъ « гърци българофони». Съобщенията и възванията къмъ населението
били публикувани на гръцки, турски и еврейски езици, каточели българскиятъ езикъ съвсемъ не сжществувалъ, и протеста на българите по този
поводъ останалъ безъ всекакво внимание. За да се постави действителностьта въ
хармония съ тази теория, окупационната войска прибегнала още въ началото
на операциите си къмъ всички познати вече намъ насилия. Следъ като достатъчно показала на населението, каква участь очаква ония, които сж упорствували да се наричатъ българи, работата дошла до тамъ, да се искатъ фор
мални отричания (отъ българската народность), т ё з и декларации, които се
ляните требвало по-нататъкъ да подписватъ, представляватъ въ Костурско
два различни типа. Въ единиятъ отъ двата образци на декларациите били
заставяни да признаятъ, че сж гърци още отъ най-старо време, но подъ влия
нието на българската пропаганда, се били прекръстили на българи. Въ другия
типъ ги карали да признаятъ, че до 1903 год. жителите били гърци, а отъ
1903 г. до 1906 год. поради заплашванията на четите и българските коми
таджии, те били заставени да се признаятъ за българи. И двата типа завършватъ съ едно и сжщо твърдение, именно, че следъ пристигането на армия
та населението се почувствувало гръцко, и че то искало да бжде прието въ
обятията на « великата Христова Църква» ; българите, както изглежда, не
били « християни » . . . Гръцкиятъ Костурски владика е приемалъ депутации,
изпращани отъ властите на всички села, и той, именно, е билъ центърътъ на
целата тази асимилаторска дейность. Евзонитё играели ролята на апостоли
въ това прекръстване съ ножъ ! Като примеръ могатъ да се приведатъ слу
чаите съ селата Габрешъ, Дреновени, Черновшца, Турйе, Загоричани, Джмбени
и пр. Въ селата Брезница, Горно и Долно Нестрамъ всичките жители били
затворени и по този начинъ принудени да се обяватъ за гърци. На едного,
който се наричалъ българинъ, му възразили : « Да не би да си роденъ въ
София ? Въ Македония нема българи, цел ото население е гръцко ». За да останатъ верни на този принципъ, гърците давали на съвсемъ редко срещани
туземци, за които били принудени да признаятъ, че сж българи, паспортъ,
въ който оеначавали, че сж родени въ България. Комисията узна за такъвъ
единъ паспортъ, вржченъ на управителя на българската Костурска епархия ;
макаръ, че този човекъ билъ роденъ въ Ресенъ (Македония), неговиятъ
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гръцки паспортъ
(стр. 197-198).

твърделъ, че месторождението му било въ

България»

*
« Маса личности, чиито имена и случаи сж цитирани въ събраните отъ
комисията документи, били арестувани, бити, хвърляни въ затворите и дори
убивани. Българската митрополия въ Костуръ била още въ началото игнори
рана отъ властите като легаленъ институтъ, по-после изолирана отъ насе
лението съ най-строго запрещение до последното да влиза въ сношения съ
нея, а накрая, отъ началото на юний, била формално окупирана отъ 20-30
войници и претърсена отъ полицията. Следъ това, по заповедь на прави
телството всичките чиновници и учители били интернирани по домовете
имъ « д о второ разпореждане», (стр. 198).

**
*
« Ние притежаваме сжщо така достатъчно пълни данни за това, що ста
нало въ Воденъ (днесъ нареченъ «Е д есса » ). Нашиятъ информаторъ отъ
Воденъ, както и този отъ Костуръ, още си припомнятъ триумфалното влизане
на гръцката войска на 18/31 октомврий, поздравлявана отъ радостните викове
на населелнието. Всека кжща прибирала доброволно на квартира и храна по
10-20 души войници, безъ да иска пари, а градътъ раздавалъ по 6.000 оки
хлебъ на день. Не е имало още примеръ на такива принудителни реквизиции
безъ разписки, благодарение на които можало всичко да се изисква, безъ
да се покаже уважение поне къмъ тогова, който билъ длъженъ да се покорява.
Следъ 10 дни, гърците казвали вече : « Ние ще ви отрежемъ езика, за
да ви научимъ да говорите гръцки». И започнали да конфискуватъ частни
вещи, и да изпращатъ въ Гърция неща, които имъ се харесвали : мобили
и добитъкъ. Черквите и училищата били веднага окупирани, славянските
надписи развалени, свещените книги изгорени, свещениците бити и изго
нени. Най-после почнали да арестуватъ влиятелните лица въ различните
села, като напр, въ Ветчица, Цармариново, Пископия, Арсенъ, Св. Илия,
Въртокопъ *. Стражарите казвали на затворените първенци отъ Ветчица :
« Щомъ искате да ви пуснатъ на свобода, станете гъ рц и!», (стр. 198-199).

*
« Следъ започване на войната, на 20 и 21 юний (3 и 4 юлий) аресту
вани били 200 души българи, протосингела, свещениците, първенците, учи
телите, жители на града и селата. Били ги и ги изпратили въ Солунъ
навързани по четирма. На 30 юний конфискували последната българска
черква ; изгорили националните икони на Св. Св. Кирилъ и Методия и затру
пали праха имъ съ мърсотии. Сърбите и гърците особено се дразнятъ отъ
тези икони, символи на славянската черковна независимость» (стр. 199).
« Ние бехме 130 души въ едно помещение и често бивахме принудени
да стоимъ прави по цели нощи като чакахме редъ, за да си легнемъ. Въ
продължение на 50 дни ние стояхме въ сжщата стая, безъ да преминемъ
прага й. Може си представи човекъ, какъвъ въздухъ сме дишали. А имаше
хора, които беха тамъ отъ сто и повече дни, безъ още да беха разпитани.
У техъ не можеше да се различи палтото отъ ризата. Добавете къмъ тези
мръсотии и заразения въздухъ и храната ,която ни даваха безплатно ; зле
опеченъ хлебъ, пъленъ съ нечистотии. Ние бехме като живи погребани и
чакахме освободителката — смърть. Нарочно пропускамъ моралните мжки
предизвикани отъ войниците, които нарочно пущаха да влизатъ. Имаше при
насъ нещастни затворници отъ Гюмендже, отъ Енидже-Вардаръ, отъ Флорина,
*
Имената на селата оставяме така, както сж означени въ английския
рапортъ на Карнегиевата анкетна комисия, за да не се отклоняваме отъ
нейния текстъ.
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отъ Костуръ и отъ Солунъ, Следъ кратка почивка отъ 5-6 дни въ Солунъ,
изпращаха ги на заточение. Има некой изпратени направо отъ гарата на
кораба. При качването на кораба взимаха имъ парите, часовника, изтеза
ваха ги и по нЪкога ги хвърляха отъ горния край на стълбите въ избите.
Единъ мжжъ отъ Гюмендже бе съ отрезано ухо, другъ съ пукната глава,
некой носеха рани отъ щикове и почти всички беха бити съ приклади и
тояги», (стр. 199-200).

**
*
« Ние имаме сжщо така на ръце изложенията на свидетели върху това,
което се случило въ подпрефектурата на Кайляри. Разположена между Воденъ
и Костуръ, тя, естествено, претърпе същите изтезания, както и последните
области. И тамъ българите били принудени да станатъ гърци и предложено
било на селяните да подпишатъ една декларация, отъ която се виждало, че
те сж станали българи едва преди петнайсеть години, и че за това те били
принудени отъ комитите. Унищожили служебните славянски книги ; не поз
волявали на членовете на българското духовенство да извършатъ своите
тайинства, докато не получели за това наредба отъ гръцките владици ;
изгонили учителите и принудили учениците да посещаватъ гръцките учили
ща, подъ страхъ, че родителите имъ ще бждатъ наказани ; настанявали вой
ници у българските стопани и ги облагали съ реквизиции, безъ да имъ
давать пари или разписки ; начело на администрацията били андарти, които
съ всички средства оскърбявали българското население и допускали безна
казано убиването на хора, изнасилване на жени и подпалване на къщи.
Бихме могли да посочимъ имената на лица и села, които съ пострадали.
Селата, които най-често се споменаватъ съ : Емборе, Ракита, Бириаци, Конци,
Дебрецъ, Палеоръ и п р ». (стр. 200).

2.

ПО ВРЕМЕ НА СЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОИНА.

(Въ Сересъ) « Една гръцка тълпа, въоръжена, ходела отъ къща въ
къща следъ неколко формено облечени войници, заплашвайки българите
и всички, които биха се опитали да имъ дадатъ подслонъ. техн и те къщи
бивали ограбвани, жените имъ малтретирани, докато пъкъ мъж ете бивали
арестувани и закарвани, единъ по единъ или на групи, въ епископския дворецъ. Тамъ те се явявали предъ комисия отъ миряни, председателствувана
отъ единъ свещеникъ. Всичи пари, които намирали у техъ, бивали взимани.
Задавали съ имъ единствения въпросъ — българинъ ли е или не. Всичко
това се твърди отъ д-ръ Клугманъ, а свидетелствуването на тоя руски лекарь
се потвърди напълно отъ това на български селяни. Отъ епископския дворецъ
арестуваните били закарвани въ едно близко девическо училище. Тамъ
ги затваряли на тесно въ неколко стаи на групи отъ по 50 и 60 души. Нови
затворници пристигали отъ града и селата, така че числото имъ достигнало
до 200 или 250. Часть отъ пазачите били серски жители. Имената на некой
отъ техъ съ известни. Другата часть била съставена отъ нередовни вой
ници въ формено облекло, т е почнали веднага да се отнасятъ съ груба
жестокость къмъ затворниците. Последните били вързани и бити съ прикла
дите на пушките. Планътъ на пазачите е билъ, очевидно, арестуваните да
бъдатъ избити на групи. Завеждали ги двама по двама въ една стая отъ
първия етажъ, дето съ ги убивали най-често съ неколко удара отъ касапски
ножъ или щикъ Мартини върху главата или врата. Всеки отъ касапите се
задължавалъ да убие 14 души, т. е. както изглежда толкова, колкото всеки
е можалъ да погребе презъ нощьта. По същия начинъ т е продълажавали
да колятъ по желание чакъ до петъкъ 11 юлий» (стр. 89).

*
« Грамадното болшинство се състояло отъ търговци и безвредни селяни,
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чието единствено преступление е било, че сж българи. Между тЬхъ се на
мирали четири жени, които сж. убити ведно съ другите. Единственото деяние
на милость, което може да се цитира, е освобождаването на 5 младежи,
предъ видъ тЪхната младость, следъ като предъ техните очи сж били убити
бащите имъ... н ем а да се спираме повече върху подробностите на тая вар
варска касапница; т е сж достатъчно изложени въ притурката» (стр. 89).

**
♦
« Показанието, което самиятъ д-ръ Кругманъ ни даде, важи най-вече
за туй ,че хвърля светлина върху начина, по който мирните българи отъ
Сересъ сж били гонени и арестувани. Комисията призна това показание за
неопровержимо и биде принудена, следователно, да заключи, че въ Сересъ е
извършена, отъ гръцката милиция, една безподобна по жестокость сечь на
около двесте българи, повечето мирни и невъоржжени хора. Жертвите сж
били заловени и затворени, когато още властьта е била въ ржцете на
архиепископа» (стр. 90).

**
*
« Денъ следъ денъ, българите били рисувани като раса на изроди, и
общественото мнение се възбуждало до такава степень на шовинистическа
страсть, че то требвало фатално да стане безмилостно въ часа на започ
ване войната. Печатно или устно, едно е изречението, което изразява общо
то чувство на гърците спремо българите : « денъ ине антропи» — « Те
не сж хора» (стр. 95).

**
*
« Гръцката войска, потеглила за война, е горела отъ гневъ и през
рение. Една цветна картина, която видехме въ пирейските и солунските
улици и която гръцките войници се надпреварваха да купуватъ при завръ
щането по домовете си, открива бездната на бруталность, въ която ги бе
потопила расовата имъ умраза. Тая картина представлява, какъ единъ
гръцки евзонски войникъ поваля съ двете си ржце български войникъ, изгризвайки сжщевременно съ зжби лицето му, сжщо както некой дивъ зверъ би
направилъ това» (стр. 95-96).

**
*
« Друга популярна картина изобразява гръцки войникъ, който избожда
очите на единъ живъ още българинъ ; трета една излага като сжщински
епизодъ отъ войната гореописания подвигъ на « човекоядеца на българите».
А тия неща не сж безъ значение, понеже ни давать светлина, за духа ,който
е изпълвалъ гръцката войска. Това е явно доказателство, че гръцките вой
ници сж бивали доволни при мисъльта, че те или техните другари сж имали
възможностьта да извършватъ подобни животински ужасии. Нека се знае,
че книжарь, който би издалъ подобни картини въ некой западенъ народъ,
би билъ строго осжденъ за опозоряване на армията.
Изстжпленията на гръцката войска сж почнали на 4-и юлий, въ деня
на първата среща въ Кукушъ (Килкисъ). неколко дни по-после пристигнало
известие за българските насилия, извършени въ Доксатъ (13 юлий), въ
Сересъ (11-и юлий) и Демиръ Хисаръ (2-и юлий), отъ което гневътъ на
гърците се разпалилъ още повече. На 12-и юлий краль Константинъ съобщава
съ едно известие, въ което се разправя за убийствата въ Демиръ Хисаръ,
че « се виждалъ принуденъ, за най-дълбоко съжаление, да пристжпи къмъ
репресалии». Сравнението на датите доказва ,че гръцките репресалии били
почнати много време преди българското « предизвикателство». Именно отъ
деня на разбиването на малката българска армия при Кукушъ (Килкисъ)
отъ предвишаващите я гръцки сили, следъ тридневно упорито съпротивление,
гръцкиятъ походъ е добилъ характеръ на война за изтребление» (стр. 97).
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**
*
Завземайки К руш ката околия, гърците сж били твърдо решени, да не
оставятъ тамъ нито единъ българинъ.
Прецедента съ Кукушъ, за жалость ,не останалъ самичъкъ ; той билъ
последванъ и въ селата. Въ самата Кукушка область, гръцката войска е
опожарила не по-малко отъ четиридесеть български села, когато е напред
вала къмъ северъ... Кавалерийски отряди сж ходели за тази цель отъ село
въ село, а башибозуците сж довършвали работата на редовните войски.
Използуването на местните турци, като органи за разрушение, е било почти
общо. Въ некой места гърците сж имъ давали оржжия, па даже и военно
облекло... И никжде ние не намерихме случаи, дето турците сами да сж
били отговорни за опожаряването на некое село. т е сж вървели по следите
на гръцката войска и действували подъ техна закрила» (стр. 99).

**
*
« Станалото въ Арканджали ни довежда до сжщите заключения. Въ
това малко българско село, близо до Дойранското езеро, се били спрели
въ своето бегство бежанци отъ съседните села, на брой около 4.000 души.
Единъ гръцки ескадронъ отъ около 300 души, начело съ офицери, пристига
тамъ въ неделя на 6 юлий между 3-4 часа следъ пладне. Селяните, пред
вождани отъ своите свещеници, излизатъ да ги посрещнатъ съ развето бело
знаме и гръцки народни знамена. Офицерътъ разговарялъ съ кмета, приелъ
техното подчинение и имъ заповедалъ да предадатъ всичкото оржжие, което
притежаватъ. Селяните донесли хлебъ и сирене и около тридесеть овце,
които опекли за войниците. Около 60-100 души отъ техъ били отделени отъ
другите и заведени до една малко отдалечена гора. За техната сждба нищо
не се знае. Останалите живи мислятъ, че сж изклани ; но ние имаме известни
основания да верваме, че сж били изпратени като пленници въ Солунъ. До
като войниците прибирали оржжието, искали сж пари отъ мжжете и жените.
Жените сж бивали убивани по единъ твърде неприличенъ и възмутителенъ
начинъ. Единъ. отъ свидетелите, богатъ житель отъ Кукушъ, е билъ вързанъ
съ единъ бежанецъ, чието име той не знае, дава часовника си и 5 пиастра
и спасява живота си. А неговиятъ другарь, който не е ималъ нищо у себе
си билъ убитъ до самия него. Докато се събирало оржжието, една пушка,
останала напълнена, изгърмела и наранила офицера, който искалъ да я
строши. Войниците веднага убиватъ двама младежи, стоящи до техъ, на
верно, за да отмъстятъ за злополуката на офицера» (стр. 101-102).

**
*
« Нема никакво значение да претрупваме отчета за напредването на
гръцките войски съ повече описания. . . Навсекжде, дето селяните се осме
лили да посрещнатъ войниците въ селата си, темъ било заплатено по сжщия
начинъ. Селото бивало ограбено, и опожарявано, а жените изнасилвани : не
воюващите бивали хладнокръвно заколвани, нередко по трима, по десеть
заедно, или пъкъ на цели групи. Ние обръщаме вниманието върху две отъ
тези показания, а особено върху това на Анастасия Павлова, стара жена отъ
класата ни имотниците, която ни разправи скръбната си трагична история съ
повече интелигентность и чувство, отколкото много други разпитвани селяни.
Както последните, така и тя, е била изнасилена, обрана и бита. Тя е била
зрителка на обезчестяването на много други жени и избиването на мирните
селяни.
Нейното показание се отнася до превзимането на Гевгели. Този градъ,
който ималъ смесено население, не билъ опожаренъ ; обаче, единъ европеецъ
заслужаващъ доверие съ своята честность, който добре познава града, познатъ и на единъ отъ членовете на комисията, твърди, че при идването на
гърците тамъ сж били изклани около 200 души българи-граждани. Друго
показание, върху което искаме сжщо да обърнемъ внимание, е на Атанасъ
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Вановъ, видЪлъ съ собствените си очи изнасилването на шесть жени и убива
нето на деветь души въ селото Курчево» (стр. 102-103).

**
*
« вероятно е, отъ друга страна, че въ Курчево и Германъ, при една
систематично подготвена и съ нечувана вероломность и жестокость изпъл
нена сечь, сж загинали неколко стотинъ селяни» (стр. 103).

**
*
« А това множество отъ факти доказва, че грозотиите, разгледани отъ
нашата комисия, не сж нищо необикновено. На грубостьта на едно отделение
гръцка редовна войска, предвождана отъ трима офицери, сж били зрители
група европейци. Петнадесеть ранени български войници се били настанили
въ католическия монастиръ въ Палиорци, при Гевгели, и били гледани отъ
сестрите. За това нещо Отецъ Алоати билъ уведомилъ гръцкия командантъ.
Скоро следъ това пристига гръцка войска, за да претърси манастира и
дири некой си български войвода Аргиръ, който никога не се е намиралъ
тамъ. Презъ време на обиска сж убити въ присжтствието на гръцки офицери
католишкиятъ свещеникъ, българинътъ Тръпче и доктора на монастира —
арменецъ. А единъ гръцки войникъ се опиталъ да изнасили една отъ сестрите.
Откраднати сж били 300 турски лири. Петь жени и едно момиче били изтеза
вани, а големо число българи безъ причина били откарани въ затвора. Офицерътъ който командувалъ отделението, е заплашвалъ монастира. Ако евро
пейци, закриляни отъ френското знаме, сж били така третирани, лесно може
човекъ да си представи, какво е требвало да търпятъ българските селяни.
Комисията съжалява, че поведението на гръцкото правителство спремо
нея й попречи за събиране на официални данни по обвиненията, които произлизатъ отъ горните факти, н е м а противоречие за това, че едно пространство
отъ 140 километра, населено отъ българи, е било напълно опустошено и
почти всички села въ него изгорени. Пъкъ и не може да се каже, че това
е станало отъ военна нужда. Гърците сж били на брой много повече отъ
техните неприятели; те не сж били, доколкото знаемъ, нито дразнени въ
фланговете си, нито пъкъ свръзката имъ застрашавана отъ комити, които
биха могли да бждатъ скрити изъ селата.
Гърците, безъ да бждатъ предизвикани въ това отношение, сж изгаряли
всички села по пжтя на техното движение. Никога не може да се оправдае
избиването на селяните, освенъ ако те бждатъ хванати при силна съпротива
съ оржжие въ ржка. А това не може да се допустне въ случаите, на които
ние се спрехме. Защото отъ военните кореспонденти, съпровождащи гръцката
армия, не се споменава за стълкновения съ въоржжени селяни по целото про
тежение на линията, кждето се движеха гръцките войски. Нищо не може да
извини изнасилването на жените ; и нема друго средство, освенъ то да се
отрича.
Но, за жалость, такова отричане само по себе си е невъзможно. Никой
вердиктъ, произнесенъ възъ основа на свидетелски показания, събрани отъ
комисията, не може да бжде по-строгъ отъ оня, който гръцките войници
първи произнесоха върху себе си.
Случи се, че въ надвечерието на примирието (27 юлий), българите хва
наха багажа на 19-и пёхотенъ полкъ въ Добринище (Разложко). Въ тези
багажи между другото, е имало пощенски човали, маса телеграфически инс
трукции и неколко сметки. Намъ биде позволено отъ министерството на
външните работи въ София да разгледаме тия документи, доколкото се
нуждаехме» (стр. 103-104).

**
*
« Ние проучихме съ особена грижа една серия отъ двадесеть и петь
писма, съдържащи формално самопризнание на гръцките войници за грозо-
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тиитЬ, извършени отъ тЪхъ. . . Ако тия документи биха били тъй изкустно
измислени съ цель за една безподобна клевета, то гръцкото правителство
отдавна би повикало тези войници предъ единъ незаинтересованъ сждъ, за
да докаже чрезъ образецъ на техния сжщинсти почеркъ, че те не сж писали
тия писма. Съ една дума, комисията е напълно убедена въ автентичностьта
на тия писма. Самите писма не се нуждалтъ отъ коментарии. Много войници
се гордЪятъ съ извършените отъ гръцката армия жестокости, други съжаляватъ за това. Фактите и въ едните и въ другите писма сж изложени по единъ
простъ начинъ, ясно, грубо, съ стремление да произведатъ сжщото впечат
ление. Войниците разправятъ, че те навсекжде сж опожарявали българските
села. Двама се хвалятъ съ избиването на военни пленници. Единъ утвържда
ва, че обезчестявали всички момичета, които срещали. Повечето потвърждаватъ сечьта на невоговащите, включително жени и деца. неколко извлечения,
всеко отъ отделно писмо, ще бждатъ достатъчни, за дадатъ представа за
съдържанието си :
« По заповедь на краля ние изгаряме всички български села, тъй като
българите сж изгорили нашите градове Сересъ, Нигрита и много гръцки
села. Ние сами се показахме много по-жестоки отъ българите. Ние изнасил
вахме всички момичета, които срещнахме . . . ».
« Това, което правимъ съ българите, както и съ мирните български
селяни, е неописуемо. То е една касапница ; нема български градъ и село,
които да не сж изгорени . . . ».
« . . . Ние убиваме всички българи, които попадатъ въ ржцете ни, и из
гаряме селата . . . ».
« Отъ 12,000 души, които затворихме въ Нигрита, не останаха повече
отъ 41 въ тъмниците, а навсекжде, дето минахме, не сме оставили нито
семе отъ тази раса . . . ».
« Гръцката армия опожарява всички села, дето има българи и изколва
всичко българско, което среща. Господь знае, до кжде ще стигне това ! ».
При наличностьта на тия писма, може да си спестимъ труда да резю
мираме събраните показания. Отъ Кукушъ до българската граница гръцката
армия е вършила : опустошаване на селата, изнасилване на жените, убиване
на невоюващите. Заповеданите репресалии беха, очевидно, изпълнени.
И ние повтаряме пакъ, че тези « репресалии » сж предшествували всекаква провокация отъ българска страна. Списъкътъ на изгорените отъ гръцката
войска села дава една идея за това диво опустошение. Въ Сересъ българите
сж унищожили 4,000 кжщи, и това е станало презъ време на пожара, който
последвалъ сбиването изъ улиците. Разорението на този важенъ градъ е
развълнувало доста въображението на цивилизования светъ. Гърците, обаче,
систематически и хладнокръвно сж изгорили 160 български села, при които
сж разорени най-малко 16,000 кжщи. Самите цифри правятъ всекакви комен
тари излишни» (стр. 105-106).

**
*
« Отъ всекжде ние чухме все сжщото : военните гръцки власти въ Стру
мица дали строга заповедь на всички гърци и мохамедани отъ града и
селата, да напуснатъ жилищата си и да се преселятъ въ гръцка територия ;
тая заповедь била придружена съ заплашването, че техните кжщи ще бж
датъ опожарени. За успеването въ това сж правени и преследвания, които се
оказали при гърците отчасти резултатни. Убеждавали сж гърците, че бълга
рите ще ги изколятъ, ако те не се изселятъ. Обещавали сж имъ още, че въ
Кукушъ ще се застрои по чудесенъ планъ нова Струмица и тамъ т е ще получатъ жилища и земя за обработване. Некой отъ влиятелните гърци пре
гърнали алчно тая политика и се старали да я подържатъ. Изселението
далечъ не е било причинено отъ само себе си, при все това то е било доброволно « (стр. 106-107).

**
*

« Мнозина се противили и не искали да напуснатъ селата си, обаче,
бивали насила изгонвани. Сжщата тактика се следвала и въ градовете.
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Изселването започва кжде 10 августъ (н. ст.). Среда вечерьта, на 21 августъ,
групи отъ гръцки войници започватъ по единъ систематиченъ начинъ да
опожаряватъ напуснатите гръцки и турски кжщи и продължили своята ра
бота до 23 августъ. На 27 августъ гърците изпразднили тази часть отъ града,
която била още останала и я предали въ притежание на българските войски.
Обаче, българскиятъ кварталъ не билъ изгоренъ, тъй като планътъ на гър
ците е билъ да лансиратъ мълвата, че населението (небългарското) само е
изгорило кжщите си. За да се прецени както требва значението на това
неокачествимо поведение, требва да припомнимъ, че това става въ мирно
време, следъ подписването на Букурещкия миръ. По сжщия начинъ и при
сжщия натискъ се извършило и изселването на гръцкото население отъ
Мелникъ ». (стр. 107).

**
*
« Отъ прозорците на католическото сиропиталище остатъкътъ отъ пре
дишното население на Кукушъ наблюдаваше новите пришелци, дошли да
се установятъ на местата, които доскоро още беха техна собственостъ. Не
значи ли това, че гръцките власти сж искали само да разполагатъ съ имо
тите на бежанците ? Не значи ли това, че завоеванието беше премахнало
всеко право на частна собственостъ ? » (стр. 107).

**
*
« Ние притежаваме писма на гръцки войници, въ автентичностьта на
които не може да има съмнение, истински документи, които, макаръ писани
въ днешно време, ни напомнятъ времето на асирийското завоевание : « Ние
заловихме само малко пленници и ги убихме, защото такива сж заповедите,
които сме получили. . . за да не може тази мръсна българска раса да се
п о д н о в и ...» (стр. 148).

**
*
« Членовете на анкетната комисия чуха ужасни разкази за това, което
станало на 18 юний (1 юлий) въ кжщите на българите и по улиците. Но
и тукъ имената на пострадалите, а особено на тези, които разправиха това,
не е удобно да бждатъ съобщени» стр. 188).

**
*
« Ето участьта на другъ единъ цивиленъ пленникъ, този вече чистъ бъл
гаринъ, Спиро Суруджиевъ, доста забележителна личность въ Солунъ.
Арестуванъ билъ, разпитанъ и отново пуснатъ на свобода. Следъ една сед
мица повторно го арестували и изпратили въ Трикери. Билъ богатъ човекъ
и жена му сполучила да го намери, следъ като заплатила големата сума
отъ 500 турски лири (цифрата е съобщена на единъ отъ членовете на коми
сията отъ хора, които го познавали). Но въ какво състояние билъ намеренъ
клетиятъ човекъ ! Той билъ полумъртавъ и едва можалъ да говори. Чакъ
при второто свиждане, което ималъ съ жена си, той можалъ да произнесе
тези д у м и : « Ужасно ни би ха». Дрехите му миришели на нуждникъ. Не
билъ спалъ въ продължение на седемь нощи, вързанъ гръбъ до гръбъ съ
другъ единъ пленникъ. По настояването на жена му той билъ отнесенъ въ
френската болница на « Католическите сестри», но на другия день го пре
местили въ шатрите за холерични, гдето и умрелъ.
Щ е минемъ на трети единъ случай, единъ отъ ония случаи, които не се
забравятъ. Жертвата е протосингелътъ на българската солунска архиеписко
пия, архимандридъ Евлоги, за който бе установено, че е представитель, както
по дължность, така и по убеждение, на националната българска кауза въ
целия вилаетъ» (стр. 189).
« Архимандритътъ б е малтретиранъ по най-сраменъ начинъ. Следъ обедъ
въ 2 часа и половина корабътъ тръгна. Когато той заобиколи носа Кара-Бурунъ,
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архимандритътъ бе хвърленъ въ морето. Стреляха три пжти отгоре му и той по
тъна въ морето. По сжщия начинъ погубиха Неболиевъ, Янковъ и Никола
Илиевъ » (стр. 190-191).
« . . . Азъ се страхувахъ да не ме хвърлягь отъ парахода и спрехъ дори ди
шането си. Въ този моментъ поржчаха да излезе протосингелътъ на нашата
архиепископия, Негово благов. Евлоги, когото двама гръцки войници, следъ
като го обраха набързо, прободоха съ щиковете си и го хвърлиха въ морето. Азъ
виждахъ за известно време какъ дългите му черни коси плуваха върху повърхностьта на водата, следъ което всичко изчезна» (стр. 191).

**
*
« Има ли нужда следъ тези варварски сцени да разказваме многобройните
истории за домашни претърсвания и произволни арестувания, които сж ставали
презъ дните на 17 и 19 въ Солунъ и които сж известни на комисията ? За да
допълнимъ картината, достатъчно ще бжде да споменемъ, че заедно съ жестокостьта, двигатель на всички тия действия е била и алчностьта« (стр. 191).

**
*
« Така напр., посочватъ въ Солунъ на лица, арестувани и пуснати на свобода
отъ полицейския участъкъ още сжщия день. Пазарлъкътъ билъ по-мжченъ и
по-тягостенъ, ако затворникътъ билъ вече откаранъ въ централния затворъ.
Но все пакъ не било още всичко изгубено. По такъвъ именно начинъ баща и
синъ Дерменджиеви броили 100 турски лири ; г. Пиперковъ — 50 лири ; г. Казанджиевъ — не се знае точно колко» (стр. 192).
« Числото на затворниците, изпратени въ Гърция се пресмята на 4-5 хиля
ди души и до хиляда на тия, които били затворени въ солунските затвори
(Иеди-Куле, Конака и въ «Н овата» тюрма). Щ е имаме и други случаи, за
да се повърнемъ върху състоянието на тези затвори и на техните обитатели,
както върху нарушенията на конвенциите на Червения Кръстъ, извършени
презъ паметните дни 17, 18 и 19 юний» (стр. 193).

**
*
« Остава ни да хвърлимъ погледъ въ източна Македония, за която вече
говорихме въ глава втора и чието българско население бе избегало масово къмъ
България, докато турците и гърците отиваха за Солунъ. Като най-силенъ документъ за насилията, извършени отъ гърците надъ турското население, публи
куваме въ приложенията единъ точенъ списъкъ на убитите лица и извършените
грабежи само въ Правищенската кааза (на западъ отъ Кавала). Оригиналниятъ
документъ биде съобщенъ на комисията на турски : това бе единъ официаленъ
протоколъ, съставенъ и подпечатанъ отъ мюсюлманската община въ Правище
и съдържа само имена и факти ; но какъ печално-красноречиви сж тези факти
и тези имена ! « Отъ 20,000 турци въ тази кааза оставатъ само 13,000 ». «Между
избитите лица има за нещастие много имами, турски първенци и образовани
хора, което явно показва, че гърците сж преследвали една определена цель »
(стр. 201-202).

**
*
« Що се отнася до ужасите, извършени отъ гърците въ северната часть
на източна Македония, населена предимно отъ българи, комисията събра въ
София една часть отъ показанията, публикувани по-после отъ г. Професора
Милетичъ. Отъ всичките ни документи ще изберемъ, като целостенъ образецъ,
разказътъ на търговеца Никола Темелковъ, който дава една обща картина за
положението на страната следъ оттеглянето на гръцката армия, положение, което
единъ другъ свидетель характеризираше предъ насъ съ този художественъ
изразъ : « Не бе останалъ петелъ да пропее по целото разстояние, което изходихъ между Струмица и Джумая » (стр. 202).
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**
*
« При изброяването на изгорените български села, за които си спомня,
г. Темелковъ назова : Марикостеново, Марино - поле, Кулата, Капатово, Кромидово, Дзигвелия, Манджово, Чифлици, Китово, Ладарево, Ласкарево, Склаве,
Спатово, половината на Левуново (следъ заминаването на гръцкия генераленъ
щабъ), Орманъ-Чифликъ, Св. Врачъ, Полевица, Хърсово, половината отъ Враня,
Катунци, Горно и Долно Спанчево. Останали сж, казваше той, само селата
разположени въ планината. Всичката покжщнина, добитъкътъ и храна били
взети отъ гърците » (стр. 204).

**
*
« Единъ австрийски офицеръ, г. Бр., който разказва, че билъ взетъ отъ на
селението въ Струмица за членъ на комисията, когато отивалъ на конь отъ
София за Солунъ, придруженъ отъ единъ германски офицеръ, г. фонъ P. Т.
присжтствували на разрушението на града Струмица. Виенскиятъ вестникъ
« Райхпостъ» публикува разказа на г. Бр., който изпратилъ, освенъ това, и
единъ отчетъ до австрийското консулство въ София. Ние сме дължни да възпроизведемъ този разказъ, тъй като влиза въ рамките на нашата анкета :
«Н а 28 юлий (старъ стилъ) бе сключенъ мирътъ. На 8 августъ, десеть
дни преди моето пътуване и следъ сключването на мира, гръцките войници
почнали да палятъ и грабятъ града. Начинътъ за това подпалване билъ след
ния : поливали съ газъ различните сгради, следъ това поставяли огънь ;
събаряли ги сжщо и поср4дствомъ пироксилинови бомби. Още нищо не съмъ
научилъ за химическия съставъ на тези бомби. т е експлодиратъ само ко
гато се хвърлятъ въ огънъ. Изпратихъ неколко отъ тёхъ въ австрийската
легация въ София. Въ сжщото време гръцкигЬ войници, следъ като при
нуждавали жителите да се криятъ въ кжщите си, пресичали всичките водо
проводи и спирали чешмите, за да липсва всЬка възможность за изгасяване
на пожара. Отъ 8 до 15 августъ, по три пжти на день, осемь автомобила
отивали и се връщали да пренасятъ крадени неща. Всичко, което населе
нието не могло да скрие, било отнесено, дори столове, куфари, рамки за пор
трети, кревати. Което не могли да взематъ, изпочупвали го. На единъ отъ
най-прочутит’Ь въ местностьта стопани, мюсюлманинътъ Назъфъ ефенди, от
краднали всичкия добитъкъ, изгорили кжщата му, следъ като изнасилили
жена му, която умрЪла отъ това. Детето му било отнето и той не можалъ
да го намери. На евреинътъ Новакъ Козе разграбили всичко и изнасилили
жена му. Сжщото се случило и съ единъ богатъ търговецъ, Бендезевъ, у
когото два дни вървели автомобилите, докато пренесатъ всичко. . . » и пр. »
(стр. 204).

Ш . ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ВЪ ВРЪЗКА СЪ МАКЕДОНИЯ,
МАКЕДОНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ И ПР.
Относно численостьта на разните народности въ Македония Карнегиевата анкетна комисия казва : « . . . Обаче една верна илюстрация за състоянието
на нещата въ надвечерието на войната намираме въ етнографическата кар
та, публикувана отъ г. Иор. Ивановъ, отъ софийския университетъ, въ 1913
г. Общите цифри на народностите за една по-широка територия отъ частьта
въ сжщата область, която бе отстжпена на гърците по силата на Букурещкия
договоръ, сж следните : Българи — 329,371, Турци — 314,954, Гърци —
236,755, Власи — 44,414, Албанци — 15,108, Цигани — 25,302, Евреи —
68,206, Разни — 8,019 — или всичко 1,042,029 душ и» (стр. 194, 195). Очевид
но е, че и въ южна Македония, завзета отъ гърците, българското население
е било по-многобройно отколкото гръцкото. А за частьта, която зае Сърбия,
нема нужда и отъ привеждане на статистики ; целото славянско население
тамъ възлизаще на около 900 хиляди жители, е българско.
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**
*
« Естествено, българите като най-силни, имаха и най-многобройни чети ;
гЬхната борческа организация имаше най-много връзки съ местното населе
ние. Правителството на княжество България, въ времето на Стефанъ Стамболова (около 1895 г.), покровителствуваше зачатките на македонското движе
ние ; но винаги съществуваше различие въ възгледите на официална Бълга
рия, която си служеше съ тая агитация като оръдие на своята външна поли
тика и тия на същинските революционери, въ болшинството си млади хора,
предадени на независимостьта и изповедващи известенъ козмополитически
идеализъмъ.
Македонското революционно движение е било често представяно като
плодъ на български амбиции и българското правителство е било държано
за преко отговорно. Истина е, че македонците винаги упражняваха давление
върху правителството, облягайки се на общественото мнение, бурно възбуж
дано отъ печата и преката пропаганда на предводителите. Наистина, въ София
съществуваше единъ « Централенъ Комитетъ», председателствуванъ обикно
вено отъ некое доверено на княза лице. Но тоя комитетъ служеше само да
представлява движението въ чужбина и същинските водители го подозираха,
че служи съ голема готовность на династическите амбиции на царь Ферди
нанда. Истинската революционна организация, непримирима и ревниво па
зеща своята независимость, се намираше въ вътрешностьта на Македония.
« Вътрешната организация » води началото си отъ 1893 г., когато една малка
група интелигентни младежи образуваха тайно дружество въ градеца Ресенъ
съ ясно определена цель : « Да се подготви християнското население за въо
ръжена борба съ турския режимъ и извоюва лична сигурность и гаранции
за редъ и справедливость въ управлението » — съ други думи казано : поли
тическа автономия за Македония. « Вътрешната организация» не целеше
присъединението на Македония къмъ България и призоваваше въ своите ре
дове всички народности, живущи въ трите вилаети. Тя немаше никакво
доверие въ Европа и се надеваше единствено на енергичното действие на
народа» (стр. 32-33).

**
*

« Понеже херцогъ Аргилъ е установилъ доколко «английска отговорность»
има въ новите усложения, ние нема да се спираме върху удара, нанесенъ отъ
Берлинския договоръ на балканската федеративна идея, когато провъзгласе
ната въ Санъ-Стефанския договоръ една и неразделна България бе р азде
лена на три части. Всичко, което последва бе само резултатъ на тая голема
погрешка : тамъ е зародиша и на най-новите събития. Съединението на Бъл
гария съ васална Източна Румелия ; сръбско-българската война презъ 1885 г.,
като непосредствена последица на съединението ; новите пропаганди на вто
ростепенните народности ; изолирането на Гърция въ опита й презъ 1897 г.;
преклонението предъ статусквото, смегчено и изменено ; интригите на вели
ките сили ; неуспехътъ на лицемерния планъ за реформи въ Македония
презъ 1907-1908 год. ; турската революция, която се показа неспособна да
разреши неразрешимото ; после величието и падането на балканския « съюзъ »
— това съ естествените последици на Берлинската погрешка, която днесъ
всички признаватъ, безъ да могатъ да поправятъ» (стр. 40).

**
*
« Въ първия моментъ, радостьта и избликътъ на признателность спремо
освободителите беха всеобщи. Самите македонски революционери беха пред
видели това чувство и му благоприятствуваха. Въ техната « Прокламация
до нашите братя ». публикувана отъ делегатите на 25-техъ македонски брат
ства на 5/18 октомврий, т.е. въ самото начало на войната, те казваха: «Братя,
вашите страдания и мъки трогнаха сърдцата на вашите ближни. Движими
отъ светия дългъ на братско състрадание, те ви идатъ на помощь, за да
ви освободятъ отъ турското иго. За своята жертва те не искатъ нищо друго,
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освенъ възстановяване на мира и реда въ родната земя. Елате, прочее, съ
триумфални венци да срещнете храбрите витязи на свободата. При минава
нето имъ, обсипете ги съ цветя и слава. . . И бждете великодушни къмъ
вчерашните си господари. Като истински християни, не отплащайте си съ
зло. Да живее свободата ! . . Да живее храбрата освободителна армия ! ».
И наистина, сръбската армия въ северна и гръцката въ южна Македония навлезоха при радостните викове на населението. Но наскоро тоя ентусиазъмъ
къмъ освободителите стори место на съмнението, на разочарованието, което
завърши съ умраза и отчаяние» (стр. 50).

**
*
« Сръбскиятъ, както и гръцкиятъ войникъ твърдо и наивно верваха, че
въ Македония ще срещнатъ съотечественици, хора говорещи на техния езикъ,
викащи « живио» или « зи т о ». те завариха хора, говорещи на другъ езикъ,
които викаха « у р а » ! те не ги разбираха добре, или съвсемъ не ги разби
раха. Безъ съмнение, учението за сръбска или гръцка Македония, което те
беха усвоили още отъ детинството си, пострада отъ това, но патриотическото
имъ убеждение, какво Македония требва да стане сръбска или гръцка, ако
не беше още такава — ни най-малко не се поколеба отъ това» (стр. 50-51).

**
*
« Както знаемъ, разликата между различните пропаганди въ Македония
беше тая, че сръбските и гръцки попове, учители, войводи и андарти се
обръщаха къмъ малцинството и беха принудени сами да търсятъ своите
последователи, вместо да ги намерять готови. Изолирани между българското
население, те се придобряваха съ турската власть, когато българската народна
организация се бореше противъ нея» (стр. 51).

**
*
« По-трудна беше борбата противъ българските училища. Времената, ко
гато учительтъ беше непременно членъ на « Вжтрешната организация» —
беха изминали. Чисто преподавателски елементъ все повече и повече измест
ваше бившите апостоли и мжченици. Но завоевателите виждаха нещата та
кива, каквито сж. били преди десетки години. За техъ учительтъ не преста
ваше да бжде бунтовникъ, опасенъ човекъ, който требваше да се премахне.
После, училището, ако и най-тесно ограничено въ рамките на обучението,
беше огнище на българската образованость. И затова, то стана прицель
на систематическо преследване отъ страна на сърби и гърци. Техната първа
работа, щомъ пристигаха въ некое место, бе да затворятъ училището и да
го обърнатъ на казарма. После, свикваха селските учители и имъ заявяваха,
че сж излишни, ако не се наематъ да обучаватъ на сръбски или гръцки
езикъ. Тия, които упорствуваха да се наричатъ българи, се излагаха на
преследвания, повече или по-малко строги, споредъ степеньта на съпротив
лението имъ. И най-непримиримите се признаваха на края победени ; на
непреклонните понекога позволяваха да заминатъ за България, но повечето
пжти предпочитаха да ги нзпратятъ въ затворите въ Солунъ или Скопйе»
(стр. 52).

**
*

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е

№ 12-В

ИЗГОНЕНИ УЧИТЕЛИ ОТЪ ГРАДЪ БИТОЛЯ
(На 13 юлий 1913 год.)
А)

ОСНОВНИ УЧИТЕЛИ ОТЪ ГРАДА :
1. Ефтимъ Миладиновъ, главенъ учитель, родомъ отъ гр. Щипъ.
2. Евгений попъ Симеоновъ, родомъ отъ гр. Кичево.
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3.
4.
5.
6.

Благой
Траянъ
Методи
Борисъ

Христовъ, родомъ отъ гр. Битоля.
Коневъ, родомъ отъ ПрилЪпъ.
Бекяровъ, родомъ отъ гр. ПрилЪпъ.
БЬлазелковъ, родомъ отъ гр. ПрилЪпъ.

7. Христо Андр^евъ, родомъ отъ Битолско.
8. Георги Илиевъ, родомъ отъ гр. Битоля.
9. Тома Заховъ, родомъ отъ Дойранъ.

Б)

ОСНОВНИ УЧИТЕЛИ ОТЪ ОКОЛИЯТА :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В)

Илия Димевъ, родомъ отъ Битолско.
Стоянъ П. Андоновъ, родомъ отъ Битолско.
Кръстю Атанасовъ, родомъ отъ Битолско.
Михаилъ Капиданчевъ, родомъ отъ Воденъ.
Антонъ Кръстевъ, родомъ отъ Дебърско.
Славейко СтрЪзовъ, родомъ отъ гр. Дебъръ.

КЛАСНИ УЧИТЕЛИ ОТЪ ГРАДА :
1. Лазаръ Цуневъ, директоръ на гимназията, родомъ отъ Гевгелийско.
2. Антонъ Димитровъ, директоръ на женската гимназия, родомъ отъ
Тиквешко.
3. Никола Янишлиевъ, родомъ отъ Дойранъ.
4. Славейко Нечевъ, родомъ отъ гр. Велесъ.
5. Димитъръ Небреклиевъ, родомъ отъ ПрилЪпъ.
6. Иванъ Василевъ, родомъ отъ Кайлярско (Емборе).
7. Петъръ Кировъ, родомъ отъ Кайлярско.
8. Георги Генчевъ, родомъ отъ гр. Битоля.
9. Александъръ Маджаровъ, родомъ отъ Охридъ.
10. Антонъ Кецкаровъ, родомъ отъ Охридъ.

Г)

ДРУГИ ИЗГОНЕНИ :
1. Александъръ Развигоровъ, окржженъ училищенъ инспекторъ, ро
домъ отъ Щипъ.
2. Ахилъ Минджовъ, околийски училищенъ инспекторъ, родомъ отъ
Охридъ.
3. Спиро Мирчевъ, секретарь въ Митрополията, родомъ отъ ПрилЪпъ.
4. Иванъ Петровъ, архиварь въ Митрополията, родомъ отъ Битоля.
5. Свещеникъ Иванъ п. Анастасовъ, родомъ отъ Охридъ.

**
*
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УКАЗАНИЕ ПО СТРАНИЦИ ЗА ОКОЛИИТТ» ПОСТРАДАЛИ
ОТЪ СРЪБСКИЯ РЕЖИМЪ

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

382

Име на околията
Битолска о к о л и я ..........................................................стр.
Велешка
’’
......................................................... ”
Гевгелийска
”
......................................................... ”
Гостиварска
”
......................................................... ”
Дебърска
”
......................................................... ”
Кичевска
”
......................................................... ”
Кочанска
”
......................................................... ”
Кратовска
”
......................................................... ”
Криво-'Паланечка
................................................”
Крушовска
ок................................................................. ”
Кумановска
”
......................................................... ”
Малешевска
”
......................................................... ”
Неготинска
”
......................................................... ”
Охридска
”
......................................................... ”
ПрилЪпска
”
......................................................... ”
Радовишка
”
......................................................... ”
Русенска
”
......................................................... ”
Свети-Николска о к . ................................................”
Скопска
”
......................................................... ”
Тетовска
”
......................................................... ”
Тиквешка
”
..........................................................”
Царево-селска
......................................................... ”
Щипска
”
......................................................... ”
Призр^нския з а т в о р ъ ................................................”
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390
390
390
391
409
410
426
433
435
437
441
451
470
477
478
487
488
494
495
496
505
512
524

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

№ 12-Г

ДАННИ ЗА СРЪБСКИЯ ТЕРОРЪ ВЪ МАКЕДОНИЯ ПРЕЗЪ
ПЕРИОДА 1912-1915 ГОД.
I. БИТОЛСКА ОКОЛИЯ
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Градъ Битоля :
Свещеникъ Атанасъ
Алтипармаковъ
Свещеникъ Антонъ
Димовъ
Свещеникъ Михаилъ
Димовъ
Свещеникъ Михаилъ
Кръстьо Франговъ
Данаилъ Ризовъ
Мише Димовъ
Силянъ Сагриевъ
Стефанъ Рошковъ
Никола Стойчевъ
Михаилъ БЪличковъ
Митю Църномаровъ
Стефо Русомаровъ
Никола Скайовъ
Докторъ Чкатровъ
Ташко Филиповъ
Стоянъ Димовъ
Михаилъ Трайковъ
Богоя Терзията
Павелъ Бакаловъ
Тома Сагриевъ
Григоръ Сагриевъ
Григоръ Димевъ
Ангелъ Собаджията
Унчо Заякътъ
Неданъ Колевъ
Толе Гайдаржията
Стойче Топанджиевъ
Атанасъ ДЪлевъ
Илия Дарковъ
Илия Мисковъ
Василъ Мирчевъ
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ИзброенитЬ 59 ду
ши граждани сж
б и л и арестувани
отъ сърбит^. на 20
юний 1913 г. и
държани въ зат
вора до 20 юлий
1913 г. Отъ задър
жаните Владо Иосифовъ е освобо
денъ на 18.8.1914 г.,
Василъ Мазирътъ
на 15.9.1915 г., а
Тодоръ Димитровъ
на 23.11.1915 г.
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о
33 Ташко Арсовъ
34 Кале Таневъ
35 Цале Касапътъ
36 Владо Иосифовъ
37 Василъ Мазирътъ
38 Тодоръ Димитровъ
39 Реорги Лозанчевъ
40 Георги Петровъ
Бошцанецъ
41 Мильо Гайдажия
42 Христо Котевъ
43 Лазаръ Христовъ
44 Тале Перивълкъ
45 Коста Крушечанецъ
46 Стоянъ Котевъ
47 Георги Казасътъ
48 Стерио Кафеджия
49 Илия Жабето
50 Димче Кундураджия
51 Коста Кондураджия
52 Илия Газдовъ
53 Каре Масларовъ
54 Наумъ Колимагаре
55 Спиро Касапътъ
56 Георги Ходжа
57 Илия Доленчанецъ
58 Ристе Доленчанецъ
59 НедЬлко Дамяновъ
60 Свещеникъ Никола
Петровъ
61 Свещеникъ Спиро Ди
митровъ
62 Наумъ Василевъ,
учитель
63 Фамилия Стамболджиеви

64
65
66
67

Никола Кузевъ
Вангелъ Църнамаровъ
Илия Иосифовъ
Петъръ Стойковъ
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Тримата (номера
60, 61 и 62) сж
арестувани на 20
юний 1913 г.
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—
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1

“
62

—

—

ц ел ата фамилия е
била изклана въ
домътъ имъ отъ
сърбите презъ есеньта на 1913 г.*
Четирмата (номера 64, 65, 66 и 67)
убити отъ сърбите
презъ есеньта на
1913 год.

—

*
Съ « х » си служимъ въ графите, кждето требва да се означи неопределенъ брой на пострадалите лица, за които повече обяснения се давать въ
обяснителната графа.
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Село Кукуречани :

2

3
4
5

Свещеникъ Василъ
Колевъ
Найдо Велевъ
Наумъ Колевъ
Гуло Голевъ
Павле Христовъ

1
I

—

Село Карамани :
Никола Дишковъ
Село Могила :
1 Свещеникъ Димитъръ
Илиевъ

—

—

1
1

2 Георги Ивановъ
3 Алексо Митревъ

4 Секула Георгиевъ
5 Марко Петровъ
6 Стоянъ Талевъ

1
1
^

—

3

—

__

—

—

Арестуванъ на 20
юний 1913 г. до
20 юлий 1913 г.

—
_

—

Двамата (номера 2
и 3) сж арестува
ни на 20 юний и
държани въ зат
вора до 20 юлий
1913 г.
Тримата ( номера
4, 5 и 6) сж убити
отъ сърбитЬ презъ
есеньта на 1913 г.

—
__
__

—
__
__

—
__
__

—
__
__

1

—

—

—

— —

2
3
4
5
6

Христо К. Вельовъ
Трайче Ташковъ
Лазе Василевъ
Христо Колевъ
Насе Гечевъ

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

7

Иванче попъ Трайковъ

—

—

1

—

—

—

8

Петре К. Пръкевъ

— —

9

Апостолъ Шатевъ

— —

1

_

_

_

— —

Тримата
(номера
3, 4 и 5) сж убити
отъ сърбитЬ презъ
есеньта на 1913 г.

Арестуванъ на 20
юний 1913 г.

Село Цапари :
1 Антонъ Божиновъ

10 Наумъ Василевъ

Двамата сж арес
тувани на 20 юний
1913 год.

Арестуванъ на 20
юний 1913 г. до 20
юлий 1913 г.
На 29 априлъ 1913
г. сръбския битолски околийски на
чалникъ Яня Константиновичъ с ъ
поручикъ Михайло
М и хайловичъ
(членъ на «Черна
Рж ка») съ двама
сръбски «войводи»
60 души стражари
и 1 рота войници
обсаждатъ селото,
събиратъ в с ички
мжже и имъ пред
лагать да предста-
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Изтезавани селяни

—

—

х

—

—

—

12 Изтезавани селяни
13 Георги Димитровъ
14 Свещеникъ Спиро Ди
митровъ
15 Нашо Наумовъ
16 Иванъ Тръпчевъ
17 Спиро Танчевъ

—

—

X

—

—

—
__
__

11

—
__
__

18 Марко Колевъ
19 Митре Чорбевъ
20 Гоше Ангеловъ

—
__
__

21
22
23
24
25
26
27
28

—
__
__

Христо К. Вельовъ
Петре Мукевъ
Спиро Христовъ
Петре Симоновъ
Христо Михайловъ
Апостолъ Трайковъ
Илия Стойчевъ
Лазо К. Трояновъ

—
__
__

1
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О
вятъ всичкото оржжие, Следъ ка
то не могли да на
мерять
никакво
оржжие всички би
ли подложени на
жестоки изтезания
и една часть арес
тувани ; особено
тежко сж. постра
да л и
изброени
те селяни (отъ номеръ 2 до 10 вкл.),
отъ които Насе Гечевъ е починалъ
въ битолския затворъ на 14 май
1913 г.
На 1 май сжщата
група отъ сърби
отново сж дошли
въ селото и сж
сърбрали
всички
ножове отъ селянигЬ ; на 2 май
сж п о д л о ж и л и
много селяни н а
изтезания ; а но
мера 16 и 17 и 15
сж се спасили съ
много подкупи.
Тримата се л я н и
(18, 19 и 20) ведно съ няколко дру
ги сж отишли да
се оплачатъ отъ
сръбския тер о р ъ
при руския к о н сулъ, но последния
ги издалъ на сър
бите и те б и л и
арестувани, жесток о изтезавани и
държани в ъ б и 
толския
затворъ
до 15 юлий 1913 г.
Изброените селяни (отъ номеръ 21
до 28 вкл.) сж арестувани отъ сърбите и отвлечени
къмъ
Д е б ъ р ъ.
Т а м ъ с ж били
намерени и з н е 
мощели отъ бъл
гарските вой с к и
презъ 1915 година.

Село Ивановци :
1 Нечо Трифуновъ
2 Тале Лазаровъ
3 Толе Аневъ
4 Ангеле Николовъ
5 Нове Ангеловъ
6 Кръстьо Христовъ

Село Беранци :
1 Веле Петровъ

2 Веле Мицовъ
3 Стоянъ Талевъ
4 Христо Кузевъ

о

0

о

о

о

__
__

__
__

1
г

—
__

—
__

—
__
__

—

—

1
1

—

—

—

1
А

—
__

—
__

—
__

—
__

—
__

2

—

4

—

—
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—
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Село Лозвани :
1 Миле Стояновъ

Село Ношпалъ :
1 Ядро Милевъ
2 Иванъ ЦвЪтковъ

“

Село Църничани :
1 Митре Долевъ

Село Радоборъ :
1 Диме Аневъ
2 Христо Бучковъ
3 Илия Петровъ

Четирмата селяни
(номера 1, 2, 3 и
4) сж арестувани
на 20 юний и държани до 20 юлий
1913 г.
Двамата (номера 5
и 6 ) сж. убити
презъ есеньта на
1913 год. отъ сър
бите.
Арестуванъ и държанъ въ затвора
между 20 юний и
20 юлий 1913 г.
Тримата сж убити
презъ есеньта н а
1913 година.

—
—
—
_____________
__ __ __

Арестуванъ и държанъ въ затвора
между 20 юний и
20 юлий 1913 г.

—
__

Двамата арестувани и държани въ
затвора между 20
юний и 20 юлий
1913 г.

—
_

—
__

~
Село Добрушево :
1 Петко Петровъ

о

1
—
—
—
__________________
1
__ __

Арестуванъ
отъ
сърбите презъ юний 1913 г.

—
—
1
—
—
—
________________________ ____
__
__
1
__
__ __

Арестуванъ
отъ
сърбите презъ юний 1913 г.

—
__
__

Тримата сж арестувани отъ сърбите презъ юний
1913 г.

—
__
__

1
1
1

—
__
__

—
__
__

—
__
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1

Село Далбеговци :
Цвятко Кировъ

Село Дедебалци :
1 Марко Ацевъ

1

Село Трънъ :
Георги Бошевъ

1

Село Егри :
Ангеле Николовъ

Село Кръстофоръ :
1 Сърбинъ Стр-Ьзовъ

Село Путурузъ :
1 Митре Цръклевъ
2 Китанъ Кръстевъ

1

Село Облаково :
ЦвЪтко Ивановъ

1

Село Стругово :
Коте Стефановъ

1

Село Кръклино :
Начо Дамчевски

Село Смилево :
1 Иеромонахъ Козма,
игуменъ на манас
тира Св. Петъръ.
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Арестуванъ
отъ
с ъ р б и т е презъ
юний 1913 г.

Арестуванъ
отъ
с ъ р б и т ^ презъ
юний 1913 г.

Арестуванъ о т ъ
с ъ р б и т е презъ
юний 1913 г.

Арестуванъ
отъ
с ъ р б и т е презъ
юний 1913 г.

Убитъ о т ъ сър
бите презъ есеньта на 1913 г.

Д в а м а т а убити
презъ есеньта н а
1913 г.

Убитъ о т ъ сър
бите презъ есень
та на 1913 г.

Убитъ о т ъ сър
бите презъ есень
та на 1913 г.

Убитъ о т ъ сър
бите презъ есень
та на 1913 г.

Убитъ о т ъ сър
бите презъ есень
та на 1913 г.

Село Лопатица :
1 Свещеникъ Илия п.
Наумовъ
2 Петъръ Найденовъ

Село Лера :
1 Спиро Тановъ
2 Гоше Ивановъ

Село Рамна :
1 Стоянъ Марковъ

Село Гявато :
1 Лазаръ Пурдовъ
2 Илия Четелевъ
3 Блаже Рашайковъ
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_

_

_

_

Двамата сж. убити
т Г г есеньта н а

Двамата сж убити
отъ сърбите презъ
есеньта на 1913 г.

_

1
—
—
—
—
— Убитъ о т ъ сър_____________________________ _бите презъ есень__ __ __ _
____ та на 1913 г.
1

1
1
1

—
—
—
—
—
-— —
— —
—
_
_
_
_
_

3

~

Тримата убити отъ
сърбите презъ есеньта на 1913 г.

'

Общо всички из
бити селяни о т ъ
битолско сж били
арестувани и дър„
_
-------------------------------------------- жани въ битолскиВсичко въ Битолска
я затворъ. Т а м ъ
околия .......................... 31 — 107 —
3
—
всички сж б и л и
жестоко изтезава
ни. Следъ това нощемъ на групи по
5-6 души сж били
и з в е ж д а н и
вънъ отъ града, и з
бивани и заравя
ни; такива избити
и заровени х о р а
и м а и въ мест
ностьта Деве-Ани.
Село БУКОВО — ц елото село опожарено отъ сърбите.
ЗАБЕЛЕЖКА :
При оттеглянето си, презъ 1915 г., сърбите задигнали отъ Битолския
затворъ 165 души и ги подкарали къмъ Албания, презъ Охридъ. Изъ
пжтя, при с. Братинъ-Долъ, двама отъ затворниците — синове на свещеникъ
Василъ отъ с. Кукуречани — били убити отъ стражата. На шосето, при про
хода « Буково», билъ убитъ другъ затворникъ, родомъ отъ Прилепъ, на име
Димко. По-нататъкъ, при с. Опейница, били убити още 10 души затворници,
родомъ отъ Мариховските села ; между техъ сж и лицата : Цветко, Христо
и Павле. Още па-нататъкъ при с. Коселъ убити сж други двама затворници
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отъ с .Нижополе. Преди пристигането въ гр. Охридъ сърбите отделили трима
отъ затворниците, родомъ отъ гр. Велесъ, които отъ този моментъ изчезнали
безследно. Отъ затвора въ Охридъ отделили 16 старци и жени и ги пратили
къмъ Струга-Дебъръ. Следъ това отделили още 35 души и ги пратили къмъ
Поградецъ. Сждбата на останалите затворници е неизвестна ; знае се между
другото, че при отстжплението си сърбите сж. хвърлили трима души въ
бунара при старата черква Св. Климентъ, въ махалата « Имаретъ».

**
*
П.

ВЕЛЕШ КА ОКОЛИЯ

1. Още съ идването си, сърбите и тамъ, както въ целата заета отъ техъ
область, затварятъ всички български училища ; превърнати сж насила въ
сръбски.
— Децата сж били заставяни да отиватъ въ сръбско училище ; тези, които
отказвали, били подлагани на тормозъ и заставяни да плащатъ големи
глоби.
— Митрополита се застжпва за правата на българското население, но не
следъ много и той е арестуванъ и екстерниранъ.
2. Започватъ обиски и арести на видни велешки граждани ; арестуваните би
вали оковавани въ окови и подлагани на жестоки изтезания ; много отъ
задържаните граждани препращали въ скопския затворъ, кждето прекар
вали по повече отъ година.
3. Следъ 9 часа вечерьта се забранява на гражданите да палятъ ламби въ
кжщите си.
4. Отъ града безследно изчезватъ гражданите :
Свещеникъ Иванъ Аврамовъ
Свещеникъ Лазаръ Трайчевъ Андовъ
Свещеникъ Петъръ Андреевъ
— И тримата свещеници сж били зверски изтезавани, после сж били из
клани и хвърлени въ Вардаръ.
5. Много още видни граждани били арестувани, жестоко изтезавани и, следъ
като сж заколвани, хвърляни въ река Вардаръ.
6. Отъ затворените велешани, изпратени въ скопския затворъ, десетки били
задигнати отъ сърбите при отстжплението имъ презъ 1915 г. по посока
на Ресенъ. По пжтя е требвало да понасятъ страхотни лишения и тормозъ.
Въ Ресенъ часть сж били застигнати и освободени отъ българските
войски. Но големо число бивали избивани изъ пжтя отъ сърбите.
Ш . ГЕВГЕЛИИСКА ОКОЛИЯ
1

Съ идването си въ града, сърбите изгарятъ училищната библиотека, училищната и общинска архиви.
— Всички български надписи били заличвани.
2. Почти целото население на града, следъ като е било подложено на тор
мозъ отъ страна на сърбите, е било принудено да търси спасение въ
гр. Струмица (тогава въ български ржце).
3. Голема часть отъ селяните отъ околията сжщо сж били принудени да
търсятъ спасение къмъ Струмица.
IV. ГОСТИВАРСКА ОКОЛИЯ
1. Арестувани и изтезавани сж 40 души. Най-жестоко сж изтезавани свеще
никъ Неофитъ попъ Владимировъ отъ с. ЕЛОВЦИ и игуменътъ на
Лешочкия манастиръ, Иеромонахъ Мартирий.
2. Презъ есеньта на 1915 г. село СДУНЬЕ е бомбардирано отъ артилерия,
после опожарено. Онези селяни, които сж се опитали да се спасятъ съ
бегство отъ стрелбата и пламъците сж били причаквани отъ сръбските
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войници и застрелвани ; между купищата отъ избити хора имало майки,
които и въ смъртьта си държели въ прегръдките си бозайничетата или
малките си деца.
3. Село РАВЕНЪ е сжщо бомбардирано презъ есеньта на 1915 г. Повечето
селяни сж избити. Само въ единъ кладенецъ сж хвърлени труповете на
15 души. Останалите живи турци сж насила кръщавани отъ сръбския
владика Викентий, дошелъ за цельта отъ Скопйе.
4. Въ село ВРУТОКЪ сж избити 20 души селяни презъ есеньта на 1915 год.
5. Село РЪЧАНИ, състояще се отъ 400 кжщи, е целостно разрушено. Всички
мжже сж събрани вънъ отъ селото и повечето застреляни тамъ съ кар
течница. Онези, които въ момента успели да се спасятъ съ бегство, сж зало
вени и по-късно масово избити въ местностьта « Дутлъкъ ».
6. Въ село ДОБРИДОЛЪ сж убити 10 души и опожарени 50 кжщи — 1915 г.
7. Въ село ЧЕГРАНИ убити 20 души и селото на неколкото пжти обстрел
вано съ артилерия и разрушено (презъ 1915 г. — есеньта).
8. Въ село ЧАИЛЕ 7 души сж убити и хвърлени въ Вардара.
9. Село КАЛИЩА, отъ сто кжщи, опожарено и много селяни избити.
10. Въ село ВРАБЧИЩА изгорена една кжща, два дюкяна и задигнатъ
всичкия едъръ добитъкъ.

**
*
V. ДЕБЪРСКА ОКОЛИЯ

*
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Ибраимъ Пустина
Джеладинъ Абдинъ
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19 Махмудъ Ваолъ
20 Тосунъ Бандо
21 Джеладинъ Симиджи
22 Манко Джепища
23 Алитъ Джепища
24 Нежбо Попината
25 Зекиръ Сали
26 Амедъ Баолъ
27 Дурмишъ Горенца
28 Юсуфъ Шаръ
29 Бекиръ Джемолче
30 Ислямъ Селимъ Дацъ
31 Шакиръ Клена
32 Асанъ Ефенди Джидро
33 Абдула Клабучища
34 Алитъ Кросъ
35 Шазиманъ Смоки
36 Ибраимъ Смоки
37 Айдинъ Горенца
38 Сабединъ Горенца
39 Моте Зейнелъ
40 Тефикъ Исмаилъ
41 Нурче Чанка
42 Асанъ Шатко
43 Гани Мендзеджи
44 Амди Али
45 Ваидъ Поцеста
46 Миединъ Бекъ
47 Али Бекъ
48 Афузъ Бекъ
49 Сейфединъ Бекъ
50 Кязимъ Бекъ
51 Махмудъ Бегъ
52 Оломанъ Бегъ
53 Амди Ефенди
54 Бавто Калапъ
55 Юнузъ Туркешъ
56 Бавто Зеко
57 Шаикъ Бекъ
58 Мерси Бекъ
59 Аджи Бекъ
60 Елмазъ Бекъ
61 Муаремъ Бавто
62 Називъ Пиянецъ
63 Аджи Шакиръ
64 Демиръ Пиянецъ
65 Рифатъ Макелари
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Османъ Мустафовъ
Абдулъ Керимъ Ибраимъ
Ракибъ Кятибъ
Аджи Метула
Сефединъ Бекъ
Абдула Кятибъ
Садула Бояджи
Алитъ Сулеманъ
Тафъ Тършана
Рустемъ Мендзегжи
Исмаилъ Кури
Рашидъ Кури
Садикъ Кури
Османъ Баолъ
Шабанъ Пена
Абе Исмаилъ
Османъ Юсеинъ
Акифъ Оручъ
Изетъ Бавтиаръ
Локо Вели
Дестанъ Фета
Туче Лико
Неджебъ Ланъ Аме
Зейнела Струганъ
Зекиръ Поцеста
Рани Салиовъ
Джемаилъ Бояджи
Мете Поцеста
Беджетъ Оручъ
Сипанъ Иса
Амедъ Бекъ Беавъ
Бекиръ Ефенди Нури
Тавъ Куля
Байрамъ Ефенди
Сали Варварица
Айрединъ Варварица
Даутъ Варварица
Ваби Али Ефенди
Юсуфъ Калъча
Селимъ Бръждана
Адемъ Бръждана
Азесъ Мендзеджи
Садикъ Вързиволъ
Махмудъ Баоловъ
Аджи Абди
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Реджебъ Джемаилъ
Аголъ
Муамедъ х. Яшаровъ
Беджетъ Апдаръ Бей
Исмаилъ Паша
Лямъ Полякъ
Диме Алабегли
Али Луо Бекиръ
Аджи Алайбеглия
Абдураимъ Томинъ
Сефетъ Русъ
Суфе Тирана
Себединъ х. Алилъ
Сейфединъ Гюмушка
Ибраимъ Симиджи
Ишаръ Байкушъ
Оломанъ Лочъ
Амедъ Ефенди Скоренъ
Зиа Османъ Оголъ
Махмудъ Рашидъ Бегъ
Афузъ Байрамъ Аголъ
Беджетъ Айдаръ
Яшаръ Оломанъ
Али Зейнелъ
Фаикъ Сейфединъ Бегъ
Муаремъ Еолъ
Кадри Фицъ
Ибраимъ Имеръ Коба
Таиръ Вайка
Бавто Зека
Исмаилъ Туркенгь
Сабидъ Амди
Бавто Лексанъ
Байрамъ х. Реджо
Махмудъ х. Имер
Неджба х .Имдо
Фейка Имдо
Али Оручо
Биче Чиче
Байрамъ Саронъ
Сулеманъ Коба
Исмаилъ Паша
Кямилъ Сарачо
Айрединъ Чиче
Фаикъ Зейнело
Шакиръ Сарачо
Исмаилъ Паша
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Дика Чанишъ
Хаджи Асанъ
Шевки х. Абдула
Арсланъ Шемо
Неджбо х. Имеръ
Мане Коба
Аджи Айрединъ
Тефикъ Баолъ
Бавто Касапъ
Гиго Яковче
Гаврилъ Ивановъ
Мурадъ Баница
Исмаилъ Паша
Ибраимъ ОстрЪна
Али Чиче
Етемъ Чиче
Максудъ Гюмушка
Афузъ Мавмудъ
Абдулъ Вързиволъ
Али Чиче
Джамията х. Ибраимъ
Динко Чамишо
Есатъ Андаръ
Шакуръ Ваятъ
Шукри Османъ Аголъ
Фикри Таранешъ
Айрула Пашолъ
Исмаилъ Туркешъ
Абдугаиръ Кърмия
Байрамъ х. Реджо
Сулейманъ Коба
Цено Коба
Шеинъ Месинъ
Шей Динка
Алитъ Садулъ
Новата Джамия
Сюлеманъ Коба
х. Рамаданъ Каишъ
Мехмедъ х. Байрамъ
Шерифъ Имамъ
Байрамъ х. Реджо
Манко Джепища
Кямилъ Бей
Мехмедъ Таранешъ
Исмаилъ Кивте
Амитъ Садулъ
Сабединъ х. Лило
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204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

Шаинъ х. Ибраимъ
Мехмедъ х. Байрамъ
Маликъ Шакиръ
Изетъ Абдураманъ
Исни Далипъ Пустиня
Зекиръ Чучура
Елмазъ Рамко
Шаинъ Дервишъ
Муамедъ х. Вайрамъ
Юнузъ Мустафа Муча
Лямъ Дацъ
Дулъ Исмаилъ
Алитъ Налбатъ
Афузъ Бекъ
Имеръ Фето Учокъ
Сали Муча Мустафа
Джамията Теке
Афузъ Бекъ Кадро
Изетъ Салио Сезаиръ
Реджепъ Вещи
Шаинъ Дервишъ Курта
Хаджи Байрамъ Златко
Абдулъ Латифъ Гоча
Шевке Шабанъ Палецъ
Елмазъ Бегъ Адраманъ
Новата Джамия
Бекиръ Кято
Айрединъ х. Имеръ
Байрамъ х. Реджо
Есатъ Елмазъ Айдаръ
Исмаилъ Абдулъ Ага
Бекиръ Мехмедъ Таранецъ

236 х. Реджо
237 Тафъ Тършона
238 Али Пустина
239 Нечбо Бегъ Кадри
240 Селимъ Бегъ Кадри
241 Гапи Рашитъ
242 Беджетъ Мустафа
243 Хаджи Исмаилъ
244 Рашидъ Косалъ
245 Мехмедъ Деволянъ
246 Хаджи Зекио
247 Куртали Му со Спаия
248 Амитъ Айрединъ
249 Фуатъ Айрединъ
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250 Муратъ Дацъ
251 Шукри Цане
252 Веби Али Охросъ
253 Ракитъ Питарка
254 Беджетъ Ночбо
255 Муратъ Мутафъ
256 Шакиръ Дещъ
257 Шакиръ Бегъ Еленъ
258 Муаремъ Папреникъ
259 Илязъ Етемъ Папра
260 Абдурамъ Маликъ Балануя
261 Усня Кюлафко
262 Алцо Арсланъ
263 Риза Исеиновъ
264 Амди Сулеманъ Бамъ
265 Дудо Лячо
266 Рамаданъ Караф. Бегъ
267 Шей Исинъ
268 Садила Стрезимиръ
269 Асанъ Лиманъ Елевца
270 Сафаинъ Ляко Бей
271 Спасе Веловъ
272 Амзо Асанъ Зиде
273 Доне Василовъ
274 Кръсто Филиповъ
275 Петъръ Ивановъ
276 Цено Мирзовъ
277 Риза Османъ
278 Лале Ивановъ Лазарполе
279 Керимъ Сафединъ
280 Назифъ Айрединъ
281 Айрединъ Мето
282 Лито Али Киганъ
283 Амзо Арсланъ
284 Абдула Елевца
285 Називъ Селманъ
286 Луто Мутаръ Ламо
287 Луто Беджетъ
288 Мустафовъ синъ
289 Синъ Аае Гузе
290 Синъ Байрамъ Папре
никъ
291
292
293

Изеиръ Миртъ
Рабие Сульо
Демиръ Садикъ
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294
295
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Абе Мине
Лимонъ Сали
Аметъ Байрамъ
Курто Джаферъ
Джаферица Бошутъ
Зенула Ално
Муратъ Адемъ
Айрия Таиръ
Байрамъ Мустафа
Павелъ Теодосиевъ,
свещеникъ

Село Аме
Кязимъ Елмазъ
Гани Зенилъ
Мане Фетовъ
Селимъ Садикъ
Беби Рамаданъ
Исеинъ Окоре
Миртезанъ Сулемъ
Тефикъ Арсланъ
Реджебъ Сулеманъ
Джело Сали
Вейселъ Асанъ
Фаикъ Муратъ
Османъ Лата
Имеръ Мехмедъ
Рашидъ Мехмедъ

Село Кривци
1 Арсланъ Бей Кривци
2 Фета Ибраимъ
3 Мехмедъ Садикъ
4 Ракибъ Абе
5 Дулъ Трена
6 Мудо Стуфче
7 Мустава Стуфче
8 Алитъ Садикъ
9 Дало Бавто
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Той е билъ архи
ерейски
нам-Ьстникъ въ Галичникъ. Бить е съ
пЪсъчни т о р б и ;
после пратенъ въ
Скопйе въ затво
ра, кждето отново
изтезаванъ ; починалъ следъ жесто
ки изтезания.
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10 Беджетъ Али
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Садикъ Али
Мехмедъ Байрамъ
Мамутъ Шакиръ
Лимонъ Байрамъ
Оломанъ Шакиръ
Исеинъ Зенулъ
Тефикъ Айденъ
Тосумъ Айдинъ
Бавто Паше
Мивтаръ Паше
Цанко Реджепъ
Адраманъ Реджепъ
Лимонъ Малинъ
Али Реджепъ
Реджепъ Положанъ
Шемо Оломанъ
Самъ Скука
Арифъ Джелае
Айдаръ Ласко
Беджетъ Нурединъ
Кадри Сефединъ
Джемаилъ Абединъ
Азисъ Мустафа
Джеладинъ Саде
Джемаилъ Ибраимъ
Роуфъ Нурединъ
Имеръ Адраманъ
Алитъ Адраманъ
Мустафа Зенулъ
Ибраимъ Зенулъ
Мазламъ Рамаданъ
Юнузъ Рамаданъ
Еюбъ Адраманъ
Далибъ Елмазъ

Село Кжщи
Рамаданъ Ибраимъ
Селимъ Асанъ
Байрамъ Дацъ
Исеинъ Ризванъ
Елмазъ Азизъ
Адемъ Аса
Маличъ Рамаданъ
Сали Нурединъ
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о
9 Незиръ Думанъ
10 Абди Фазли
11 Шаинъ Джаферъ
12 Уке Усеинъ

—
—
—
—

о
—
—
—
—

—

Село Кояяри
1 Таиръ Фида
2 Сулайманъ Фида
3 Махмудъ Зенда
4 Ревманъ Мивтаръ
5 Сулеманъ Питарка
6 Алитъ Байрамъ
7 Кязимъ Адемъ

Село Бомово
1 Назмерка Ахмедъ
2 Абдула Ибраимъ
3 Елезъ Равманъ
4 Фета Далипъ
5 Абди Адемъ

—
—
—
—
—
—
—

1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Село Елевци
Асимъ Джаферъ
Раимъ Абдураманъ
Мане Бекиръ
Скендеръ Максудъ
Усеинъ Севергъ
Бединъ Зекиръ
Яшаръ Илязъ
Яшаръ Елезъ
Рамаданъ Сали
Абдула Яня
Абединъ Юнузъ
Рифатъ Юнузъ
Мустафа Нури
Айдаръ Нури
Муратъ Мислимъ
Адемъ Вели
Шукри Елмазъ
Мехмедъ Асанъ
Ферадъ Максудъ
Ибраимъ Юсеинъ
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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о
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5

1

_

_

_

_

_

—

—

—

—

—

1

Камберъ Баки
Мерси Реджо
Еминъ Али
Яня Лиманъ
Шакиръ Ферамезъ
Бизатъ Мапо
Усеинъ Сали
Нурединъ Селманъ
Ибраимъ Арифъ
Асанъ Арифъ
Аджи Еминъ
Аджи Сюлеманъ
Камберъ Абдула
Аджи Яшаръ
Реджебъ Лиманъ
Мустафа Селманъ
Мемедъ Али
Шефки Ефединъ
Сефединъ Юсуфъ
Аметъ Реджепъ
Амедъ Нурединъ
Елмазъ Амедъ
Умеръ Реджебъ
Лятифъ Реджебъ
Мустафа Османъ

Село Коджаджикъ
1 Амедъ Азисъ
2 Кямилъ Нурединъ
3 Адилъ Курдали
4 Шазиманъ Фиратъ

—

1

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

о

—

—

1

Село ЛЪсничони
Исмаилъ Мето
Мехмедъ Зенделъ
Алия Айдаръ
Сефо Рамо
Бекиръ Емро
Велие Емро
Сало Емро
Адилъ Айдаро
Дервишъ Рамо
Имеръ Селимъ
Байрамъ Сульо
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Арсланъ Юсуфъ
Сало Мето
Аиро Незиръ
Сульо Сеимъ
Джаферъ Лиманъ
Бега Алко
Реджо Арифъ
Ахмедъ Медо
Муно Мето
Айдинъ Садикъ
Юска Алко
Цоно Юнузъ
Рустемъ Юнузъ
Тима Амзо
Адемъ Ахмедъ
Джаферъ Ахмедъ
Османъ Селманъ
Аиро Ибраимъ
Джепо Ахмедъ
Сейдо Бекиръ
Мечо Цоно
Исо Мусто
Ракибъ Мусто
Мечо Муйо

1
2
3
4
5
6
7
8

Село Лесничане
Байрамъ Мустафа
Елиазъ Арсланъ
Рамаданъ Оручъ
Арсланъ Насуфъ
Мерсо Сало
Алцо Селимъ
Айдаръ Сефо
Ахмедъ Джепо

1
2
3
4
5
6
7
8

Село Окщунъ
Яшаръ Алимъ
Асанъ Муратъ
Бекиръ Имеръ
Арифъ Селманъ
Садикъ Османъ
Далипъ Арсланъ
Вали Сулеманъ
Акубъ Сюйлеманъ
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о
Зенелъ Исмаилъ
Фератъ Исмаилъ
Исакъ Весилъ
Бахтиаръ Весилъ
Байрамъ Мустафа
Асанъ Асанъ
Асанъ Сюйлеманъ
Исеинъ Гега
17 Зиливъ Гега
18 Емро Далипъ
19 Абди Ибраимъ

1
2

3
4
5
6

7
8
9

10
11
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7

Село Барово
Айдаръ Мустафа
Мустафа Айдаръ
Айша Айдаръ
Мирисъ Мустафа
Меряма Мустафа
Ибраимъ Мисиръ
Анифе Мисиръ
Рабия Мисиръ
Аджи Мустафа
Шерифъ Аджи
Айрия Аджи
Асанъ Османъ
Райлия Асанъ
Селимъ Асанъ
Муса Исмаилъ
Селвие
Анифа Мусо
Рахманъ Муаремъ
Беаза Рахманъ
Гюла Рахманъ
Зуберъ Имеръ
Фатиме Зуберъ
Яшаръ Фейзулъ
Якубъ Яшяръ
Рамаданъ Мерсо
Айрия Рамазанъ
Идризъ Исо
Айрия Исо
Резлия Исо
Селвия Исо
Байрамъ Аджи
Лима Байрамъ

403

33 Бея Байрамъ

Село Гиновецъ
1 Арсланъ Рахманъ
2 Ш акиръ Сейдо

Село ТрЪбшце :
1 Сало Садникъ
2 Фидо Далипъ

Село Кленье
1 Сальо Назиръ
2 Реджо Курто
3 Салия Фазли
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8
9
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14
15
16
17
18
19
20
21
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Село Могорче
Исмаилъ Джемо
Яшаръ Османъ
Джемаилъ Шерифъ
Байрамъ Идрисъ
Биле Вейсо
Гето Бекиръ
Арсланъ Ибраимъ
Мусо Мехмедъ
Дине Садикъ
Идро Саидъ
Садикъ Рустемъ
Идризъ Сало
Емро Бело
Ланко Зенилъ
Арунъ Мивтаръ
Дервишъ Демо
Абдия Яшаръ
Саипъ Деяръ
Вейсо Далипъ
Сафия Арифъ
Аджо Вейсо

1
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3
4
5
6
7
8
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Всички избити при
отстъплението на
сърбите къмъ Албания на 18 май
1915 г.

1
— — —- — —
__________________________
1
__ __ __ __ __

Убитъ при отстъплението на с ъ р бите презъ 1915 г.

1
— —
— — —
___________________________
1
__ __ __ __ __

Убитъ при отстжплението на с ъ р бите презъ 1915 г.

1

Всички избити отъ
сърбите п р и отстжплението
на
войските
имъ
къмъ
Албания
презъ 1915 г.

Село Торбаче
Сейдо Елезъ
Даутъ Емрулъ
Ш абанъ Рустанъ
Юнузъ Мехмедъ
Мехмедъ Мехмедъ
Исеинъ Нурединъ
Уке Мивтаръ
Абдула Вейселъ
Вейселъ Айрулъ
Муаремъ Зейнелъ
Исеинъ Таиръ
Юнузъ Али
Алитъ Айро
Дестанъ Лико
Алилъ Лиманъ

Село Мадричъ
Анга Търпова
Благуна Илиева
Босила Петрова
Анга Иовчева

Село ДрЬнокъ
1 Стефо Христовъ

Село Джепища
1 Саитъ Вейселъ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

е
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о

О

Село ТрЪшпца
Зилфо Аджи
Раифъ Мерсо
Джемо Дуракъ
Иема Пиро
Незиръ Османъ
Фератъ Муратъ
Ракибъ Сеидъ
Дурмишъ Аидинъ
Равманъ Отучъ
Арифъ Гезо

1

—
—

2

1
1
1
1
1
1
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—
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—
_
_
_
_
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—
_
_
_
_
_

405

11 Рамаданъ Елезо
12 Басрия Било
13 Арсланъ Айдинъ

о

е

е

о

е

о

1
1
1
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—
—

—
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—
—
—

—
—
—

—
—

е

13
Село Осолница
1 Джемаилъ Нурединъ
2 Исмаилъ Адемъ

1
1
2

Село Новакъ
1 Муединъ Яшаръ

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1
1

Село БрЪщани
1 Маликъ Фейзи

1
1

1
2
3
4
5

Село Ябланица
Свещеникъ Наумъ
Пейчиновъ
Спасе Георгиевъ
Мартинъ Петровъ
Сирма Мартинова
Митре Спасовъ

1
1
1
1
1
5

Село Пискушцина
1 Григоръ Димитровъ
2 Алекса Димитровъ
3 Василъ Григоровъ

1
1
1

3

1
2
3
4

Село Нерези
СтрЪзо Илиевъ
Наумъ Костовъ Ковачевъ
Богданъ Филковъ
Стрезо Ферикъ

1—
1

—
—

1
—

3
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Изгоненъ отъ сър
бите.

о
Село Гол. Папради
1 Аджи Капланъ Абди
2 Ш акиръ Асанъ

о

о

о

О

О

о

1
1

2
Село Мал. Папради
1 Нурединъ Исмаилъ

Село Житинани
1 Али Алимъ

Село Бращица
1 Безатъ Ходжа

Село Баланци
1 Далипъ Мустафа

Село Горенци
1 Рустемъ Ахмедъ
2 Мане Муаремо

Село Гери
1 Кръсто Силяновъ

2 Дело Доневъ

3 Свещеникъ Исайе
4 Иованъ Костовъ
5 Пане Бибовъ

Село Ж упа Селци
1 Донко Мирчевъ
2 Младенъ Димитровъ
3 Георги Стояновъ

Убитъ въ Яма пла
нина презъ 1913 г.
Убитъ въ Яма пла
нина презъ 1914 г.
Убитъ между Осой
и Гери 1914 г.
Починалъ сл е д ъ
жестоки изтезания
И зтезаванъ въ албан. Люмъ-кале.

Всички изброени
селяни е х смъртно изтезавани отъ
сърбите.
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О
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Банко Рожевъ
Георги Стояновъ
Тасе Георгиевъ
Иванъ Костовъ
Фиданъ Исаковъ
Делко Мирчевъ
Методи Спасевъ
Владимиръ Дамяновъ
Тасе Ш аревъ

о

о

—

1

о

е

о

о

1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Село Гол. Острени
1 Джеваиръ Максудъ
2 Алия Адилъ

1
1

Село Радоеща
Абдия Фето

Село Тучене
1 Валица Байрамъ

Ранена отъ с ъ р бите.

Село Тресонче
1 Свещеникъ Апостолъ
Мироновъ

Измъкнатъ нощно
време отъ дома му
отъ сърбите ; отвлеченъ въ близ
ката гора, изпочупватъ му чере
па, обезобразяватъ
го и така всредъ
адски мжки издъхналъ.

Галичникъ
1 Янаки Томовъ

1

_

_

_

2 Андреевича

Всичко въ Дебърска
околия ........................
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Изгоненъ отъ сър
бите.
Убита о т ъ сър-

бите.

1

—

1

—

—

—

267

—

3

—

—
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РАЗНИ

ВЪ

ДЕБЪРСКО
....................................

...........

128 кжщи

2. Въ с. ГИНОВЕЦЪ сж изгорени ....................................

...........

1 кжща

....................................

...........

160 кжщи

............................................

...........

100 кжщи

5. Въ с. ЗАБЗУНЪ сж и згорен и ...........................................

...........

120 кжщи

6. Въ с. МОГОРЧЕ сж изгорени

...........

60 кжщи

............................

...........

2 кжщи

8. Въ с. ДОЛ. КОСОВРАСТИ сж и з г о р е н и ....................

...........

73 кжщи

....................

...........

2 кжщи

10. Въ с. ТОРБАЧЕ сж изгорени

....................................

...........

28 кжщи

11. Въ с. ГОЛЕИЩА сж изгорени

....................................

...........

7 кжщи

....................

...........

11 кжщи

...................

...........

7 кжщи

....................................

...........

5 кжщи

15. Въ с. СЕРПЕТОВО сж и з г о р е н и ....................................

...........

11 кжщи

1. Въ с. КЛЕНЬЕ сж изгорени

Въ с. СТЕБЛОВО сж изгорени

3.

4. Въ с. БОРОВО сж изгорени

....................................

Въ с. ПАПРАДНИКЪ сж изгорени

7.

Въ с. ГОР- КОСОВРАСТИ сж изгорени

9.

12. Въ с. ГОРНО ВИЧИЩА сж изгорени
Въ с. ДОЛНО ВИЧИЩА сж изгорени

13.

14. Въ с. ИЗВИРИ сж изгорени

16. Презъ есеньта на 1913 г. градъ Дебъръ е почти разрушенъ отъ сърбитЬ.
А селата опожарени, ограбени и обезлюдени.

KV-

17. Почти веднага следъ идването на сърбитЪ много видни българи сж. били
екстернирани ; изпоарестували българските учители и свещеници ; аресту
вали сж въ самата митрополия българския митрополитъ Козма, а сетне
сж го изгонили вънъ отъ държавата. Много отъ българитЪ сж били
принудени да бЪгатъ, за да се спасяватъ.

VI.

КИЧЕВСКА ОКОЛИЯ

1. Съ идването си въ Кичевско, сърбитЬ арестуватъ всички учители и све
щеници, понеже отказали да подпишатъ декларации, че били отдавна
сърби.
2. Въ първитЬ дни още, отъ околията биватъ арестувани 106 души селяни.
3. Иеромонахъ Софроний попъ Петровъ, игуменъ на Пречистенския монастиръ, бива убитъ. Роденъ е отъ с. Подвисъ.
4. Иеромонахъ Теофанъ, калугеръ въ Пречистенския монастиръ, родомъ отъ
с. Слатина, Охридско, бива разпънатъ на кръстъ ; като отъ дветЬ му
страни биватъ разпнати сжщо на кръстове : Христо Николовъ отъ с.
Слатина и Русе, отъ сжщото село.
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5. Якимъ Иончевъ отъ с. ПОДВИСЪ бива жестоко битъ, веднага следъ
идването на сърбите, вследствие на което наскоро починалъ.
6. Иванъ Сърбиновъ отъ с. ЛАХЧАНИ бива жестоко битъ веднага следъ
идването на сърбите, вследствие на което починалъ.
7. Търпо Мойсовъ отъ с. ПОПОВЕЦЪ починалъ следъ жестокия побой нанесенъ му веднага следъ идването на сърбите.
8. Мише Найдовъ и Константинъ Трояновъ отъ с. ЦЪРЪ, починали следъ
жестокия побой нанесенъ имъ отъ сърбите, веднага следъ идването имъ.
9. Киро Василевъ, отъ с. ЯВОРЕЦЪ убитъ веднага следъ идване на
сърбите.
10. Максимъ Мицковъ отъ с. ОСОИ убитъ отъ сърбите веднага следъ идва
нето имъ.
11. Наумъ Беличовъ и Петъръ Силевъ отъ с. ЦЪРЪ, сж. убити отъ сърбите
веднага следъ идването имъ.
12. Една седмица преди отстъплението си презъ 1915 г. сърбите избиватъ
близо до градъ КИЧЕВО 18 души българи отъ разни околии, които
те карали съ себе си. Избитите сж били захвърлени после въ единъ
общъ трапъ. Всичко това е било наблюдавано отъ свещеникъ Иванъ
попъ Кръстевъ.
13. Арсо Христовъ отъ с. ИВАНЧИЩА е убитъ отъ сърбите презъ 1915 г.,
преди да напуснатъ селото ; а жена му, следъ като е изнасилена отъ
войниците, е била вързана за единъ отъ прозорците на домътъ имъ и
кжщата запалена ; така тя е изгорела жива.

VII.

КОЧАНСКА ОКОЛИЯ
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Градъ Кочани
Коцо Пандовъ
Христо Алексовъ
Георги п. Арсовъ
Симеонъ Спасовъ
Костадинъ п. Захариевъ
Стойчо Миновъ
Герасимъ Коцовъ
Тодоръ Варадиновъ

9 Дионисъ Пендовъ
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Осемьте граждани
сж жестоко изте
завани о т ъ сър
бите ; при отстжплението си сж ги
закарали в ъ г р.
Велесъ, н о тамъ
те успели да с е
спасятъ съ бег
ство о т ъ затвора
(1915 г.).
Отвле ч е н ъ о т ъ
сърбите п р и отстжплението и м ъ
презъ 1915 г., заед
но съ колата и во
ловете, и по пжтя
за Щ ипъ го уби
ли.

10 Пане Ефремовъ
11 Иорданъ п. Георгиевъ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Село Блатецъ
Ангелъ Мирчевъ
Трифонъ Митревъ
Симеонъ Стоименовъ
Павелъ Синадиновъ
Алекса Темовъ
П. Спиро Стояновъ
Зафиръ Момчиловъ
Иванъ Стояновъ
Григоръ Димитровъ
Спиро Малчевъ
Дене Домазетски
Мите Гошевъ
Серафимъ Георгиевъ
Дене Синадиновъ
Владимиръ Аскевъ
Никола Лазаровъ
Мустафа Омеръ
Афъзъ Демурла Сали
Атанаси Ананиевъ
Михаилъ Ангеловъ

Село Драгобраще
Велина Евтимова
Яна Мицова
Стойменъ Георгиевъ
Герасимъ Илиевъ
Георги Илиевъ
Петре Янчевъ
Свещеникъ Зафиръ Петревъ
Гюргя Гошева
Гена Георгиева
Петъръ Георгиевъ
Томе Колевъ
Траянъ Митевъ

о

о

о

—
—

—
—

1
1

1

—
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е

о

о
Двамата граждани
сж. жестоко изте
завани — първиятъ отъ бандата
на Бабунски, а вториятъ о т ъ сръб
ската власть.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Село Лжки
Марко Гоцевъ
Тодоръ Марковъ
Атанасъ Марковъ
Саве Алексовъ
Спасе Петревъ
Харалампи Митевъ
Андонъ Стойчевъ
Илия Пецовъ
Петъръ Христовъ
Александъръ Стоиловъ
Стоянъ Александровъ
Герасимъ Александровъ
Стоилко Митевъ
Георги Иовевъ
Илия Гошевъ
Евтимъ Темелковъ
Милошъ Евтимовъ
Коле Лазаровъ
Мите Яневъ
Евда Андонова
Саве Георгиевъ
Нако Мицовъ
Георги Атанасовъ
Иванъ Мицовъ

1
2
3
4
5
6
7

Село Пекляни
Филипъ Апостоловъ
Данче Спировъ
Георги Постоловъ
Иорданъ Серафимовъ
Трифонъ Дончевъ
Златанъ Стойчевъ
Пешо Филиповъ

1
2
3
4
5
6
7

Село Търсино
Муратъ Фератъ
Махремъ Асанъ
Расимъ Косе
Денчо Сулимановъ
Гоше Лазаровъ
Тасе Георгиевъ
Коле Лазаровъ
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о
8 Велинъ Христовъ
9 Зафиръ Христовъ

о

о

о

О

О

о

1
1
9

1
2
3
4
5
6

Село БЬли
Гаврилъ Бановъ
Свещ. Стою п. Кировъ
Бисера Митева
Гайта п. Кирова
Коце Цебовъ
Апостолъ Постоловъ

—___ — —
Ш естимата селяни
__
__
сж жестоко изте
завани.

Село Пантелей
1 Борисъ Постоловъ
2 Георги Антовъ

1
2

3
4
5
6

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

1

Село Пащаджиково
Герасимъ Велковъ
Георги Манасиевъ
Мария Митова
Елка Митева
Анастасия Кръстева
Марко Ангеловъ

Село ЛЪшки
Митко Димчовъ
Георги Лефковъ
Стоя Доянова
Анчо Мишевъ
Гюргике Симеонова
Анчо Левковъ
Ленка Минова
Велика Анчова
Ю рда Анчова
Иванъ Левковъ
Апостолъ Ивановъ
Божинъ Алексовъ
Данилъ Георгиевъ
Фидана Георгиева
Михаилъ Атанасовъ
Геро Миновъ
Стефанъ Ефремовъ
Гана п. Янкова

—

—
__

—
__

Двамата с ж ж естоко изтезавани.

-—
_

—
__

—
__

Ш естима
тезавани.

—
—

Изброените 19 селяни сж изтеза
вани.

1

сж

из-

1
1
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—

О
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19 Веза Иванова
20 Паца Стефанова
21 Фима Митонова
2
Село Вшшца
1 Коле Атанасовъ

Убити отъ сърбигЬ при настъпле
нието 1913 г.

2 Стефанъ Лазаровъ
3 Христо Николовъ

-—

—

—

-—

—

Иорданъ Цоневъ
Григоръ Антовъ
Джемалъ Ибраимъ
Ало Джемо
Л азаръ Ивановъ

—
__
__

—
__
__

—
__
__

—
__
__

—
__
__

1

—

—

—

—

9 Георги Мишевъ
10 Кязимъ Асанъ
11 Джедалъ Реджепъ

1

—
__
__

—
__
__

—
__
__

—
__
__

—
_

—
__

—
__

—
__

Осемьте селяни сж
отвлечени отъ сърб
и т е неизвестн
где.

У бить отъ сръб
ска банда при об
работване на лозе
то си.
Закланъ отъ сър
бите при отстжплението имъ 1915 г.

4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1

^

М ахала Кръшна
Янче Петковъ
Мите Петковъ
Коце Атанасовъ
Григоръ Митевъ
Деспотъ Андовъ
Смило Лазаровъ
Анто Траяновъ
Коце Антовъ

" '

У бить о т ъ сръб
ска чета.
Завлечени отъ сърбите и избити въ
р е к а Осойница,
Винишка община.
Отвлеченъ о т ъ
сърбите неизвест
но где.
Тримата сж. взети
к а т о войници и
сж изчезнали.

—

8

—

Село Градецъ
1 Асанъ Дурмишъ

1

—

—

—

—

—

2 Ахмедъ Асанъ

1

—

—

—

—

—

— —
_
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_
__
—
--- ---

—
__
__

—
__
__

— Изброените 15 се____ л я н и с ж избити
____ отъ сърбите въ местностьта « В р ъ“
говци».

2
1
2
3
4
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Село Безиково
Атанасъ Стойчевъ
Иванъ Карамфиловъ
Георги Арсовъ
Тодоси Христовъ
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Митко Христовъ
Никола Ангеловъ
Симеонъ Ангеловъ
Гаврилъ Арсовъ
Ангелъ Арсовъ
Велко Илиовъ
Атанасъ Велковъ
Велинъ Янакиевъ
Стоименъ Янакиевъ
Лазаръ Тасевъ
Стоименъ Ивановъ
Стоянъ Стоймировъ
Милоси Илиевъ
Митко Илиевъ

19 Лазаръ Петревъ
20 Илия Богдановъ
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15
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20
21
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23

Село Липецъ
Захари Постоловъ
Тодоръ Постоловъ
Трифонъ Постоловъ
Симеонъ Арсовъ
Нико Якимовъ
Трифонъ Якимовъ
Филипъ Якимовъ
Ампо Постоловъ
Ило Тирелковъ
Серафимъ Христовъ
Цветанъ Митревъ
Мите Дамяновъ
Иванъ Постоловъ
Кръсто Георгиевъ
Спасе Ивановъ
Стоянка Григорова
Агния Симеонова
Стойна Стоянова
Евгения Тодорова
Мите Трайчовъ
Петъръ Ивановъ
Тодоси Постоловъ
Стефанъ Мишовъ
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—
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_
_

8

о

Тримата селяни сж.
отвлечени н е и з 
вестно г д е о т ъ
сърбите при от
стжплението имъ
1915 г.
Двамата и з б и т и
отъ сърбите п р и
настжплението имъ 1913 г.

Изброените 13 ду
ши селяни сж избити отъ сърбите
п р и настжплението и м ъ п р е з ъ
1913 г.

Осемьте души се
ляни с ж жестоко
изтезавани о т ъ
сърбите при идването имъ 1913 г.

Двамата с е л я ни
сж взети с ъ к о 
нете с и и отвлеч е н и неизвестно
где.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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е

Село Зърновци
Иванъ М. Фурнаджиевъ
Евтимъ Лазаровъ
Свещ. Тома Трифоновъ
Мише Стояновъ
Мите Ивановъ
Иванъ Павлевъ
Пано Данаиловъ
Стоянъ Ефтимовъ
Георги Савевъ
Георги Евтимовъ
Л азаръ Коцевъ
Моне Коцевъ
Аврамъ Митевъ
Тодоръ Григоровъ
Иванъ Андовъ
Георги Нацевъ

о

о

о

о

о
СедемьтЪ селя н и
сж задигнати при
идването на сър
бите 1913 г. и изб и т и неизвестно
где.

Изброените осемь
души селяни с ж
задигнати ужъ ка
то войници и вече
не сж се завърна
ли.

З а д и г н а т ъ отъ
сръбска банда въ
Зърновската п л а 
нина.

17 Симе Димитровъ
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Село Мородвисъ
Митко Николовъ
Митко Станоевъ
Апостолъ Вожиновъ
Христо Стоименовъ
Иорданъ Савевъ
Ильо Вангеловъ
Василъ Ангеловъ
Спасе Стояновъ
Зейнула Хасанъ

Изброените пети
ма селяни сж из
бити отъ сърбите
при идването имъ
презъ 1913 г.
—
—
—
—

Село Видовшце
1 Ахмедъ Абдула
2 Хаджи Зейнула Исмаилъ 1
3
4
5
6
7
8
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Хасанъ Али
Ибраимъ Ахмедъ
Назифъ Яшаръ
Али Исмаилъ
Демиръ Мехмедъ
Хасанъ Джеладинъ

9

—
—
—
—
—

1
1
1
1

Четирмата селяни
сж взети отъ сър
бите ужъ за вой
ници и вече не се
върнали въ село
то си.

Обесенъ съ пояса
м у н а единъ
брестъ въ селото.
Убитъ отъ сърбите
въ селото.
Изброените 14 се
ляни с ж зверски
изтезавани и имъ
е нанесенъ смъртоносенъ побой отъ
бандата на Бабунски, заедно съ Г.

о

О

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

14

Село Кучичино
Стоилъ Левковъ
Тане Левковъ
Юрданъ Николовъ
Серафимъ Георгиевъ
Киро Мишевъ
Михаилъ Тасевъ
Дафчо Митовъ
Гиго Георгиевъ
Стоилъ Кръстевъ
Стоилъ Велковъ
Ефремъ Алексиевъ
Коле Псалтировъ
Мите Мановъ
Ампо Митевъ

О

о

—

Арестувани
отъ
сърбите и при отстжплението и м ъ
презъ 1915 г. сж
отвлечени неизве
стно где.
Седмината селяни
сж дигнати ужъ за
войници и отъ то
гава нищо с е н е
знае за техъ.

15 Арсо Манчевъ

1
1

16 Тасе Богдановъ
17 Тасе Веселиновъ

18 Свещеникъ Павле
Георгиевъ
19 Арсо Манчевъ
20 Стоянъ Арсовъ
21 Никола Георгиевъ
22 Мите Левковъ
23 Пано Стоилковъ
24 Давчо Велковъ
25 Стоянъ Митевъ
26 Стоянъ Тренчовъ

О

—__ Науновъ отъ Ле__
попелци. З а по
следните
седемь
сж били издигна—
ти и басила, но въ
—__ п о с л е д н и я
__ моментъ били спа
сени.

9 Рашидъ Исмаилъ
10 Мустафа Али
11 Хасанъ Али
12 Челеби Юзеиръ
13 Айрединъ Юсеинъ
14 Ш акиръ Юмеръ
15 Адемъ Ахмедъ
16 Ибраимъ Ахмедъ

1
2

О

1
1
1

Задигнатъ о т ъ
сърбите, н о успелъ да избега и
се върне ; б и л ъ ,
о б а ч е осакателъ
отъ нанесения му
побой.
Убитъ отъ сърбит е при идването
имъ 1913 г.
Откарани отъ сър
бите при отстжплението имъ 1915
г. съ колите заед
но и о т ъ тогава
изчезнали.
Изброените 12 ду
ши селяни сж би
ли навързани при
идването на сър
бите и карани 24
часа. Веднага уби
ли Н. Георгиевъ и
А р с о Манчевъ, а
останалите следъ
най-зверски изте
зания освободили.
Стоянъ Арсовъ и
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©

©
1
1
1

27 Пано Траяновъ
28 Гиго Траяновъ
29 Мише Мановъ

О

свещеникъ П. Георгиевъ починали
отъ побоя ; на све
щеника е билъ забиванъ ножъ в ъ
устата, за да каже
кжде с& м у п арите, които задиг
нали.

15
Село Бурилчево
1 Иорданъ Георгиевъ
2 Петъръ Андоновъ
3 Тодоръ Арсовъ

1
1
1

4 Серафимъ Янакиевъ
5 Дойчинъ Христовъ
6 Павле Димовъ

1
1
1
6

Село Припечани
1 Стоянъ Стоиловъ
2 Евтимъ Божиновъ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Траянъ Коцевъ
Илия Стоиловъ
Пиро Станковъ
Димо Андоновъ
Андонъ Павлевъ
Василъ Наумовъ
Георги Стоиловъ
Цвятко Атанасовъ
Коле Митевъ
Мите Костадиновъ
Георги Ивановъ
Никола Георгиевъ

15
16
17
18

Мите Георгиевъ
Л азаръ Тасовъ
Киро Христовъ
Иванчо Атанасовъ
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Тримата задигнат и няколко д н и
преди отстъплени
ето на сърбите въ
1915 г. и отъ тога
ва изчезнали без
следно.
Тримата дигнати
за войници и отъ
тогава изчезнали
безследно.

—

—
Двамата заключе
ни въ една кжща
и живи изгорени.
Тримата изтезава
ни ж е с т о к о ,
вследствие на ко
ето починали.
Шестимата сж из
тезавани край н о
жестоко.

1
1

1
1
1
1

Двамата жестоко
изтезавани, пора
ди което почина
ли; на Г. Ивановъ
резали отъ меса
та, докато е билъ
още живъ.
Изброените 12 ду
ши селяни сж за
дигнати като аре
станти при отстжплението на сър
бите презъ 1915 г.

о

о

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

о

о

е

е

и отъ тогава изчезватъ безследно,
(отъ номеръ 15 до
26 вкл.).

Апостолъ Атанасовъ
Милушъ Стоиловъ
Зафиръ Пауновъ
Огнянъ Атанасовъ
Василъ Георгиевъ
Саздо Николовъ
Василъ Андоновъ
Гацо Андоновъ
Павле Димовъ
Стоянъ Василевъ
Кральо Кировъ
Кольо Иордевъ
Стоянъ Ивановъ
Георги Евтимовъ
Иванъ Стояновъ

Село Теранци
1 Саве Трайчевъ

2 Кръсто Бъчковъ
3 Юсеинъ Салимъ
4 Ибраимъ Расимъ
5 Али Хасанъ
6 Дурмушъ Османъ

о

Петимата селяни
(номеръ 27, 28, 29,
30 и 31) сж. взети
ужъ като войници
и вече изчезватъ
безследно.
Двамата дигнати
съ кола да работятъ ужъ ангария
и вече изчезватъ
безследно.
8

19

6

—

—

—

1

—

—

—

—

—

—
—
—
—
—

1
1
1
1
1

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1

5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Село Гор. Подлогъ
1 Зафиръ Манасиовъ

1

2 Дисо Митовъ

1

Закланъ въ село
то о т ъ сръбска
банда.
Петимата сж взети
ужъ като войници
и отъ тогава из
чезватъ безследно.

Задигнатъ о т ъ
сръбските четници
въ полето на се
лото и убитъ м ъ 
ченически : изва
дили му двете очи,
цялото му тело измушили с ъ ножо
ве и оставенъ непогребанъ 2 с е д 
мици.
Задигнатъ о т ъ
сръбските четници
отъ домътъ му и
заведен ъ въ Бурулчевския
орманъ, кждето е
убитъ мъчениче
ски. Следъ 2 месе-

419

о

3 Петрушъ Костадиновъ

е

о

о

е

о

ци е намЪренъ въ
ормана
изяденъ
отъ кучета.
Изведенъ отъ дом ъ т ъ му от ъ
сръбски четн и ц и
В Ъ полунощь, М £ ченически убитъ и
хвърленъ въ р.
Брегалница.

1

3

— —

—

—

—

1

— —

—

—

—

1

_

_

_

_

Село Тракане
1 Зафиръ Въчковъ

1

— —

—

—

—

2 Атанасъ Шишовъ

1

— —

—

—

—

3 Атанасъ Домазетовъ

1

— —

—

—

—

4 Иванъ Миновъ

1

— —

—

—

—

5 Траянъ Ивановъ
(синъ на Ив. Миновъ)

1

— —

—

—

—

6 Зашо Стойчевъ

1

— —

—

—

—

7 Кръсто Димитриевъ

1

— —

—

—

—

Село Чифликъ
1 Фания Ефремова

420

о

_

Изведена отъ домътъ й отъ сръб
ски четници и м ъ 
ченически
убита
подъ селото.
ПосрЪдъ с е л о т о
пребитъ съ тояги
отъ сръбски ч е т 
ници ; починалъ
още на мЪстото.
Къмъ
полунощь
задигнатъ отъ домътъ му отъ сръбс к и четници п осрЪдъ селото.
Убитъ отъ сръбски
четници п о д ъ с.
Баня.
Задигнатъ отъ домътъ му отъ сръб
ски четници и убитъ мъченически
подъ гр. Скопйе.
Задигнатъ
ведно
съ баща си и убитъ следъ изте
зания въ затвора
въ Пршцина.
Изведенъ отъ домътъ му въ полу
нощь отъ сръбски
четници, отведенъ
въ з а т в о р а въ
Пршцина и тамъ
убитъ мъченичес
ки.
Заловенъ отъ сръб
ски четници въ се
лото си, отведенъ
в ъ Пршцина и
тамъ убитъ м ъче
нически.

о

О

О

1

—

—

Село Оризари
Гаврилъ Ананиевъ
1
Св. Миладинъ Евремовъ 1
Евтимъ Симеоновъ
1

—
—
—

—
—
—

Данаилъ Порчовъ

3
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Село ПрЪсека
Стоянъ Божиновъ
Яна Маркова
Златко Илиевъ
Стойко Златковъ
Анастасъ Тошевъ
Тасе Малчевъ
Иванъ Димитриевъ
Султана Стоянова
Ката Стоянова
Атанаска Манасиева
К ата Атанасова
Стойчо Димитриевъ
Трайчо Стояновъ
Павле Кметски
Стоилъ Трайковъ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

О

—
—
—

О

—
—
—

О

о

—

Задигнатъ отъ се
лото си отъ сръб
ски четници и на
п ж т ь за Велесъ
починалъ отъ бой.

—
—
—

Избити отъ с ъ рбите, следъ това
наредили н а с е 
ляните да ги погребатъ.

Всички убити отъ
сърбите, следъ то
ва наредили на се
ляните да ги погребатъ.

15

1
2

3
4

Село Вранинци
Стоянъ Богдановъ
Иванъ Тасевъ
Евтимъ Наковъ
Атанасъ Петровъ

1
1
1
1

Всички избити отъ
сърбите, следъ то
ва наредили на се
ляните да ги по
гребать.

4
Село Гърдовци
1 Йорданъ Митевъ

2 Велко Соколовъ
3 Стоянъ Ангеловъ
4 Иванъ Стойчовъ
5 Ангелъ Ивановъ
6 Атанаска Янева

1

Убитъ отъ сърби
те и наредили на
селяните да го по
гребать.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

о

е

о

о

е

о

1

—

—

—

—

15

—

—

—

—

о

Атанасъ Алексовъ
Стоименъ Стоилковъ
Атанасъ Стоименовъ
Велко Симеоновъ
Атанаска Петрова
Стоилъ Тасевъ
Мите Пауновъ
Иванъ Пауновъ
Иванъ Стоименовъ
Лоле Трайчевъ

Село Полаки
1 Василко Чамовъ

1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Село Небояни
Кръсто Илиевъ
Илия Ангеловъ
Воинъ Стойковъ
Постолъ Стоичковъ
Костадинъ Ивановъ
Сребренъ Тасовъ
Миладинъ Христовъ
Алексо Мицовъ
Кръсто Стойковъ
Мите Стаменковъ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
Село Соколарци
1 Постолъ Гицовъ
2 Мите Стоймиловъ

1
1

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

3 Митко Ивановъ

—

—

1

—

—

—

4
5
6
7

—
—
—
—

—
—
—
—

1

1
1
1

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

-—

—

1

—

—

—

Доче Андовъ
Иордана Митева
Ристена Янкова
Мара Кралева

8 Яне Кръстевъ
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Двамата убити отъ
сърбина
Понявичъ ; на първия
взелъ и 50 лири
(турски златни).
Изтезаванъ о т ъ
сръбския офицеръ
Понявичъ.
Тримата сж изтезавани отъ Яне
Нивичанецъ.
И зтезавана о т ъ
единъ сръбски агентъ.
Смъртно изтеза ванъ отъ сръбския
офицеръ П о п о вичъ.

О

О

О

0

О

О

_

1

—

—

—

10 Петрушъ Ангеловъ

—

1

—

—

—

11 Мите Малиновъ

—

1

—

—

—

—
__

—
__

—
_„

—
__
_

Изтезаванъ о т ъ
сръбска банда.
Изтезаванъ о т ъ
сръбски войници.
Изтезаванъ въ об
щинското управле
ние.
Петимата арестувани и отвлечени
безследно отъ сърбитЬ.

—__ —
__ __

—
__
__

—
__
__

—

—

—

9 Нацо Лазаровъ

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Дамчо Димитриевъ
Пано Доневъ
Иванъ Траяновъ
Наумъ ЦвЪтковъ
Тасо Арсовъ
Воце Спасовъ
Стефанъ Георгиевъ
Санде Яневъ
Санде Николовъ
Санде Пановъ
Иорде Томовъ
Лазо Стойчевъ
Гиго Симеоновъ

Осмината селяни
сж взети като войници отъ сърбите
и вече н е с ж с е
върнали.

2

13

9

—

—

—

1

—
__
__

—
__
__

—
__
__

—
__
__

—
__
__

5 Мино Лазаровъ
6 Павле Митковъ
7 Стойо Ильовъ

— —
—__ —
__ __

1
1

—
—
_

—
—
__

—
—
__

8 Св. Иванъ Димитриевъ
9 Ц ^на п. Накова

—__ —
__ __

1

—
__

—
__

—
__

— —
—__ —
__

—
—
__

—
—
__

—

—

—

—

Преди да бждатъ
убити, сръбския генералъ Цековичъ
вземалъ на п ъ р вия 10 златни тур
ски лири, на вто
рия 5 лири, на тре
тия 20, а на чет
въртия 5.
Тримата сж смъртно изтезавани отъ
Щ ерю и Джордже,
к а т о на първия
вземали 10 лири,
на втория — 15, а
на третия 12.
Двамата смъртно
изтезавани о т ъ
бандата на Иванъ
Бабунски.
Седмината селяни
закарани о т ъ
сърбите като вой
ници, но отъ тог а в а изчезнали
безследно.

1

—

—
__
__

—
__
__

Четирмата сж бити отъ бандата на
Иванъ Бабунски.

1
2
3
4

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Село Спанчево
Гаврилъ Ивановъ
Миланъ Николовъ
Миладинъ Стоймиловъ
Ильо Герасимовъ

Стоянъ Гичовъ
Иванъ Яковъ
Мойсе Гичовъ
Щерйо Костовъ
Иорде Арсовъ
Марко Стоилковъ
Ефремъ Петковъ
Миладинъ Пановъ
Лефта Постолова
Мино Ивановъ

I

^
1

1

1

1

^

__
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

о

е

е

о

е

о

4

7

9

—

—

8

_

_

Мино Митковъ
Зашо Гудуловъ
Анастасъ Митревъ
Ефремъ Максимовъ
Мите Костадиновъ
Симеонъ Атанасовъ
Стоя Георгиева
Зашо Арсовъ
Анастасъ Ташковъ

Село Лепопелци
1 Миялъ Николовъ

1

_

_

_

1
Село Жигянци
1 Василъ Тасовъ

1

2 Пано Наковъ

1

3
4
5
6

Андо Постоловъ
Моне Стояновъ
Асанъ Мехмедъ
Миялъ Зафировъ

Иванъ Митевъ
Яне Ивановъ
Ефтимъ Гичовъ
Петрушъ Доневъ
Василъ Младеновъ
Мите Лазаровъ
Мите Мацовъ
Стойчо Павлевъ

Село Чишиновци
1 Кузманъ Тренчовъ
2 Петрушъ Андовъ
3 Митко Ивановъ

424

1

8

4

—

—.

—
__
1

—
__
—

I

—

Преди да б ж д е
убитъ взети м у
отъ Джордже 3 0
турски лири.
Убитъ о т ъ сръб
ски стражарь, ка
то му взелъ и 10
турски лири.
Убитъ о т ъ сръб
ски стражарь, ка
то му взелъ и 10
турски лири.
Ч е т и р м а т а сж
смъртно изтезава
ни отъ единъ сръбс к и стражарь, а
на Моне Стояновъ
взелъ и 5 турски
лири.
Убита отъ сръбски
стражарь.
Осмината с ж за
карани отъ сърби
те като арестанти
и отъ тогава из
чезнали безследно.

7 Гена Митева
8
9
10
11
12
13
14
15

о

—

—
__
—

—
_
—

Убити о т ъ сръбска банда.
Изтезаванъ
отъ
Джордже, като му
взелъ и 37 турски
лири.

4 Мано Стоймиловъ
5
6
7
8
9
10
И
12
13

о

о

1

—

Арсо Иосифовъ
Пандура Зафирова
Витора Петрушова
Таска Цекова
Спиро Ивановъ
Яне Стоймиловъ
Яне Иордевъ
Доне Ивановъ
Петрушъ Коцевъ

—
—

—
—

Село Върбица
1 Василъ Илйовъ
2 Ристо Николовъ

—

1
1

3 Ампо Кръстовъ

—

1

—

о

о

о

е

Убитъ отъ сръбски
стражарь.
Ч е т и р м а т а сж
смъртно изтезава
ни отъ сръбски
стражари.

1
1
1
1

Всичко въ Кочанска _____________
околия
.................... 202 111 107

Петимата закара
ни като войници
отъ сърбите и отъ
тогава изчезнали
безследно.

Двамата задигна
ти отъ сърбите ка
то арестанти и из
чезнали безследно.
З а д и г н а т ъ
отъ сърбите като
войникъ и отъ тог а в а изчезналъ
безследно.

—

—

23

РАЗНИ
1. При отстжплението си отъ градъ Кочани презъ 1915 г., сърбите отвлекли
като арестанти, като войници или като работници 122 души ; задигнали
6 вола и 4 бивола ; опожарили 13 кжщи, 6 дюкяна, 2 магазина и 2 хотела ;
ограбили 4 дюкяна и 1 ханъ.
2. Въ
Бъ
Въ
Въ
Въ
Въ
Въ
Въ
Въ
Въ
Въ

село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село

БЛАТЕЦЪ изгорели .
Драгобраща изгорели
ЛЖКИ изгорели
ПЕКЛЯНИ изгорели
ВИНИЦА изгорели
БЕЗИКОВО изгорели
ЛИПЕЦЪ изгорели .
ТЕРАНЦИ изгорели
ПРИПЕЧАНИ изгорели
НЕБОЯНИ изгорели
ПОЛАКИ изгорели .

19
34
80
35
4
15
16
14
1
2
13

кжщи
кжщи
кжщи
кжщи
кжщи
кжщи
кжщи
кжщи
кжща
кжщи
кжщи

3. Освенъ това отъ много села сърбите задигнали почти всичкия едъръ и
дребенъ добитъкъ.
Въ с. СОКОЛАРЦИ сръбския генералъ Цековичъ е взелъ отъ селяните
90 т. лири. Въ с. Чишиновци сжщия сръбски генералъ е взелъ 100
турски лири отъ селяните.
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—

—

1

—

—

—

—

—

1

—

—

—

3 Харалампи
Милади- —
новъ, 35 г.
4 Поликсена
Харалам- —
пиева
5 Никола Шешна, 60 г.
—
6 Попъ Павле, 65 г.
—
7 Иванъ попъ Андоновъ, —
54 г.

—

1

—

—

—

—

1

—

—

—

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—

—

1

—

—

—

—

—

1

—

—

—

1

—

—

—

В
®*
4 о
5 11
в

я

Градъ Кратово
1 Богданъ П. Костовъ,
49 г.
2 Петъръ Коста Шешпа,
52 г.

8 Дим. Ив. п. Андоновъ,
19 г.
9 Попъ Петъръ Мицевъ,
48 г.

10 Али Мустафа, 55 г.

—

—

1

—

—

—

12 Райна Иванова, дъщеря —
на Александра, на 25 г.
13 Иорданъ Ивановъ, 25 г. —
14 Александъръ п. Алек- —
сиевъ

—

1

—

—

—

—
—

1

__
__

__
__

__
__

11 Александра Иванова,
50 г.

1

Бить по заповедь
на началника н а
15.9.1915 г.
Бить отъ самия началникъ на 15. 9.
1915 г.
Бить на 1.2. и на
15.9.1915 г.
Бита на 12.9.1915 г.
Битъ на 8.9.1915 г.
Битъ на 2.1.1915 г.
Битъ н а 12.9.1915
г. в ъ Градоначалството, к а к т о и
всички гореизброе
ни.
Битъ на 14.9.1915
г. на улицата.
Битъ на 1.5.1913 г.
въ общината и ко
мендантството, а
после заточенъ въ
Прищина.
Битъ е отъ майоръ
Виковичъ, задето
въ молитвите н е
споменавалъ името
на сръбския краль.
Б и т ъ в ъ начал
ството отъ Начал
ника и Стоянъ Кесичъ на 25.8.1915 г.
Б и т а в ъ начал
ството* н а 17. 2.
1915 г.
Сжщо като майка
си.
Бити в ъ ЗлЪтово
отъ секретарь-бирника на 25.6.1915г.

* Бита въ помещението на началника, по-точно околийския началникъ.
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О

О

О О О

О

о

15 София попъ Алексие- —
ва, 50 г.

—

—

—

—

16 Георги Ильовъ, 50 г.

—

—

—

—

—

17 Ката Николова, 35 г.

—

—

—

—

—

18 Перса Ананиева, 50 г. —

—

—

—

—

19 Игнатъ Дърневъ, 38 г. —

—

—

—

—

Б и т а в ъ Н ачал
ството о т ъ попъ
Никола Граматика
на 15.9.1915 г.
Битъ на 30.8.1915
г. в ъ с. Бунешъ
отъ Ив. Бабунски.
Б и т а в ъ начал
ството 1915 г.
Бита въ управле
нието.
Битъ въ управле
нието о т ъ самия
началникъ на 5.1.
1915 г. после затворенъ за 6 месе
ци.

20 Симонъ Дърневъ, 54 г. —
21 Иорданъ Нежиловски, —
35 г.
22 Иванъ Топуковъ, 52 г. —

—
—

—
_

—
__

—
_

Като номеръ 19.
Като номеръ 19.

—

_

__

_

23 Любка Георгиева

—

—

_

_

__

24 Викенти Харалампиевъ, —
19 г.
25 Алекса Анастасовъ,
—
45г.
26 Александра Алексова, —
40 г.

—

—

—

—

—

Битъ въ управле
нието.
Бита отъ Стефанъ
Симичъ въ упра
влението.
Битъ о т ъ самия
началникъ.
Битъ на 10.9.1915
г. отъ единъ сръб
ски майоръ.
Бита отъ Радойко
Поповичъ на 16.9.
1915 г. въ домътъ
си.

-—
—

27 Стоимиръ Кировъ, 38 г. —

—

—

—

—

28 Алекса
55 г.

—

—

—

—

—

29 Мехмедъ Махмудъ, 39 г. —

—

—

—

—

30 Амедъ Сали, 65 г.
—
31 Мустафа Еминъ, 45 г. —

—
—

—
—

—
—

—
—

32 Юмеръ Ибраимъ, 52 г. —

—

—

—

—

33 Амедъ Али, 35 г.

—

—

—

—

—

34 Марко Мицовъ, 58 г.

—

—

—

—

—

Миладиновъ,

1

Битъ на 20.12.1914
г. отъ самия на
чалникъ.
Битъ на 29.3 и на
25.5.1915 г. на пжть
за управлението.
Битъ н а 5.3.1914
г. о т ъ секретара
на началника.
Като номеръ 29.
Битъ о т ъ начал
ника на 25.7.1915
г.
Битъ на 20.8.1915
г. о т ъ сръбския
« войвода » Янко.
Битъ отъ писари
те Живота и Сава
на 5.1.1915 г.
Битъ 1913 и 1915 г.
отъ сръбския на
чалникъ.
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о

о

о

о

о

о

35 Тасе Баевъ, 53 г.

— —

1

—

—

—

36 Георги х. Костовъ, 60 г.

—- —

1

—

—

—

37 Коце Г. Хаджикостовъ,
19 г.

—

—

1

—

—

—

38 Мите Ив. Борнаръ, 48г.

—

—

1

—

—

—

39

Юмеръ Юсуфъ, 18 г.

—

—

1

—

-—

—

40

Еминъ Амедъ, 20 г.

—

—

1

—

—

•—

41 Василъ Алексовъ, 18 г.

—- —

1

—

—

—

42 Пане Деспотовъ, 35 г.

—

1

—

—

—

—

_

1

41

—

—

—

Село Туралево
1 Ангелъ Павловъ, 65 г.

2 Григоръ Ангеловъ, 25 г.
3 Миле Ивановъ, 35 г.
4 Трайче Тодоровъ, 35 г.

—
—

1
1
1

—

Битъ отъ кмета на
19.12.1913 г.
Битъ и затварянъ
на 13.12.1915 г. отъ
сръбски стражари.
Битъ на 3.10.1915
г. о т ъ стражари
въ мелницата си,
като му взели и
350 лева и разни
други нЪща.
Битъ въ общината
на 15.1.1914 г.
Битъ отъ сръбския
учитель н а 15.9.
1915 г.
Битъ на 15.3.1915
г. като му взети и
10 турски лири.
Битъ отъ начални
ка предъ фурната
на 12.10.1913 г.
Задигнатъ отъ ед
на банда на 12.1.
1915 г. и изчезналъ безследно ;
с ъ него имало и
други кратовчани.

Битъ въ с. Шлегово на 15.2.1915 г.
отъ кмета на се
лото.
Като номеръ 1.
Двамата бити отъ
С т о й к о на 15.3.
1915 г.

Село Млаки
1 Коле Спасовъ, 40 г.

—

1

—

—

—

—

2 Коле Аневъ, 40 г.

—

—

1

—

-—

—
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о

Битъ отъ « сръб
ския войвода » Пе
ро Нешовъ на 14.
10.1914 г. ; затва
рянъ следъ това и
накрая изчезналъ
безследно.
Битъ на 15.3. 1915
г. о т ъ стражара
Стоянъ Кесичъ.

о

о

О

О

0

3 Иор. Митевъ, 52 г.

4 Тасе Ивановъ, 46 г.

1

—

—

—

7 Миялъ Арсовъ, 20 г.

1

—

—

—

8 Теодосъ Арсовъ, 25 г.
9 Стоя Монева, 45 г.

1

—

—

—

7

—

—

—

5 Магдалива Миялкова,
50 г.
6 Ерина Колева, 50 г.

1

1

о

о

Село Горно Кратово
1 Якимъ Моневъ, 60 г.

Застрелянъ въ домътъ си на 14.9
1915 г. отъ страж ара Кръстичъ.
Битъ в ъ домътъ
с и и в ъ начал
ството на 25.8.1913
г. отъ началника.
Бита въ домътъ си
отъ « войводата »
Кръсто Търговищ
ки на 5.3.1915 г.
Бита въ домътъ си
отъ МушковскитЪ
стражари на 25.3.
1915 г.
Битъ на ливадата
си на 10.6.1195 г.
отъ Кръсто Тър
говищки.
Като номеръ 7.
Бита въ домътъ си
отъ стражари на
30.8.1915 г.

Затворенъ на 1.2.
1915 г.
Затворенъ на 1.2.
1915 г. и битъ изъ

2 Спиро Ефремовъ, 19 г.

П Ж .Т Я .

3 Гюргя Китанова, 22 г.

4 Мария Стоянова, 22 г.

5 Леко Цоковъ, 70 г.

6 Европа Стоянова, 45 г.
7 Постолъ Якимовъ, 19 г.

—

1

—

—

—

Бита въ домътъ си
отъ стражара Чедомиръ н а 14.10.
1915 г.
Бита въ домътъ си
отъ стражара Кръ
сто и секр. -— бир
ника
Владомиръ
на 14.10.1915 г.
Б и т ъ въ селото
отъ Кръсто Тър
говищки н а 8.7.
1915 г.
Бита на 8.7.1915 г.
отъ Кръсто Тър
говищки.
Битъ на 14.9.1915
г. отъ Кръсто Тър
говищки.
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Село Ж елезница
1 Раде Ивановъ

0

О

О

О

О

О

1

—

—

—

—

—

2 Давитко Трайчовъ

—

3 Иованъ Николовъ

—

4 Алекса Антевъ

—

5 Димитри Стаменовъ

—

6 Димитри Цв-Ьтковъ

—

7 Л азаръ Ивановъ

—

8 Доде Стаменковъ
1

—

7

—

—

2 Василъ Арсовъ

—

3 Мите Василковъ
4 София Василкова

—
__

5 Дона Василева

—
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—

—

1

—

Застрелянъ въ домътъ си на 20.12.
1915 г. отъ Кръсто
Търговишки.
Бить на 8.11.1914
г. о т ъ Перо Нешевъ, в ъ домътъ
си.
Бить на 8.11.1914
г. о т ъ Перо Нешевъ, в ъ домътъ
си и въ началство
то.
Бить на 8.11.1914
г. отъ Г р и г о р ъ
Плачковъ въ до
мътъ си и въ на
чалството.
Бить на 8.11.1914
г. о т ъ Перо Нешевъ въ домътъ си
и въ началството.
Бить на улицата
на 8.11.1914 г. отъ
Перо Нешевъ.
Бить въ домътъ си
на 20.12.1914 г. отъ
Кръсто Търговиш
ки.
Като номеръ 7.

—

Село Близаци
1 Алекса Илиевъ

Село Гризилевци
1 Ефремъ Николовъ

о

—

—

Бить въ с. Плавица отъ Янко, помощникъ на Б а
бунски, на 20.7.
1915 г.
Като номеръ 1 ; но
той е мушканъ и
съ ножъ.
Бити на 30.6.1913
г. отъ началника,
въ градъ Кумано
во.
Бита на 15.8.1915
г. въ село ЛЪсново о т ъ кмета на
селото.

Двамата бити въ

о
2 Миялко Димитровъ

3
4
5
6

о

о

—

1

_

_

Село Шлегово
1 Доне Трайчевъ, 60 г.
2 Мара Донева, 50 г.

1
2
3
4
5
6

о

6

—

—
Бити на 1.9.1915 г.
въ ч е р к о в н и я
дворъ о т ъ Янко,
помощникъ на Бабунски.
Бить на 17.7.1913
г. о т ъ стражара
Илия.
Бить въ с. Плавица на 20.7.1915 г.
отъ Кръсто Търговишки.

—

1

—

1

—

—

1
_
г

—
__
_

—
__
__

—
__
__

—
_

—
__

—
—
_

—
1
—
—
—
—

1
1
1

7 Доде Атанасовъ
8 Петко Атанасовъ

—
—

1

—
—

—
__

—
__

9 Савета Алексова

—

1

—

—

—

10 Агиня Ефремова

—

1

—

—

—

—

—

_

_

1

1

—

1

—

о
селото на 20.4.1915
г. отъ Я н к о , помощникъ н а Бабунски.
Четирмата сж би
ти на 20.7.1915 г.
отъ Иванъ Бабунски.

1
1

4 Зафиръ Досевъ, 50 г. —

Село Приковци
Ане Атанасовъ
Тоне Мързановъ
Миялъ Кимовъ
Давитко Максимовъ
Пано Костадиновъ
Павле Мързановъ

о

1
1
1
1

Иванче Петковъ
Ангелина Панова
Иованъ Арсовъ
Дано Иовановъ

3 Спиро Миялковъ, 40 г.

о

Бить отъ Янко, помощникъ н а Бабунски, на 3.4.1915
г. въ Арсовата кжща, а номеръ 2 е
убитъ т а м ъ . На
сжщата дата и въ
сжщата кжща сж
бити и номера 3,
4,5 и 6.
Двамата сж бити
на 30.4.1915 г. въ
Арсовата кжща.
Бита всрЪдъ село
то на 27.7. 1915 г.
отъ Иванъ Бабунски.
Бита всредъ село
то на 20.7.1915 г.
отъ Бабунски.

Село Филиповци
1

Димчо Смиловъ, 60 г.

Убитъ на 29.4.1915
г. отъ Янко, по
мощникъ н а Б а
бунски.
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о

о

о

о е

о

2 Стоянъ Арсовъ, 20 г.

—

—

1

— —

—

3 Гичо Трайковъ, 60 г.

—

—

1

— —

—

4
5
6
7
8
9

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
-—

—

—

1

—- —

—

—

—

1

— —

—

12 Зафиръ Богатиновъ, 43
год.

—-

—

1

— —

—

13 Бити селяни

—

—

15

— —

—

1

—

26

—

—

—

Село Живолево
1 Андо Лазовъ, 50 г.

—

—

1

—

-

-

2 Трифонъ Постоловъ
3 Петре Постоловъ
4 Постолъ Мицовъ

----

-------

1
1
1

—
_
_

—
_
_

—
_
_

—

—

4

Село Нежилово
1 Нако Симеоновъ

—

—

1

2 Райна Василева
3 Христо Алексовъ

—
—

—
—

1
1

Тасе Иованчевъ, 60 г.
Стойчо Атанасовъ, 40 г.
Мануилъ Арсовъ, 30 г.
Илия Тасевъ, 30 г.
Дине Иованчевъ, 55 г.
Ангелъ Димитровъ, 58
год.
10 Спиридонъ Стояновъ,
70 год.
11 Иванъ Спиридоновъ, 55
год.

—
—

—
-—

—
—

— —
3 — — —
Всичко въ Кратовска ___________________________
околия ......................... 4
2 123 — — —
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О
Битъ на 29.4.1915
г. отъ Янко, като
е билъ на нивата
си.
Битъ на 29.41915
г. о т ъ Янко, п о
пжтя.
Седмината сж бити
в ъ управлението
отъ стражарите въ
Кратово на 10 май
1915 г.

Битъ на 20.3.1915
г. о т ъ стражара
Тодоръ въ упра
влението.
Битъ отъ Перо He
in о в ъ на 20.3.
1915 г.
ТЪзи петнадесеть
души селяни с ж
бити на 26.7.1915
г. отъ Ангелко, помощникъ н а Б а 
бунски.

Битъ о т ъ начал
ника на 4.4.1915 г.
Тримата бити на
20 . 8 .1915 г. в ъ
управлението.

Битъ на 4.4.1915 г.
въ селото отъ нач а л н и к а и отъ
Янко.
Двамата сж бити
на 20.8.1915 г. въ
управлението отъ
Янко, помощникъ
на Бабунски.

РАЗНИ
Общо отъ Кратовско сж. арестувани отъ сърбите 1,075 души.
Много селски кжщи сж били ограбени отъ сърбите.
Въ с. Емирица е изнасилена жената на селянина Боянъ.

IX.

КРИВО-ПАЛАНЕЧКА ОКОЛИЯ

в
Ю
■3 Я^
>

S
0
&
ою
К
Градъ Крива-Паланка
1 Стефанъ Гоговъ

1

4) £

3*

“

О
—К

Ч
Со
СО

—

—

—

—

—

Убитъ и му задиг
нати 3 0 0 златни
наполеона.

—

—

1

—

—

—

1
1

—
_

—
__

—
__

—
__

—
__

Заплашванъ
с ъ
смърть отъ сърби
т е ; взети му 25
златни наполеона;
накрая за да се
спаси, избегалъ въ
България.
Тримата сж избити отъ сърбите.

1

_

3

—

1
Село Кръкля
1 Георги Ширински

2 Д еянъ Пешевъ
3 Якимъ Ивановъ
4 Стоянъ Митевъ

Село Конопница
1 Якимъ Беляковъ

Село Псача
1 Трайко Павловъ
2
3
4
5

Теодосъ Трайковъ
Иосифъ Давидковъ
Янко Ивановъ
Кирилъ Якимовъ

_

_

1

_

_

_

_

— —
1
— —
_______________________

—

—

1

—
—
—

—
—
—

_

_

1
1
1
1

—

5

_

—

Арестуванъ
сърбите.

отъ

Арестуванъ о т ъ
сърбите.
Четирмата сж аре
стувани, жестоко
бити и пратени въ
затвора в ъ Ско
пйе, понеже не ис
кали д а признаятъ, че сж «сър
би ».
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Село Муждивякъ
1 Анчо Павловъ
2 Якимъ Трайчевъ
Село Петралица
1 Апостолъ Бакалски

Село Длъбочица
1 Иосифъ Спасовъ

Село Бащево
1 Петре Атанасовъ

1
2
3
4
5
6

Село Подържиконь
Стефанъ Меджиръ
Митю Стояновъ
Митю Якимовъ
Станойко Стефановъ
Доде Якимовъ
Николай Спасевъ

о

о

о

о

о

о

1
1

—
_

—
_

—
__

—
__

—
__

Двамата сж избити отъ сърбите.

2

_

1

—

—

Убитъ отъ сърби
те.

1

_

1

—

1

_

1

-—

—

—

—

—

1
1

—
__
_

—
__
__

—
__
_

—
__
__

—
__
__

1

—

_

—
_

—
_

—
_

_

_

—
_

—
_

_

—
_

—

1

1
1

15

—

—

Убитъ отъ сърби

те.

_

_________________________
1
_
_
_
_
_

6

Всичко въ Криво-Паланечка околия . . ,

_

о

—

—

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_

_

_

_

Убитъ отъ сърби-

те.

Шестимата селяни сж избити отъ
сърбите, само за
това, че сж българи.

—

РАЗНИ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Четири месеци следъ идването на сърбите въ града и околията всички
жители бивать подложени на тероръ — започнала акция за посърбяване
подъ ржководството на майоръ Вуловичъ.
Всички български училища и черкви сж затворени или заграбени отъ
сърбите ; а учителите и свещениците подложени на тероръ да се « признаятъ » за сърби, поради което мнозина били принудени да избегать въ
България.
Н а 11 априлъ 1913 г. била оскубана брадата на свещеникъ Владимиръ
Поповъ.
Много видни граждани и селяни били принудени отъ терора да търсятъ
спасение въ бегство къмъ България.
700 семейства на забегнали къмъ България граждани и селяни били
задържани въ затворъ въ Крива Паланка.
Освенъ изброените по-горе поименно, много още селяни били избити.
Отъ града при започване на втората балканска война 56 души граждани
сж пратени на заточение въ Прешово.
Отъ околията презъ юний 1913 г. (при започване на втората балканска
война) сж пратени на заточение въ Прешово 200 души селяни.

Шесть души градски свещеници, училищния инспекторъ и петима учи
тели отъ града вследствие на терора се видели принудени да избегать
въ България.

9.

*
X.

КРУШОВСКА ОКОЛИЯ
мК

2»

За
* S

S>s
«фоа
АО
О

1

0
Градъ Крушово
1 К. Георгиевъ
2 Семействата на :
Велко Стефановъ
К. Георгиевъ и
Христо Тахчиевъ

3 Кръсто Житошановъ
4 Стерйо Велевъ
5 Съпругата на Ст. Ве
левъ
6 Иванъ Таневъ
7 Стоянъ Иосифовъ
8 Донка Иванова
9 Бити граждани
10 Атанасъ Януловъ
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Свещ. Наумъ Мешковъ
Михаилъ Станоевъ,
учитель
Ташко п. Христовъ,
учитель
Стерйо Блажевъ, учи
тель
Димитъръ Атанасовъ,
учитель
Павле Пантовъ, 75 г.
Георги Каревъ (братъ
на Никола Каревъ)
Арестувани граждани
Димитъръ Кръстевъ
Иванъ Котевъ

0

и

£1

0

0

х
х
х
1
1
1
1
1
1

к м

и

is I is
P s И

и

3

в

м

и«

0

0

$

I
I
о
Арестуванъ
Т р и т е семейства
сж били подложе
ни на побой още
въ първите д н и
отъ идването на
сърбите.
Освенъ изброени
те, много още сж
били бити още съ
идването на сърбските войски в ъ
града.

X

1
1
1

Убитъ още съ ид
ването на сърби
те въ града.
Освенъ изброени
те граждани, мно
го още сж били
арестувани
отъ
сърбите.

1
1
1
1

X
1

Битъ отъ сърбите.
Убитъ и главата
м у хвърлена в ъ
килията, въ която
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о

е

о

о

о

о

о
сж били затворе
ни много селяни,
за да ги плашатъ.

Село Острилци
1 Стоянъ Велевъ

Село Журче
1 Христо Талевъ

2

—

15

—

—

—

1

—

—

—

—

—

У б и т ъ още въ
първите дни следъ
пристигането н а
сърбите.

1

_

1

—

—

Починалъ отъ на
несения му побой
още в ъ първите

_

_

—

_

—

_

—

ДНИ.

1

_

_

Село Растовица
1 Андрея Богоевъ

1

—

—

—

—

—

2
3
4
5

■
—
—
—

—
—
—

1
1
1
х

—
—
—

—
—
—

—
_
_

1

—

3

—

—

—

1

_

—
-—
_

—
—
_

Кръсто Златановъ
Стефанъ Андреевъ
Петъръ Георгиевъ
Арестувани и интернирани

Село Кочище
1 Златанъ Найденовъ
2 Андрей Христовъ
3 Никола Найденовъ
4 Арестувани и интернирани

1

Село Горно Дивяци
1 Стойко Блажевъ
2
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Иванъ Найдовъ
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У б и т ъ още въ
първите дни следъ
идването на сър
бите.
Освенъ споменатите поименно трима сел™ > много
още сж били интерНирани въ Битоля.

Убитъ още въ пър
вите дни отъ сър
бите.
Споменатите двама поименно, както и много още сж
интернирани в ъ
Битоля.

Убитъ още въ пър
вите дни отъ сър
бите.
Останалъ и н в алидъ, вследствие
нанесения му жестокъ побой.

о

о

Село Кривогащани
1 Петъръ Мирчевъ, учи
тель
2 Свещ. Иорданъ п. Ни
коловъ
3 Георги Стойчевъ

—

о

о

1

—

1

—

1

—

3

—

о

о

о
Битъ и интерниранъ.
Битъ и интерниранъ.
Битъ и интерниранъ.

—

Село Пуста РЪка
1 Свещ. Никола Георги
евъ

Убитъ отъ сърби
те.

Всичко въ
Крушовска околия

25

—

РАЗНИ
1.
2.
3.

Още съ идването си сърбите затварятъ всички училища ; изгарятъ всич
ки книги изъ библиотеките ; въ некой села, като напр. с. СВ. МИТРАНИ
изгорени били и училищните свидетелства на учениците.
Учителите и свещениците сж. подложени на страхотенъ тормозъ ; много
отъ техъ сж бити, други интернирани, трети изгонени или принудени да
избегать къмъ България.
Освенъ споменатите по-горе поименно пострадали граждани и селяни
много още сж били арестувани и подлагани на жестоки изтезания и бой ;
а големъ брой сж били и убитите.

**
*

А рестуван и
- и зте за в а н и

И зн аси л ен и
ж ени

О грабени

О пож арени
кж щ и

З аб ел еж ка

2
3
4
5
6

Б езсл ед н о
и зч езн ал и

1

Градъ Куманово
Иорданъ Иовчевъ, търговецъ
Манаси Кършутски
Петрушъ Андоновъ
Теодосъ Димовъ
Петко Карамфиловъ
Теодосъ М. Кралевъ

Убити

КУМАНОВСКА ОКОЛИЯ

П ореденъ
брой

XI.
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Задигнатъ и и зчезналъ безследно.
Скоро следъ и д ването на сърбите
изброените 5 души сж били арестувани и осждени
по на 1 месецъ за-
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о

7
8
9
10
11

Коце Перковъ
Ст. Стояковъ
Тодоръ Сопотски
Стоянъ Дъртковъ
Сибинъ Димитровъ

12 Стоянъ Вожиновъ
Пръчковъ
13 Иванъ Спасовъ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Трайко Анчевъ
Доне Градишки
Кирилъ Маневъ
Туше Секираровъ
Ефремъ Тасевъ
Андрей Лазаровъ
Петрушъ Доневъ
Наце Карамфиловъ,
Спиро Карамфиловъ,
братъ на Наце
Тодоръ Барбутовъ
Александъръ Т. Барбутовъ
Анто Илиевъ
Петре Мадевъ
Василъ Доневъ
Михаилъ М. Славовъ
Зафиръ Трайковъ
Пано Гостилничаря
Тодоръ Петковъ
Ю ляна Заркова
Доца Карабска
Павуна Якимова
Иванка Кръстева
Стоя Гюридоска
Гюргя Таскова
Троянка Велинова
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О
творъ защото имъ
намерили е д и н ъ
софийски вестникъ
« Дневникъ », макаръ по това вре
ме България и
Сърбия да б е х а
съюзници.
Н а изброените 5
души е правенъ
обискъ п р е з ъ
мартъ 1913 г., при
което с ж арестув а н и, и осждени
п о н а 2 месеци,
безъ причина.
Двамата с ж ж е 
стоко изтезавани
п р е з ъ пролетьта
на 1913 г. ; първиятъ починалъ отъ
изтезанията
(следъ 7 месеци).
Изброените п о и 
менно 2 5 д у ш и
българи п л ю с ъ
други още много
в и д н и граждани
сж били изгонени
въ България презъ
май 1913 г.

Село
Младо Нагоричани
1 Тасо Четирски

о

о

о

о

о

о

1

—

—

—

—

—

Убитъ въ хана си.

—

Презъ л-Ьтото на
1915 г. е повиканъ
въ
околийското
управление и отъ
тогава безследно
изчезналъ.

Село Облавци
1 Лазаръ Митковъ

Село Павлешенци
1 Цане Димковъ

о

Арестуванъ и отъ
тогава безследно
изчезналъ.
ОбЪсенъ отъ аген
ти на « Черна ржк а » въ собствена
та му казаница.

2 Ицо

1

—

1

—

—

—

1

—

—

—

1

—

1

Село Живинйе
1 Тево Псалтировъ

Село Кокошинйе
1 Саздо Галевъ
2 Семейството на Арсени
Николовъ

Село Малино
1 Стоянче п. Манасиевъ
2 Стойле

Задигнатъ и и з 
чезналъ безследно.
Следъ като самия
Арсени билъ при
нуденъ отъ терора
да забЪгне въ Б ъл
гария, семейство
то му било дигна
то въ Куманово.

1
1

—

2

Задигнатъ и и з чезналъ безследно.

И двамата сж взе
ти отъ сръбски по
лицаи и отъ тога
ва изчезнали без
следно.

—

—
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Село Винци
1 Доне

Всичко въ Кумановска ___
околия ........................... 4

36

е
Повиканъ въ око
лийското управле
ние ; тамъ изтезав а н ъ жестоко,
ч р е з ъ стягане,
разпжване и найс е т н е хвърленъ
отъ балкона.

РАЗНИ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Веднага съ идването си сърбите назначаватъ за околийски управитель
Ранко Трифуновичъ (сърбинъ), който подложилъ цялото население на
страхотенъ тероръ.
Всички български училища и църкви сж затворени или заграбени. Откриватъ се веднага курсове отъ сърбите, на които насилватъ да присжтствуватъ всички български учители. Но учителите отказали и затова
били изгонени въ България. Ведно съ учителите били изгонени и све
щениците, и много видни граждани (имената на некой отъ които сж
дадени по-горе). Това става презъ м. май 1913 г.
Презъ мартъ 1913 г. изъ града започватъ обиски и арести въ разни
градски фамилии — некой имена сж дадени по-горе.
Отъ града сж арестувани надъ 60 души граждани.
Презъ пролетьта на 1913 г. сж задържани въ арестъ 130 души селяни
отъ разни села, между които и много учители и свещеници.
Много граждани и селяни сж принудени отъ терора да търсятъ спасение
въ бегство къмъ България.
Семействата на избегалите къмъ България селяни сж насилствено от
веждани въ Куманово, кждето били държани при крайно мизерни условия.
Миланъ Арсовъ Пурчевъ отъ с. ЖИВИНИЕ е повиканъ въ общинското
управление, за да издаде по-видните българи ; даденъ му за това 24 часа
срокъ. Не намирайки другъ изходъ, следъ 24 часа той вземалъ единъ
револверъ и отишелъ при началника Тодоръ Войвода. Последниятъ от
ново го запитва дали ще каже имената. Миланъ отговорилъ, че не знае
никакви имена. Тогава началника нарежда на двамата присжтствуващи
стражари да го съблекатъ и изтезаватъ. Но въ това време, Миланъ
Пурчевъ, за да избегне изтезанията, изважда револвера, убива начал
ника и двамата стражари и съ последния куршумъ се самозастрелва.
Дотърчали и други стражари, които измушкали съ щиковете си окървавения трупъ на Милана.

XII.

М АЛЕШ ЕВСКА ОКОЛИЯ
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24
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Градъ Берово
Павле Дудуковъ
Никола Ив. Финдаковъ
Георги Ив. Пръдльовъ
Гаврилъ Пецовъ
Аце Гердовъ
Никола М. Миличинъ
Янчо Г. Ковчегаровъ
Илчо А. Ковчегаровъ
Аце Бетинъ Тренчовъ
х. Никола Тренчовъ
Иорданка п. Ив. Тренова
Ефремъ Чиплаковъ
Иванъ А. Цоцовъ
Никола К. Мановъ
Ефтимъ П. Ценовъ
Атанасъ Ивановъ
Григоръ Ив. Кирачевъ
Софа Ив. Петрова
Султана Янтинска
Ефтимъ х. Никовъ
Ал. Г. Скендеровъ
Георги К. Двояцовъ
Гаврилъ Гърковъ
Яна Ив. Телеграфичиева
Мехмедъ Ходжа
Иванъ Църцевъ
Елена Ив. Ковчегарова
Едъръ добитъкъ (волове)
Едъръ добитъкъ (коне)
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30 Дребенъ добитъкъ (ов- —
ци)
31 Дребенъ добитъкъ (ко- —
зи)
32 Изгорена една шгЬвня —
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Задигнати сж отъ
сърбите.
Задигнати
отъ
сърбите.
241 овци задигна
ти отъ сърбите.
62 кози сж задиг
нати отъ сърбите.
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6
7
8
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Село Ратово
Иванъ Странджата
Лесо Ивановъ
Иванъ Матеничаровъ
Ефремъ Чавд. Папалиевъ
Ефтимъ Пишовъ
Коте Киряновъ
Ефтимъ Връндевъ
Алекси Чеперковъ
Ефтимъ Траяновъ
Ефтимъ Шонтевъ
Атанасъ Андовъ
Ангелина Ременска
Пецо Мичовъ
Иванъ Ковачовъ
Панте Ат. Андовъ
Дено Ременовъ
Лесо Връндевъ
Изгорени жилища

—

19

Изгорени плавни

_
_

_
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Смъртно изтезаван и с ж селяните
отъ 7 до 12 вклю
чително.

—
—
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—
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—
—
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—
—
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Петимата селяни
(отъ номеръ 13 до
17 включ.) сж от
влечени отъ сърбитЬ безследно.
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3

20 Едъръ добитъкъ (го —
веда)
21 Едъръ добитъкъ (ко
_
не)

—

_

—

10

—

10 кжщи сж изго
рени.
3 плевни сжщо из
горени.

_

_

_

24
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3
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13
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Село Смоймирово
Павле Хаджийски
Петре Г. Кушевъ
Султана Трошанска
Коле Мушкаровъ
Гаврилъ Янакиевъ
Глигоръ Миразчиевъ
Ефремъ Щ ърбевъ
Илия Цветковъ
Ефтимъ Андоновъ
Спасе Костадиновъ
Атанасъ Георгиевъ
Гоге Иовевъ
Атанасъ Иовевъ
Гоге Хаджийски
Григоръ Предаръ
Коле Джамбазовъ
Коте Марковъ

1

_
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—
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1
1

Отъ номеръ 7 до
21 включ. сж жестоко изтезавани
отъ сърбите следъ
идването имъ.

о

о

о

е

о

о

—

—

—

77

—

—

—

—

344

—

_
_

—
_

—
_

—
_

—
—

10
10

СърбитЬ сж загра
били отъ селото 77
говеда.
СърбитЬ с ж з а 
грабили отъ селянитЬ 344 овци и
кози.
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15
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—

20

—

8
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18
19
20
21
22

Андонъ Мушкаровъ
Иванъ Мицовъ
Вено Наковъ
Мите Терзиевъ
Едъръ добитъкъ (го _
веда)
_
23 Дребенъ добитъкъ

24 Опожарени кжщи
25 Опожарени плЪвни

Село Робово
1 Петъръ Малиновъ
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Димитъръ Г. Стойовъ
Теодосъ А. Пранговъ
Ефтимъ Г. Ярамазовъ
Андонъ п. Димитровъ
Христо Ангеловъ
Атанасъ Точевъ
Георги С. Зафирковъ
Димитъръ Г. Ачевъ
Димитъръ И. Крамаровъ
11 Георги Д. Сивевъ
12 Костадинъ Ярамазовъ
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11

Село Мачево
Свещеникъ Еф.Стойковъ
Георги Стойковъ
Атанасъ Ташовъ
Данаилъ Атанасовъ
Василъ Гуровъ
Григоръ Василевъ
Арсо Д. ЖелЪзаровъ
Гаврилъ Лацевъ
Стоилъ Гешинъ
Иванъ Голчовъ
Панто Петковъ

—

1

—

_

—

—

_

_

—

_

Изгорени с ж м у
2 кжщи и 6 плЪвни.
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о
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Село Русиново
Мирко Въчковъ
Косто Кожарь
Серафимъ Въчковъ
Никола Кокаляновъ
Коста Буровъ
Лесо Тренчовъ
Лесо Н. Кьосевъ
Панте И. Милошевъ
Елена Л. Габерова
Панте Кокаляновъ
Петре Костевъ
Свещеникъ Георги
Илиевъ

о

о

о

1
1
1

1

13 Свещ. Атанасъ Костадиновъ
14 Игнатъ Кьосевъ
15 Григоръ Кьосевъ
16 Димчо Гащеровъ
17 Стоянъ Кокаляновъ
18 Нако Стоименовъ
19 Петъръ Велиновъ
20 Василъ Ш ушевъ
21 Янаки Пишовъ
22 Лесо Баджовъ
23 Давидко Чукаревъ
24 Панте п. Атанасовъ
25 Магда Милошовска
26 Иордана Галабовска
27 София Кокалянска
28 Богдана Кратевска
29 Паца Калпачка
30 Ниса Калпачка
31 Иванъ Алагьозовъ
32 Нако Манчовъ
33 Едъръ добитъкъ (го
веда)
34

о

о

ИзброенигЬ 23 се
ляни (отъ номеръ
10 до 32 вкл.) сж
смъртно изтезава
ни о т ъ сърбигЬ
с л е д ъ идването
имъ.
—

12
20

Едъръ добитъкъ (коне)

о

Отъ селото сж за
дигнати 20 коня и
12 говеда.

23
Село Митрашинци
1 Свещ. Петъръ п. Георгиевъ

444

1

Отъ номеръ 1 до
8 включ. сж изби
ти отъ сърбитЬ.

о
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Георги Кръстевъ
Иванъ Пуздерковъ
Ефтимъ Любеновъ
Траянъ Цонкиновъ
Ефтимъ Проденовъ
Илия Преметаровъ
Серафимъ Марковъ
Илия Бекяровъ
Георги Бекяровъ
Иванъ Чеперковъ

12
13
14
15

Иванъ Чипевъ
Петъръ Янковъ
Арсо Петровъ
Свещ. Атанасъ п. Пе
тровъ
Иванъ Ковачевъ
Иванъ Милевъ
Григоръ Лажовъ
Василъ Стойчовъ
Георги Цоковъ
Цоне Лакашовъ
Илия Девичинъ
Сако Девичинъ

16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

о

о

о

о

—
__
__

8
Село Будинарци
Ефтимъ Кантуровъ
Григоръ Ив. Гриовъ
Павле Гавриловъ
Атанасъ Ингилизовъ
Стоица Тренчова
Григоръ Вагелинъ
Иванъ Миховъ
Гаврилъ Пармаковъ
Андонъ Г. Цуревъ
Иванъ Арабаджиевъ
Георги Стефановъ
Георги Трайковъ
Григоръ Кърджовъ
Андонъ Пурсовъ
Гаврилъ Д. Пенчовъ
Ефтимъ Козовски
Мите Колевчевъ
Христо Колевчевъ

о

—

15

—

—

о

Селяните отъ ном е р ъ 9 д о 23
включително
сж
смъртно изтезаван и о т ъ сърбит^
с л е д ъ идването
имъ.

—

—
__
_

Изброените 13 селяни (отъ номеръ
12 до 24 вкл.) сж
смъртно изтезавани отъ сърбите.
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о

О

О

О

0

О

—
—
—
—
—
—
-—

—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
14

—
—
—
—
—
—
—

26 Едъръ добитъкъ (коне) — -—
27 Дребенъ добитъкъ (ов- — —
ци и кози)
7 4

—
—

—
—

55
350

—
-—

—

—

19
20
21
22
23
24
25

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Велко Шоновъ
Ангелъ Ризиновъ
Атанасъ Козовъ
Алекси Козовски
Траянъ Пецовъ
Иванъ Пеновъ
Едъръ добитъкъ (говеда)

Село Владимирово
Димитъръ Г. Новосел1
ски
Георги К. Богдановъ
1
Иванъ Т. Чучевъ
1
Георги Т. Разпашковъ
1
Михаилъ А. Кържевъ
1
Иванъ П. Ужевъ
1
Михаилъ JI. Шушеновъ
1
Иванъ Ил. Дзърлевъ
1
Гаврилъ Никовъ
1
Алекси Соколовъ
1
Свещ. Иванъ Мицовъ
1
Свещ. Иванъ Георгиевъ 1
Л азаръ Т. Бакаловъ
1
Наце П. Деспотовъ
1
Димитъръ К. Кърла1
новъ
1
Димитъръ Кушовъ
1
Иванъ А. Стамболиевь
1
Никола Ерининъ
—
Бити селяни

13

—

—

—

—

—

—

—
—
■
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
х

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

о

Говедата, конете,
овците и козигЬ
задигнати
отъ
сърбите (14 гове
да, 55 коня и 350
овци и кози).

Н а 26 марть 1915
г. въ околностьта
на селото присти
га сръбска войска.
Н а другия день се
лото е обкржжено
и всичкото М Ж .Ж ко население зало
вено. Три дни не
сж пускали никой
да напуска село
то ; добитъкътъ е
останалъ б е з ъ
храна и вода. За
почнали масови и
жестоки изтез а ния: р ж ц е т е и
краката на жерт
вите б и л и вързвани заедно, следъ
това съ едно дър
во стегани ; така
н а некой пукали
коремите, а всички
изпитвали ужасни
мжки ; това мжчен и е продължило
до 31 мартъ. Отъ
изтезанията почи
нали
изброените
селяни ( о т ъ н о 
меръ 11 до 17 вкл.).
На с в е щ е н и к ъ
Иванъ Мицовъ се
пръснало
едното
о к о презъ време
н а
изтезанията.
Часть отъ остана-

о

е

о

о

е

о

о
лите живи сж. бил и освободени, а
другите закарани
в ъ Берово, д е т о
лежали една сед
мица въ затвора.
Никола Ерининъ
билъ отвлеченъ и
убитъ изъ пжтя.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Атанасъ Фичоровъ
Георги М. Токовъ
Алекси Ив. Галабовъ
Доне Д. Кушовъ
Пегьръ Т. Мазгановъ
Никола Д. Деведишлиевъ
Никола М. Вериговъ
Ефтимъ Т. Мазгановъ
Атанасъ Пелсовъ
Иванъ Г. Вельовъ
Иванъ Г. Бошнаковъ
Траянъ С. Бошнаковъ
Георги Ив. Царовъ
Атанасъ Шуперлиевъ
Иванъ Бъсковъ
Атанасъ М. Бошнаковъ
Атанасъ Тр. Бошнаковъ
Димитъръ Кърлековъ
Иванъ Г. Хаджиевъ
Ефтимъ Ив. Щърбевъ
Димитъръ Хр. Кацаровъ
Никола М. Таковъ
Доне М. Таковъ
Димитъръ Новоселовъ
Георги Ил. Догазановъ
Димитъръ Н. Иговъ
Атанасъ Чоневъ
Иванъ А. Пашовъ
Наце Петковъ
Георги Паговъ
Никола Тренчовъ
Михаилъ Карадиновъ
Коце п. Петровъ
Иванъ Г. Марковъ
Василъ Д. Дачевъ
Ацо Г. Соколовъ
Цоце Липевъ
Никола Л. Щумановъ
Илия Ив. Мирчовъ

Убитъ при отстж
плението отъ сър
бите 1915 г.
1

—

—

—

—

—

—

—__ —

—

__

__

Изброените селя
ни (отъ номеръ 25
до номеръ 76вкл.)
сж смъртно изтезавани отъ сърбите, а повечето държани и въ з а т 
воръ.
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о
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

Иванъ А. Славевъ
Ефтимъ А. Ядровъ
Никола Пепелниковъ
Иванъ Пепелниковъ
Иванъ Хр. Кацаровъ
Николаки Кацаровъ
Анде Ат. Финчаровъ
Василъ Д. Чаминовъ
Ефтимъ Ив. Тренчовъ
Серафимъ Арабаджиевъ
Григоръ П. Кърфиовъ
Иванъ Н. Таковъ
Георги Хр. Богдановъ
Атанасъ Лазаровъ
Христо Младеновъ
Ефа Самарджиевъ
Попадия Стоянка
Ангелъ Г. Царовъ
Василъ А. Бошнаковъ
Иванъ Г. Брашнаровъ
Василъ Г. Мешинкинъ
Маноилъ Н. Кръстевъ
Пано К. Богдановъ
Панте Т. Кърфиовъ
Пано Ивановъ
Иванъ А. Хаджиевъ
Василъ Ангеловъ
Маноилъ Г. Галабовъ
Григоръ Чавдаровъ
Костадинъ Атанасовъ
Откраднати говеда
Откраднати коне
Откраднати овци и козе

1
2

3
4
5
6
7
8
9

о

о

е

о

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

о

Отвлечени о т ъ
сърбите безследно
лицата отъ номеръ
77 до номеръ 8 8
включително.

—
■
—
—
—
—
—
—
23

Градъ Пехчево
Гаврилъ Г. Ингилизовъ
Иванъ Кьосевъ
Никола А. Когомджиевъ
Георги Кьосевъ
Григоръ А. Горовъ
Димитъръ Цаковъ
Атанасъ Михайловъ
Ефтимъ Г. Ингилизовъ
Данаилъ Ил. Секуловъ

о

12

62
35
85

—
—
—

—
__
__

—
_
_

52

—
_
_

—
_
_

*
1

—

Седмината гражд а н и сж избити
отъ сърбите (отъ
номеръ 1 до 7 вкл.)

Изброените граждани (отъ номеръ

о

о

о

о

о

—
__

—
__

—
__

8 до н о м е р ъ 19
вкл.) сж. смъртно
бити отъ сърбитЬ.

—■ —
__ __
__ __

—
__
__

—
__
__

—

—

—

—

Петимата — отъ
номеръ 20 до 24
вкл. — сж отвлечени безследно отъ
сърбит-Ь.

_

_

_

_

2

5

12

—

—

2

_

_

_

10 Иванъ Начевъ
11 Серафимъ Яневъ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Христо Кацаревъ
Хусеинъ Мулаалийски
Анастасъ Митринъ
Сотиръ Гугушовъ
Реджепъ Барутчиски
Атанасъ Ангеловъ
Гаврилъ Каркутовъ
Маца Д. Китанова
Кирилъ Андовъ
Георги Ив. Котевъ
Тасе Ангеловъ
Димитъръ Илиевъ
Алекси Цековъ
_
Опожарени жилища
Заграбени говеда
Заграбени коне
7

Село Чифлико
1 Мито Ефтимовъ
2 Станко Николовъ
3 Достана Георгиева
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

—__ Двамата с е л я н и
__
(номера 2 и 3) сж
смъртно изтезава
ни.
—
Отъ номеръ 4 до
__
номеръ 13 сж без__
следно отвлечени
отъ сърбитЪ.

1

1
2
3
4
5

_

Стоянъ Ланговъ
Иванъ Ланговъ
Иванъ Дунавски
Мирко Георгиевъ
Ефтимъ Наковъ
Гаврилъ Наковъ
Мите Мишевъ
Георги Ангеловъ
Ефтимъ Атанасовъ
Димитъръ Атанасовъ
Задигнати говеда
Задигнати коне

Село Умлена
Ангелъ И. Пешнаковъ
Мустафа Сейтовъ
Баба Карамфила
Вангя В. Пешнакова
Иордана Митова

о

о

1
1
—
—
__

10
_
_

—
—
__

2
_
_

_
_

1
1
2

8

—

_
_

—
—
__

—

_
_

—
__
__

—
__
__

Отъ номеръ 3 до
номеръ 11 вкл. сж
смъртно бити отъ
сърбитЬ ; на но-
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О
6
7
8
9
10
11

Катерина Василева
Василъ Пешнаковъ
Василъ Наковъ
Василъ Траяновъ
Коте Георгиевъ
Василъ Ивановъ

1
2
3
4
5
6
7
8

Село Цръвникъ
Мехмедъ Али
Мустафа Мехмедъ
Алия Яшаръ
Ш абанъ Ибраимъ
Никола Атанасовъ
Мехмедъ Реджепъ
Адилъ Коваца
Мустафа Али

1
2
3
4
5
6
7
8

Село Негрево
Иванъ Китановъ
Иванъ Хр. Рендевъ
Иванъ Ст. Рунтевъ
Димитъръ Доцинъ
Георги Ивановъ
Иванъ Яневъ
Руса Андреева
Мария Ив. Мицова

О

О

О

0

о

о

—____— меръ 11 сж задиг__
нали и два коня.

1 _
1 _
1 _
1 _
— —
_____
______

4

38

_
_
_
_

1
1

^

—

1 _
1 _
1 _
1 _
— —
— —
______

Всичко въ Малешев- 124
ска о к о л и я ..................

_
_
_
_

4
_
_
_
_

_
_
_
_

—
__
__

—
__
__

—
__
__

—

—

—

_
_
_
_

1

_
_
_
_

_
_
_
_

_
_
_
_

2

—
__
__

—
__
__

4

—

—

155

—

_

1

Отъ номеръ 5 до
8 вкл. сж смъртно
изтезавани о т ъ
сърбите.

—
__
__

Отъ номеръ 5 до
8 вкл. сж смъртно
изтезавани о т ъ
сърбите.
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РАЗНИ
1.

2.
3.
4.

450

Веднага следъ идването си, сърбите почватъ масово изтезаване на насе
лението. Много селяни и граждани сж арестувани и подложени на неби
вали изтезания. По-горе сж дадени имената на частъ отъ изтезаваните,
убитите и безследно изчезналите.
Много видни граждани и селяни сж принудени отъ терора да забегнатъ
къмъ България, за да се спасятъ. Но семействата имъ сж били подложе
ни на жестоки изтезания, преследвания, интернирвания.
Въ околията сърбите организиратъ специална банда, чиято задача е да
тормози още повече населението. Ж ертва на тази банда става и Димитъръ
Георгиевъ.
Презъ месецъ мартъ 1915 год. всички села били блокирани отъ сръбска
войска и всичкото мжжко население отъ 15 до 80 годишна възрасть било
събрано и затворено по два дни въ общинските управления, кждето
сж държани безъ хлебъ и вода. Всички сж били изтезавани. Следъ това
една часть сж освободени, една часть избити, а друга една часть отвлече
ни безследно. Н а часть отъ пострадалите по-горе сж дадени имената.

НЕГОТИНСКА ОКОЛИЯ
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XIII.

Градъ Неготино
1 Миланъ Аневъ
2 Пано Христовъ
3 Лазо П. Коцевъ
4 Свещеникъ Коцевъ
5 Яно баба Анинъ
6 Пано баба Анинъ
7 Наско Пешовски
8 Борисъ Пешовски
9 Стоянъ Абаджиевъ
10 Георги Абаджиевъ
11 Никола Абаджиевъ
12 Павле Абаджиевъ
13 Лазаръ Абаджиевъ
14 Трайче Анчевъ
15 Мишо Постоловъ
16 Гьошо Богоевъ
17 Христо Сиряновъ
18 Ката Николова
19 Андомя Иванова
20 Илия Геловъ
21 Верина Коцева
22 Коце Даначевъ
23 Л азаръ Малеминовъ
24 Алексо Анастасовъ
25 Камче Ивановъ
26 Христо Камчевъ
27 Никола Коцевъ
28 Хр. Ш кодра
29 Петре Паунковъ
30 Коле Паунковъ
31 Дано Камчевъ
32 Илия Божковъ
33 Петре Говединовъ
34 Мано Петровъ
35 Лазо Яневъ
36 Лазо Кушевъ
37 Колю Иловъ
38 Дафче Митревъ
39 Томо Тошовъ
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40
41
42
43
44
45
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

452

Петре Дисански
Пане Атанасовъ
Л азаръ Дуринъ
Глигоръ Пановъ
Арсо Ценовъ
Яне Анюшевъ
Доно Миновъ
Арсо Юруковъ
Пано Юруковъ
Лазо Чаушовъ
Василъ Темелковъ
Анна Абаджиева
Глигоръ Терзинджия
Блажо Тодоровъ
Анастасъ Тончаровъ
Пандо Китовъ
Иванъ Чаламиновъ
Димо Боровица
Алексо Николовъ
Алексо Н. Захариевъ
X. Иорданъ X. Ивановъ
Христо Филиповъ
Славо Сотировъ
Захария Сотирова
Родна Сотирова
Ангелъ Христовъ
Георги Янчевъ
Анка Янчева
Л азаръ Янчевъ
Роса Георгиева
Трайче Георгиевъ
Янче Георгиевъ
Анна Янчева
Пано Таневъ
Коцо Пищоловъ
Стефко Липовски
Арсо Ценовъ
Лазо Стояновъ
Петъръ Ивановъ
Агна Яхщова
Глигоръ Атанасовъ
Атанасъ Глигоровъ
Ефремъ Куция
Пано х. Ивановъ
Миска х. Иванова
Нев-Ьнка х. Иванова
Гюргя х. Иванова

о
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Инчо Андовъ
Игно Фурсикъ
Филипъ Уната
Иорданъ Берберъ
Сута Димова
Тодоръ Толовъ
Ката Гьорчева
Коцо Кимовъ
Ката Манова
Петре Колоджията
Трайче Зафировъ
Иорданъ Темовъ
Евда Темова
Сотиръ Темовъ
Лина Темова
Яне Николовъ
Стоянъ Глигоровъ
Ване Масларковъ
Георги Ивановъ
Илия Чаневъ
Симеонъ Ивановъ
Глигоръ Ивановъ
Неде Тремички
Иляда Пецова
Мария Христова
Стоянъ Камчевъ
Трайко Пецовъ
Гюргя Стойкова
Тома Иловъ
Ване Димовъ
Вано Костадиновъ
Петъръ Анастасовъ
Христо Астърджиевъ
х. Амедъ Налбантъ
Васка Анастасова
х. Хани Бегъ
х. Юсуфъ Ефенди
Саидъ Ага
Мейсудо Мемишъ
Диме Прилепчанъ
Тодоръ Гърка
х. Херишъ Бегъ
Гьошо Костовъ
Колю Коцевъ
Пано Арсовъ
Лазо Татаровъ
Иорданъ Ильовъ

0

2
2

Н а избро е н и т е
граждани (отъ номеръ 118 д о 168
вкл.) сж. изгорени
двуетажни кжщи ;
за всЬко лице е
указанъ броя н а
изгорените кжщи.
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о
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
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Камка Тодорова
Симонъ Кюрчевъ
Диме Ивановъ
Ташо Петровъ
Коце х. Толевъ
Калю Ильовъ
Иорданъ П. Коювъ
Иванъ Митревъ
Методи Гьошевъ
Иванъ Нацевъ
Тодоръ Камчевъ
Лазо Пешовъ
Наско Пешовъ
Симонъ Кюрчевъ
Петре Гърчановъ
Методи Гърчановъ
Колю Гърчановъ
Христо Гьорчевъ
Петъръ Арсовъ
Братя Вълкови
Вейсалъ Тремнички
Рашидъ Ибраимъ
Сульо Бекиръ
Дамиръ Аметъ
Асанъ Вейсалъ
Мустафа Косъмче
Айрушъ Гърбевъ
Александъръ Димевъ
Атанасъ Астърджиевъ
Дино Куковъ
Ставре Наумовъ
х. Пано х. Арсовъ
х. Илия х. Арсовъ
Петре Станоевъ
Турския държ. полиц.
участъкъ
Коста Митова
Петре Танчоровъ
Тодоръ П. Коцевъ
Никола х. Апостоловъ
Димко Баевъ
Османъ х. Омеръ
Костадинъ Митревъ
Георги Деловъ
Григоръ Божковъ
Александъръ Божковъ
Вале х. Николовъ
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о

е

о

о

2
2
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_

_
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_
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2

Н а лицата отъ но
меръ 169 до но
меръ 178 включи
телно сж. изгоре
ни по една двуе
тажна и по една
едноетажна кжща.

о
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

203
204
205
206
207
208
209
210

211
212

213
214
215
216
217
218
219

0

о

о

о

о

Н а лицата отъ но
меръ 18 0 до но
меръ 219 сж. из
горени едноетажни
кжщи.

Янаки Петровъ
Иорданъ Димовъ
Петъръ Становъ
Тодоръ Атанасовъ
Тодоръ Толевъ
Методи п. Андовъ
Филипъ Иловъ
Свещ. Глигоръ Л аза
ровъ
Лазо п. Темелковъ
Пане Милиовъ
Амедъ Маджаръ
Смаилъ Ибиша
Дано Ивановъ
Мехмедъ Маджаръ
Сую Реджепъ
Ибр. х. Кабранъ
Суло М. Мехмедъ
Ибраимъ Корта
Тосо Божковъ
Пано Гърчановъ
Пано Коцевъ
Тодоръ Димовъ
Насо Димовъ
Герасимъ Пандозисовъ
Миланъ Аневъ
Георги Стамболиевъ
Мехмедъ Асанъ
Еминъ Чаушъ
Димитъръ Тополовъ
Алия Кортовъ
Абдулъ Фишекчи
Мустафа Фишекчи
Аметъ Вейсалъ
Мустафа Реджепъ
Хр. Пан. Асгьрджиевъ
Алия X. Реджепъ
Гьошо Христовъ
Лазо Пацовъ
Димитъръ Курийски
Иванъ Стояновъ

Пепелишка община
1 Алимъ Ю суфъ

о

117

—

—

—

—

128

—

—

—

■—

■—

1

Изгорена му една
двуетажна кжща.
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о
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

456

Луманъ Кадри
Сабри Вецко
Фейзиула Мейсйо
Менеля Ибраимъ
Саидъ Алко
Сали Мортезапъ
Ибраимъ Авзи
Сулеманъ Адемъ
Ибраимъ Сюлеманъ
Ахмедъ х. Фератъ
Ибраимъ Ахмедъ
Алия Али
Абдула Рашидъ
Акифъ Адемъ
Смаилъ Адемъ
Ахмедъ Усинъ
Асанъ Куртишъ
Асанъ Мустафа
Юсеинъ Мустафа
Абдураманъ Асанъ
Мехмедали Кантура
Мустафа Сулеманъ
Ш укри Мустафа
Сюлеманъ Расимъ
Абдураманъ Кадри
Голобей Кантора
Авдзи Ю зели
Рахубъ Мехмедали
Айдаръ Асанъ
Мехмедали Добравче
Мустафа Асанъ
Мехметъ Муратъ
Рашидъ Алима
Алия Неджепъ
Елерушъ Мемишъ
Мехмедъ Таиръ
Мехмедъ Афъзъ
Алилъ Таиръ
Асанъ Агушъ
Рушидъ Яшаръ
Сали Яшаръ
Мехмедъ Ахмедъ
Алилъ Асанъ
Селманъ Асанъ
Ахмедъ кьоръ Ахмедъ
Мехмедъ Мустафа
Исуфъ Ал. Тайръ

о

е

о

е

о

о
ИзгорЪнитЬ кжщи
на лицата отъ номеръ 2 до 51 вкл.
сж едноетажни.

о
50
51
52
53
54
55

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Абдула А. Торо
Селската Джамия
Алия Агушъ
Алилъ Сюлеманъ
Асанъ Камбуръ
Абдураманъ Камбуръ
Ш евикъ Алимъ

о

о

о

О

О
1
1
—
_
—

о

Петимата селяни
сж избити отъ сър
бите въ Скопския
окржженъ затворъ.

Село Пръждево
Блажо Иловъ
Иванъ Христовъ
Яно Мантевъ
Ризно Трайковъ
Петъръ Мирчевъ
Иванъ Петровъ
Яно Захариевъ
Ибраимъ Абди
Асанъ Топалъ
Ахмедъ Мол. Смаилъ
Мустафа Усинъ
Абдураманъ Мехмедъ
Мустафа Мехмедъ
Ахмедъ Мехмедъ
Абдураманъ Мехмедъ
Мехмедъ Абдураманъ
Мехмедъ Алимъ
Абазъ Алимъ
Селимъ Сайтъ
Ахмедъ Мем. Мемишъ
Мехмедъ Берешъ
Мехмедъ Бекиръ
Ибраимъ Пазвантаджи
Ахмедъ Суджукъ
Сайлага Чачиръ
Ахмедъ Пехливанъ
Ваидъ Чаушъ
Улишъ Чаушъ Мех
медъ
Аниме Мехмедъ
Ветка Мехмедъ
Мехмедъ Усинъ
У со Сю лиманъ
Ахмедъ Сюлеманъ
Демиръ Омеръ
Мехмедъ Ашеръ Ефен
ди
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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

458

Алия Сел. Чаушъ
Саидъ Сел. Чаушъ
Ахмедъ Устафъ
Мехмедъ Ашеръ
Мехмедъ С. Ибишъ
Мустафа Алипъ
Асанъ Кътинъ
Мехмедъ Мулязимъ
Усинъ Реджилъ
Кадри Реджи
Пашо Даутъ
Мехмедъ Ахмедъ
Уско Глухъ
Алимъ Кьосо
Селйо Фръко
Алия Мустакъ
Алимъ М. Ари
Мемо Дажо
Алия Мелекъ
Ахмедъ М. Беко
Мустафа Емрупъ
Асанъ Шуткинъ
Мустафа Муто
Суле Демишъ
Деври Жино
Ахмедъ Беко
Абдула Калченъ
Мехмедъ Чаушъ
Сулиманъ Шуткинъ
Аня Омеръ
Ахмедъ Омеръ
Алия Асанчевъ
Мустафа Асанъ
Ибраимъ Асанъ
Ахмедъ Пехливанъ
Асо А. Бито
Алия Айто
Ибраимъ Айто
Суло Веткинъ
Елесъ Исуфъ
Ибо Диле
Асанъ Мусарко
Абдинъ Мусарко
Алия Мусарко
Алилъ Мусарко
Ахмедъ Етемо
Ибраимъ Джеро

о
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102

103
104
105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117
118
119

о

о

о

о

о

о

Ахмедъ Етемо
Усо Дуткинъ
У со Прицко
Сулю Мустафа
Селманъ Каримъ
Иметъ Диле
Ахмедъ М. Шедо
Реджебъ Алимъ
Селимъ Ибишанъ
Ашимъ Мехмедъ
Алия х. Алимъ
Мехмедъ Алимъ
Селманъ Алимъ
Алилъ Глухъ
Мехмедъ Бесвички
Кузманъ Гизо
Петъръ Нико
Ристо Мусирко
Кольо Михалковъ
Христо Яневъ
Ефтимъ Арсовъ
Лазо Миновъ
Костадинъ Ташовъ
Гелю Джански
Атанасъ Ризовъ
Петре Захарчевъ
Яно Захарчевъ
Коцо Петровъ
Ефтимъ Яневъ
Спасо Димовъ ,
Неде Ивановъ
Спасо Ставревъ
Ристо Иванчевъ
Димчо Тасовъ
Петре Миновъ
Христо Димовъ
Иванъ Сектоловъ

Иванъ Андоновъ
Гюро Михайловъ
122 Глигоръ Ильовъ
123 Орданъ Меленковъ
124 Христо Ангеловъ
125 Димчо Захарчевъ
126 Илия Миновъ
127 Сотиръ Стояновъ
128 Кръсте Нейковъ
120
121
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о

о

о

о

е

1

Миланъ Петровъ

37

1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Село Тремникъ
Ахмедъ Вели
Ахмедъ Аличко
Ибраимъ Усинъ
Ахмедъ Али
Ибраимъ Али
Алия Велия
Ахмедъ Сереманъ
Ибраимъ Сали
Ибраимъ Мустакъ
Муртеза Али
Мустафа Демиръ
Мехмедъ Демиръ
Мехмедъ Мустафа
А вдза Исуфъ
Суле У синъ
Ибраимъ У синъ
Мустафа Ибраимъ
Ахмедъ Алимъ
Сали Алимъ
Мустафа Пашо
Раифъ Али
Демиръ Чаушъ
Алилъ Дестанъ
Ашимъ Ибраимъ
Ш абанъ Сулеманъ
Фета Сандо
Анише Поисо
Джемо Реджепъ
Именъ Махмутъ
Ибраимъ Баде
Велия Еминъ
Ибраимъ Али
Вейселъ Омеръ
Андоръ Асанъ
х. Мустафа Омеръ
Ахмедъ Исуфъ
Ислямъ Исуфъ
х. У синъ Асанъ
Ибраимъ Асанъ
Алилъ Асанъ
Мехмедъ У синъ
Смаилъ Мейсуръ

о

—

—

—

—

103

1
2

о

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Абдулъ Г. Алимъ
х. Адемъ Агушъ
Ибраимъ Али
Ахмедъ Таиръ
Али Ал. Топчи
Ахмедъ Фезо
Алимъ А. Ходжинъ
Мустафа Усинъ
Ш абанъ Сулеманъ
Ибраимъ Сулеманъ

Бистренска община
1 Али Ага Мустафа
2 Зейнелъ Усинъ
3 Селимъ Кадри
4 Асанъ Таиръ
5 Селиманъ Молато
6 Режулъ Ибраимъ
7 Мустафа Абди
8 Асанъ Ибраимъ
9 Смаилъ Ибраимъ
10 Караманъ Носифо
11 Авдзи Караманъ
12 Усинъ Елмазъ
13 Селимъ М. Ахмедъ
14 Таиръ Еминъ
15 Селманъ Алче
16 Ахмедъ Алче
17 Зекиръ Меликинъ
18 Халилъ Джански
19 Алия Саитовъ
20 Усинъ Мехмедъ
21 Етхемъ Налбантъ
22 Наби Насифо
23 Ахябанъ Д. Бего
24 Демиръ Я. Бего
25 х. Вулеманъ Бего
26 Караманъ Демиръ
27 Ибрямъ Деданъ
28 Нацо Николовъ
29 Григоръ Нацовъ
30 Стоянъ Глигоровъ
31 Яно Николовъ
32 Стойно Майсторъ
33 Лазо Стоименовъ

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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

о

о

39

—

о

о

е

о

—

40

Орданъ Темелковъ
Пане Иордановъ
Мена Янева
Яна Темелкова
Асанъ Сулеманъ
Селманъ Ш аинъ
Реджепъ Сюлеманъ
Мухмедъ Мустафа
Сабри Джемо
Мехмедъ Шахмуро
Мехмедъ Шукрено
Идрисъ Кадри
Сулеманъ Керимъ
Асанъ Даилъ
Абдулъ Сюлеманъ
Авдзи Сюлеманъ
Омеръ Ибраимъ
Сали Ибраимъ
Ибраимъ Плачаро
Ибраимъ Али
Алия Фезли
Зеки Ефенди
Халимъ Ширко
Хусинъ Мехмедо
Сулеманъ Агюпкаре
Ибраимъ Мехмедъ
Ибраимъ Чакалъ
Мехмедъ Ахмедъ
Ал. Чалко
Асанъ Усинъ
Ибраимъ Али
Ал. Сулеманъ
Мустафа Киселинъ
Али М. Али
Ахмедъ Али
Усинъ Алче
Ибраимъ Фейзъ
Ибраимъ Узеиръ
Акипъ Али
Ал. Вегеро
Бекиръ Узеиръ
Алимъ Алимъ
Лаз. Ибраимъ
Асанъ Димитровъ
Сулеманъ Мустафа
Мустафа Ахмедъ

о

о е
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

Село Курия
Иорданъ Андовъ
Дамянъ Яневъ
Серафимъ Настевъ
Ладо Настевъ
Иорданъ Божковъ
Тодоръ Камчевъ
Игро Георгиевъ
Мицо Петровъ
Пано Левовъ
Петре Нацовъ
Никола Илиовъ
Трайко Лазовъ
Стоянъ Лазовъ
Диме Петровъ
Неде Соколовъ
Васа п. Басова
Али Ага Пепелшцанецъ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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7
1
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1
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—
—
—
—
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—
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—
—
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—
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—
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

15 —

—

— —

—

1
1

—
—

— —
— —

—
—

Село Рибарци

1 Лазо Кузмановъ
2 Филипъ Роговъ
3 Иванъ Тефовъ
4 Цандо Христовъ
5 Андо Наумовъ
6 Пано Недевъ
7 Ефр. Наумовъ
8 Атанасъ Нацовъ
9 Найдо Лаковъ
10 Иванъ Георгиевъ
11 Хв. Ивановъ
12 Тасо Иловъ
13 Ташо Гроздановъ
14 Панчо Трайковъ
15 Коцо Меновъ
Село Кукуречани
1 Найдо Трифоновъ
2 Георги Петровъ

—
—
2

_

_

_

_

Село Паликура
1 Ецайзетъ (германецъ)
2 Ецайзетъ (германецъ)

_

8
15

—

—

—

— —

23
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Криволашка община
1
2

Асанъ Синанъ
Исмаилъ Яше

1
1

—
—

—
•—

—
—

—
—

—
—

3
4

Рифатъ Адемъ
Халилъ Ибраимъ
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—
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Иберлийска община
Ибраимъ Асанъ
Али Асанъ
Узеиръ Селмано
Мемишъ Асано
Бекиръ Али
Ашо Ибраимъ
Сул. Османъ
Айо Ислямъ
Ашо Сюлеманъ
Бекиръ Анито
Рифатъ Анито
Билилъ Ибраимъ
Бекиръ Абдулъ
Сулеманъ Мехмедъ
Мехмедъ Омеръ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
■
—
—
—
—
—
_

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Село Человецъ
Даутъ Асанъ
Аш о Сулеманъ
Арифъ Асанъ
Адемъ А. Махмудъ
Акифъ Омеръ
Вемо Али
Ашепа Амето
Узеиръ Бекиръ
Мах. Даутъ
Османъ Сюлеманъ
Ш абанъ Емто
Алилъ Демиръ
Сулеманъ Саитъ

_

_

_

_

_

_
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—
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—
1
1
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1
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—
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1
1
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1
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—
—
—
—
—

9

—

—

—

—

4

1 —

—

—

—

—

Село Кошарка
1 М устафа Омеръ
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Двамата сж. изте
завани и избити
отъ сърбите.
КжщитЪ н а два
мата изгорени отъ
войници отъ сърбската Дринска ди
визия.

о
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Османъ Абдула
Алилъ Али
Ахмедъ Усинъ
Мехмедъ Ахметъ
Мехмедъ Махмутъ
Омеръ Еминъ
Омеръ Еминъ
Еминъ Етювъ
Ш абанъ Фератъ
Усеинъ Елмазъ
Омеръ Алилъ
Вилялъ Ибраимъ
Мустафа Али
Омеръ Юсеинъ
Омеръ Смаилъ
Алия Смаило
Исюфъ Неби

о

в

о

о

о

о

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

Село Челевети
1 Османъ Усеинъ
2 Асанъ Амето
3 Мехмедъ Алилъ
4 Мехмедъ Сюлеманъ

1
1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

—

—

1

Джидимирска община
1
2
3
4
5
6

Сандо Петровъ
Христо Петровъ
Слави Лазаровъ
Петре Яневъ
Идризо Мехмедъ
Изгорени кжщи въ с.
Д Ж И Д И М И РЦ И
7 Изгорени кжщи въ с.
КАРА-ХОДЖ А Л И И
8 Изгорени кжщи въ с.
Ш ЕОБА
9 Изгорени кжщи въ с.
ВА РД А РЪ -Ч И Ф Л И К Ъ
10 Изгорени кжщи въ с.
ДУВАНЛИЯ

—

—

—

—

—

35

—

—

—

—

—

40

—

—

—

—

—

5

—

—

—

—

—

20

—

—

—

—

—

3

5

—

—

—

_

ЮЗ
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Банярска община
1 Ангелъ Петровъ
2 Каме Петковъ
3 Гошо Глигоровъ
4 Василъ Темелковъ
5 П ано Яневъ
6 Коцо Илиевъ
7 Дончо Коцевъ
8 Кръсте Петровъ

Село Купришиица
1
2

Ристо Лазовъ
Петъръ Марковъ

Село ДрЪнъ
1 Ристо Станоевъ
2 Петре Даневъ
3 Тано Даневъ
4 Спасо Лазовъ
5 Стоянъ П'Ьевъ
6 Петко Стояновъ
7 Никола Атанасовъ
8 Л азо Стояновъ
9 Л азо Стоевъ
10 Димко Ташевъ
11 Слави Ивановъ
12 Иванъ Георгиевъ
13 Ангелъ Георгиевъ
14 Атанасъ Ташевъ
15 Петре Цв'Ьтковъ
16 Христо Цв'Ьтковъ
17 Костадинъ Стоевъ
18 Стоянъ Ивановъ
19 Стоянъ ДЪловъ
20 Петъръ Д-Ьловъ
21 Филипъ Димитровъ

Село Клисура
1
2

466

Илия Митревъ
Симеонъ Димитровъ

о

0

о

о

о

о

—
__

—
__

—
__
__

П е т и м а т а сж
смъртно изтезавани отъ сърбите.

х

целото село е из
горено отъ сърби
те.

0

Село Дисанъ
1 Дино Димовъ
2 Костадинъ Ошовъ
3 Камо Кочовъ
4 Иванъ Пановъ
5 Свещеникъ Хр. Марковъ
6 Нуше Атанасовъ
7 Орданъ Кимовъ
8 Вано Мицовъ
9 Д афо Наковъ
10 Целото село изгорено

—
—
—
—
—
1
1
1
1
—

4

—

5

—

1

—

—

Село Вешие
1 Л азаръ Димитровъ
2 Иванъ Димитровъ

1

—
—
—
__ _______ __

3

—

—

—

х

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Целото село изгорено

Двамата смъртно
изтезавани о т ъ

сърбите.

Ц-Ьлото село из
горено отъ сърби
те.

Село Вайшанци
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Мустафа Ходжинъ
Суле Асанъ
Рущидъ Сулеманъ
Дестанъ Ибраимъ
Пембе Али
Ясимъ Ахмедъ
Фазли Усинъ
Мехмедъ Вело
Бекиръ Асанъ
Дестанъ Айдинъ
Х одж а Омеръ Бей
Адемъ Таиръ
Зулфо Узиро
Ахмедъ Ахметъ
Ибраимъ Амело
М устафа Мехмедъ
Рифадъ Демиръ
Али Мехмедъ
Ибраимъ Али
М устафа Мехмедъ
Рифадъ Демиръ

—
—
—
—
—

—
—
—
—
■
—

—
—
■
—
■
—
—

—
—
—
—
—

—
—
■
—
—
—

—

—

—

—

■
—

—

—

—

-—

—

—

—

—

■
—

—

■
—
—
—
■
—
—
—
—
—
—
■
—
■
—
—
—

—
—
•—
-—
—
—
—
—
—
—
•—
—
■
—

■
—
■
—
■
—
■
—
■
—
—
—
■
—
—
—
—
•—
—

•—
-—
■
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
■
—
—
—
—
—
•—
■
—
—
-—
■
—
—
—

1
1
1
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о
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Бесвичка община

468

о

о

е

о

Али Мехмедъ
Бекиръ Джаферъ
Стойче Георгиевъ
Коде Божиловъ
Л азаръ ЦвЪтковъ
Адемъ Таиръ
Менсутъ Селманъ
Муаремъ Зуберъ
Алилъ Мехмедъ
Османъ Бекиръ
Ш абанъ Зуберъ
Османъ Еминъ
Бекиръ Алимъ
Раимъ Исмаилъ
Ибр. Исмаилъ
Ш акиръ Мустафа
Дестанъ Еминъ
Мехмедъ Алилъ
М устафа Айдинъ
Джаф. У синъ
Зуберъ Усинъ
Усинъ Фета
Георги Паляневски
А сана Таиръ

Изброените селя
ни отъ номеръ 27
до номеръ 45 вкл.
сж отведени о т ъ
сърбите въ с. Пе
пелище, к ж д е т о
следъ дълги и жес т о к и изтезания
избити.

19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

е

Иорданъ Стойчевъ
Дино Иловъ
Петре Георгиевъ
Сотиръ Петковъ
Иванъ Чочевъ
Мино ДЬндовъ
Димо Стояновъ
Юсеинъ Машинъ
Ахмедъ Усинъ
Моисовъ Сулиманъ
Моисовъ Тачевъ
Саидъ Мойсо
Ахмедъ Баталовъ
Алилъ Чауш ъ
Мехмедъ Чакширъ
Усеинъ Уле
Али Асанъ
Асанъ Кочевъ
Ибраимъ Усинъ

—

—

—

—

26

о

о

о

о

о

о

Мехмедъ Ш акиръ
21 Мехмедъ Именовъ
22 Мехмедъ Скачко
23 Мемеля Бухалски
24 Бекиръ Ибраимъ
25 Мустафа Чаушъ
26 Сулеманъ Зурникъ
27 Молла Юсеинъ
28 Алилъ Сулеманъ
29 Сулеманъ Ибраимъ
30 Мустафа Али
31 Асанъ Беко
32 Кадрия Мехмедъ
33 Асанъ Ибраимъ
34 Ало Али
35 Никола Китовъ
36 Дико Николовъ
37 Атанасъ Петровъ
38 Филипъ Трайковъ
39 дело Атанасовъ
40 Атанасъ Недевъ

0

20

Селяните отъ но
меръ 29 до 40 вкл.
сж смъртно изте
завани о т ъ сър
бите.

28

12

Село Будуръ-Чифликъ

1 Изгорени кжщи отъ
сърбите

—

—

—

—

—

16

—

—

—

—

—

16

—

—

—

—

—

3

—

—

—

—

—

з

Село Бесвшца

1 Изгорени кжщи отъ
сърбите

Всичко въ Неготинска______________________________
о к о л и я .......................... 334
19
606
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Градъ Охридъ
1

Иванъ Алчевъ

—

—

1

—

—

—

2

Мишевъ

—

—

1

—

—

—

3

Димитъръ Ивановъ,
учитель
Иванъ Дойчиновъ
Христо Байрамовъ
Василъ Маленковъ

1

—

—

—

—

—

j

__

—
__

—
__

—
__

—
__

—

—

1

—

—

—

4
5
6

1

7
8
9
10
11

Петъръ Чаулевъ
Якимъ Чаулевъ
Григоръ Чаулевъ
Ленка Чаулева
Илия Иосифовъ

1

_ _ _ _ _

_

12

Василъ Дуковъ

1

—

—

13

Ограбени магазини

ix Арестувани
л
14
младежи

1
1

j

—

—

__
—

—

—

х

—

х

—

Сърбите г о н а 
мушкали съ ножо
ве наскоро следъ
идването имъ, и
см-Ьтайки г о з а
умр-Ьлъ го остави
ли, но той успЪлъ
да избяга.
Битъ жестоко въ
домътъ му въ присжтствието на же
ната и децата му.
Застрелянъ
отъ
сърбите.
Подложенъ на жестоки
изтезания
презъ есеньта на
1913 г>
Домовете на из
броените четирма
граждани с ж. ограбени и изъ основи
разрушени презъ
есеньта на 1913 г.
Убитъ по пжтя ме
жду Прилепъ и Велесъ въ Бабуна
планина.
Ограбенъ и убитъ
презъ 1915 г.
Почти всички ма
газини въ града
сж ограбени отъ
сърбите при отте
глянето имъ презъ
1915 г- младежи
Много
презъ есеньта на
1913 г. сж аресту
вани и отведени
въ затвора въ Битоля, отъ кждето
се спасили следъ
като
заплатили
подкупъ отъ 500
турски златни ли
ри.
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15
16
17
18
19
20
21
22

Свещ. Георги Икономовъ
Свещ. Георги Бъндевъ
Свещ. Иванъ Савевъ
Свещ. Петъръ Рибаровъ
Свещ. Харалампи Доневъ
Свещ. Антонъ Ивтевъ
Свещ. Ахилъ Карадимчевъ
Дяконъ Георги СнЪгаровъ

о

е

о

—

—

1

—■ —

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—

—

1

—

—

—

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

—

—

1

—

—

—

5

—

о

11

—

е

—

о

о

—- Изброените. осемь
свещеници въ гра
да сж. арестувани
—
презъ есеньта на
—
1913 г. и държани
по 2 месеци въ зат
—
вора.

4

Село Слатина
1
2

Свещ. Георги п. Ангеловъ
Христо Николовъ

1

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

1
1

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

Село Издеглавье
1
2

Ангеле Христовъ
Мицко Николевъ

Село Оздолени
1

Бимбилъ Блажевъ

1
1

Село ПЬсочани
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бимбилъ Наумовъ
Мехмедъ Абединъ
Азисъ Неджипъ
Ягубъ Неджипъ
Зекиръ Айдаръ
Дестанъ Асано
Веди Адемъ
Усеинъ Адемъ
Байрамъ Муаремъ
Арифъ Ибраимъ
Джезаръ Арифъ
Фератъ Саидъ
Кжмчите Саидъ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

471

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Илязъ Хасанъ
Максудъ Байрамъ
Далинъ Байрамъ
Алитъ Абасъ
Амза Алитъ
Абазъ Амитъ
Тела Байрамъ
Сабитъ Османъ
Муаремъ Османъ
Акипъ М уса
Неджипъ М уса
Демиръ Али Селманъ
Бафтиаръ Байрамъ
Байрамъ Куртишъ
Рамаданъ Куртишъ
Незлусъ Кадри
Адемъ Етемъ
Сейфединъ Амито

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Диляверъ Амито
Кямилъ Рамано
Мехмедъ Джаферъ
Алимъ Джаферъ
Мерсимъ Джеманъ
Исмаилъ М уса
Азисъ Амитъ
Яйя Хаджи
Гетанъ Имеръ
Зейнелъ Арсланъ
Усеинъ Арсланъ
Мехмедъ Арсланъ
Гетали Рержепъ
Азимъ Далипъ
Джезаиръ Алилъ
Незиръ Джемилъ
Муслимъ Абдулъ
Капланъ Ш ерифъ
Тошо Ш ерифъ
Байрамъ Рамаданъ
М уса Ш ерифъ
Реджепъ М уса
Рифатъ Муаремъ
Айрула Муаремъ
Амди Айрула
Тефикъ Айрула
Мифтаръ Рахманъ
Исакъ Ибраимъ
Тефикъ Демиръ Сали

472

о
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

о

о

о

О

О

о

Бафтяръ Бекиръ
Каиланъ Ю суфъ
Демушъ Ю суфъ
Юнузъ Ю суфъ
Кадри Ранковъ
Сюлейманъ Малинковъ
Юзеиръ Зуберовъ
Демиръ Ш аинъ
Мазламъ Ш аинъ
Неджипъ Муса
Исмаилъ Муса
Дамиръ Али Селманъ
Капланъ Ш ерифъ
П аш а Ш ерифъ
Беджетъ Муса
Шазиманъ Яшаръ
Хурединъ Яшаръ
Раифъ Дестанъ
Демунъ Ю суфъ
Юнусъ Ю суфъ
Усеинъ Рамаданъ
81
Село Пещани

1 Саве Якимовъ
2 Петъръ Настевъ
3 Сандре Ставревъ
4 Георги Митревъ
5 Ваче Лековъ
6 Ваче Гелевъ
7 Стефанъ Климовъ
8 Ставре Георгиевъ
9 Никола Яневъ
10 Кръстанъ Лазаровъ
11 Паунъ Качевъ
12 Илия Сандревъ
13 Митре Ламбевъ
14 Наумъ Спасовъ
15 Наумъ Спировъ
16 Андонъ Тасевъ
17 Робе Костевъ
18 Секула Петревъ
19 Климентъ Петревъ
20 Косте Качевъ
21 Пейчинъ Ильовъ
22 Георги Ангеловъ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

473

о
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ваче Ивановъ
Геле Петревъ
Ламбе Ставревъ
Тасе Ивановъ
Петре Ивановъ
Наумъ Костовъ
Кръсто Георгиевъ
Стефанъ Петревъ
Наумъ Ивановъ
Илия Павлевъ
Спасъ Митревъ
Спасъ Василевъ
Ионче Гелевъ
Зафиръ Тасевъ
Наумъ Велевъ
Тодоръ Якимовъ
Петре Сотировъ
Ефтимъ Стефовъ
М арко Ангеловъ
Димко Тасевъ
Никола Ангеловъ
Серафимъ Ставревъ
Ефтимъ Гължбовъ
Симеонъ Христовъ
Илия Ламбевъ
Митре Трифоновъ
48
Село Велгощи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Л азаръ Григоровъ
Димко Китановъ
Ставре Китановъ
Ристо Н. Ш ибаковъ
Което Лятоновъ
Ристо Лятковъ
Ристо Шишковъ
Григоръ Мишковъ
Ристо Серафимовъ
Тоде Тодоровъ
Василъ Ничовъ
Иорданъ Коцевъ
Зарко Търповъ
Иванъ Георгиевъ
Ангелъ Ш апкаровъ
Стефанъ Ш окаревъ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17

Свещ. Алексо Ш окаревъ

1

474

о
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Тодоръ Балевъ
Якимъ Шикалевъ
Ристо Шибаковъ
Петре ВрЪтовъ
Бълканъ ВрЪтовъ
Тодоръ Генчовъ
Наумъ Кърневъ
Анастасъ Кеверовъ
Корунъ Бунташовъ
Димушъ Панджаковъ
Наумъ Шибаковъ
Димко Плосковъ
Раде Бунташовъ
Георги Мечевъ
Юрданъ Бимбиловъ
Якимъ Ш апкаровъ

о

о

о

о

о

о

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33

Село ЛЪсковецъ
1
2

Стефо Търповъ
Кръстанъ Христовъ

1
1

2
Село Рамне
1
2
3
4
5

Ангеле Недевъ
Климентъ Т. Веляновъ
Колю Савевъ
Насте Митаповъ
Петре Веляновъ

1
1
1
1
1
5

Село Мешешца
1

Матея Божковъ

1

Село БЪлчтца
1

Христо Петревъ

Село Злости
1

Христо Георевъ

475

о

о

0

о

о

о

Село Ботумъ
1

Стоянъ Стойковъ

1
1

Село РЪчица
1

Никола Ангеловъ

1
1

Село Куратица
1
2

Стоянъ Сърбиновъ
Бежинъ Петревъ

1
1
2

Село Велмей
1
2

Стоянъ Видиновъ
Стоянъ Гължбовъ

1
1
2

Село БрЪжани
1
2
3
4

Димитъръ Ивановъ
Велянъ Силяновъ
Христо Наумовъ
Трайче Наумовъ

1
1
1
1
4

Село Лешани
1
2
3
4

Петре Иловъ
Богоя Николовъ
Петъръ Николовъ
Трифонъ Силяновъ

1
1
1
1
4

Село Сливово
1 Решко Христовъ
2 Темелко Наумовъ
3 Иванъ Милошовъ
4 Златанъ Боризовъ

1
1
1
1
4

1
2

476

Село Лактинье
Манчо Спасовъ
Милошъ Богдановъ

1

_

_

_

_

_

_

о

3

Карамфилъ Костовъ

Село Мраморецъ
1
2
3

Мойсо Тасовъ
Спасъ Божиновъ
Иванъ Димитровъ

Всичко въ Охридска
о к о л и я ........................
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3.
4.
5.

6.
7.

-----------------------206 —
11
—
—
4

П РИ Л Ъ П С К А О К О Л И Я

Първата жертва въ ПршгЬпъ е гимназиалния учитель Атанасъ Лютвиевъ.
Н а 4 декемврий 1912 г. сърбите празднували рождения день на своя престолонаследникъ. Н а банкета присжтствувалъ и Атанасъ Лютвиевъ, както
и други видни българи, понеже това е въ времето, когато отношенията
между съюзниците сж. все още добри. Лютвиевъ вдигналъ наздравица
за българския царь. Малко следъ това той бива извиканъ вънъ отъ сър
бина Стефо, устата му запушена, изведенъ вънъ отъ града и убитъ неиз
вестно где.
Н а 8 декемврий 1912 г. въ сръбското комендантство биватъ извикани
двамата пршгЬпски граждани — архиерейския наместникъ Иванъ Антоновъ и главния учитель на българските училища въ града Илия И ва
новъ. Тамъ имъ е казано : « Вие сте ржководителите на българщината
въ Прилепъ и като такива ще съобщите на населението да се откаже
отъ мисъльта си за присъединение къмъ България ».
— Скоро следъ туй това предупреждение е и официално отправено до
населението чрезъ разлепени изъ града афиши.
Всички български надписи изъ черкви и училища се заличаватъ скоро
следъ идването на сърбите.
Презъ 1913 г. 48 души граждани сж подложени на жестокъ публиченъ
побой.
Презъ пролетьта на 1913 г. сж арестувани 32 души видни граждани,
между които е и архиерейския наместникъ Иванъ Антоновъ.
— Освенъ това 16 души учители и 7 учителки сж заставени да напуснатъ
града, защото отказали да служатъ на сръбски езикъ.
Малко време следъ убиването на Атанасъ Лютвиевъ, отъ домътъ си е
задигнатъ и убитъ и видния гражданинъ Григоръ Кондовъ.
Презъ 1913 г. 146 души отъ околията сж подложени на жестокъ побой.
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Градъ Радовишъ
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Ефтимъ Яневъ Карамановъ, 40 г.
Ангелъ Томевъ, 29 г.
Илия Къчовъ, 50 г.
Валика Ил.
Къчова,
съпруга на Илия, 48 г.
Коце Мутовъ, 45 г.
Тодоръ Георгиевъ
Георги Стефановъ,
фелдфебелъ отъ Кру
шово, 68 г.
Григоръ
Чачаровъ,
48 г.
Туше Здравевъ, 45 г.

10

Коце Зафировъ, 46 г.

11

Ташо Андоновъ, 50 г.

12

Петрушъ Вантовъ, 47 г.

13

Димитрушъ попъ Илиевъ, 60 г.
14 Григоръ Матрапазовъ,
62 г.
15 Кирилъ Гр. Матрапа
зовъ, 16 г.
16 Григоръ
Кръшковъ,
45 г.
17 Наджи Ефенди, 50 г.
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1

Петимата (номера
1, 2, 3, 4, и 5) еж
избити на 28 юний
1913 г.

1
1
1
1
1
1

Убитъ на 29 юний
1913 г.

1

Убитъ на
4.1.1915 г.

1

Самоубилъ се, ка
то се хвърлилъ
срещу щика
на
единъ
сръбски
стражарь,
вслед
ствие на непоноси
ми мжки — на 4
мартъ 1915 г.
Умопобъркалъ се
отъ многото же
стоки
изтезания
на 6.3.1915 г.
Направилъ опитъ
за
самоубийство,
като се хвърлилъ
презъ
прозореца.
Починалъ на 6.3.
1915 г. въ затвора
отъ изтезанията.
Номера 13, 14, 15
и 16 починали на
6 мартъ 1915 г. въ
затвора отъ теж
ките изтезания.

1

—

—

Убитъ въ Качаникъ на 15 октомврий 1915 г.

о

е

о

о

е

о

о

18

Илия Зафировъ, 50 г.

1

—

—

—

—

—

Убитъ по пжтя за
П ризренъ на 6.11.
1915 г.

19

Мите Михайловъ, 50 г.

1

—

—

—

—

—

Убитъ по пжтя за
Призренъ на 7.11.
1915 г.

20

Григоръ Стояновъ, 60 г.

1

—

—

—

—

—

Убитъ по пжтя за
Ш к од ра на 14.11.
1915 г.

21
22

Ташо Андоновъ, 50 г.
Илия
Карабашевъ,
48 г.

1
1

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

23 Василъ Тазировъ, 40 г.
24 Бошнакъ
Ахмедаа,
47 г.

1
1

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

25

1

—

—

—

—

—

Двамата
(номера
21 и 22) сж убити
по пжтя з а Ш к о 
дра на 17 ноемврий 1915 г.
Двамата
(номеръ
23 и 24) сж убити
по пжтя з а Ш к о 
дра на 18 ноемврий 1915 г.
Убитъ по пжтя за
Ш к од ра на 19 ноемврий 1915 г.

Стоянъ Мицевъ, 52 г.

26

Свещ. Григоръ Икономовъ, 48 г.
27 Мехмедъ Разимъ, 40 г.
28 Анифъ Ходжа, 60 г.
29 Наке Ташовъ, 46 г.
30 Коце Зафировъ, 46 г.

1

—

—

—

—

—

Четирмата (номе
р а 26, 27, 28 и 29)
сж убити въ Ш к о 
дра на 24.11.1915 г.

1

—

—

—

—

—

Убитъ по пжтя за
Призренъ на 6 ноемврий 1915 г.

31

1

—

—

—

—

—

^

__

__

__

__

__

Тримата сж убити
въ Призренъ на 10
ноемврий 1915 г.

1

_

1
1

—

—

—

—

—

1
—

—
—

1

—

—

—

Лежалъ въ Радовишкия затворъ.

—
—

—
—

1

—

—
__

—
__

Номера 38 и 29 сж
лежали въ Радовишкия затворъ.

—

—

1

—

—

—

Лежала въ Щипския затворъ.

—

—

1

—

—

—

Петьте жени сж
лежали въ Скоп
ския затворъ.

Иванъ
Тарабуловъ,
55 г.
32 Туше Ташковъ, 48 г.
33 Иванъ Христовъ, 47 г.
34 Иосе Наковъ, 50 г.
35 Илия Банковъ, 55 г.

36
37
38
39
40
41

Георги Пецевъ
Иванче
Карпузовъ,
36 г.
Туше Христовъ, 55 г.
Петрушъ
Гръбулата,
50 г.
В аса
Матрапазова,
55 г.
Катинка
45 г.

Поценцева,

_

_

_

1

_

Убитъ въ Дебъръ.
Починалъ въ Ох
ридъ отъ изтоще
ние.
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42 Айше Зекиръ, 55 г.
43 Навгя Матова, 40 г.
44 Зуица Василева, 42 г.
45 Ваца Дулдурова, 44 г.
46 Туше Христовъ, 56 г.
47 Григоръ
Лозналиевъ,
45 г.
48 Георги Христовъ, 56 г.
49 Туше Кочкаровъ 57 г.
50 Афъзъ Исмаилъ, 55 г.

—■ —
— —
— —
— —
—
— —
—
—
—

—
—
—

51

—

—

Сали Бей, 56 г.

52

Георги
Лозналиевъ,
33 г.
53 Туше Теохаровъ, 55 г.
54 Дончо Андевъ, 30 г.
55 Тодоръ Цв’Ьтковъ, 40 г.
56 Георги АндрЪевъ, 38 г.
57 Траянъ Бойковъ, 30 г.
58 Христо Витановъ, 53 г.
59 Туше Григоровъ, 38 г.
60 Григоръ
Михайловъ,
44 г.

1

о

__

__

__

__
__

_
__

__
__

__

__

__

—

—

1

—
—
—
—■
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1
1

_
__

61 Никола Зафировъ, 48 г.
62 Абдураманъ Кадировъ,
30 г.
63 Василъ Джарта, 55 г.
64 Туше Шапковъ, 45 г.
65 Василъ Брендовъ, 45 г.

—
—

—
—

1
1

— ___—
__

—
__

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—
— ___—
__

—
—
__

66

—

1

—

—

—

—
—

1
1

__

__

__

—
__

—
__

—
__

__

__

__

67
68
69
70
71
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Костаки п. Гавриловъ,
36 г.
Илия Тренчовъ, 35 г.
Конце Пецевъ, 50 г.
Свещеникъ Ефтимъ
Христовъ
Свещеникъ Гаврилъ
Христовъ
Свещеникъ Коце
Налънджиевъ

—

—

1

—

—

1

—

—

1

_
__

_
__

— ____ —
— ____ —
—
__
__
__
__
__
__

Петимата гражда
ни (номера 46, 47,
48, 49 и 50) сж. из
бегали отъ ПризрЪнския затворъ и
се върнали въ Р а 
довишъ. ТЪ били
отвлечени
тамъ
отъ събигЬ.
ИзбЪгалъ отъ Вучитрънъ, кждето е
отвлеченъ отъ сър
бите презъ 1915 г.
Изброените
гра
ждани номера 52,
53, 54, 55, 56, 57,
58, 59 и 60) сж би
ли отвлечени отъ
сърбите
презъ
1915 г. въ ТТТк.пдра, но гЬ успели
да побЪгнатъ отъ
тамъ.

Петимата граждани (номера 61, 62,
63, 64 и 65) сж
били
отвлечени
отъ сърбит^ въ
Албания, но те
успели да избе
гать отъ тамъ.
Тримата граждани
сж изчезнали безследно по пжтя за
Албания
презъ
1915 г.
Тримата свещени
ци, отъ които по
следния
протестантски, сж бити
жестоко предъ самата черква (пър
вите двама), заде
то не споменали
въ службата име
то на краль Петъръ ; на послед
ния сж били счу
пени три зжба.

о
72

е

о

о

о

о
—

Ограбени вещи отъ
черквата

31

3

34

—

—

о
Всички скжпи и
луксозни полюлеи
отъ градската чер
ква сж задигнати
и пратени въ Сър
бия.

—

Село Вонславци
1
2

Траянка
Стоянова,
30 г.
Иванъ Здравевъ, 30 г.

Двамата сж убити
отъ сърбите, на
10.1.1915 г.

1
1

2
Село Гарванъ
1
2
3

Иванъ Илиевъ, 65 г.
Христо Андоновъ, 45 г.
Коде Яневъ, 40 г.

Село Горни-Липовникъ
1 Тодоръ Илиевъ, 46 г.
2 Илия Стояновъ, 50 г.
3

Трайко Яневъ, 60 г.

4

Здраве Яневъ, 48 г.

1
1
1

—
—
—

3

_

1

—

1

—
—
—
_

—
—
—
_

—
__

—
—
—
_

—
__

—
—
—

Тримата сж убити
презъ
февруарий
1915 г.

—
__

Двамата сж убити
при отстжплението
на сърбите, презъ
Битъ до смърть.
1913 г.
Убитъ при отстжплението на сърбите. презъ 1913 г.

_

—
__

*

~‘

1
_______________________________
4

_

_

_

_

Село Габревци
1

Дине Митковъ, 19 г.

1

—

—

—

—

—

Спасе Тодоровъ, 18 г.
Трайко Мартиновъ,
45 г.
4 Христо Доневъ, 35 г.
5 Иванъ Димитровъ, 60 г.
6 Атанасъ Христовъ, 42 г.
7 Поцко Илиевъ, 45 г.

1
1

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

1
1
1
!

_
—
—
_

_
—
—
_

_

_

2
3

7

_

_
—
—

_
_

_
—
—

_
_

—
—
_

У бити презъ
м.
августъ 1913 г.
Убитъ на 30 юний
1913 г.
Четирмата (номер а 4, 5, 6, и 7) сж
убити
презъ
м.
Февруарвй 1915 г.

_

Село Долна Вращица
1

Темелко Янчевъ, 60 г.

1
—
—
—
—
—
______________________ _________
1
_
_
_
_
_

Убитъ на 10.2.1915
г.
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Село Долни Липовникъ

1 Стоянъ Трайковъ, 40 г.
2 Трайко Стояновъ, 50 г.
3 Марко Стояновъ, 40 г.
4 Тимо Стояновъ 45 г.
5 Стоянъ Пацевъ, 65 г.,
баща на горните братя.
Петрушъ Стояновъ,
45 г.
7 Здраве Темелковъ
8 Гоне Андоновъ, 45 г.
9 Трайко Стояновъ, 58 г.

1
1
1
1
1

Изброените деветь
души селяни сж
убити презъ ме
сецъ августа 1913
г. Всички били на
вързани съ едно
вжже и после измушкани съ ножо
ве.

1
1
1

Село Дамянъ
1
2
3
4
5

Ахмедъ Селимъ, 80 г.
Мула Муса, 65 г.
Зекиръ Еминъ, 70 г.
Емрише Зекиръ, 70 г.
Леманъ Яшаръ, 50 г.

Петимата
селяни
сж избити на 10
мартъ 1915 г.

Село Дукатино
Изброените осемь
души селяни сж
били взети ужъ за
войници и избити
отъ сърбите на 20
септемврий 1915 г.

1
2

Мите Доневъ, 35 г.
Атанасъ
Григоровъ,
38 г.
3 Коце Паневъ, 38 г.
4 Стоименъ Соколовъ,
36 г.
5 Коце Ивановъ, 38 г.
6 Христо Никовъ, 36 г.
7 Л азаръ Ивановъ, 42 г.
8 Стоянъ Василевъ, 35 г.
9 Забягнали българи

24

—

Тези 24 души бъл
гари сж избегали
къмъ
Струмица
(тогава въ българ
ски ржце), за да се
спасятъ отъ сър
бите.

Село Дядино
1 Иванъ Илиевъ, 65 г.
2 Колю Ивановъ, 40 г.
3 Свещ. Михаилъ Ивановъ, 30 г.
4 Георги Коцевъ, 80 г.
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1
1
1
1

Тримата сж живи
закопани
на
16
мартъ 1915 г.; два
мата последни сж
синове на първия.
Отъ номеръ 4 до

О
5 Илия Доневъ, 60 г.
6 Мите Илиевъ, 80 г.
7 Л азаръ Коцевъ, 40 г.
8 Стефанъ Трайковъ,
80 г.
9 Христо Трайковъ, 40 г.
10 Коце Яневъ, 60 г.
11 Кръсто Илиевъ, 50 г.
12 Христо Петровъ, 65 г.
13 Туше Анастасовъ, 25 г.
14 Трендо Ш апкаровъ,
40 г.
15 Мицо Атанасовъ, 30 г.
16 Ките Мачовъ, 90 г.
17 Георги п. Трайковъ,
35 г.
18 Христо Ильовъ, 35 г.
19 Панде Митевъ, 18 г.
20 Иванъ Христовъ, 60 г.

Село Загорци
1 Христо Дончовъ, 45 г.
2 Дончо Арсовъ, 30 г.

О

О

О

0

О

о
номеръ 16 сж из
бита на 16 марть
1915 година.

—

1

—

—

—

—

__

1

__

__

__

__

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

—
—

16

4

—

—

—

—

1
1

Четирмата селяни
(номера 17, 18, 19
и 20) сж взети отъ
сърбите като коняри, но отъ тогава
с ж. безследно из
чезнали ; предпо
лага се че скоро
следъ отвличането
имъ сж избити.

Двамата
убити
презъ
февруарий
1913 г.

2
Село Караджаларъ
1 Еминъ Мустафа, 55 г.
2 Джемаилъ Али, 55 г.

1
1

Двамата сж убити
отъ сърбите на 20
мартъ 1915 г.

2
Село Козбунаръ
Трайко
Христовъ, 45 г.
1

1

Убитъ на 24 февр.
1915 г.

1
Село Конче
1 Иванъ Илиевъ Карабашевъ, 40 г.
2 Пане п. Василевъ, 40 г.
3 Велика Георгиева, 40 г.
4 Диме Яневъ, 50 г.
5 Божилъ Ильовъ, 40 г.
6 Христо Ильовъ, 40 г.

1
1
1
1
1
1

Дванадесетьте ду
ши селяни сж из
бити на 30 юний
1913 г.
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о
7
8
9
10
11
12

Мане Манчевъ, 40 г.
Ваца Китанова, 30 г.
Трайче Кировъ, 40 г.
М ария Николова, 30 г.
Тена Григорова, 40 г.
Манасия Манасова,
30 г.

о

о

о

о

о

о

1
1
1
1
1
1

12 —

—

— —

—

1
1
1
4

—
—
_
_

—
—
_
_

—
—

—
-—

1
1
1
1

_
—
—
—

_
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—

~20
1
1
1

Село Лубница
1 Коде Стевковъ, 40 г.
2 Ю рдана Коцева, 16 г.
3 Георги Стевковъ, 30 г.
^
л
4 Децата на Георги Стевковъ
5 Недо Николовъ, 40 г.
6 Иванъ Трайчевъ, 40 г.
7 Злата Ильова, 30 г.
8 Филипъ Стоименовъ,
40 г.
9 Христо Стояновъ, 40 г.
10 Андонъ Христовъ, 18 г.
11 Андонъ Ильовъ, 40 г.
12 Е ф а Ильова, 30 г.
13 Спасе Колевъ, 40 г.
14 Георги Тимевъ, 30 г.
15 М ирса Колева, 30 г.
16 Камена Петрова, 30 г.
17 Тена Георгиева, 30 г.

—
—

_
_

_
_

_
_

_

_

_

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

И

—

~

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

Изброените 20 души селяни сж избити на 30 юний
1913 г. отъ сърбит1. . ю рдана Ко_
цева е дъщеря на
Коце Стевковъ.

Село Негреновци
1
2
3

Никола Георгиевъ, 35 г.
Тодоръ Василевъ, 30 г.
Ефтимъ Гавриловъ,
*
60 г.

Тримата
селяни
сж
избити
отъ
сърбите презъ августъ 1913 г.

Село Иньово
1
2
3
4
5
6
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Георги Трайковъ, 26 г.
Георги Коцевъ, 35 г.
Илия Манчевъ, 50 г.
Моне Коцевъ, 20 г.
Траянка Донева, 40 г.
Петре Ангеловъ, 35 г.

—
—
—
__
__
__
_
_
_
_

—
—
Тримата
(номера
__
____ 1, 2 и 3) сж избити
_
_
на 10.1.1915 г.

— ___—
__
__

—
__

—
__

— __ Двамата убити на
____ 28 юний 1913 г.

—

—

—

—

—

Убитъ на 14.9.1915

7

Христо Трайковъ, 45 г.

Село Ораовица (О ряхо
вица)
1 Филипъ Коцевъ, 60 г.
JC
2 Илия Васевъ, 45 г.
3 Гена Стаменкова, 50 г.

Село Папавница
Стоянъ Константинову
60 г

о

о

1

—

7

—

о

о

о

—

—

—

о

о

—

1
—
— —
— —
1
1
—
— —
— —
— —
1 —
— —
________________________ _
2
£
__
__ ___

Двамата убити на
28 юний 1913 г.
Г оран а съ игли
подъ ноктигЬ на
28 юний 1913 г.

1

—

—

—

—

—

Убитъ презъ
густъ 1913 г.

1

—

—

—

—

—

Битъ до смърть.

2

—

—

—

— —

1 Васе Коцевъ, 70 г.
2 Траянъ Васевъ, 35 г.
тт
„
50 г.
3 Нако Николовъ,
4 Иванъ Пандевъ, 45 г.

1
1
„
1
1

—
—
_
—

—
—

5
6
7
8

1
1
1
1

—
—
—
—

—
—
—
—

1

—

—

9

_

1
1
1

—
—
—

3

_

1
1
1

—
—
_

1
1

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

5

—

—

_

—

—

1

2 Тренде
55 г.

Кузмановъ,

ав-

Село Подерешъ

9

Василъ Анчевъ, 50 г.
Василъ Петровъ, 40 г.
Стойче Илковъ, 65 г.
Богатинъ
Котановъ,
70 г.
Иванъ Месаровъ, 55 г.

—
—
_
_
_
— —

_

—
—
_

—
—
_

—

—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—

—

—

_

_

Изброените 9 души селяни сж. избити на 30 юнии
т з р . Траянъ е
синъ на Васе Н и
коловъ.

_

Село Покрайчево

1 Иванъ Атанасовъ, 40 г.
2 Христо Коцевъ, 38 г.
3 Иванъ Поцковъ, 40 г.

—
—
—

—
—
—

_

_

—
—

—
—

—
—
—

_

—
___
—

Тримата селяни сж
избити на 20 ноемврий 1915 г.

—
—

Петимата
селяни
сж избити на 20
ноемврий 1915 г.

_

Село Радичево

1 Василъ Стойковъ, 35 г.
2 Христо Ефтимовъ, 34 г.
3 Стоянъ Атанасовъ, 25 г.
4 Спасе Треновъ, 45 г.
5 Христо Васковъ, 25 г.

_

_

—
—
_

_
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1
1
1

—
—
—

—
—
—■ —
—
—

—
—
—

—
—
—

Четирмата селяни
сж избити презъ
февруарий 1915 г.

1

—

—

—

—

Село Ракитецъ
1 Иванъ Пръцковъ, 60 г.
2 Никола Ивановъ, 42 г.
3 М устафа Ибраимовъ,
4

45 г.
М устафа
48 г.

Айрушовъ,

—

4

_

_

_

1
1

—
_

—
_

_

_

_

2

_

_

_

_

_

1

—

—

—

1

—

—

—

2

_

_

_

_

_

Село Скоруша
1
2

Атанасъ Яневъ, 55 г.
Спасе Коцевъ, 40 г.

—

—

—

Двамата
селяни
избити презъ февруарий 1915 г.

—

—

—

—

Двамата
селяни
сж. избити на 10
мартъ 1915 г.

Село Сулдурци
1
2

Ефтимъ Цимандровъ,
65 г.
Тенчо Коцевъ, 40 г.

_

_

Село Шшпсовица
1

Трайко Антоновъ, 60 г.

1

—

—

—

—

—

2
3
4

Яне Веселиновъ, 22 г.
Трене Владовъ, 28 г.
Захо Поцевъ, 25 г.

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
__

—
—
__

5

Зафиръ

Тасевъ, 50 г.

Всичко въ Радовишка околия . . . . .

1
—
—
—
—
—
________________________________
5
__
__
__
__
______________________________
167
7
59
—
—
—

Убитъ на 26.2.1915
г.
Тримата
(номера
2, 3 и 4) сж избити въ Крагуевацъ,
задето
отказали
да положатъ клет
ва като сръбски
войници — презъ
априлъ 1914 г.
Убитъ на 4.10.1915
г. при отстжплението на сърбите.

jP А 3 Н И
1.
2.
3.
4.
5.
6.

486

Съ идването си сърбите се постараватъ да заличатъ всички български
надписи по черквите и училищата.
Манастира « Св. Константинъ и Е л ен а» при с. Конче е изгоренъ презъ
1913 г.
Българската махала въ с. Конче е опожарена презъ 1913 г.
Село Лубница — всички български кжщи опожарени презъ 1913 г.
Село Скоруша изгорено презъ 1913 г. ведно съ черквата.
Село Загорци опожарено презъ 1913 г.

7.

8.
9.

Село Гарванъ опожарено презъ 1913 г.
Забележка : Жителите на изгорените села побегнали къмъ
Струмица, но много отъ техъ сж избити отъ сърбите при бегството имъ.
Въ началото на 1915 година всичкото население на Иньовска община,
надъ 15 годишна възрасть, е подложено на изтезания и бой.
Отъ тази община забегнали къмъ Струмица 157 души българи.
Отъ с. Подерешъ избегали въ Струмица 38 души българи и 10 души
турци ;
Отъ с. Яргулица избегали въ Струмица 20 души българи и 16 турци ;
Отъ с. Ореховица избегали въ Струмица 20 души българи и 50 турци ;
Отъ с. Ново Село избегали въ Струмица 2 души българи ;
Отъ с. Смилянци избегали въ Струмица 10 души ;
Стъ селата Сари-Гьолъ, Идеверли и Кюсели избегали въ Струмица 70
души турци.
Отъ с. Дукатино избегали въ Струмица 24 души ;
Отъ с. Покрайчево избегали въ Струмица 6 души ;
Отъ с. Радичево избегали въ Струмица 188 души турци.
Отъ Кулаазлийска община укрити и избегали въ Струмица 50 души турци.
Отъ селата Козбунаръ и Шипковица всички младежи се криели по Плачковица-планина, а часть въ Струмица.

xvn.
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Градъ РЪсенъ
1
2
3
4
5
6

Владимиръ Мильовски
Борисъ Чукалевъ
Асенъ Ляпчевъ
Крумъ Поповъ
Никола Татарчевъ
Кирилъ Милошевъ

7

Кръстю Трайчевъ

8
9
10
11
12
13

Михаилъ Татарчевъ
Коста Стрезовъ
А. Милошевъ
Ефтимъ Ляпчевъ
Л азаръ Стрезовъ
Георги Татарчевъ

14
15

Ст. Мильовски
Ст. п. Георгиевъ

Изброените
ше
стима сж. били уче
ници и сж жестоко
бити отъ сърбите,
защото пели на
родни песни, кои
то естествено сж
български.
Сърбите му устройватъ
засада,
за да го убиятъ,
отъ която той едва
се спасилъ.
Изброените видни
граждани (отъ но
меръ 8 до 19 вкл.)
сж жестоко тормо
зени отъ сърбите
да
се
пишатъ
« сърби » ; следъ
това
изброените
лица ведно съ све
щениците и учите
лите сж били екстернирани.
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о
16 Кр. Дуляновъ
17 Кр. Стр'Ьзовъ
18 Г. Бурунджиевъ
19 Христо Николовъ
Всичко въ РЬсенска
околия ........................
а)

О

О

—
—
—
—

—
—
—
—

1
1
1
1

—

—

19

О

0

о

о

М асово сж. тормозени гражданитЬ и селянитЬ отъ околията да се пишатъ
сърби почти веднага следъ идването на сърбитЪ, т.е. още докато сж съюз
ници съ България.
Всички училища и черкви сж затворени или обърнати въ сръбски.
При избухване на междусъюзническата война (юний 1913 г.) отъ око
лията и града сж арестувани, държани въ затворъ и подложени на
изтезания 469 будни граждани и селяни.
При самото си идване въ околията сърбит’Ь арестуватъ много граждани
и селяни.

б)
в)
г)

X V III.

СВЕТИ-НИКОЛСКА О К О Л И Я
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Градъ
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Свети-Николе

1

Гаврилъ Арсовъ, 65 г.

1

2
3
4
5

Стоянъ Марковъ, 55 г.
М ария Нацева, 60 г.
Ивка Темелкова, 50 г.
Стана Н. Богева

—
—
—
—

—
—
—
—

6
7
8
9
10
11
12
13

Иове Димитриевъ
Петре Стефановъ
Стойче Илиевъ
Иванъ Яневъ
Христо Капетановъ
Борисъ Траяновъ
Янко Арсовъ
Арестувани и отвле
чени

—
—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1
—

14

Пандо Стояновъ
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—

—

—

—

—

—

3

1

Убитъ въ Велешкит-Ь лозя.
Тримата сж бити
отъ
сърбите, за
пари.
Бита жестоко отъ
сърбит-Ь.
При
оттеглянето
си сърбитЬ сж за 
дигнали къмъ Велесъ около 150 души граждани, повечето отъ които
сж успЪли да побЪгнатъ
презъ
нощьта ; изброенит-ь тукъ 7 души
(номера 6, 7, 8, 9,
10, 11 и 12) сж из
чезнали безследно.
Опожарени му два
дюкяна и кжщата
въ Кратово.

Пано Велковъ

о

О

О

О

О

О

—

—

—

—

—

2

2
2
2

Тоте Ефтимовъ

17
18
19

Григоръ п. Ангеловъ
Павле Михайловъ
Коне П. Андовъ

Наце Гавриловъ
21 Стоянъ Яневъ
22 Юрданъ Златковъ
23 Христо Филиповъ
24 Трайчо Янковъ
25 Христо Гакевъ
26 Пано Пауновъ
27 Христо Яневъ
28 Наце Арсовъ
29 Общински
30 Изгорени дюкяни
31 Изгорени кжщи
20

32

Грабежи

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—

х

154

—

—

—

3
3

29

О
Опожарени му 1
дюкянъ и 1 кжща
въ Кратово.
Опожарени
му
единъ дюкянъ и
кжщата въ Крато
во.
Н а номера 17, 18
и 19 сж изгорени
по 2 дюкяна въ
Кратово.
Сърбите сж изго
рили при оттегля
нето си по единъ
дюкянъ въ Крато
во на изброените
отъ номеръ 20 до
29 вкл.

Въ последния мо
ментъ преди отте
глянето си сърби
те изгорили въ
града 3 дюкяна и
3 кжщи.
Общата загуба въ
града отъ сръб
ските грабежи и
опожарявания въз
лизала тогава на
1 милионъ и поло
вина лева.

Село НЪманици

1 Серафимъ
Богдановъ,
50 г.
2 Миланъ Петрушовъ,
35 г.
3 Тиме Костевъ, 40 г.
4 Божинъ Гичевъ, 30 г.
5 Иванъ Гичевъ, 50 г.

1

Убитъ съ камъни
въ Провалил.

1

Тримата сж ум ре
ли въ затвора въ
Кавадарци, вслед
ствие изтезанията.

1
1
1

Умрелъ въ затво
р а въ Свети-Николе от изтезания.

6 Яне Апостоловъ, 52 г.
7 Боше Лазовъ, 60 г.
8 Петрушъ Кралевъ,
50 г.

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—
—
—

Тримата сж бити
въ училището въ
с. Неманици.

9

—

—

1

—

—

—

Изброените 7 селя
ни (номера 9, 10,

Салтиръ Стефановъ,
40 г.

489

о
10 Трайчо Саздовъ, 35 г.
11 Коне. Наневъ, 22 г.
12 Санде Бурзевъ, 40 г.
13 Якимъ Михайловъ,
50 г.
14 Л азо п. Яневъ, 52 г.
15 Посе Петрушовъ, 47 г.

о

1
1
1
1

11, 12, 13, 14 и 15)
сж жестоко бити
въ затвора въ Све
ти Николе.

1
1

г

10
Село Ранчанци
1

Пано Димитриевъ,
48 г.

1

—

—

—

—

2

Иванъ Георгиевъ, 50 г.

1

—

—

—

—

2

_

_

_

_

—

Убитъ съ ножове
отъ сърбите, при
с. Криви- Долъ.
—
ОбЪсенъ при Корията.

_

Село Макрешъ
Стройманъ Атанасовъ,
50 г.

1
—
—
—
—
—
_______________________________
__
__
__
__
1

Починалъ въ затвора въ Кавадарци отъ изтезания.

Село Петришино
1 Цево Атанасовъ, 91 г.
2 Илия Давевъ, 56 г.
3 Здраве Димитровъ, 76 г.
4 Симеонъ Ивановъ, 71 г.
5 Ефтимъ Доневъ. 56 г.
6 Пано Доневъ, 71 г.
7 Стоянъ Миленковъ, 59 г.
8 Пано Миленковъ, 56 г.
9 Яне Цв-Ьтковъ, 71 г.
10 Беза Пордева, 76 г.

Изброените десеть
души селяни сж
жестоко бити въ
селото си.

10

—

—

Село Судикъ
1

Л азаръ Андоновъ, 45 г. 1

2

Ленка Зафирова, 80 г. —

1

3

Миле Иосифовъ, 58 г. —

1

Убитъ при с. Стануловци (билъ е
кметъ на селото).
Двамата
(номера
2 и 3) сж тежко
бити въ селото си.

—

2

—

—

1

—

Село Зарапинци
1

490

Кузманъ
48 г.

Младеновъ,

Изброените шести
ма селяни сж же
стоко бити.

3
4
5

6

Иванъ Димитровъ,
61 г.
Мите Цековъ, 78 г.
Наумъ Гочевъ, 71 г.
Давче Гочевъ, 78 г.
Стоянъ Гочевъ, 21 г.

о

0

©

—

—

1
1
1
1
1

—

—

_

_

—
—

—
—

6

о

0

о

—

—

—

о

Село Лезово
Изброените 14 ду
ши селяни сж. же
стоко бити.

1 Мите Моневъ, 35 г.
2 Коне Арсовъ, 72 г.
3 Павле Анчевъ, 50 г.
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Нане Анчевъ, 48 г.
Гаврилъ Андровъ
50 г.
Иванъ Нацевъ, 60 г.
Доне Радевъ, 48 г.
Миту Пуюнчевъ, 60 г.
Стоянъ Георгиевъ, 65 г.
Мите Андевъ, 70 г.
Илия Темелковъ, 65 г.
Стоянъ Гавриловъ,
45 г.
Иванка Митева, 60 г.
Савка Митева, 60 г.
—
Село ПрЪодъ

1 Коста Зафировъ, 50 г.
2 Илия Андовъ, 50 г.
3 Яна Тотева, 50 г.
4 Доне Петровъ, 50 г.
5 Асенъ Илиевъ, 30 г.
6 Геле Димчевъ, 32 г.

Изброените 6 се
ляни сж бити отъ
сърбите ;
първиятъ при Сушичкакула, а останалите
по домовете си.

Село Долно Църнилище

1 Ташка Смилева, 70 г.
2 Ленка Богданова, 25 г.
3 Петра Монева, 25 г.
4 Коца Владева, 30 г.
5 Ефтимъ Павловъ, 50 г.
6 Андо Посевъ, 50 г.
7 Л азо Посевъ, 45 г.

Двете
бити.

сж

тежко

Всички сж жестоко
бити отъ сърбите.

7

—

—
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о

о

о

о

о

Село Амзабегово
1

Ш ерифъ Мустафа,
50 г.

Убитъ.

Село Горно-Църнилище
1
2
3

Ефтимъ Ацевъ, 60 г.
Георги Арсовъ, 62 г.
Иванъ Ордевъ, 63 г.

—
—
—

4

Дафинка Георгиева,
18 г.
Цука Георгиева, 25 г.

5

1
1
1

—

Тримата сж. върза
ни и водени изъ
селата,
за
да
сплашватъ населе
нието ; бити сж же
стоко въ Н/Ьманичка река.

—

1

Обезчестена и би
та.

—

1

Обезчестена и би
та.

—
—

—

2
Село
1
2

х.

—

Аматли

Абединъ Алилъ, 50 г.
Али Асанъ, 46 г.

1
1

—

Двамата
бити.

—

—

—

2

—

1

—

—
__

—
__

жестоко

Село Сарамзалино
1
2

Трайко Коцевъ, 50 г.
Гюргя Трайчова, 50 г.

1

2

_

_

_

—
__
_

—
__

Мжжъ и жена, живи закопани неиз
вестно где.

_

Село Кьосели
1

Али Батлиманъ, 50 г.

—

—

1

—

_

_

1

_

Жестоко битъ.

Село Барбарево
1

Игнатъ Милевъ, 47 г.

2

Иове Наумчевъ, 50 г.

3

Свещ.
новъ,
Нуне
Мите

4
5
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Ефремъ Милади55 г.
Доневъ, 35 г.
Спасевъ, 70 г.

Битъ въ Кратово
и му сж опожаре
ни колибата и търлото.
Битъ въ Кратово и
опожарена кжщата
му.

—

—

1
1

Изброените 16 ду
ши (отъ номеръ 3
до номеръ 18 вкл.)
сж жестоко бити
въ Кратово.

О

о

о

о

О

30

Стоянъ Кралевъ, 35 г.
Гаврилъ Трайчевъ,
35 г.
Димо Ивановъ, 60 г.
Мино Трайчевъ, 40 г.
Ицо Ивановъ, 30 г.
Наче Кралевъ, 33 г.
Наунче Давитковъ,
55 г.
Марко Кралевъ, 40 г.
Данко Георгиевъ, 36 г.
Нуше Смилевъ, 55 г.
Митрушъ Нушевъ, 22 г.
Митрушъ Минчевъ,
24 г.
Таса Димева, 23 г.
Гиче Ивановъ, 60 г.
1
Игнатъ Божиловъ,
1
35 г.
Наумче Костадиновъ,
53 г.
_
Саздо Петровъ, 80 г.
Григоръ Спасовъ, 40 г.
__
Василико Трайчовъ,
33 г.
_
Стоянъ Станойковъ,
60 г.
Трайчо Спасовъ, 60 г.
Цаце Милановъ, 55 г.
Мите Доневъ, 50 г.
Миланъ Ефремовъ,
25 г.
Наче Доневъ, 40 г.

31
32
33

Н ако Гочевъ, 45 г.
—
Нане Бончевъ, 40 г.
—
Ефремъ Атанасовъ, 60 г. —

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

2

—

25

—

—

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

_

1

__

_

1

_

_

1

_

о

О

Опожарена
та му.

кжща-

Н а изброенитЬ 8
души (отъ номеръ
22 до 29 вкл.) е
билъ нанесенъ жестокъ побой въ с.
Барбарево.

1
1
1

Битъ и закаранъ
войникъ.
Н а тримата селя
ни сж изгорени
търлата и коли
бите.

6

Село Строиманци

1 Доне Максимовъ, 54 г.
2 А рсо Тошевъ, 65 г.
3 Ефтимъ Димчевъ, 50 г.
4 Л азо Митевъ, 50 г.

1
1
1

Тримата сж жесто
ко бити въ Крато-

во.

Жестоко битъ въ
с. Барбарево.
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5

Петрушъ Кралевъ,
50 г.

О

©

0
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0

©

—

—

1

—

—

__

1

—

4

—

—

—

—

—

1

—

о

Село Д.-Гюгянци
1

Петрушъ Тенковъ, 60 г.

_

1
_
Всичко въ Свети Н и - ___________________
колска околия . . .
16
7
245
2
_

—
____

Жестоко
Кратово.

битъ въ

35

РА ЗН И
1. При оттеглянето си сърбите разбили и ограбили всички дюкяни въ градъ
Свети Николе, както и много кжщи.
2. Отъ селата сж били отвлечени неизвестно где 30 души селяни.
3. Отъ село Н Ъ М А Н И Ц И сж задигнали 50 коня, 100 вола и около 150 хиляди
оки жито.
4. Отъ околията е билъ задигнатъ голямо количество едъръ добитъкъ и много
жито.
X IX .

СКОПСКА О К О Л И Я

1. Още съ пристигането си въ града и околията сърбите подлагатъ на тормозъ
населението, за да ги принудятъ да се деклариратъ « сърби ».
2. Протосингелътъ на митрополията Методи Димовъ е подложенъ на тежки
морални и физически страдания и е спасенъ благодарение застжпничество
на чуждите консулства.
3. Спиро Гайдарджиевъ е задържанъ и битъ крайно жестоко, едва успелъ да
се спаси, пакъ съ застжпничество на чуждите консули.
4. Всички български черкви и училища сж заграбени ; надписите имъ заме
нени съ сръ бск и ; а децата заставени насила да посещаватъ сръбските
училища.
5. Коце Миновъ, битъ жестоко, з а да го принудятъ да праща детето си на
сръбско училище. Тормозъ билъ упражняванъ надъ всички, които отказвали
да пращатъ децата си въ сръбски училища.
6. Н а 1 януарий 1913 г. музиката на българското просветно дружество « Отецъ
Паисий », създадено още отъ времето на турския режимъ, е отишла да
поздрави сръбския престолонаследникъ. Н о щомъ засвирили българския
химнъ те били прекъснати, изгонени, и инструментите имъ конфискувани.
7. Освенъ за децата, сърбите открили вечерни задължителни училища и за
възрастните, за да учатъ сръбски езикъ.
8. Димче Арсовъ е битъ, само защото на гарата е поздравилъ близките си на
български езикъ.
9. Пеце Ш ивача е битъ до смърть.
10. Томо Тополовъ е битъ жестоко, защото не сменилъ веднага българската
фирма на хотела си и не я заменилъ съ сръбска.
11. П ерса Аврамова, ведно съ четирите си съседки сж бити жестоко.
12. Стоянъ Маткалия е изтезаванъ и битъ жестоко.
13. При оттеглянето си презъ 1915 г. сърбите отвлекли много видни граждани
отъ Скопйе между които и следните : Неделко Стойковъ, Иванъ Зафировъ и
Санде хаджи Митовъ ; и тримата сж били избити на края на града отъ
сърбите. Сждбата на много отъ останалите отвлечени е останала неизвестна.
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14. Презъ м. юний 1913 год. всички български свещеници, учители и видни
граждани сж. викани и заплашвани да подпишатъ декларации, че сж сърби.
Само неколцина подписали отъ страхъ исканите декларации, но и те, вед
но съ другите, били задържани и пратени въ затворъ. Така въ затвора
били събрани отъ града и околията около 300 души, доведени тамъ само
защото сж българи. Всички сж били ругани, бити и жестоко изтезавани.
99 души отъ затворниците сж интернирани въ Митровица. Изъ пжтя те
били подложени на страшенъ тормозъ. Като пристигнали въ Митровица,
сръбския капитанъ Гючковичъ имъ говорилъ и ги заплашилъ да не правятъ
нищо, да се признаятъ за сърби иначе ще пострадатъ както те лично, така
и семействата имъ.
XX .

ТЕТОВСКА О К О Л И Я

1. Въ градъ ТЕТОВО почти веднага следъ идването на сърбите 14 души
граждани сж жестоко изтезавани.
2. Скоро следъ идване на сърбите отъ града сж убити следните лица :
Гавро Серафимовъ
Сельо Ратайски
Иовче Яневъ
Иванъ Чварковъ.
3. Презъ есеньта на 1913 г. въ Тетовска околия сж били избити следните лица
отъ сърбите :
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)

Въ П Ъ Р В Е Н И Ш К А община сж убити
Въ Л Ъ Ш И Ч К А община сж убити
Въ С Е Л Ч И Ш К А община сж убити
Въ ДОЛНО-ПАЛЧИТТТКА община сж убити
Въ СЕД Л А РЕ В СК А община сж убити
Въ Ч Е Ф Л И Ш К А община сж убити
Въ Ч Е Л О П Е Ч К А О Б Щ И Н А сж убити .
Въ Ж И Л И Н С К А О Б Щ И Н А сж убити
Въ СЪНОК ОСКА О Б Щ И Н А сж убити
.

17
10
9
9
1
12
7
73
170

души
души
души
души
човекъ
души
души
души
души

4. При отстжплението (на сърбите) презъ есеньта на 1915 г. въ околията сж
извършени следните убийства отъ сърбите :
а) Въ с. П И Р Г О С Ъ сж убити 8 души, а селото се е спасило отъ изгаряне
съ 300 лири турски откупъ.
б) Въ с. Н Е Г О Т И Н Ъ сж убити 12 души и изгорени 30 кжщи.
в) Въ с. Л Ъ Р Ц И почти всички мжже, на брой около 80 души, сж дигнати
отъ сърбите при отстжплението имъ и избити въ местностьта ЗдравевъЗобелъ, между Групчинъ и с. Желино.
г) Въ с. Г Р А Д Е Ц Ъ сж убити 150 души и опожарени 50 кжщи.
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Т И К ВЕШ К А О К О Л И Я
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Градъ Кавадарци
1 Диме Иловъ Гроздановъ
2 Тодоръ Иловъ Гроздановъ
3 Иованче Мукаетовъ
4 Григоръ Иов. Мукаетовъ
5 Дано М. Караджовъ
6 Ставро Чемерски
7 Пано Алексовъ
8 Димчо Бакевъ
9 Тасе Бошковъ
10 Кольо Майсторски
11 Тасе Лесковъ
12 Атанаско Г. Иосифовъ
13 Вано Пумевъ
14 Григоръ Лининъ
15 Петре Димовъ Говедаровъ
16 Трайко Маневъ Гърниковски
17 Дано Ш андуровъ
18 Ильо Паковъ
19 Янаки Дановъ
20 Пандо Хр. Тирановъ
21 Захарче х. Андовъ
22 Христо Анпошевъ Попето
23 М арчо Милковъ
24 Неде Ризовъ
25 Иванче Иловъ Дзуздата
26 Л еф а Трепчева
27 Л еф а Миткова
28 Петре Минчевъ
29 Иванъ Невковъ
30 Тасе Ив. Иосифовъ
31 Миланъ Ацевъ
32 Мишо Велковъ
33 Христо Чейковъ
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о
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о
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2
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—

—
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—
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_

_
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Митре Николовъ

Село Г. Радобилъ
1 Михаилъ Колевъ
2 Ангеле Ивановъ

1
—

—
1

1

1

_

_

Село М. Радобилъ
1
2
3

Свещеникъ Иванъ Хри
стовъ
Симеонъ Димитровъ
Спиро Алексовъ

Село Мряморъ
1 Ангелъ Найденовъ

1

_

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Село Росоманъ
1

Мехмедъ Ю суфъ

Село ДрЪново
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Темо Георевъ
Муратъ Еюпи
Ш укри Далитъ
Ахмедъ Заинели
Алилъ Али
Куртишъ Али
Петре Здравевъ
Ш аинъ Синай
Мехмедъ Чуле
Байро Сали
Рушанъ Сали
Алия Ю суфъ
Ш еф ия Мехмедъ
Дало Ш е ро

1
1
1
1

_

_

_

_

_

_

_

—

—

—

—

_

_

_

_

4

_

Ю

—

—

—

1
1

_

_

_

_

_

_

—

_

_

_

Село Шивецъ
1
2

Василъ Маневъ
Косто Ефремовъ

497

о

О

©

О

©

о

Ефремъ Арсовъ
Георги Мойсовъ
5 А на Зафирова
6 Вошко Ивановъ
7 Коста Самандовъ
8 Ило Кимовъ

Село Раецъ

1 Василъ Настовъ
2 Петре Яневъ
3 Аце Давчевъ
4 Бане Царевски

Село Возарци

1 Димо Вановъ
2 Митре Лазовъ

Село Ватоша

1 Пано Мелачовъ
2 Свещ. Григоръ х. Ордановъ
3 Л азаръ Хр. Илиевъ
4 Пайо п. Димовъ
5 Мишо Д. Иванчевъ
6 Диме Андовъ Пърцевъ
7 Христо Пантевъ
8 Камче Чонгаровъ
9 Христо Параксовъ
10 Димо Параксовъ
11 Илия п. Ангеловъ
12 Георе П. Ангеловъ
13 Спиро Коловъ
14 Наки Ш арлиовъ
15 Иосифъ Сечковъ
16 Петре Сейменовъ
17 Л азо Мърмовъ
18 Григоръ Дуйковъ
19 Коцо Яревъ
20 Христо Шайкаровъ
21 Коло Браховъ
22 Мишо Гуревъ
23 Трайчо Петруновъ

1

_

1

_

_

_

з

_

_

_

_

_

_

_

о

О

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

о

е

е

о

е

о

__

__
^

__
__

__
__

___
__

Починалъ отъ изтезанията.

5

—

Починалъ отъ из
тезанията.
Починалъ отъ из
тезанията.
Починала отъ из
насилването.
Изтезаванъ
Изтезаванъ

Ташо п. Коцовъ
Григоръ Т. Костовъ
Цандо Мишевъ
Диме Сланцевъ
Димо Браснарковъ
Фидо Велковъ
Петре Еленовъ
Диме Еленовъ
Григоръ Плачковъ
Ефремъ Крагуевъ
Славно п. Василевъ
Селманъ Ю суфъ
Бахри Неджебъ
Али Неджебъ
Христо Пенджуровъ
Диме Ставровъ
Пано Бъчковъ
Георги Вълковъ
Мело Яневъ
Ефтимъ Пановъ
Митре Клинчаровъ
Григоръ Каракошевъ
Григоръ Мешковъ
Цано Цонгаровъ
Крумъ х. Иордановъ
Илфиядо Мицовъ
Алия Ш арк о

Село Гърниково

1 Апостолъ Темелковъ
2 Христо Коловъ
3 Поповъ П. Ивановъ
4 Неде Петревъ
5 Дамянъ Станковъ
6 Христо Риповъ

2

__

Село Брушани

1 Ефремъ Давчевъ

1

—

—

—

—

—

2 Камко Ивановъ

1

—

—

—

—

—

3 Румена Стоянова

1

—

—

—

—

—

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

4
5

Христо Димовъ
Даме Ивановъ
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о
6
7
8

о

е

о

1
1
1

Коле Кировъ
Иван Пановъ
Миланъ Христовъ

3

Изтезаванъ
Изтезаванъ
Изтезаванъ

—

Село Ресово
1
2
3

Иванъ Пановъ
Миска Георгиева
Димо Пецовъ

1

—

—

1
1
1

—
—

—
—

—

—

—

Изтезаванъ

Село Баница
1
2
3

Христо Спанджовъ
Коста п. Димитровъ
Свещеникъ Илия Григоровъ
—

—

Изтезаванъ
Изтезаванъ
Изтезаванъ

3

Село Дабница
Нове Бакърневъ

Село Бохуля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Андонъ Меловъ
Илия Лазаровъ
Сулеманъ Бакалъ
Мехмедъ Джайдъръ
Байрамъ Мола Ахмедъ
Хусния Мола Ахмедовъ
Ахмедъ Атини
Лелиманъ Пашовъ
Арифъ Сулеманъ
Абдула Ахмедъ Сулиманъ
11 Арифъ Мехмедали
12 Асанъ Рушанъ
13 Демиръ Ахмедъ
14 Абди Еюпи
15 Камберъ Чолакъ
16 Асанъ Усинъ
17 Расимъ Далипъ
18 Абединъ Селимъ
19 Селинъ Ахмедъ
20 Сулеманъ Агошъ
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Починалъ отъ из
тезанията.
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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41
42
43
44
45
46
47
48
49

о

о

Ибраимъ Агошъ
Вайрамъ Асанъ
Хусеинъ Куришанъ
Саидъ Чинто
Ислямъ Ибраимъ
Ахмедъ Али
Ахмедъ Чауш ъ Гарабипъ
Ибраимъ Джандърмо
Мехмедъ Максудъ
Сулеманъ Тулко
Байрамъ Зекири
Абазъ Мехмедъ
Казимъ Мехмедъ
Тейфитъ Менеи
Ахмедъ Менеи
Мустафа Алилъ
Шахидъ Селимъ
Ахмедъ Дуре
Селимъ Дуре
Ш а х а Мейсо
Мустафа Далилъ
Назифъ Мемишъ
Ю суфъ Тулко
Хусеинъ Драмаме
Павле п. Трайковъ
Кръсте Николовъ
Куртишъ Феизи
Никола Меловъ
Мехмедъ Сали

о

1
1
1
1

—
—
—
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о

о

—
—
—
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—
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Изтезаванъ
Изтезаванъ
Изтезаванъ
Изтезаванъ

Село Чемерско
1
2

Василъ Захарчевъ
Григоръ Николовъ

1

Двамата отъ това
село об-Ьсени.

2
Село Сгьрмашево
1

Атанасъ Димитровъ

Изтезаванъ

Село Сирково
1
2
3

М уса Усинъ
Амза Рушанъ
Асанъ Яш аръ

1

_

_

_

_

_

_
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

о

о

о

о

о

о

26

—

2

—

—

—

Сали Ахмедъ
Яш аръ Алилъ
Абдула Селимъ
Мехмедъ Алимъ
Фета Мехмедъ
Арифъ Айдинъ
Сулеманъ Бърковски
Деври Сали
Таимъ Ш еифъ
Али Асанъ
Рушанъ Асанъ
Амитъ Ибраимъ
Ю суф ъ Вели
Ш акиръ Сулеманъ
Усинъ Ш акиръ
Мехмедъ х. Али
Сали Хасанъ
Аметъ Сали
Амитъ Еминъ
Сеферъ П аш о
Амитъ Али
Велия Алимъ
Азисъ Али
Фета Али
Ш укрия Ибраимъ

Село М арена
1
2
3
4
5

Ильо Темковъ
Кръсте Риджаловъ
Христо Тодоровъ
Диме Георгиевъ
Яне Георгиевъ
5
Село Манастиредъ

1
2
3

Иво Соколовъ
Сиде Иловъ
Ильо Чучулашковъ

1
1

3
Село Глишикъ
1
2
3
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Л азо Галевъ
Диме Кулевъ
Петре Камендолски

1
1
1

—
—

о

о

о

о

о

О

О

о

Дафче Граджановъ
4

_

_

_

_

_

Село
Мързенъ-Ораовецъ
Бошко Трайковъ
Свещ.
Илия п. Антоновъ 1
2
1
3 Иванъ Алексовъ
^
4 Ильо Апостоловъ
5 Нико Ангюшевъ
1
6 Ана Тодорова

—

—

—

—

—

—
___

—
__
__

—
__
__

—
__
__

—
__
__

Убитъ ; взети му
и 400 турски златни лири.

Изтезаванъ
Изтезаванъ
Изтезаванъ

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4

_

_

_

_

_

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

6

Село Каменъ Долъ

1 Стоянъ Мирчевъ
2 Стоянъ Яневъ
3 Диме Стояновъ
4 Гельо Костовъ

1
1
1
1

Село Добршце

1 Ефремъ Дамчевъ

Село Страгово

1 Папо Иловъ
2 Игнатъ Констандиновъ
3 Ангелъ Соколовъ
4 Камо Филиповъ
5 Атанасъ Мицовъ
6 Димо Траевъ

1
1
1
—

3

—

1
1
1

—

—

—
—
—

3

—

—

—

Село Барево

1 Митре Меловъ
2 ДЪло Стояновъ
3 Мино Ставровъ

_

—
1

—

1
1

_
—

2

—

—
—

Изтезаванъ
Изтезаванъ

Село Кърнево

1 Ефтимъ Лазовъ

Село Бошево

1 Илия Меловъ

1

_

_ _
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о
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Боно Илиевъ
Нико Димитровъ
Димо Христовъ
Л азаръ Георчевъ
Ставро Тодоровъ
Христо Андовъ
Иванъ Димитровъ
Христо Митревъ
Христо Димитриевъ
Димо Яневъ
Атанасъ Ивановъ
Димо Чочовъ
Стоянъ Камчевъ
Дено Павлевъ
Андо Стояновъ
Стойче Ивановъ
Наумъ Стояновъ
Павле Иловъ
Трайко Дановъ
Дело Андовъ
Цвета Тодорова
Атанаса Христова
Найдена Стоянова
Доца Атанасова
Кана Ефремова
Стана ДЬлова
З ор а Андова
Менка Христова
Славка Иванова
Миса Станоева

е

1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
7

Селяните отъ но
меръ 5 до 21 вклю
чително сж. жесто
ко изтезавани.

Изброените жени
(отъ номеръ 22 до
номеръ 3 1 в к л.)
с ж били изнаси
лени о т ъ сърби
те ; първите три
сж починали отъ
изнасилването.

—

17

7

—

—

Село Рожденъ
1 Ч оч о Поповъ
2 Илия Влайковъ
3 Ангелко М. Лостовъ
4 Петко Ангелковъ
5 Христо Влайковъ
6 Стоянъ Хр. Окардовъ
7 Палко Стойковъ
8 Боге Коловъ
9 Петко Х р. Орешковъ
10 Стоянъ Ризо Рамовъ
11 Ив. Петко Ш епсида
12 Вълче Ивановъ
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Осмината (отъ но
меръ 6 до 13) сж
жестоко изтезава
ни.

Христо Апостоловъ
Всичко въ Тиквешка

О

©

—

—

1

—

—

—

**

—

8

—

—

—

196

1

90

10

—

—

®

—

—

—

—

—

—

—

-—

—

О

Забележка

© Изнасилени
жени

- изтезавани

—

Безследно
изчезнали

ф Арестувани

К

К
&If
ейа
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ои
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К
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>5

ф

Пореденъ
брой

t

Ц А Р Е В О -CI ;л СКА о к о л и я
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X X II.

О

о

Ограбени

13

О

О

Градъ Царево-Село
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Коте Иванчовъ
Иванъ Киселичковъ
Никола Ангеловъ
Ване Чипевъ
Спасъ Георгиевъ
Атанасъ Цоневъ
Давитко Димитровъ
Демиръ Пърчевъ
Бекиръ Кадийски
Мехмедъ Очипалски
Алия Пипишко
Арифъ Дестанъ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Село Разловца
1 Свещеникъ Костадинъ
2 Костадинъ Жеджовъ
3 Евтимъ Ковачевъ
4 Атанасъ Д. Донински
5 Атанасъ Петровъ
6 Захари Ив. Гоцевъ
7 Георги С. Цинцовъ
8 Спиро М. Манчевъ
9 Ефремъ Симеоновъ
10 Ангелъ Донински
11 Иванъ Донински
12 Христо Цинцовъ
13 Василъ Донински
14 Костадинъ Аврамовъ
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О
15
16

Костадинъ Джаджовъ
Мите Доновски

17
18
19

Н ано Тодоровъ
Никола Г. Тричковъ
Георги Златковъ

0

_

О

_

О

_

_

0

О

1
1
1

_

—
_

_

9

_

5

_

2

_

—

—

3

Село Тработившце
1 Иванъ Мицковъ
2 Стоянъ Димовъ
3 Илия Димитковъ
4 Яш аръ Циганарски
5 Василъ Николовъ
6 Христо Георгиевъ
7 Иванъ Костадиновъ
8 Васе Илиевъ

1
1
1
1
1
1
1
1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

8
Село Драмча
1
2
3

Божанъ Ангеловъ
Атанасъ Лесовъ
Стоименъ Ивановъ

1
1
1

Село Киселица
Павле

Село
1

Миленковъ

Селникъ

Васе Христовъ

1

_

_

_

_

_

1
—
—
—
—

—
1
1
1
1

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

4 —

—

—

—

—
—

—
—

—
—

Село Вратиславецъ
1
2
3
4
5

Костадинъ Димитровъ
Коле Димитровъ
Никола Великовъ
Петъръ Великовъ
Мите Стояновъ

1
Село Каменица
1 Димитъръ Атанасовъ
2 Никола Кръстевъ
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1
1

—
—

—
—

О
Двамата
(номера
15 и 16) сж. осака
тели отъ бой.
Н а тримата (номе
ра, 18 и 19) сж
опожарени кжщите имъ.

О

О

0

о

о

о

6

—

—

—

—

—

—

о

3 Ангелъ Великовъ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Л азаръ Янакиевъ
Георги Стояновъ
Стоянъ Стаменовъ
Васе Стояновъ
Тиме Атанасовъ
Серафимъ Миленковъ
Димитъръ Карамфиловъ
Глигоръ Карамфиловъ
Данаилъ Миленковъ
Георги Митовъ

—
—
—
—
—
—

Село Млащица

1 Соколъ Цоневъ
2 Стоименъ Захариевъ
3 Яни Стойковъ

—
—
—

1
1
1

3
Село Саса
1 Иванъ Николовъ
2 Наумъ Димитровъ
3 Петре Георгиевъ
4 Богатинъ Анастасовъ
5 Иванъ Христакевъ
6 Цоне Митревъ
7 Яне Янакиевъ

1
1
1
—
—
—
—

—
—
—
1
1
1
1

—
—
—

1
1
1

Село Цера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ванге Митевъ
Велинъ Георгиевъ
Стоянъ Георгиевъ
Златко Стаменовъ
Ефремъ Стояновъ
Георги Илиевъ
Стоименъ Стояковъ
Васе Томевъ
Анастасъ Стаменковъ
Серафимъ Стоименовъ

Село Луковица
1

Михаилъ Бисетинъ
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о
2
3
4
5
6

е

о

о

е

о

—

—

—

—

о

Ангелъ Костадиновъ
Мите Милушевъ
Стоилъ Ташковъ
Ванге Михалевъ
Ефремъ Митевъ

Село Кост.-Долъ
1
2
3
4
5

Васе Никовъ
Ильо Минчевъ
Тасе Костовъ
Глигоръ Стояновъ
Тиме Васевъ

1
1
1
1

4

1

Село Косевица
1
2
3
4

Никола
Никола
Алекси
Ефтимъ

Миленковъ
Арсовъ
Стоиловъ
Янкуловъ

1
1

2

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

—

—

—

—

2

Село Главовица
1
2
3

Стоянъ Арсовъ
Велко Божиновъ
Серафимъ Максимовъ

Село Дулица
1
2
3
4
5
6

Златко Стоилковъ
Амно Костадиновъ
Гоге Мишевъ
Мите Стоилковъ
Иванъ Гошевъ
Богданъ Георгиевъ

1

1 Мите Неверовъ
2 Стоилъ Стоименовъ
3 Ю рданъ Атанасовъ
4 Спиро Даневъ
5 Васе Спасовъ
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_

_

_

_

— _—
—
—
—
1
__
__
__
__
__
1

Село Тодоровци

_

3

—

—

—

1

2

Н а двамата (номера 5 и 6) сж опо
жарени кжщитЪ.

о

о

о

о

о

о

2

—

4

—

—

—

5

1

—

—

—

—

о

Село Гърлено

1
2

Пешо Милцовъ
Георги Лазаровъ
3 Серафимъ Тодоровъ
4 Христо Илиевъ
5 Иванъ Арсовъ
6 Стоймиръ Атанасовъ

Село Илиево

1 Миленко Стойчовъ
2 Гоце Гошевъ
3 Гоге Гошовъ
4 Христо Стойчовъ
5 Тиме Насевъ
6 Георги Миленковъ

Село

Калиманци

1 Ангелъ Стаменковъ
2 Атанасъ Николовъ

1

_

1

_

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

—

—

—

—

Село Турин

1 Стоица Николовъ
2 Тодоръ Георгиевъ

Село Вирче

1 Иванъ Николовъ
2 Никола Даневъ
3 Ладомиръ Петровъ
4 Нико Деспотовъ
5 Мите Яневъ
6 Димитъръ Георгиевъ
7 Велия Вашидовъ
8 Слави Ивановъ

1

2

_

б

Село Истевникъ

1 Мите Петковъ
2 Мите Георгевъ
3 Василъ Георгиевъ

1
1
1
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ф
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

©

0

о

©

о

Христо Янковъ
1
Георги Иочевъ
1
Атанасъ Араламповъ
1
Свещ. Евтимъ п. Дими- 1
тровъ
Валичко Захариевъ
1
Захари Колевъ
1
Анастасъ Христовъ
—
Тасе Георгиевъ
—
Мите Георгиевъ
—
Коте Михайловъ
—
Ангелъ Марковъ
—
Илия Георгиевъ
—
Тасе Георгиевъ
—
Дамянъ Георгиевъ
—
Коте Ивановъ
—
Георги Велковъ
—
Маноилъ Стойчевъ
—
Стойменъ Михаловъ
—
Мите Ризовъ
—
Станко Ивановъ_________
Мите Арсовъ________________
Иванъ Петровъ
_
Серафимъ Христовъ
Тодоръ Захариевъ
_
Георги Василевъ________
Миташъ Глигоровъ
___
Ангелъ Стояновъ________
21

—

Село Панчарево
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Стоилъ Атанасовъ
Георги Дончевъ
Стефанъ Ивановъ
Никола Костадиновъ
Деспотъ Доневъ
Спасе Стойчевъ
Свещ. Атанасъ Стоиловъ
Коте Атанасовъ
Христо Иванчовъ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

о

о

О

О

О

О

О

1
1
1
1
1
—
—
■
—
—
—
—

—
—
—
—
—
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

5

6

—

—

—

—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

_

_

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

о

Село Градъ
Амидъ Сюлюманъ
Ибрямъ Ионузъ
Иванъ Николовъ
Стойчо Ангеловъ
Хамидъ Ходжовъ
6 Арифъ Байрямъ
7 Едипъ Махмудъ
8 Алия М устафа
9 Алия Амито
10 Костадинъ Велиновъ
11 Исмаилъ Мехмедъ
1
2
3
4
5

Село Габрово

1 Реджепъ Myco
2 Хасанъ Едипъ
3 Юсеинъ Ахмедъ
4 Хасанъ Myco
5 Мехмедъ Исмаилъ

1
1
1
1
1
5

_

1
1
1
1
1
1
1
1
1
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
1
1

_

_

Село Биглата

1 Ангелъ Димитровъ
2 Христо Димитровъ
3 Златанъ Симеоновъ
4 Петрушъ Анастасовъ
5 Янче Митевъ
6 Зафиръ Петровъ
7 В ангелъ Костадиновъ
8 Цеко Иванчевъ
9 Серафимъ Спасовъ
10 Симо Иванчовъ
11 Ефтимъ Миленковъ
12 Спиро Стояновъ
13 А рсо Атанасовъ
14 Ефремъ Ажовъ
15 Анастасъ Георгиевъ
16 Стоянъ Стоичковъ
17 Георги Цоневъ
18 Янгелъ Димитровъ
19 Христо Цецовъ
20 Доне Георгиевъ

1
1
1
1
1
1

15

5

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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о
Село Стамеръ
1 Алишъ Адипъ
2 Арифъ Ждрепанъ
3 Моаримъ Абди

Село Звегоръ
1 Мехмедъ Ахмедъ
2 Сюлюманъ Смаилъ
3 Махмудъ Еминъ
4 Ибраимъ Куртъ Али
5 Хаминъ Максутъ

X X III.

о

о

о
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1

Градъ Щипъ
Мите Сарафовъ

1

—

—

—

—

—

2

Обесенъ селянинъ

1

—

—

—

—

—

~~Z

“

~

~

~

ИГ

1
2

Село Горни-Балванъ
Коце Стояновъ
Ефремъ Арсовъ

—
—

1
1

3

Тако Наковъ

1

—

4

Христо Постоловъ
Везенковъ

5
7

Постолъ Мановъ
Петрушъ М и ц о в ъ
Салтиръ Мановъ

1
1
1

8

Тимо Андовъ

1
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Въ Царево-Селска
околия въ графата
« Безследно изчез
нали » влизатъ и
лицата, които с ж.
задигнати отъ сърбите ужъ като войници,
но
чиято
сждба, отъ момента на задигането
имъ, е неизвестна.

Щ ИПСК А ОКОЛИЯ

#
ЕВ

6

о

1
1
1
—

Всичко въ
Царевоселска околия

о

ей

«

Й
4
>
ч
ф

>о

ей

И

О
Застрелянъ презъ
летото на 1913 г.
Презъ летото на
1913 г. въ града е
обесенъ единъ се
лянинъ.
Двамата (номеръ 1
и 2) сж. жестоко
бити от сръбския
капитанъ Димко.
Пратенъ ужъ до
общинското упра
вление въ СветиНиколе и изчезналъ безследно,
неколко пжти аре
стуванъ и изтеза
ванъ ; на края отвлеченъ и убитъ
неизвестно где отъ
Бабунски.
Изброените 9 ду
ши селяни (отъ но
меръ 5 до 13 вкл.)
сж задигнати и из
бити
неизвестно

о
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

о

о

о

о

о

о
къде ; само на по
следния трупа е
намеренъ на баира
близо до селото.

Дане Трайчевъ
Дафко Постоловъ
Серафимъ Андовъ
Иванъ Арсовъ
Ильо Ефремовъ
Иоце Везенковъ
Иорде Мановъ
Петре Мицовъ
Тимо Андовъ
Зафиръ Стояновъ

19

Бити жени и деца

20
21
22
23
24
25
26

Яна Петрова, 35
Вана Ладева, 35
Севда Тасева, 40
Гюргя Ильова, 40
В аса Иванова, 25
Ваня Митева, 25
Петра Ладева, 25

27

Коле Везенковъ

28

Масово бити селяни

—

—

—

—

1

—

х

Презъ 1914 г. не
кой си Джоджо съ
20 души сърби до
шелъ въ селото,
изкаралъ
всредъ
селото цЪлото на
селение и предъ
всички жестоко би
ли лицата отъ но
меръ 14 до 18 вкл.
Жените и децата
започнали да се
разбегватъ, за да
не гледатъ ужаси
те, но съ бой били
заставени отъ сър
бите да присътствуватъ.
Малко време пре
ди отстъплението
си презъ 1915 г.
сърбите
пратили
въ селото единъ
сръбски капитанъ
съ 50 души войни
ци. т е сж изнаси
лили
изброените
7 жени.
При отстъпление
то си презъ 1915 г.
сърбите го изте
завали
жестоко ;
мушканъ
е
съ
ножъ за да каже
къде съ му па
рите.
Въ селото често е
спиралъ сръбския
войвода Бабунски,
който
подлагалъ
винаги население
то на жестокъ тормозъ.

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

10

—

7

—

Село Долно Трогерци
1

Серафимъ
новъ

Костади-

2

Герасимъ Кузовъ
^
J

--

—

1

—

—

—

Изброените 7 души селяни (номе-

—

—

1

—

—

—

ра-т^’ 2> 3’ 4’ 5’ 6
и 7) съ подложени
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о
3
4
5
6
7

о

о

о

1
1
1
1

—
—
—

Л азо Никовъ
Сандо Арсовъ
Гиго Ефремовъ
Арго Малечковъ
Мите Тошевъ

о

о

о
на жестокъ побой
презъ летото на
1913 г. Последния
е починалъ отъ
боя.

—

Изброените 6 ду
шу селяни (номе
ра 8, 9, 10, 11, 12
и 13) сж. отвлечени
безследно отъ сър
бите при оттегля
нето имъ 1915 г.

8 Яне Шаклевъ, 70 г.
9 Яне Стойчевъ, 70 г.
10 Санде Кузинъ, 85 г.
11 Саздо Ивановъ, 55 г.
12 Л азо Янковъ, 35 г.
13 Иорданъ Иванчевъ,
35 г.
14 Задигнати пари

При
оттеглянето
си сърбите зади
гнали отъ селото
3,600 турски злат
ни лири (1915 г.).
1

6

6

—
—

—
—

—

—

—

—
—

—
—

—
—

Село Сжрчиево
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Салтиръ Митревъ
Стоянъ Димевъ

1
1

Мане Тасовъ
Миле Яневъ
Петрушъ Саздовъ
Тодоръ Домазетовъ
Миле Домазетовъ
Тимо Петревъ, 45 г.
Тоде Таневъ, 50 г.
Сане Митовъ, 60 0г.
Коле Тасевъ, 25 г.
Митко Доневъ, 25 г.

Петимата
селяни
(номеръ 8, 9, 10, 11
и 12) сж отвлечени
отъ сърбите при
оттеглянето
имъ
презъ 1915 г. неиз
вестно кжде.
5

Село

—

Таринци

1

Яне Димитровъ

1

—

2
3

Тасе Стоиловъ, 45 г.
Трайче Ильовъ, 50 г.

—
—

1
1
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Двамата
(номеръ
1 и 2) сж дигнати
нощемъ отъ домо
вете имъ и следъ
две седмици сж
намерени трупове
те имъ ; на първия
вънъ отъ селото, а
на втория около с.
Врасаково.
Петимата
селяни
(номера 3, 4, 5, 6
и 7)
сж убити
презъ 1913 г.

Битъ до смърть
отъ
Бабунски
презъ 1913 г.
Тримата сж отвле
чени отъ сърбите

4

Петъръ Маневъ

0

о

о

о

о

о

—>

—

1

—

—

—

1

2

1

—

—

—

О
при отстъплението
имъ презъ 1915 г. ;
последния успЪлъ
да се спаси чрезъ
бегство, а първите
двама
изчезнали
безследно.

Село Люботенъ
1 Георче
2 Тоде Ивановъ
3 Христо Ивановъ, брать
на Тоде
4 Камче Пецовъ
5 Пане Стефановъ
6 Гина Стефанова, майка
на Пане
7 Моне Доневъ
8 Стоянъ Атанасовъ
9 Мите Николовъ
10 Ленка Николова,
съпруга на Мите
11 Васи лко Анчевъ
12 Доне Василковъ, синъ
на Василко
13 Коце Гелковъ
14 Георге Христовъ
15 Мане Коцевъ

16
17

Ограбени селяни
Бити селяни

—
—

—
—

—
х

—
—

18

Зоя Манева

—

—

1

—

х
—

—
—

Сръбски
войници
търсили Гйоро А р
совъ и понеже не
го намерили, опо
жарили кжщата му,
кжщите на родни
ните и на други
селяни — всичко
17 кжщи, неколко
плевни и учили
щето. Освенъ това
те отвлекли съ се
бе си безследно 15
души селяни (отъ
номеръ 1 до 15
вкл.). Това е ста
нало презъ 1913 г.
По-късно при отте
глянето на сърби
те презъ 1915 г.
труповете на 8 ду
ши сж намерени
отъ Мито Падарина около Новосел
ската мера, а на
останалите 7 души
труповете сж на
мерени отъ дедо
Киро и синъ му
Л азо отъ с. Доляни въ мерата на
последното село.
При
оттеглянето
на сърбите презъ
1915 г. всички се
ляни отъ селото
сж бити жестоко,
за да задигнатъ
парите имъ. Селскиятъ
писарь
(сърбинъ) и трима
сръбски
жандари
успели да задиг
натъ 1,500 лева и
250 турски златни
лири.
Двете — майка и
дъщеря, сж бесе
ни на гредата въ
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е
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о

о

—

1

—

—

—

__

__

__

__

х

15

—

2

—

1 Масово бити селяни
2 Пано Трайчевъ
3 Коце Георгиевъ

—
1
1

—

40

4
5

Спиро Христовъ
Доне Лазовъ

—
__

—

1
2

6
7
8
9

Димко Спировъ
Симо Стоянчевъ
Сане Пановъ
Мишко Коцевъ

1
I
1

—
__

1

10
11
12

Ване Димевъ
Коле Димевъ
Траянъ Димевъ

1

13
14

Гьошо Трайковъ
Санде Трайковъ, братъ,
на Гьошо

19
20

Руса, дъщеря на Зоя
Митрева
Опожарени кжщи

-----—

о
домътъ си и муш
кани съ ножове.
ЦЪлото село е било
опожарено при оттеглянето на сърбигЬ презъ 1915 г.

Село Богословецъ
—
_
_

—
__
__

—
__
__

—
__

—
__

—
__

—
__

—
__

—
__

—
__

—

—

—

—

—

—

—
__
__

—
__
__

—
__
__

—
__
__

—
__

Жестоко сж бити
40 души селяни.
Отъ тЬхъ много
останали сакати ;
на нЪкои капЪли
месата ; а Пано
Трайчевъ и Коце
Георгиевъ почина
ли отъ побоя.
Двамата
селяни
(номеръ 4 и 5) сж
затваряни няколко
пжти и жестоко из
тезавани.
Четирмата селяни
(номеръ 6, 7, 8 и
9) сж отвлечени
отъ сърбигЬ и труповет-Ь имъ наме
рени срЬдъ село
Сарамзалино. (1915

г.)

1

^

__

—
_

1

1

—
__

—
__

—
__

9

2

42

—

—

Тримата
селяни
(номера 10, 11 и
12) сж отвлечени
отъ сърбигЬ къмъ
Велесъ, заклани и
хвърлени въ Вардара. И тримата
сж братя,
(това
презъ 1915 г.)
Двамата братя сж
отвлечени безслед
но отъ сърбигЬ
презъ 1915 г.

Село ЛЪсковица
1
2
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Ката Коцева
Опожарени кжщи

80

СърбигЬ запалили
селото, при което
били опожарени 80
кжщи, въ пламъ
ците хвърлили Ка
та Коцева, която
изгорила жива, а
останалите селяни
до номеръ 48 вкл.
били избити.

о

е

о

о

о

о

о

3 Георги Георгиевъ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

синъ му Коле, 16 г.
Христо Димчевъ
Петре Ильовъ
Петре Атанасовъ
братъ му Тодоръ
Георги Яневъ
Петре Спасовъ
Коце Спасовъ
Братъ му 16 годишенъ
Петре Пауновъ, 16 год.
Василъ Мицовъ
Яне Богатиновъ
Димовъ
Камче Стояновъ
Диме Костовъ
Миле Столевъ
Даме Коцевъ
Митре Иовевъ
Петре Стояновъ
Томе Аневъ
Мито Ильовъ
Траянъ Лазовъ
Петре Тодевъ
Иванъ Николовъ
Гължбъ Коцевъ
братъ му Саздо
Д-Ьдо Димо
внукъ му Коце Яневъ
Доне Димовъ, 16 г.
Христо Васковъ
Доне Здравевъ
Иванъ Яневъ
Иванъ Дончевъ
Постолъ Дончевъ

37 Спасо Яневъ
38 Доне Славовъ
39 синъ му Христо, 16 г.
40 Мите Доневъ
41 Димо Костевъ
42 П ано Арсовъ
43 Камче Ш апковъ
44 Стойче Пауновъ
45 Петре Салункинъ
46 Пано Ташкинъ
47 Стефко Анастасовъ
48 Кръсто Колевъ

Изброените 6 ду-
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о

о

©

о

©

о

49 Коце Яневъ
50 Ефтимъ Ивановъ
51 Миладинъ Мановъ
52 Гиго Василевъ, 20 г.
53 Тоде Яневъ
54 Петра Аргова

ши селяни (отъ номеръ 49 до 54 вкл.)
сж изклани отъ
Бабунски.

53
1
2
3

—

—

—

—

80

Село Пиперово
Изгорени К Ж Щ И
Ограбени кжщи
Задигнатъ добитъкъ

2
_
_

Презъ 1913 г. сж
били изгорени 2
кжщи,
а
много
други
ограбени ;
освенъ това по-голема часть отъ
дребния и едъръ
добитъкъ
задиг
натъ.
—
Изброените осемь
_
души селяни (но_
мера 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 и 11) сж били
—
изклани
презъ
—___ 1914 г. отъ Бабун_
ски.

4 Христо Иовевъ
5 Таео Лазаровъ
6 Богатинъ Георевъ
7 Коце Иовевъ
8 Петре Димовъ
9 Стоянъ Димовъ
10 Стоянъ Андовъ
11 Петрушъ Ильовъ
12 Избити селяни

Село

Презъ февруарий
1915 г. трима бъл
гари и двама тур
ци сж убити следъ
жестоки изтезания
въ черквата на с.
Гарванъ отъ Б а
бунски ; после сж
закопани въ една
градина.

Селце

1
2

Траянъ Петровъ
Моне Зафировъ

3

Заграбенъ добитъкъ

1
1

2

1
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Село Калопетровци
Тероризирани селяни

о

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

—

—

х

—

Двамата
селяни
сж убити презъ
1914 г.
Всичкиятъ
доби
тъкъ отъ селото е
задигнатъ отъ сър
бите.
Целото село е под
ложено на ужасенъ тероръ отъ
бандата на Бабун
ски, поради което
всички мжже сж
забегнали въ Бъл
гария.

о

О

2

—

Презъ 1913 г. въ
селото сж. били до
ведени и заселени
сръбски семейства
отъ Шумадия, на
които е била раздена земя принад
лежаща на селянигЬ.
Презъ 1914 г. бан
дата на Бабунски
ведно съ сръбска
жандармерия
задигатъ отъ домо
вете имъ лицата
2, 3, 4, 5 и 6 и ги
избиватъ като ги
мушкатъ жестоко
съ ножове. Номера
5 и 6 сж. отъ гр.
Щ И П Ъ . Трупове
те на убитите сж
намерени една го
дина по-късно въ
местностьта
« Подъ чифлика »
въ една ливада.
Двете жени (номе
р а 7 и 8) сж жесто
ко изтезавани, а
младежътъ Доне е
отвлеченъ
неиз
вестно кжде.

—
—
—
—

Село Карбинци
1 Отнета земя на селяни

2
3
4
5
6
7
8
9

Коце Петревъ
Мите Наковъ
Стоянъ Коцевъ
Свещ. Панче Парнарджиевъ
Атанасъ Манолевъ
Маца Иордева
Ника Ефремова
Доне Ефремовъ, 18 г.

1
1
1
1
1
—
—
—

5

1

Село Крупшце
1 Мише Арсовъ
2 Иованъ Магдинъ
3 Коце Трайковъ
4 Маца М. А рсова

—
—
—
—

—
—
—
—

1
1
1
1

5 Мирно Паневъ
6 Коце Трайчевъ
7 Стоянъ Миовъ
8 Сотиръ Тасевъ
9 Ильо Илиевъ
10 Наумъ Димитровъ

—
—
.—
—
1
1

—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
—
—

—

—

— —
—■ —
— —
— —

Четирмата селяни
(номера 1, 2, 3 и
4)
сж бити до
смърть ; следъ то
ва първите трима
сж
отведени въ
затвора въ СветиНиколе, кждето сж
държани два ме
сеци.
Шестимата селяни
сж задържани въ
затвора въ СветиНиколе, кждето сж
жестоко изтезава
ни и бити. Послед
ните двама (номе
р а 9 и 10) сж по
чинали отъ изте
занията,
докато
останалите (номе
р а 5, 6, 7 и 8) сж
държани по три
месеци.
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11 Санде Коцевъ
12 Коце Доневъ
13 Величко Зафировъ

14

0

О

1
1
1

—
—

О
Тримата
селяни
(номера 11,12 и 13)
сж. отвлечени отъ
сърбите при отстжплението
имъ
презъ 1915 г. неиз
вестно кжде.

—

Заграбенъ добитъкъ

При
оттеглянето
си 1915 г. сърбите
сж заграбили целиятъ
едъръ
и
дребенъ добитъкъ
отъ селото.

8

—

—

—

Село Кривидолъ
1
2
3
4
5

Моне Филиповъ
Гьошо Христовъ
Гаврилъ Саздовъ
Гьошо Яневъ
Петре Ефремовъ

6
7
8

Бити селяни
Сава Петрова
Л азо Петрушевъ

5

1

—

—

—

1

Петимата
селяни
(номера 1, 2, 3, 4
и 5) сж задигнати
отъ сръбски вой
ници презъ 1913 г.
и отвлечени неиз
вестно кжде. Но
следъ неколко мес еци
труповете
имъ сж били наме
рени близо до с.
Барбарево.
Презъ 1914 г. жан
дармерия и банда
та на Бабунски с ж
подложили на жестокъ побой всич
ки мжже и жени
отъ селото ; Сава
Петрова била из
насилена, а Л азо
Петрушевъ отвлеченъ
неизвестно
кжде.

Село Долни Балванъ
1

Разграбено имущество

Всички
младежи
забегнали
къмъ
България, а иму
ществото имъ р а з
грабено отъ сър
бите.

Село Ш опуръ
1
2
3

520

Христо Митревъ
Траянъ Л азаровъ
Стойче Ивановъ

1
1
1

Тримата
селяни
(номера 1, 2 и 3) сж
отвлечени
презъ
1913 г. отъ сърби
те неизвестно кж
де и избити.

4

Заграбенъ добитъкъ

Село
1

о

е

о

о

е

о

—

—

—

—

х

—

о
При
оттеглянето
си презъ 1915 г.
всичкиятъ
едъръ
добитъкъ
задигнатъ отъ сърбите.

Ново-Село
Задигнатъ
отъ
сърбите
презъ
1913 г. и после
трупа му намеренъ въ местностьта « Дамянско по
ле » ; билъ закланъ.

Симеонъ Маниевъ

Село БрЬстъ
1 Данаилъ Карамфиловъ
2 Стоянъ Гължбовъ

3

Иванъ

Двамата сж отвле
чени отъ бандата
на
Бабунски
и
презъ
февруарий
1915 г. следъ жес
токи
изтезания
заклани въ черк
вата при с. Гарванъ ; тамъ близо
били и погребани.
Отвлеченъ
без
следно отъ сърби
те при оттеглянето
имъ презъ 1915 г.

1
1

Тодевъ

2

1

Село Танатарци
1

Бити селяни

2

Данаилъ

1
2
3

Село Патрикъ
Заграбенъ добитъкъ
Изтезавани селяни
Пане Постоловъ

Стояновъ

—

—

1

—

Почти всички мж
же отъ селото из
бегали, за да не
отидатъ войници ;
поради това всич
ки останали техни
близки били жес
токо бити.
Отвлеченъ
б е зследно отъ сърби
те при оттеглянето
имъ презъ 1915 г.

Селото е разорено
отъ сърбите презъ
1913 г. ; заграбени
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о
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

брать му Тоде
Ефремъ Митревъ
синътъ му Георги
другия синъ на Ефремъ,
Митре
Симе Постоловъ
Филе Иовчевъ
Коце Паневъ
Мане Гелевъ
Иорде Маневъ
Христо Яневъ
Гуга Каменова
Ильо Стояновъ
братъ му Коце
Мите Коцевъ
Стоянъ Милевъ

19

Филипъ Митревъ

20

Опожарени къщи

1

2

Изтезавани селяни

3

Бити селяни

4

Ильо Трайчевъ, кметъ
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Село Уланци
Камче Поповъ

о

1

—

__
__

__
__
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—
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__

—
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—
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__

—
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__
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—
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1

—
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—
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1

—

—

—

били 3,500 глави
дребенъ и 200 глави
едъръ
доби
тъкъ Събрали повидните селяни и
ги подложили на
жестоки изтезания.
Изклали 16 души
селяни (отъ номеръ 3 до 18 вкл.),
въ кжщата на Доне
Домазетовъ ;
после запалили къ
щата ведно съ още
няколко
съседни.
Следъ като запалили
къщите
сръбскиятъ
часовой се оттеглилъ ;
презъ това време
успелъ да се из
мъкне недоубитиятъ Филипъ Ми
тревъ и да се спа
си :
последниятъ
разправя ужасите,
които съ прежи
вели.
Малко следъ горното клане, сърби
те наново се вър
нали въ селото и
опожарили всички
къщи ;
селяните
се
пръснали по
съседните
села ;
останала
само
църквата, но и тя
изподраскана.

Неколко пъти аре
стуванъ и изтезаванъ ; спасилъ се
срещу 30 лири откупъ.
Много селяни съ
арестувани и изте
завани отъ сърби
те (презъ 1913 г.).
Презъ
1914 г.
всички
по-видни
селяни съ смъртно
бити.
Убитъ презъ 1914
г. и хвърленъ въ
р. Вардаръ.
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Даме Димевъ
Коле Петковъ
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Петре Лазовъ, 60 г.
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Село Чардаклия
Киро Рибарски
Манаско Рибарски

3
4
5

Христо Петровъ
Иванъ Милевъ
Орде Тиквешански

Двамата
овчари
(номеръ 5 и 6) сж
убити въ селото,
пренесени
презъ
реката и заровени
около гарата Град
ско. Тамъ били за 
ровени
и много
други българи.
Битъ до смърть ;
занесенъ въ кжщи
на носилка и следъ
два дни починалъ.
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СедемьгЬ
души
селяни (номера 8,
9, 10, 11, 12, 13 и
14) сж бити до
смърть отъ сърби
те.
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Мите Наковски

7 Вида Смилева
8 Яна Наумова
9 Гена Иованова
10 Забягнали селяни
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Божко Петровъ
Коце Кузмановъ
Димо Давчевъ
Трайко Миновъ
Илия Лазовъ
Каменъ Гьошовъ
Паунко Иордевъ

1
2

6

1
1

Село Мечкуевци
Свещ. Наумъ
Фамилията на свещ.
Наумъ

1
1
1

х

Двамата (номера 1
и 2) сж жестоко
бити отъ Бабунски ; първиятъ едвамъ се е спасилъ.
Тримата
селяни
(номера 3, 4 и 5)
сж извикани нощемъ отъ Бабунски и отъ тогава
безследно изчезна
ли.
Убитъ и трупътъ
му намЪренъ въ
мЪстностьта « М а 
слинка ».
Трите жени (номе
р а 7, 8 и 9) сж
жестоко бити.
Вследствие на же
стокия тероръ мно
го отъ селяните сж
забегнали
къмъ
България.
Свещеника е търсенъ отъ сърбите,
но той успелъ да
се укрие ; тогава
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И згорени селяни
Всичко въ Щ ипска
околия ...................

X X IV .
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цялата му фами
лия била подложе
на на жестоки из
тезания ; следъ то
ва кжщата му за
палена и въ пла
мъците й намери
ли смъртьта си
четирма души се
ляни.

П РИ ЗРЪ Н С К И Я ЗА Т В О РЪ

Въ затвора на градъ ПризрЪнъ сж били затворени, отъ разните части
на Македония, около 800 души — повечето българи. Между затворниците
имало и деца по на 12 до 16 годишна възрасть.
Тези затворници сж били разкарвани ту въ Гиляни, ту въ Скопйе, ту
въ Прищина ; на края те пристигатъ въ П ризренъ и биватъ затворени въ
Калето на 5 ноемврий 1915 година.
Н а 16 ноемврий 1915 година сърбите изваждатъ всички, които могли
да ходятъ и ги подкарали къмъ Дяково ; така въ затвора оставатъ само
крайно болните.
При идването на българските войски 3-а Балканска дивизия — края на
1915 година — въ затвора били намерени само 70 души българи, въ страшно
състояние : — болни, изтощени, почти на умиране. Между затворниците
стояли проснати и труповете на четирма починали вече българи, външностьта
на които издавала страхотните мжчения, на които били подложени преди
да умратъ.
Общиятъ сборъ на цифрите въ съответните графи по списъка е следниятъ :
Убити
Безследно Арестувани Изнасилени
Ограбени
Опожарени
изчезнали
изтезавани
жени
кжщи
1854
285
1091
20
4
1221
ЗА Б Е Л Е Ж К А :
Крайниятъ сборъ за всички приложени тукъ списъци не обхваща отдел
ните данни, които въ края на всека околия сж посочени разказвателно.
Както читательтъ ще види, за некой околии изобщо нема списъкъ ; и
тези сведения требва да се взимать предвидь като нещо отделно вънъ отъ
списъците. Такива сведения ще се срещнатъ и въ следващия по-нататъка
списъкъ, който се отнася за терора въ периода 1918-1924 г.
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ПРИ ЛО Ж ЕН И Е

№ 12-Д

ВЪ ЗСТ А Н И ЕТ О В Ъ ОХРИД СК О-ДЕБЪРСК О
П Р Е ЗЪ 1913 ГО Д И Н А

Движението започна отъ Пишкопея (Долни-Дебъръ), когато сръб
ската власть празднуваше презъ месецъ септемврий 1913 година
анексията на Македония. Отъ градъ Дебъръ войската и сръбските
чиновници бидоха прогонени и се създаде временно управление на
чело съ лицата : Риза-Бей, Христо Атанасовъ, Байрамъ Стразимиръ,
Сефединъ Пустина ■
— всички дебърчани.
Избягалите къмъ Струга и Охридъ сърби наново се намериха въ
опасность, защото господари на положението тамъ беха мёстните
революционни чети на Миланъ Матовъ, Антонъ Шибаковъ, Павелъ
Христовъ и П. Чаулевъ. Те пропъдили сръбската администрация и
гарнизона. За временно управление въ Охридъ беха определени: Левъ
Огненовъ, свършилъ солунската българска гимназия; Павелъ Хри
стовъ, български учитель отъ миналото и революционенъ организаторъ въ Битолско; Петъръ Филевъ, търговецъ — всички местни хора.
По височините къмъ планините Петрино и Буково, на около 15
километра отъ Охридъ по посока на Ресенъ, се създаде временно
фронтъ срещу сръбските войски, кждето българското население се
бори подкрепяно отъ турското и албанското.
Големи войскови части беха докарани отъ Сърбия. Особено по
страда село Велгощи, което бе опожарявано 10 години по-рано при
Илинденското възстание. Отъ това село бе родомъ войводата Ан
тонъ Шибаковъ. Сърбите събраха останалите въ селото мжже и за
стреляха на всеки петь души по едного, — всичко дванадесеть души.
Въ Охридъ беха арестувани доста хора. Два месеци останаха въ
затвора българските свещеници Георги Икономовъ, Ахилъ Карадимчевъ, Георги Бъндевъ, Петъръ Рибаровъ, дяконъ Георги Снегаровъ,
Антонъ Автовъ, Харалампи Доневъ и Иванъ Савевъ. Има и убити лица,
за които споменаваме другаде. Разрушени беха некой кжщи.
Градъ Дебъръ и околията беха подложени на истинско опусто
шение и безчовечни убийства.
И въ Битолско мнозина бидоха избити следъ тоя бунтъ, който
обхвана до известна степень и Кичевско.

П РИ ЛОЖ ЕН И Е

№ 1 2 -Е

С В Е Д Е Н И Я ЗА Ч Е Т Н И Ч Е С К А Т А Б О РБ А В Ъ П Е Р И О Д А
1913 - 1915 ГО Д И Н А

Кратки сведения за подетата борба сж били въ миналото публи
кувани въ една брошура ; но тя е вече изчерпана, а установените въ
Македония власти, както подиръ 1918 година, така и подиръ 1944 го
дина, сж я унищожавали старателно, както и всички други книги засегащи българското население въ Македония. Следващите сведения ще
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послужатъ на читателя като документъ за визираната епоха, — ма
каръ даннит^ да сж доста сбити.
Като войводи при първия сръбски режимъ действуватъ : въ Битолско — Кръстьо Льондевъ ; ПрилЯпско — Дамянъ Поповъ; Велешко
— Владимиръ Сланковъ; Кумановско — Кръстьо Лазаровъ; Тиквешко — Лазаръ Тодоровъ ; Скопско — Лазаръ Велковъ Дивлянски ;
Щипско ■
— Иванъ Бърльо и Стоянъ Мишевъ ; Кратовско — Дончо
Ангеловъ ; Русенско •— Кръсто Трайчевъ ; Гевгелийско — Делю
Тушински ; Паланечко ■
— Атанасъ Джамовъ ; Радовишко — Христо
Симеоновъ.
Развиха се следнитЯ борби :
а) Кумановската чета на Кръстьо Лазаровъ 6 Я открита при село
Кетенево на 4 октомврий 1914 г. Въ сражението паднаха четницитЯ :
Йосифъ Гелевъ ■
— отъ село Живинье, Кумановско; Иванъ Делчевъ
отъ гр. Панагюрище; Василъ Христовъ отъ Солунъ. СърбитЯ даватъ
седемь души убити и неколцина ранени. Презъ нощьта четата се из
тегля.
б) На 5 октомврий сжщата година тая чета е открита наново при
село Пезово, Кумановско, но се измъква безъ жертви.
в) На пжть къмъ Щипско, два дни по-късно, тя е забелязана отъ
сърбитЯ при село Патетино. Въ краткото сражение загива четника
Калъчевъ отъ Кукушъ.
г) На 9 юний 1915 г. въ мЯстностьта Островица до село Габрешъ,
сжщата чета е обсадена отъ значително число сръбски стражари
и войници, но сполучливо се изтегля, като избива 9 души сърби безъ
никакви жертви отъ нейна страна.
д) Кумановската чета даде знаменити сражения на 27, 28, 29 и
30 августъ 1914 г. въ мЯстностьта Бислимъ, край село Добрешани, на
6 километра отъ Куманово. Общиятъ брой на четницитЯ 6 Я 39 души;
отъ тЯхъ загинаха 13 души, а именно : Гаврилъ Секулички; Богданъ
Божиновъ отъ с. Младо-Нагоричане, Кумановско ; Коле и Томе Трай
кови отъ село Горно Койнаре ; Арсенъ Божиновъ отъ село Павлешенци ; Гаце попъ Лазаровъ отъ с. Преодъ ; Несторъ Божиновъ отъ с.
Живинье; Трайко Дътковъ и синъ му Доце, както и братъ му Йосифъ
Дътковъ отъ с. Добрешани; Величко Кръстевъ отъ с. Шупли-Каменъ;
единъ четникъ отъ с. Орешецъ и още единъ, за чието родно мЯсто
липсва сведение.
Следъ като сж изстреляли всички патрони, заловени бЯха отъ
сърбитЯ 14 души четници ; между тЯхъ сж : Тодоръ Тошановъ отъ
Щипъ, седемь души отъ с. Пчиня, Кумановско, Теодосъ Аневъ отъ
Куманово, помощникъ войвода; и други петима.
ОстаналитЯ 12 души задно съ войводата, който 6Я тежко раненъ
на нЯколко мЯста, се спасиха следъ четиридневитЯ непрекъснати сра
жения.
е) Кратовската районна чета на Дончо Ангеловъ е водила три сра
жения — при селата Койково, Ямища и Мужково.
Четникътъ Стефанъ х. Костовъ успЯва да убие сръбския наредникъ Якшичъ, който се 6 Я проявилъ като нетърпимъ врагъ на всичко
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българско въ околията. Костовъ б1> обграденъ въ кжщата му въ
градъ Кратово, но ycrrfc да излЪзне невредимъ отъ обсадата.
Сжщата чета малко по-късно наказва съ смърть сръбския вой
вода Перо Лешичъ, причаканъ въ мЪстностьта Жгури къмъ Черни
връхъ. И отъ този сърбинъ б-fe настръхнала цялата Кратовска околия.
ж) Велешката чета на Владимиръ Сланковъ извърши атентатъ
при село Скачинци, на желЪзопжтната линия Солунъ^Скопйе, и води
упорито сражение. Тамъ загинаха самия войвода и четниците : Каменъ Лазаровъ отъ с. Дворище, Велешко; Илия Касо; Христо Бондикевъ отъ Велесъ ; Борисъ Йордановъ от с. Ораовецъ, Велешко ; и
Георги Табаковъ.
Сланковъ б"Ь р^дко храбъръ чов^къ. Роденъ въ 1889 година въ
Щипско Ново-село; тамъ 6 Ъ свършилъ първи класъ на прогимназия
та. Членъ на ВМРО още малолЪтенъ; наскоро се проявява като предприемчивъ борецъ. Презъ 1909 г. събира пари всрЪдъ селянит1! за
ВМРО. Заловенъ отъ турцитЪ, измжчванъ е въ щипския затворъ, а
въ Скопйе осжденъ на шесть години. Сетне е изпратенъ на заточение
въ Мала-Азия. Едва амнистиранъ, връща се и влиза въ четата на То
доръ Александровъ. Обикалялъ е въ Солунско. Презъ балканската
война действувалъ въ тила на турцитЪ.
з) Малешевската чета съ войвода Гаве Стоиловъ дава нЪколко
сражения : първо при воденицата на Никола Ильовъ отъ с. Негрево;
второ — на планината Сливница; трето — въ Симова рЪка при с. Ратово, кждето сж убити трима селяни и двама ранени; четвърто —
край родното село на войводата, Смоймирово, кждето падатъ осемь
сърби и 7 ранени.
Не бидейки въ състояние да направятъ нищо срещу четата, сър
бите изгарятъ цЪла махала въ с. Смоймирово; убиватъ едно дете на
шурея на войводата; убиватъ неговия д^до, а сестра му умира отъ нанесенъ побой.
По-малки схватки тая чета е имала къмъ селата Спиково и Смой
мирово, при Занога и при Владимировския мостъ — все въ сжщата
околия.
Забягнали младежи отъ с. Владимирово създаватъ друга чета,
която е превела въ България мнозина нежелаещи да служатъ въ
сръбската армия. Тя е имала сражение въ мЪстностьта Колунъ, на
пжть за Струмишко. Тамъ сж убити 20 души сърби, а четата загуб
ва началника си Георги Тодоровъ и няколко души четници, между
които и Георги Чучевъ, ржководитель на ВМРО въ с. Владимирово.
и) Щипската чета начело съ Ефремъ Миладиноеъ отъ с. КривиДолъ, Шипско, е имала сражение при с. Богословецъ, кждето е раненъ
единъ сръбски стражарь.
Въ връзка съ това бидоха установени двадесть души стражари на
постоянно квартируване въ селото. Отличиха се съ много жестокости,
между които и изнасилването на женитЪ Сава Трайчееа, 36 годишна,
Лефтерка Саздова, 40 годишна, Петра Митова, 50 годишна.
Сжщата чета имаше сражение при с. Добришани, кждето падна
убитъ четникътъ щипянинъ Гано.
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й) Освенъ четата на Кръстьо Трайковъ, въ Русенско се появиха
и по-малки нелегални групи, като тЪзи на Сп. Симеоновъ и Тале Андоновъ.
Въ с. Дърмени бидоха открити, но отказаха да се предадатъ
четницитЪ Спиро Гошаревъ, М. Доневъ и Никола Андреевъ. Следъ
юнашка борба бидоха живи изгорени. ТЪзи групи подържаха доста
сполучливо духа на народа.
к) Четата въ Кривопаланечка околия, начело съ Петко Стефановъ
отъ с. Тлъмино, сжщата околия, се състоеше отъ 23 души. Презъ месецъ май 1915 год. при с. Срадецъ тя води две денонощия сражения,
при които сърбит^ дадоха доста жертви, а отъ четата загинаха Ди
митъръ Спасевъ ■
— родомъ отъ с. Радибушъ и Спасе Христовъ Пашовъ, отъ с. Кръкля. Съ надежда да повлияятъ на народа сръбските
власти държаха цЪла седмица, на показъ, телата на двамата четни
ци.
л) Четата въ Крушевско води четири сражения срещу жандари
и войници. На 17 юний 1913 г. тя даде първата си жертва въ лицето
на четника Иванъ Котевъ.
м) Въ ПршгЬпско четата на Ангелъ Джановъ имаше сражение
при с. ПрилЪпецъ.
Друга чета, начело съ Дамянъ Поповъ, се е сражавала при Червената-Стена.
Найдо Карабелевъ съ своята група е ималъ схватка въ Варошкото поле.
Д. Насевъ съ четнишкото си отделение е ималъ сражение при
Раковски синоръ.
Вранечкото четнишко отделение успЪва да накаже съ смърть
сръбския войвода Долгачъ, който съ групата си сръбски четници тор
мозеше българското население въ околията. Убийството му стана при
засада край селата Вранча и Ср^дор-Ъкъ.
Младежи, които бЪха забягнали отъ служба въ сръбската армия,
водиха бой при Сарикански ридъ.
н) Подъ началството на Илфиядъ Гроздановъ отъ градъ Кавадарци, и Стоянъ Ивановъ отъ село Мързенъ-Ораовецъ, мЪстнитЪ чети
въ Тиквешко обикаляха околията, укривани отъ народа, както и всЪкжде изъ Македония.
о) Въ село Цапари, западна Македония, действуваше четата на
Михаилъ Мукевъ.
п) Въ Скопско развиваше успешна дейность четата на Лазаръ
Велковъ отъ село Дивля.
р) Сражения водиха още : Щипската чета на Иванъ Яневъ Бър
льо ■
— при селата Борилчево и Гюгянци; Кумановската чета на Кръ
стьо Лазаровъ — при село Ранчанци, Свети-Николско; четата на Миланъ Гюрлуковъ отъ ПрилЪпъ •— при село Липов<икъ, Радовишко, на
пжть за Прил’Ьпско.
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Между Удово и Демиръ-Капия, при Водосиръ на Вардара, бе разрушенъ железопжтния мостъ, преди Сърбия да влезне въ война съ
Австро-Унгария. Акцията бе изведена отъ войводата Христо Симеоновъ, който бе начело на чета въ Радовишко още при турския ре
жимъ. Той е родомъ отъ стара България ; прояви се като единъ отъ
много сполучливо избраните отъ Т. Александровъ войводи.
Презъ ноемврий 1914 година четите на Димитъръ Недковъ отъ
Щипъ и Никола Левтеровъ отъ Варна устроиха атентати при Карадачкия и Водосирски мостове на Вардара, близо до Демиръ-Капия.
Селяните дадоха пълна подкрепа на четата и акцията успе безъ жер
тви отъ страна на нападателите. Умело издебнатите сръбски постове
и застави дадоха къмъ 40 души убити. Снабдяването на сръбската
армия съ материали и оржжие откъмъ Гърция бе затруднено. Вой
ната съ Австро-Унгария бе вече започнала.
Мостътъ при Водосиръ бе разрушенъ за трети пжть отъ кукушкия войвода Гоце Междуречки и другарите му.
Големо нападение бе извършено при Валандово и Удово презъ
априлъ 1915 г. съ участието на неколко чети, водени отъ войводите :
Петъръ Овчаровъ, Радовишки войвода; Трайко Мечовъ; Мито Паторозлията; Иванъ Пальошовъ •— отъ Енидже-Вардарско; Никола Лев^теровъ; Димитъръ Недковъ; Ефремъ Миладиновъ; П. Чаулевъ; Хри
сто Чаушътъ отъ Воденско — общо къмъ четиристотинь души.
Малките сръбски гарнизони въ селата Калково, Калъчково, Кошарка, Удово, Пирава, Валандово и други, бидоха нападнати отъ че
тници и почти унищожени. Други четници требваше да превзематъ
гара Удово; а трети — да заематъ моста при тази гара и го бомбардиратъ.
Къмъ четнишкия отрядъ се присъединяватъ около шестотинь ми
лиционери отъ околните села. На Велики четвъртъкъ и Велики
петъкъ се водиха сериозни сражения съ нападнатите сръбски войници.
Загинаха 28 души четници и милиционери, а отъ сръбска страна общо
паднаха 470 души, между които седемь офицери.
При гара Удово на сърбите бе отнето и единственото орждие,
съ което стреляха отъ една височина; съ него четниците стреляха
срещу гара Мировци. При Удово нападателите изгубиха двама убити
и трима ранени между които войводата Овчаровъ. Съ влакове отъ
Велесъ и Гевгели сърбите докараха войски и скорострелни орждия.
Сражението трая едно денонощие. Моста не биде разрушенъ, но впе
чатлението изъ цела Сърбия бе силно. Българското и турско насе
ления въ Македония се радваха.
Въ връзка съ нападението презъ априлъ къмъ Валандово и
Удово се появиха на времето въ некой западни вестници прецен
ки, които будеха недоумение. Инспираторите на тия писания забравя
ха, че две години по-рано те осжждаха турския режимъ и възхваля
ваха македонската освободителна борба. Вместо да порицаватъ новия
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поробитель и морално да подкрепятъ сжщата македонска борба, коя
то до вчера хвалеха, въпросните вестници заеха колкото нелогично,
толкова и неморално становище. Вънъ отъ туй, че се явиха като
подръжници на тиранията, rfe сега се заеха да осжждатъ напада
телите край Удово, че били навлезнали откъмъ България.
Специално на западната преса бе добре познато, че корените на
ВМРО сж въ самата Македония, а сжщо — че македонската борба
е плодъ на потисническите режими. На тая преса бе отлично познато,
че известенъ брой македонски борци прибЪгватъ и на българска държавна територия. Не еднажъ илюстрации въ западния свЪтъ сж
помествали снимки на наши четници, презъ турския режимъ, които
съвсемъ свободно се разхождаха по улиците на София въ своите жи
вописни униформи. Никога западната преса не нападаше нито тия чет
ници, нито България, която имъ даваше политически азилъ; протести
раха само изолирани вестници платени отъ канцеларията на Абдулъ
Хамидъ.
Ако делото на ВМРО е било защищавано до 1912 г. въ името на
често издиганите въ запада високи принципи, следваше — еднакво
както турските насилници — да бждатъ сега осжждани нашествени
ците отъ Сърбия и Гърция, които дойдоха да продължаватъ въ на
шето отечество турските зулуми, и ги надминаха десеторно. Това
требваше да бжде дългътъ на всеки западенъ вестникъ ; а не да се пишатъ недомислия въ връзка съ посоките, отъ кждето се били появи
ли борците, или на кждето се изгубили. Най-©ажното е, че тия на
падатели беха всички родомъ отъ Македония — и българи и турци;
а беха напуснали домашните си огнища поради сръбския гнетъ. Ви
дехме особено презъ втората световна война и следъ нея какъ беха
подържани или насърдчавани отъ страна на велики сили партизански
деяния, и то по мотиви на груби интереси, безъ идейна общность или
кръвна връзка между помагани и помагачи. Не само собствени тери
тории биваха поставяни на разположение на партизани отъ други дър
жави, но и по въздуха и по море биваха доставяни всекакви помощи,
като не се водеше сметка чии териториални води или въздушни про
странства ще бждатъ накърнени съ огледъ на международните пра
вила.
На кратко, ония вестници въ чужбина, които се сърдеха на
ВМРО за нападението при Удово, показаха, че сж се водили само отъ
грубъ егоизъмъ, а не отъ възвишени пориви - и когато сж хвалили и
когато сж нападали македонското дело.

П РИ ЛОЖ ЕН И Е

№ 13-3

Н ЬК ОИ С В Е Д Е Н И Я З А БЪ ГСТ ВА ТА Н А М АК ЕД ОН СК И ТЕ
Б Ъ Л Г А Р И ОТЪ Р Е Д О В Е Т Е Н А СРЪ БСК А ТА А РМ И Я — 1913-1915 ГОД.

1.
Въ градъ Ресенъ и околията къмъ сто души се укриваха изъ
горите, за да не отидатъ войници, а 440 души избегаха въ България,
минавайки презъ Гърция и Албания.
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2. Отъ село Смилево, Битолско, се укриха 90 души.
Отъ село Гявато се укриха 80 души; отъ село Цапари — 50 ду
ши; а съ стотици избягаха презъ Албания и Гърция въ България.
Отъ село Сръбци се укриха 30 души и забягнаха въ Америка.
Отъ Битолска околия се укриха или забягнаха още : отъ с. Стругово — трима ; отъ с. Загорче — единъ ; отъ с. Боища — двама ; с.
Лесково — трима ; с. Кръклино ■
— шестима ; с. Гъболахци ■
— двама ; с.
Драгарино ■
— двама; с. Църно-Буки — шесть; с. Могила — седемь
души, отъ които единъ заловенъ въ Гърция и върнатъ на сърбите ;
с. Облаково ■
— 15 души ; с. Кукуречани — 20 души.
3. ЗабЪгналитЪ отъ ПрилЪпъ младежи образуваха чета, която
има сражение съ сърбите.
4. Въ градъ Охридъ много младежи се укриха и така дочакаха
идването на българските войски презъ 1915 година.
5. Въ Кичевско : укрити къмъ 300 младежи, а именно— въ градъ
Кичево — 20 души; село Добреновецъ — 30 души; Иванчишка общи
на — 62 души; с. Лахчани — 29 души; с. Малковецъ — 13 души; с.
Душегубица — 16 души; с. Свинища — осемь; с. Бръждани ■
— седемь;
с. Юдово ■
— шесть; с. Подрисъ — трима; с. Пополжани — двама; с.
Вранещица-десеть; с. Кладникъ — осемь; с. Белица — дванадесеть;
с. Мало-Църско ■
— десеть; с. Велмевци — седемь; с. Орланци — десеть; Ращанска община ■
— 35 души.
6 . Отъ Галичникъ избягаха всички повикани за войници. Укри
ваха се съ месеци, като мнозина отидоха къмъ Битоля или минаха въ
Албания. Въ казармата сж откарани само 20 души, но и те сж забяг
нали като сж били пуснати на отпускъ.
7. Въ Крушевска околия се укриха повече отъ 450 души. Онези,
които беха хванати и закарани въ казармите, сетне бягаха и всички
се опжтваха за България презъ канала Велесъ-Щипъ. Повече отъ 350
души отъ тази околия се предадоха на австрийците или презъ Гър
ция отидоха въ България.
8 . Отъ Стружка околия забягнаха къмъ 270 души, главно презъ
Албания и Гърция, за България. Други къмъ 300 души беха подкара
ни въ сръбската армия, но отъ тЬхъ около 240 души се предадоха на
австрийските войски, а други минаха при българската армия, когато
тя настжпи къмъ Моравско и Македония.
9. На 1 януарий 1915 година отъ Велешко една група отъ 1,200
души се опжти къмъ България. Преди да мине границата тя води
сражение съ сръбските войски, съ жертви отъ двете страни. Всички
тия велешани постжпиха въ редовете на българската войска.
10. Отъ Тетово избегаха сто души; 30 души се опжтиха къмъ
Албания. Отъ с. Раотинци избегаха 15 души; отъ с. Челопекъ ■
— 50
души; отъ с. Седларци — 50 души; отъ с. Жилце — 50 души; отъ с.
Селце — 30 души.
11. Въ Радовишко презъ месецъ май 1914 година сърбите потър
сиха за войската си 725 души, но закараха едва 200 души въ Крагуе
вацъ. Мнозина отъ техъ сетне избегаха, а останалите къмъ 80 души
се предадоха на австрийската войска или на българската.
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12. Отъ Кратовско забягнаха 1,174 души и повечето отидоха въ
България.
13. Отъ Дебърско масово забягнаха въ Албания.
14. Отъ Щипско : повече отъ 900 души избягаха. Едни се укри
ваха по селата, други отиваха при нелегалните чети, а трети зами
наха за България. Първата група, която мина българската граница
наброяваше 400 души; сетне минаха 360 души; а една трета група се
състоеше отъ 160 души.
Ония щипяни, които бидоха подкарани да служатъ въ сръбската
армия, устроиха бунта въ Крагуевацъ при даване на клетва, заедно
съ младежи отъ други македонски околии.
15. Въ Скопйе и околията мнозина се укриватъ ■
— въ града и по
селата. Едни отъ укритите въ града дочакаха идването на българ
ските войски презъ есеньта на 1915 година ; между тЪхъ беха : Трай
ко Китинчевъ, Найде Билбиловъ, Мануилъ Джиковъ, Василъ Черваровъ, Блаже Димитровъ, Миле Ивановъ, Ване Ковалаковъ и други.
НЯкои отъ укритите беха намерени отъ сърбите и избити ■
—
напримеръ Иванъ Атанасовъ Гавазовъ, заловенъ въ с. Дивле, убитъ
изъ улиците на Скопйе; Теофилъ Стойковъ — заловенъ въ с. Ращакъ
и тамъ убитъ; Сандо Димчевъ Вощинаровъ. По това време бе убитъ
при железопжтния мостъ на Скопйе и Лазаръ Давидковъ.
16. Отъ Свети-Николска околия сж забегнали : с. Ранчанци ■
—
20 души; с. Преодъ •— 12; с. Павлишенци — 4; с. Неманици — 100;
с. Гайранци ■
— 18; с. Трооло — 18; с. Судикъ •— 22; с. Долно-Църнилище ■
— 10; с. Горно-Църнилище ■
— 17; с. Лезово — 10; с. Пестришино — трима; с. Пуздерци — 4; с. Сарамзалино — 5 души.
17. Въ Паланечка околия : отъ града избегаха 250 души младежи,
а отъ селата къмъ 2,500 души.

П РИ ЛОЖ ЕН И Е

№ 12-И

БУ Н Т Ъ Т Ъ В Ъ К РА ГУ Е В А Ц Ъ Н А М ЛА Д И ТЪ М АК ЕДОНСКИ Н О В О Б РА Н Ц И
(П о разк аза на П анчо Тодоровъ, родомъ отъ Щ ипъ,
убитъ отъ предатели на 26 мартъ 1933 г. въ Х асково).

Презъ 1914 г. сърбите ме взеха новобранецъ. Това беше презъ
пролетьта. Отъ Щипъ беха взети около 40 души. Споредъ наредба
та, въ Щипъ се събраха всички новобранци отъ Радовишко, Кочанс
ко, Кратовско, Щипско и други места и се образува така наречениятъ
Брегалнишки полкъ. Отъ Щипъ потеглихме за Велесъ. На тръгване
щипското гражданство беше излезнало да ни изпрати. Въ Велесъ ни
качиха на трена. Бехме около 1000 души. Изъ пжтя прекарахме до
ста весело. Стигнахме въ Крагуевацъ, кждето ни настаниха въ казар
мите. На населението въ Крагуевацъ било предварително съобщено
да излезе на гарата, за да посрещне първите македонски новобранци.
И, действително, на гарата беше излезълъ множество народъ, който
се мжчеше да даде изразъ на некамви радостни чувства.
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Още отъ първитЯ дни офицеритЯ въ казармата се мжчеха да
бждатъ много внимателни съ насъ и се стараеха изобщо да ни угаждатъ. Нито веднажъ нЯкой отъ нашитЯ хора не бЯше натоваренъ съ
хамалска работа. Не ни караха даже да чистимъ казармата, нЯщо
което е въ реда на нЯщата, а тази работа се вършеше отъ старитЯ
сръбски войници. Ние веднага разбрахме, че съ това тЯхно необикно
вено внимание се цели нЯщо. ТЯ гледаха по този начинъ да ни предразположатъ, та постепенно да пристжпятъ къмъ притжпяването на
националното ни съзнание и ни асимилиратъ. За тая цель тЯ •— офицеритЯ — прибЯгнаха и до друго едно срЯдстоо. Раздадоха плочи на
всички новобранци, както това правЯха нашитЯ учители въ първо отдЯление, и почнаха да ни учатъ на сръбски, като ни караха да пишемъ : „ Азъ съмъ сърбинъ, сръбски синъ ”, „ Име ми е Радивой ”.
Сжщо така ни караха да научимъ и да пишемъ клетвата. Разбрахме,
какво целятъ съ тЯзи си маневри сърбитЯ, та рекохме да се противо
поставим^ Първи ние, щипяни, подкрепени отъ гражданитЯ между
насъ, и ония селяни, които бЯха грамотни, заявихме на дежурния офицеръ че не желаемъ да учимъ онова, което още въ първо отдЯление
сме учили. Офицерътъ се мжчеше да ни убеди, че тогава сме учили
другъ езикъ и че сега трЯбва да научимъ сръбския езикъ. Тока той
ни говорЯше съ спокоенъ, наставнически тонъ. Недоволството отъ
това се изрази най-ярко, като счупихме плочитЯ. ИнициаторитЯ за тая
ни постжпка бЯхме азъ и Панчо Яневъ, който сега е въ Кърджали.
За тази ни постжпка не последва никакво наказание.
По едно време почнаха да ни даюатъ само чорба, която се при
готвяше отъ гризъ. Това бЯше яденето, което се даваше на цЯлата
армия. Ние заявихме, че тая помия не можемъ да ядемъ. И единъ день
се съгласихме всички да не приемаме храната, като казахме, че такава
храна у насъ дататъ на свинетЯ, а ние сме хора; искаме сносна хра
на да ни се да©а. Тогава мене ме арестуваха като инициаторъ. Викаха
ме на следствие при генералъ Калафатовичъ. Той бЯше много внимателенъ и кротко ме запита, защо правимъ това. Заявихъ му, че по
добна храна не можемъ да ядемъ. Тогава той ме запита, колко души
сме и ми обеща да ни даватъ на насъ друга храна. Така и стана. По
сжщия поводъ и евреитЯ, които служеха при БЯлградския гарнизонъ,
бЯха отказали да получаватъ храната. И тЯхъ удовлетвориха.
Изобщо до клетвата гледаха ни много добре.
Обученията правЯхме безъ пушки. Всички македонци бЯхме на
станени на едно мЯсто — въ едно помЯщение. Въ нашата казарма сър
би бЯха само началницитЯ отъ капрала до офицера. Може би зато
ва, че войскитЯ имъ бЯха ангажирани на фронта съ аюстрийцитЯ и
другитЯ граници. Така че войската въ казармата ни се състоеше са
мо отъ македонци.
Незаклети стояхме въ казармата около единъ месецъ. Когато се
съобщи датата, когато трЯбваше да дадемъ клетва, каза се, че и кральтъ щЯлъ да присжствува.
Въ надвечерието на клетвата азъ съобщихъ на най-близкитЯ .си
другари : Панчо Яневъ, Панчо Кръстевъ, Стойчо Нашковъ (щипяни),
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и на неколцина още, че въ Белградъ нашите македонци не сж приели
клетва (това азъ си го измислихъ). А бехме разбрали още по-рано,
че сърбитЯ предъ чужденците сж ни представяли като доброволци.
Като съобщихъ това на другарите си •— те още повече се възбудиха
и всички единодушно решихме да отхвърлимъ клетвата, та каквото
ще да стане съ насъ. Нито единъ изменникъ немаше. Всички бехме
готови на всички жертви, но клетва за верность на сръбския краль и
държава решихме да не даваме.
Въ деня когато щехме да полагаме клетвата, на определеното
место — ©ъ казармата, беше дошло целото гражданство. Кральтъ не
дойде — не знамъ защо. Бехме построени въ каре. Генералъ Калафатовичъ ни държа речь, въ която изтъкна, че ние, македонците, още
отъ преди много векове сме били сърби. Всички слушахме мълчали
во, безъ некой да му възрази. Следъ него говори владиката и направи
водосветъ. Но тъкмо почна да изрича думите : „ заклевамъ се въ име
то на краля, че ще служа честно и верно на Отачбину ” и пр., още не
произнесли никаква дума, следъ единъ мигъ мълчание, щипяни, както
бехме наредени въ единъ взводъ, единодушно извикахме, че не прие
маме клетва. Нашите думи се подеха отъ останалите взводове и та
ка непрекжснато всички новобранци, 1000 души на брой, викахме, че
не приемаме клетва. По едно време отъ срещната страна се чу отъ
стотици гърла гърмогласно „ ура ”, а следъ това всички въ едно
гърло викахме „ ура ”, „ да живее Фердинандъ ”, „ да живее българ
ския народъ ”, „ Да живее Македония ”. Сръбските офицери, които
беха въ средата на карето, дето се отслужваше молебенътъ и гдето
беше народътъ, който беше се натълпилъ, силно се смутиха и не знае
ха какво да правятъ. По едно време единъ майоръ измъкна шашката
си и се спусна къмъ насъ съ цинични думи. При тия ругатни на майо
ра отъ насъ никой не мръдна, а всички спокойно наблюдавахме как
во ще прави той и останалите сърби. Народътъ се изплаши и се раз

бега.
Срещу насъ се спуснаха неколцината сръбски подофицери и офи
цери и съ прикладите на пушките си и шашките си почнаха да ни
биятъ. Тогава ние се пръснахме, извадихме поясоцнте си и почнахме
да се самоотбраняваме, като нанасяхме удари на офицери и подофи
цери. Мнозина отъ насъ извадиха и ножовете си. Тогава сърбите се
изплашиха и побегнаха. Когато народътъ бегаше въ панически
страхъ — викаше :
— Бежите, македонски комити идатъ !
Всичко това стана много набързо. Немаше никаква стрелба. Мо
же би сърбите немаха време да обмислятъ дали да ни стрелятъ, изоб
що, те не знаеха какво поведение да държатъ. Следъ бегащото насе
ление хукнаха да бегатъ и офицери и подофицери. Нашиятъ полкъ
стана господарь на казармата. После ние тръгнахме на групи
изъ улиците на града, пеейки български патриотични песни, като
„ Живъ е той, живъ е ”, „ Тихъ белъ Дунавъ ” и други. Поне
же беше праздникъ, всички дюкяни беха затворени. Изпозатвориха
се и кжщите. Едни отъ насъ искаха да разбиемъ склада и да вземемъ
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пушкит’Ь, но други отъ другаритЬ се противопоставиха, за да не се
даватъ излишни жертви отъ насъ, понеже складътъ се паз'Ьше отъ
сръбски войници. Преди тая гюрултия, складътъ се пазеше отъ едно
наше момче безъ пушка (дневаленъ); сърбитЬ се изплашиха и поста
виха въоржжени свои хора да пазятъ склада. Т £ изхвърлиха това на
ше момче презъ прозореца, вследствие на което то б'Ьше тежко ра
нено.
Разхождахме се изъ града до късно вечерьта, безъ да знаемъ
какво да правимъ. И не се събрахме да обмислимъ, като какво да
правимъ понататъкъ. Ако имахме пушки, можехме да държимъ гра
да въ обсадно положение, понеже нямаше никаква сръбска войска, а,
ако искахме, можехме вкупомъ, цЬлиятъ полкъ, да се отправимъ
презъ границата за България.
Вечерьта всички се прибраха въ казармата, но азъ, Стойчо, три
ма отъ Радовишъ и двама отъ Кочани решихме да избягаме отъ Кра
гуевацъ. Отидохме на гарата, качихме се на трена и слЪзнахме на
една гара близо до Куманово. Оттамъ тръгнахме пеша по направле
ние къмъ Куманово. Презъ нощьта ни откриха сръбски патраули. Опи
таха се да ни задържатъ. Като не се спряхме — тЪ почнаха да стре
лять. Тукъ нашата група се пръсна. Панчо Яневъ се отдали съ дру
гата група, а азъ съ Стойчо тръгнахме сами. На сутриньта тЪ бЪха
хванати и повърнати въ Крагуевацъ, а ние продължихме за Щипъ.
Преди още да пристигна въ Щипъ, сърбитЬ сж ме търсили вече у
дома. Отидохме въ Ново-село. Тамъ престояхме три дена. Следъ то
ва тръгнахме за Виница. Тамъ ни дадоха единъ селянинъ куриеръ,
който при „ Сива Кобила ” ни преведе презъ границата въ с. Раково
■
— България.
Останалите въ Крагуевацъ македонци, наши другари, вечерьта
се прибрали въ казармата за спане. СърбитЬ чакъ на следния день се
явили при т^хъ и почнали да издирватъ инициаторите на бунта. Голя
ма часть отъ тЪхъ сж били арестувани, другата часть сж били пръс
нати изъ разнитЪ сръбски полкове, като въ всЪка рота не сж оста
вили повече отъ 5-6 души. Откритите инициатори бЪха сждени и осждени. ТЪ лежаха известно време въ затвора, следъ което сърбитЪ ги
освободиха и пръснаха по разнитЬ полкове.
При тоя бунтъ имаше повече ранени отъ сърбитЬ, а отъ насъ само
неколцина.
П РИ ЛОЖ ЕН И Е
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1918-1924 г.

I.
II.
III.
IV.

Име на околията (подъ сръбска власть)
Царево-Селска .
.
.
.
.
околия
Кочанска .
.
.
.
.
.
”
Кратовска...............................................
”
Щипска
..............................................
”
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536
552
578

535

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Свети Николска .
.
.
.
.
В е л е ш к а .............................................
Криво-Паланечка.
. . .
Кумановс ка.
.
.
.
.
.
Скопска..................................................
Тетовска .
.
.
.
.
.
Струмишка .
.
.
.
.
.
Малешевска.
.
.
.
.
.
Радовишка.............................................
Дойранс ка.
.
.
.
.
.
Т иквеш ка.............................................
Гевгелийска.
.
.
.
.
.
Битолска .
.
.
.
.
.
Дем. Х и с а р с к а ....................................
Прил^пс ка.
.
.
.
.
.
Рысенка
.
.
.
.
.
.
Охридска .
.
.
.
.
.
Дебърска .
.
.
.
.
.
Разни-Качаникъ.
.
.
.
.

околия стр.
629
”
”
633
”
”
638
”
”
645
”
”
651
”
”
659
”
”
659
”
”
661
”
”
665
”
”
669
”
”
669
”
”
671
”
”
672
”
”
673
”
”
675
”
”
675
”
”
676
”
”
678
”
”
679

Име на околията (подъ гръцка власть)

—

—

1

—
—

—
—

—
—
—

Забележка

0

Опожарени
кжщи

е

Ограбени

Арестувани
- изтезавани

О

Изнасилени
жени

Безследно
изчезнали

Градъ Ц арево Село
1 Иосифъ Библиянски,
62 г.
2 Григоръ Гарянски, 26 г.
3 Попъ Никола Димитровъ, 50 г.
4 Георги Симевъ, 35 г.
5 Георги Стоименовъ,
45 г.
6 Ангелъ Христовъ, 46 г.
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околия
стр.
681
”
”
681
”
”
682
”
”
682
” ”
683
”
”
683
”
”
684
”
”
689

Ц А РЕВО-СЕЛСК А ОК О Л И Я

Пореденъ
брой

I.

Воденска .
.
.
.
.
.
Гюмендженска .
.
.
.
.
Енидже-Вардарска .
.
.
.
Леринска .
.
.
.
.
.
К у к у ш к а .............................................
Солунска .
.
.
.
.
.
Дем. Хисарска (СЪрско) . . .
Драмска
.
.
.
.
.
.

Убити

XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.

О

0

о

О

—

—

—

1
1

—
—

-—
—

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

—

1

—

—

—

о
7
8
9
10

0

1

Велинъ Церковъ, 38 г.
Спасъ Шейтановъ, 50 г.
Попъ Христо попъ
Арсовъ
Осъдени на 21 май
1924 г.

20

•—1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Село Безиково
Веселинъ Тр. Николовъ
Иорданъ Арсовъ
Стоянъ Арсовъ
Миносия Георгиевъ
Иосифъ Ивановъ
Анания Илиевъ
Стоимиръ Костадиновъ
Иорданъ Симеоновъ
Алекси Митовъ, 96 г.
Стоимиръ Стоичковъ,
12 г.
Бити и полудели деца

12
13
14
15
16
17
18
19

Велинъ Арсовъ
Яне Гавриловъ
А рсо Ковача, 80 г.
А рсо Клинчарски, 80 г.
Мише Левковъ
Петрушъ Симеоновъ
Цоне Чифликчи
Всички селяни, мжже и
жени

20
21

Стоилъ Милановъ, 15 г.
Миланъ Атанасовъ,
17 г.

о

О
_

_

—

29

—

_

—

Избегалъ
следъ
малтретиранията,
на които е билъ
подложенъ. О зна
чените подъ № 10
сж осждени о т ъ
Скопския сждъ на
21.V.1924 г. отъ 6
месеци до 3 год.
затворъ.
Изброените осемь
селяни сж затво
рени отъ сърбите
презъ 1922 г. и
осждени н а з а 
творъ. Ст. Коста
диновъ е починалъ
въ затвора отъ из
тезанията.

—

—

3

1
1

—

П резъ
октомврий
1923 г. петимата
сж жестоко бити и
изтезавани
от ъ
сърбите ; Ал. Ми
товъ е лежалъ 1
месецъ следъ то
ва ; трите деца сж
полудели отъ из
тезанията.

В с и ч к и селяни,
безъ изключение,
мжже и жени, сж
жестоко бити. Седемьте селяни отъ
№ 12 до 18 сж наймного пострадали.
1923 г.
Ж андари отъ по
щата при П ресека
срещнали
младе
жите
по
пжтя,
пребили ги, и са
мо като имъ взе
ли всичко каквото
имали съ себе сп,
ги освободили.
1924 г.
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о

о

о

о

о

о

—
—

—
—

—
—

о

Село Бигла
1
2

Изтезавани селяни
Яна Митрева

—
—

—
—

х
1

3

Яна Иванова Цветкова

—

—

1

4
5

Коле Алексовъ, 26 г.
Христо Григоровъ,
20 г.
Стоица Васевъ, 26 г.
Илия Гавриловъ, 20 г.
Никола Георгиевъ, 40 г.
Григоръ Георгиевъ, 60 г.
В асе Георгиевъ, 60 г.
Спиро Дамяновъ, 30 г.
Ване Илиевъ, 40 г.
Иванъ Колевъ, 28 г.
Трифунъ Маричковъ,
40 г.
Тасе Маричковъ, 45 г.
Мите Иванчевъ, 40 г.
Стоянчо Митевъ, 20 г.
Иванчо Митевъ, 35 г.
Тиме Митевъ, 35 г.
Христо Миленовъ, 60 г.
В асе Миленовъ, 46 г.
Христо Спасовъ 30 г.
Христо Стояновъ, 37 г.
Стоимиръ Стояновъ,
40 г.
Ефтимъ Христовъ, 26 г.
Коле Георгиевъ, 46 г.
Христо Ивановъ, 20 г.
Иорданъ Колевъ, 18 г.
Симеонъ Стоичковъ,

—
—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

50 г.
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Н а 23 мартъ 1922
г. 23 сръбски вой
ници дошли отъ с.
Гърляни, подложи
ли на изтезания
повечето отъ жи
телите на общи
ната ; много селя
ни сж обесвани съ
главата на доле,
между които и Яна
Митрева.
Бита на 23 мартъ
1922 г. отъ споме
натите
по -горе
войници,
макаръ
че е била бремен
на на 8 месеци.
18 сръбски банди
та съ Дане Църнилишки, нахлули
на 3 мартъ 1924 г.
въ селото, събрали
населението и за 
поведали да имъ
предаде скритото
оржжие. Тъй като
селяните
отгово
рили, че те нематъ такова, бан
дитите подложили
на жестокъ побой
изброените отъ №
4 до 25 селяни.
Следъ това сж имъ
поискали
откупъ
по 5 турски лири
за всеки единъ, а
тези които сж. немали толкова, сж.
дали каквото сж
имали (отъ 200 до
300
динари).
Следъ това сж би
ли освободени.

Селяните изброе
ни отъ № 26 до 31
сж
отъ М ахала
Т аф ра. Били сж
жестоко бити отъ
група отъ 20-тина
жандари на 28 авг.
1924 г.

30
31
32

Тиме Стоичковъ, 60 г.
Иванъ Цоневъ, 63 г.
Серафимъ Тасевъ Коларски
33 Пано Тасевъ, 20 г.
34 Иванка Тасева, 60 г.
35 Спиро Коцевъ, 40 г.
36 Миленка Спирова, 38 г.

о

о

о

о

о

о

—
—
—

—
—
—

1
1
—

—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

1
1
1
1

—
—■
—
—

—

—

34

—

1

—

—
—
—

—
—
—

—
1
1

1 —
— —
— —

—
—
—

о

Сжщ ата банда на
29 авг. ограбила
бежанеца
Колар
ски (кжщата му)
и била братъ му
П ано ; и остана
лите селяни, всич
ки отъ Долна-Махала.

Село Ветренъ
1 Родна Иванова Колева
2 Яне Колевъ
3 З а р а Колева

1

Шпионинътъ Коле
Аначковъ и не
колко души сърби,
отвлекли Р- К олева въ гората и
я
изнасилили ;
стреляли
върху
майката и бащата
на момата (номе
р а 2 и 3), които
били ранени.

—

Село Вирче
Отвлеченъ
без
следно отъ сърби
те презъ ноемврий
1923 г.

Христо Шиндевъ

Село Габрово
Арестувани селяни

—

—

—

—

20

—

—

Те зи
двадесеть
души селяни сж
арестувани и под
карани навързани
къмъ затвора е ъ
Царево-село о т ъ
сръбската
банда
на Иорданъ Бояджиевъ ; изъ пжтя
сж жестоко бити.

20

Село Главовица
1 Т. Велиновъ
2 Кръстана П аунова
3 Ст. Ж елудова
4 Ангелъ Стояновъ

—
—
—
—

—
—
—
—

1
1
1
1

Четирмата селяни
(отъ № 1 до 4) сж
бити до
смърть
презъ втората по
ловина на февруа-
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о

5

Паунъ Митевъ

6

б месечното дете на
Георгика Михайлова

—

е

о

о

е

о

о
рий 1921 г. о т ъ
сръбски жандари
на брой 18 души
отъ
Царево-село,
които правели оби
колка. Следъ това
сж били арестува
ни и отведени въ
Каменичкото
об
щинско
управле
ние, кждето сж. за
творени въ черков
ния дворъ, и тамъ
наново жестоко из
тезавани.
Арестуванъ и закаранъ въ затво
р а въ Царево-село
на 23 юний 1924 г.
Подгонена
от ъ
сърбитЬ -жандари,
тя побягнала къмъ
планината, кжде
то детето й почи
нало отъ студа.
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Село Гърлено
1

М ира Григорева

2 А рсо Ананиевъ
3 Тодоръ Атанасовъ

—
—

1

Н а 8 априлъ 1924 г.
Дане Църнилишки
съ 30 б а н д и т и
влезли въ кжщата
на Мите Атана
совъ, който уетгЬлъ
да забегне. Банди
тите насилили и се
гаврили цела нощь
съ снаха му, и ог
рабили всичко въ
кжщата.

Село Драмче
1
2
3
4
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Никола Миленковъ,
40 г.
Димитъръ Анастасовъ,
48 г.
Стоянчо Стамболички,
45 г.
Синъ му, 23 г.

Бити отъ банда 50
души, водени отъ
Д.
Църнилишки,
на 15 а п р и л ъ
1924 г. Искали сж
имъ да кажатъ кж
де криятъ оржжие и откупъ по
25 турски лири.

о

о

о

О

О

1

__

—

—

—

—

1

—

4

—

—

—

_
—

_
—

1
25

_
—

—
—

—
—

1

_

_

_

о
5

Василъ Ваканечки,
50 г.

о
Последниятъ починалъ
вследствие
раните.

Село Драгобращ а

1 Трайчо Драгобрашки
2 ДомашнигЬ на Тр. Д ра
гобрашки

3 Коле Ивановъ

_

_

4

Пано Л азаровъ

1

_
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Стоянъ П. Зафировъ
Ангелъ Петровъ
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7 Дойчинъ Митевъ
8 Трифонъ Арсовъ
9 Стоянъ Тошевъ
10 Пешо Христовъ
11 А рсо Николовъ
12 Никола Бочевъ
13 Серафимъ Петровъ
14 Блаже Митревъ
15 Иванъ Георгиевъ
16 Ангелъ Апостоловъ
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Избегалъ, защото
билъ преследванъ
отъ сърбите презъ
втората половина
на ф е в р у а р и й
1921 г. Всичките
му домашни следъ
това сж интерни
рани.
Затворенъ отъ сър
бите презъ 1922 г.
Убитъ отъ сръб
ския бандитъ М.
Суджукаро презъ
мартъ 1924 г.
Н а 27 мартъ 1924 г.
бандита въ служба
на сръбската дър
жава, водени отъ
Суджукаро, зап а
лили кжщите на
двамата селяни.
Всичките
селяни
отъ № 7 до 15 сж.
ограбени
на
25
априлъ 1924 г. отъ
група
сръбски
жандари,
водени
отъ Мите Суджу
каро.

А. Апостоловъ е
жестоко битъ, за 
щото, като е билъ
на отпуска въ се
лото си, протестиралъ задето некой
си Владимиръ отъ
Сърбия, съ група
жандари, поискали
родителите на вой
ника да имъ приготвятъ пита и ко
кошка безъ нищо
да платягь. 1924 г.

2
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Село Дулица
И орданка Стойкова,
15 г.
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Стоимиръ Стоилковъ,
77 г.
13 Цв^та, 60 г. жена на
Ст. Стоилковъ
14 М ирка Миленкова, 7 г.
(внучка на Стоилковъ)
15 Синътъ на Стоимиръ
16 Снахата на Стоимиръ

17

Изтезавани

селяни

18
19
20
21
22
23
24

Янка Димитриева, 23 г.
Д она Георгиева, 24 г.
Вена Стоименова, 18 г.
Злата Петкова, 18 г.
Елена Йорданова, 25 г.
Елена Антониева, 18 г.
Стоименка Диванисова,
20 г.

25

Кръстана Иванова,
65 г.
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Сръбски стражари
стреляли по нея,
за да я заловятъ,
на 20 февруарий
1921 г. ; но тя
успела да избега.
Деветимата селяни
(отъ № 2 до 10
вкл.) сж жестоко
бити отъ сърбите
презъ
февруарий
1921 г.

Станк) Димитровъ
Димитъръ Ивановъ
Атанасъ Гошевъ
Иванъ Гошевъ
Мите Стоиловъ
А рсо Петревъ
Анто Христовъ
Кръстана Стоименова
Серафимъ Стояновъ
Велика Антонова

12
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Арестувана и дър
ж ана 3 дни въ об
щината презъ февруарий 1921 г.
Н а 13 мартъ 1921 г.
сръбските бандити
Лиманъ и Ахмедъ
Алезъ, следъ каго
сж яли въ кжщата
на Ст. Стоилковъ,
сж застреляли не
го, М. Миленкова
и Ц вета ; Милен
кова е била мужкана съ ножове
следъ това ; а теж
ко наранили съ но
жовете синътъ и
снахата
на
Ст.
Стоилковъ.
Повечето
селяни
сж бити презъ сеп
темврий 1923 г. отъ
жандари изпрате
ни отъ щипския
жупанъ.
Бити и насилени
на 12 а п р и л ъ
1924 г. отъ сръбска
банда, водена отъ
Д.
Църнилишки.
Ст. Диванисова е
била
изнасилена
въпреки, че 3 дена
преди това е роди
ла. (отъ № 18 до
№ 24).
Бити на 12 априлъ
1924 г. отъ сръбска

о
26 Кона Стоименова, 54 г.
27 Стойна Петкова, 60 г.
28 Гу га Антониева, 70 г.
29 Ката Ангелова, 21 г.
30 Велика Антова, 25 г.
31 Коле Атанасовъ, 36 г.
32 Ристаки Веселиновъ,
46 г.
33 Антония Георгиева,
70 г.
34 Иванъ Гочевъ
35 Вангелъ Димитровъ,
16 г.
36 Георги Димитровъ, 55 г.
37 Вакла Илиева, 60 г.
38 Димана Илиева, 25 г.
39 Димитъръ Дедарски
40 И орда Миленкова, 45 г.
41 Богатинъ Ристакиевъ,
12 г.
42 Стоименка Стойкова,
70 г.
43 Стоянка Стойкова, 18 г.
44 Р оса Соколова, 25 г.
45 Димана Стоименова,
26 г.
46 Коле Стоименовъ
47 Ампо Стойчевъ
48 Стаменко Стаменовъ,
60 г.
49 Милена Якимова, 36 г.
50 Ц она Янакиева, 80 г.
51 Григоръ Ивановъ
52 Стойчо Траяновъ
53 Стойко Апостоловъ
54 Стойко Атанасовъ
55 Деспотъ Георгиевъ
56 Ефтимъ Георгиевъ
57 Петко Георгиевъ, 50 г.
58 Таш о Гоговъ
59 Кръстана Гочева
60 Богатинъ Гошевъ
61 Антонъ Димитровъ
62 Стойчо Златановъ, 80 г.
63 Божинъ Иванчовъ
64 Илия Иванчовъ
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о
банда, водена отъ
Църнилишки.

1

—

1
1
1
1

Н а 14
1924 г.

априлъ

Ж естоко бити (отъ
№ 53 до № 78) отъ
група сръбски вой
ници — 80 души
— на 23 и 24
априлъ 1924 г. н е 
кой отъ битите сж.
полудели.
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Ангелъ Илиевъ
Коле Константиновъ
Велинъ Никовъ
Иванчо Пешовъ
П ауна Стойчева, 67 г.
Стойко Соколовъ
Цв-Ьтанъ Стоиловъ
Дионизъ Стоимировъ
Илю Стоименовъ, 15 г.
Станой Стоименовъ,
12 г.
Й овка Тодорова, 26 г.
Миленко Христовъ
Петрушъ Христовъ
Иванъ Янакиевъ
Двете снахи на 70 годишната баба Вела

80 Изтезавали жени
81 Изтезавани мъже
82 Стоянъ Ивановъ, 19 г.
83 Василъ Колевъ, 15 г.
84 Анастасъ Стоименовъ,
80 г.
85 Анастасъ Цв-Ьтковъ,
90 г.
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Ангелъ Катански, 30 г. 1

87
88
89

Заче Ангеловъ, 50 г.
—
Миленко Велковъ, 48 г. —
Д она Ефрем ова
—

—
—
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90

Велика Миленкова,
—
60 г.
Дамянъ Ц ерски, 50 г. —
Наумъ Цветански
—
Петрушъ Цветански
—
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93
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ПолудЬла
ствие боя.

вслед

Презъ м. априлъ
1924 г. трима сръб
ски бандити съ
влезнали въ къ
щата и съ изнаси
лили и двете жени,
като и з г о н и л и
петьт-Ь деца отъ
къщи.
П резъ алрилъ 1924
г. около 80 души
сръбски
войници
съ подложили на
изтезания селяни
те (отъ № 80 до
85) ; голема часть
отъ
битите
съ
останали
сакати,
други съ полуде
ли.
Убитъ на 10 юний
1924 г. (№ 86).
Бити отъ сръбска
банда, водена отъ
Църнилишки,
на
12 априлъ 1924 г.
(Отъ № 87 до 89).
В. Миленкова е би
ла натоварена съ
60 оки камъни и
заставена да ходи
дълъгъ пъть съ
този товаръ отъ
бандата на Църни
лишки,
засилена
съ 50 войника и
1 офицеръ. Озна
чените селяни отъ
№ 91 до 93 съ съ 
що бити жестоко

о

94

0

о

0

Съпругата на Николчо
Постоловъ
96 Съпругата на брата на
Николчо, Ангелъ

Велинъ Митовъ, 33 г.

1

—
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—

О

О
отъ сжщ ата банда
въ същ ия денъ.
25.6.1924 г.
Починалъ отъ же
стоките изтезания
въ затвора ; непре
къснато държанъ
въ вериги.
Двете жени (N® 95
и 96) съ жестоко
бити предъ децата
имъ ; после отве
дени въ общината,
където съ отново
жестоко бити.

Янче Милчовъ

95

97

©

1
134
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Село Ильово
1

Атанасъ Божански, 58 г.

1

Убитъ презъ мартъ
1924 г.
Бити на 15 априлъ
1924 г. отъ банда
та на Църнилиш
ки. (отъ № 2 до 7).

2 Гоце Борисчето
3 Деспотъ Бумбарски
4 Николачко Бумбарски
5 Илинка Деспотова
6 Анто Илиовски
7 Ангелъ Ковачки
8

9
10
11

Кмета, Иванчо Марковъ

Ампо Миленковъ
Коле Стойчевъ
М арко Яневъ

1
1
1

1

Битъ до разболяване отъ сръбска
банда отъ 10 ду
ши,
водена отъ
Църнилишки, на 2
юний 1924 г.
Н а 26 юний 1924 г.
сръбски гранични
войници ограбили
селяните отъ № 9
до 11.

—

Село Истевникъ
1
2

1
1

Атанасъ Дончевъ
Вано Дончевъ

2

Двамата
селяни
(братя) съ отвле
чени безследно отъ
сърбите презъ но
емврий 1923 г.

—

Село Каменица
1

Тероризирани селяни

—

х

—

И зъ целата общи
на наредено презъ
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1921 г. всички сгра
ди вънъ отъ села
та да бждатъ раз
рушени ; неспазилигЬ това се гло
бявали съ по 150
динари.
Презъ септемврий
1923 г. много селя
ни сж арестувани
и изтезавани отъ
сръбските жандари.
На 13 ян. 1924 г.
помощникъ - пре
фекта на Царевосело и секретаря
му, ограбили отъ
кжщата 47 оки тютюнъ, 50 оки мась,
7 овни, 4 овце и
ДР-

2 Изтезавани селяни
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3 Христо Златановъ
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1 14 априлъ 1924 г.
— Бандата на Цър— нилишки. Бити 15
души.
—
—

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

—

18 —

2

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—

х

4
5
6
7

Стоянъ Димитровъ
Фидана Димитрова,
60 г.
Дима Стоянова
И орданка Димитрова,
9 г.

8
9
10
11
12
13

Димитрана Димитрова
Иванчо Ангеловъ
Анастасъ Гърчки, 42 г.
Елена Ефремова, 26 г.
Гена Иованчева
Ефремъ Ситновски,
28 г.
14 Спасе Ситновски, 40 г.
15 Злата Спасева
16 Осемь селяни

—

Получила е 130
удара тояги.
Дърпана за носа,
бита; бутали сж
й байонета
въ
устата, за да каже
кжде се крие орж
жие.

1

Село Косевица
1
2
3

Милошъ Петровъ
Ефтимъ Чорбаджиски
Ж ената на Чорбаджиски

4 Изтезавани селяни
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Тримата (отъ Na 1
до 3) сж бити же
стоко отъ сръбски
стражари въ вто
рата половина на
м. ф е в р у а р и й
1921 г.
Повечето
селяни
сж и з т е з а в а -

о

5

Стойко Арсовъ
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н и презъ септемврий 1923 г. отъ
сръбски жандари,
пратени отъ щипския жупанъ.
Въ кжщата м у
подхвърлена една
пушка отъ сръб
ските в о й н и ц и
Георги и Спиро,
на постъ съ 7 ду
ши надъ с. С аса ;
следъ това е аре
стуванъ и з а да
се спаси му взели
4.000 динара подкупъ.

—

—

1

—

—
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—

И н т е р н и р а и о презъ втората
половина на февруарий 1921 г.

Маца Иованчева, вдовица

—

—

—

1

—

—

2 Стоянчо Арсовъ, 37 г.
3 Зафиръ Варвацки, 56 г.
4 Миленко Рашковъ, 48 г.
5 Георги Стоименовъ,
35 г.
6 Ангелъ Стоименовъ
7 Доне Луковички
8 Коце Луковички

—
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1
1
1
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П резъ юний 1921
г. сръбските ж ан
дари
Матковичъ,
Косто и Кузманъ
(на постъ въ с. К а
меница) се гавре
ли съ нея и я из
насилили близо до
децата й.
Арестувани презъ
нощьта на 19 яну
арий 1924 г. отъ
бандата на помощникъ-префекта на
Царево-село.

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—

7

1

—

—

х

—

—

Село Кършията
1

Семейството на Тиме

Село Луковица
1

—
Село Млащица
1

Изтезавани оеляни

—

Повечето
селяни
изтезавани презъ
септемврий 1923 г.
отъ ж андари пра
тени отъ щипския
жупанъ.
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Село Пекляни
1

—

—

1

—

2
3
4

Султана Илия Цветанова
Синъ й, 18 г.
Кмета, Коце Христовъ
Илия Цветановъ
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Серафимъ Антовъ, 38 г.

—

1

—

—

6
7
8
9
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12

Панче Антовъ, 35 г.
Кръсто Васевъ, 40 г.
Трайко Дойчински
А рсо Ивановъ, 36 г.
Петре Лазовъ, 18 г.
Дона Мишева
Ефремъ Мишевъ, 22 г.

_

_

1

—

—
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_

—
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8 априлъ 1924 г.
Банда отъ 25 ду
ши начело съ Пандурски.

_

1

Н а 10 юлий 1924 г.
битъ и изтезаванъ.
Закаранъ въ Ко
чани, нЬма повече
никаква следа отъ
него.
Всичките
селяни
отъ № 6 до 12 сж
жестоко бити на 10
юлий 1924 г.

—

Село С аса
1
2

3
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Арестуванъ на 15
авг. 1920 г.

Таш о Равнодолски,
50 г.
Василъ Ивановъ

Антонъ Ивановъ Сарафски

—

—

—

—

1

—

Въ къщата м у
подхвърлена п у 
шка въ края на
1920 г. отъ сръб
ските в о й н и ц и
Георги и Спиро на
постъ въ селото ;
следъ това п р и
обискъ отъ сжщите пушката била
« намерена » и В а
силъ, за да се спа
си, на 2 пжти далъ
4 турски лири и
320 динара.
Срещнатъ въ края
на 1920 г. отъ спо
менатите
двама
сръбски войници,
като каралъ къмъ
40 свини, и заплашенъ е требвало
да имъ даде 20
турски лири, за да
се спаси отъ об
винение,
че ка
ралъ ужъ свинете
въ България.
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1

5 Велинъ Вангеловъ
6 Милошъ Вангеловъ
7 М ира Милошева
8 Ц ана Велинова
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9

Тасе Хаджийски
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—

1

10

Изтезавани селяни

—

—

х

11

Илия Георгиевъ

1

—

12

Стоянъ Атанасовъ, 59 г.

—

—

4

Н. Велинова

о о

—

о
“

—
—
—
—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—•

—

—

О
Изнасилена на 29
авг. 1921 г.
Н а 29 авг. 1921 г.
кжщата на Велинъ
била
обградена
отъ сръбски жандари ; М ира е з а 
дигната и държа
на цЪла нощь въ
махалата АмбацитЪ, дето е била
обезчестена
от ъ
околийския
пи
сарь ; сутриньта
тамъ била повика
на и свекърва й
Ц ана и жестоко
бита.
Н а 6 декемврий
1922 г., като отивалъ на пазаръ,
билъ спрЪнъ отъ
ж а н д а р и т - Ь на
постъ при с. Прес Ъ к а ; набили го
и му искали да
платятъ по 10 ди
нари за ока масло,
което той носелъ ;
и понеже отказалъ,
били го още пове
че. Сжщото н'Ьщо
въпросните
жандари правели и съ
всички
останали
селяни минаващи
по този пжть ; та
ка се снабдявали
съ продукти н а
безценица.
Повечето
селяни
с ж
изтезавани
презъ септемврий
1923 г. отъ сръб
ски жандари пра
тени отъ щипския
жупанъ.
Закланъ до Злетовската р t к а,
близо до Улярци.
Ж естоко
изтеза
ванъ на 2 мартъ
1924 г. ; осакатенъ
отъ боя ; кжщата
му опожарена, а
имота му разграбенъ.
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е
13
14
15
16
17
18
19

Иванчо Митевъ, 65 г.
Синъ му Стоянъ
Спиро Коцевъ, 17 г.
^
Маньо Георгиевъ, 50 г.
Иованъ Стояновъ, 35 г.
Веселинъ, 60 г.
^
ЦвЪтанъ, 50 г.

20
21
22

Петра Стоилова, 30 г.
М ира Милошева, 34 г.
Веселинъ Вангеловъ,
'
6 ! г-

23
24
25
26
27
28
29

Спасе Стояновъ, 40 г.
Д она Соколова, 60 г.
Петрия Милошева
Звезда Стоименова
Филипъ Андовъ
Стоянчо Стаменовъ
Тридесета селяни

0

о

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
-

—
—
-

1
1
1
„
1

—
—
-

—
—
-

—
—
-

—
—
—

—
—■
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
1
1

—
—
—
—

1
1
—
—

1
1
30

о
Тримата
селяни
(отъ № 13 до 15)
изтезавани на
3 мартъ 1924 г.
Четиримата селяни (№ 16, 17, 18 и
19) сж бити до
смърть на 8 авг.
1924 г. после отве
дени въ затвора
въ Ц арево - село.
Петимата
селяни
20, 21, 22, 23
и 24) сж. нападнати на полето както сж работали на
15 авг. 1924 г.

ДветЬ жени (№ 25
и 26) сж изнаси
лени и бити же
стоко на 18 авг.
1924 г. Отъ Сред
ни Ридъ.
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Село Стамеръ
1

Арестувани селяни

—

—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
1
—

40

—

—

—

Арестувани
с ж
презъ мартъ 1921
г., навързани с ъ
общо вжже и под
карани за Царевосело отъ сръбска
та банда, начело
съ Иорданъ Бояджиевъ ; изъ пж
тя сж жестоко би
ти.

Село Тодоровци
1 Диванисъ Доневъ
2 Илинка Донева
3 Доне Поточки
4 Веселинъ Поточки
5 Ристаки Поточки
6 Якимъ Рачковъ
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1
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1
—

— —
Ш естимата селяни
____ _____ сж бити почти до
_________ смърть
на
15
априлъ 1924 г. отъ
бандата на Дане
— —
Църнилишки.
—

—

е

о

о

о

о

Село Тработишпце
1

Тиме Ив. Механджийски

Ангелъ Илиевъ Бело- —
гагски
3 Атанасъ Илиевъ Мар- —
ковски

1

2

1

2
Село Турия
1 Деспотъ Колевъ, 35 г.
2 Ж ена му Теодора, 30 г.

1

Об-Ьсенъ публично,
всредъ
селото,
безъ присъда, отъ
сърбите п р е з ъ
1923 г.
Двамата
селяни,
№ 2 и 3, съ отвле
чени отъ сърбите
безследно п р е з ъ
ноемврий 1923 г.

1

—

Ж естоко б и т и и
вследствие т о в а
неколко дни покъсно
починали,
презъ мартъ 1924
г. Оставить сира
чета 2 малки де
ца. Всичките имъ
пари взети. Банда
та е била водена
отъ Д. Църнилишки.

1
1

Село Ягодно Бърдо
М ано Георгиевъ, 50 г.

2 йованъ Стояновъ, 35 г.

Р А ЗН И
Изтезавани селяни

Всичко въ ЦаревоСелека околия . .

Къщ ата му зап а
лена презъ май
1924 г. Ж естоко
битъ и закаранъ
въ затвора въ Царево-село п р е з ъ
авг. с. г.
—

—

—

—

15

1

—

100

—

100

—
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16

—

—

—

21

10

Отъ
Капитанска
махала.
Ж естоко
битъ и хвърленъ
въ затвора въ Ц а
рево - село.
Авг.
1924 г.
Освенъ посочени
те по-горе сръбски
насилия,
презъ
септемврий 1923 г.
въ селата ДУЛИЦ А , К А М ЕН И Ц А ,
К О С Е В И Ц А ,
М Л А Щ И Ц А , САСА и др., повечето
селяни съ б и л и
изтезавани, около
100 души съ избе
гали изъ планини
те и около 100 ду
ши съ арестувани.
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Градъ Кочани
Иорданъ Бегановъ
Ш апковъ
Ангелъ Стойковъ

3

Блаже Джидровъ

1

4 Л азаръ Аревъ
5 Тодоръ Варадиновъ
6 Борисъ Чакъровъ,
кръчмарь
7 Ефтимъ Деяновъ

1
1
1

1
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Н а 13 декемврий
1918 г. сръбския
бандитъ
Пано
стрелялъ
върху
двамата
гражда
ни ; първиятъ нараненъ тежко.
Арестуванъ презъ
1920 г. и държанъ
въ затвора 5 ме
сеци.
Тримата (№ 4, 5 и
6) сж. арестувани
презъ 1920 г. отъ
сърбите.
Презъ октомврий
1923 г. обезглавенъ
въ присжствие на
насила
доведени
граждани ; после
сръбските войници
се гаврели съ тру
па му.
Върху
двамата
власи, братя, (№
8 и 9), е стреляно
на 5 май отъ сър
бите ; първиятъ е
падналъ и билъ
нарезанъ съ но
жове, а братъ му
успелъ да избега.

8 Тако Д. Ташовъ
9

Виница Д. Ташовъ

10 Мите Нишанджиевъ
11 Тодоръ Нишанджиевъ
12 Тодоръ Наковъ
13 Коцо Пендовъ
14 Л азо Петруновъ
15 Коле Л азаровъ
Айтовски
16 Моне Бацовъ
17 Илия Данаиловъ
18 Саздо Игнатовъ
19 Доне Илиевъ Крупнишки
20 Иорданъ Мишковъ
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Синъ на Мите. О з
начените отъ N°
10 до 14 сж всички
видни
и богати
хора.
Означените отъ №
15 до 19 сж били
арестувани на 22
февруарий 1924 г.

1

—

—

—

■
—

Двамата ( № 2 0

и

о
21

Христо п. Андоновъ

22

Серафимъ Арсовъ

0

©

О

о

0

21) сж.
заклани
отъ сърбите при
Злетовска
река,
близо до с. Улярци.
Битъ до безсъзна
ние ; после потапянъ въ реката и
отново изтезаЕанъ
още по-жестоко.

1

—

18

—

—

1

—

—

—

Село Баня

1 Кмета на селото

2 Василко Петровъ

3 Байрамъ Полякъ

4

Ж естоко битъ въ
края на февруарий
1923 г. отъ сръб
ски жандари на
чело съ Бранко
Барабаш ъ, за да
накара
селяните
да гласуватъ за
правителството.
Двамата (№ 2 и 3)
сж жестоко бити
отъ
държавната
сръбска банда на
Стоянъ
Мишевъ
презъ
пролетьта
на 1923 г., вслед
ствие
на
което
Байрамъ починалъ
веднага,
а
П е
тровъ малко покъсно.
1924 г.

1
1

Единъ селянинъ

Село Виница

1 Тодоръ Ивановъ Пе
тровъ

—

—

1

—

—

—

2 Пане Паликрушевъ

—
__
__

—
__
__

1
^

—
__
__

—
___
__

—
__
__

1

'

3 Георги Гачевъ
4
5
6
7
8

Тодоръ Ефтимовъ
Коце Ал. Симеоновъ
Никола Влао
Георги Деневъ
Л азо (зетъ на Г.
Деневъ)

9

Моне Гавриловъ
Дърчковъ

1

1

'

1

—
__

—
__

—
__

—
__

—
__

1

—

—

—

—

—

Осжденъ отъ съ р
бите на затворъ
презъ 1922 г.
Петимата (N° 2, 3,
4,5 и 6) задържани
отъ сърбитё презъ
1922
на затворъ.
Двамата (№ 7 и
8) сж убити отъ
единъ бандитъ на
сръбска служба.
Убитъ отъ сърбите
съ
съдействието
на шпионите То-
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г.

о

10

Стоянъ М. Тодоровъ,
20 г.

о

1

е

о

е

о

доръ
Амповъ
и
Кмета на селото
Миланъ Амповъ ;
убитъ е въ ЦърновскитЬ лозя.
Убитъ отъ сърбитЬ
съ съучастието на
Киселички и Любиша
Радовичъ
(двамата
търго
вци въ
Царевосело). Участие въ
убийството има и
споменатия по-го
ре Миланъ Ам
повъ.

—

4

—

-—
—
—

—
—
—

о

6 —

-

Село Вранинци
1
2
3

Ангелъ Кръстовъ
Л азаръ Димитровъ
Мито Мицовъ

_

_

_

—
—
—

_

—
—
—

1
1
1

з

_

Презъ декемврий
1920 г. н’Ьколко
сръбски
жандарн
сж дошли въ кж
щата му, като за
дигнали
разни
вещи ; сжщото на
правили и съ другитЬ двама селя
ни.
_

Село Горни Подлога
1

Тодоръ Комаровъ

—

—

1

—

—

—

Жестоко битъ отъ
бандата на Стоянъ
Мишевъ
презъ
1923 г. ; следъ то
ва
затворенъ
и
осжденъ на три
години затворъ.

—

—

1

—

■
—

—

Битъ и изтезаванъ
жестоко отъ сър
битЬ презъ октомврий 1920 г.
Убитъ на 6 ноем
врий 1920 г.
ИзброенигЬ
седемь души (отъ №
3 до 9) сж избити
на 1 декемврий
1923 г. отъ бан
дата
на Стоянъ

Село Градче
1

Серафимъ Л азаровъ

2

Дионисъ Мановъ, 45 г. 1

3

Миладинъ Велковъ,
35 г.
Кръсто Ангеловъ
Стоянъ Кръстевъ
Стоилко Янакиевъ

4
5
6
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1
1
1
1

о

о

о

о

о

о

1
1
1

—
—
—

—
__
__

—
__
__

—
__
__

—
__
__

10

Мите Николовъ
Коле Митовъ
Бащ ата на Коле
Митовъ
целото село опожарено

—

—

—

—

—

х

11
12
13

Мите Андоновъ
Митко Атанасовъ
Илия Заховъ

—
—
—

—
—
—

1

—

—

—

8

—

4

—

—

—

1

—
__

—
__
__

—
__
__

—

—

—

7
8
9

о
Мишевъ и неговитЬ
помощници
Иорде и Сане Гърдовски. Следъ то
ва цялото село е
било
опожарено.
Бащ ата на К. Ми
товъ се е самоубилъ научавайки
за смъртьта на сина си.

Село Гърдовци
1
2
3
4

Сане Ш умановъ
Ванката
Л азаръ
Бити селяни

1

1
4

—

—

7

Седмината селяни
сж
арестувани,
презъ 1921 г. ; по
пж-тя за
Кочанския затворъ не
прекъснато бити ;
като стигнали въ
самия затворъ, из
тезанията продъл
жили.

Село Долни Подлогъ
1

Кмета на селото

—

—

1

—

—

—

2
3

Саве Янакиевъ
Синъ му Трифунъ

—
—

—
—

1
1

—
—

■
—
—

—
—

—
—

—
—

1
1

—
__

■
—
__

—
__

Битъ къмъ края
на февруарий 1923
г. ведно съ кме
товете на Спанчево, Баня и пр.
Ж естоко битъ отъ
бандата на Стоянъ
Мишевъ,
защ ото
синъ му избЪгалъ
въ
България.
Следъ боя преда
денъ на сърбите
и осжденъ на три
години затворъ.

Село Дълги Долъ
1
2

Стойко Соколевъ
Дионисъ ДЬяновъ Ангеловъ

Раненъ отъ сърбите ; следъ това
кжщата му изго
рена.
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Саве Глигоровъ

—

—

1

—

—

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Серафимъ Атанасовъ
Иванъ Костадиновъ
Иванъ Велковъ
Симеонъ Герасимовъ
Иванъ Глигоровъ
Спасе Даневъ
Ангелъ Дончевъ
Георги Ефремовъ
А на Митова
Славе Митовъ

—
—
—
—
—
■
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
■
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
.—
—
—
—
—
—
■
—
—

12

Ставре

—

—

1

—

■
—

13

Дионисий Ефтимовъ

—

1

—

14
15

Иванъ Христовъ
Георги Андоновъ

1
1

16
17
18

Иванъ Печиновъ
Ангелъ Доневъ
Павле Маневъ

—
—
—

—
—
—

1
1
1

о

о

Село Зърновци
1

556

—

—

—

Битъ до смърть
отъ кмета-ренегатъ
презъ
декемврий
1920 г.
Изброените
де
сеть души (№ 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
и 11) сж жестоко
бити, после аре
стувани. Ив. Ко
стадиновъ е битъ
по гърдите, отъ
което повръщалъ
кръвь,
а
следъ
арестуването
му
е държанъ въ ве
риги.
отъ Кочани. Битъ
заедно съ всички
канени
на една
свадба, кждето той
е билъ кумъ.
Ж естоко
изтеза
ванъ отъ сърбите
— главата му сте
гана съ железна
скоба.
Двамата
селяни
(№ 14 и 15) сж же
стоко
бити
отъ
сърбите и ренега
тите, следъ уби
ването на ренегата
Коце Ш еретовъ въ
Зърновци.
Затво
рени въ Кочанския
затворъ и двамата
починали отъ из
тезанията.
Тримата
селяни
(отъ № 16 до 18)
сж жестоко изте
завани отъ сър
бите и ренегатите
начело съ Стоянъ
Мишевъ, следъ на
казването на Коце
Ш еретовъ.
Вси
чки сж били зат
варяни, а Маневъ
е билъ подложенъ
15 дни на ужасни
изтезания. Освенъ
това имотите на
всички били огра
бени отъ сърбите.

о

о

о

о

19

Владимиръ Ефремовъ

—

—

1

—

20

Майката на Ефремови

—

—

1

—

21

Л азаръ И. Гавриловъ

—

—

1

—

22

Илия Захариевъ

—

1

—

23

Миланъ Георгиевъ

—

1

—

24
25

Димитъръ Павловъ
Иванъ Момчиловъ

—

о

—

—

—

—

1
1

2

23

о

О
Непрекъснато преследванъ ; кжщата
му често претърс
вана ; имота му
разграбенъ затова,
че братъ му Геор
ги
избЪгалъ въ
България.
Затваряна въ Кочанския затворъ и
жестоко изтезава
на отъ бандата на
Ст. Мишевъ.
ЗабЪгналъ въ Бъл
гария, за да се
спаси отъ терора
на сърбите.
Непрекъснато преследванъ ;
мате
риално
разоренъ
и принуденъ да
избЪга въ Бълга
рия ; следъ това
осжденъ на шесть
месеци затворъ.
Следъ като е изтезаванъ
жесто
ко, з а да се спаси,
избЪгалъ въ Бълария.
Двамата (№ 24 и
25) забягнали въ
България, за да се
спасятъ
отъ те
рора.

—

—

Село Истибаня
1

Ж ената на Миленко
Костадиновъ

2

Ахмедъ Али

1

Въ края на декемврий
1920 г.
н-Ьколко
сръбски
ж андари
ц-Ьла
нощь сж. я изна
силвали въ собст
вената й кжща,
макаръ и да била
бременна ; някол
ко дни по-късно
починала.
Убитъ отъ сръб
ска банда, пред
вождана отъ Гр.
Циклевъ и Иорде
отъ
Гърдовци,
презъ
октомврий
1923 г.
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3

М анчо Яневъ

1

■
—

—

—

—

—

Осжденъ отъ сър
бите ; починалъ въ
Скопския затворъ.

4

Постолъ Христовъ

1

—

—

—

■
—

—

Осъденъ отъ сър
бите ;
починалъ
въ затвора.

5

Стоимиръ Костадиновъ

1

—

—

—

—

—

Починалъ въ зат
вора.

6

М анасия Стоименовъ

—

1

—

—

—

Осъденъ на зат
воръ отъ сърбите.

5

—

1

—

—

Осъденъ на доживотенъ
затворъ
презъ
1919
г.
Къмъ средата на
декемврий
с.г.
убитъ отъ сръб
ски жандари на
пъть за
Щипъ,
между селата Чифликъ и Чешиново.
Осъденъ отъ сър
бите и застрелянъ
отъ кмета на се
лото, презъ 1925 г.
Битъ жестоко въ
края на февруарий 1923 г., заед
но съ кметовете
на селата Баня,
Спанчево и пр.
Убитъ отъ бандата
на Гр. Циклевъ и
Иорде Гърдовски
презъ
октомврий
1923г.
Убитъ на 15 октомврий 1923 г.
Убитъ отъ бандата
на
Стоянъ
Ми
шевъ.

Село Кучичино
1

Серафимъ Арсовъ

1

■
—

—

—

—

—

2

Серафимъ Якимовъ

1

—

—

—

—

-—

3

Кмета на селото

—

—

1

-—

—

-—

4

Стоянъ Кучичински

1

—

—

—

—

—

5
6

Стоянъ Митевъ, 42 г.
Стоянъ Д ренката

1
1

—
—

—
—

-—

—
—

—
—

1

—

1

—

—

—

Село Лепепелци
1
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Мите Николовъ

■
—

—

о

о

о

о

о

о

—

1

—

—

—

о

Село Лесково
1

Митко, 62 г.

Битъ
и изтеза
ванъ въ началото
на януарий 1922 г.
отъ сръбски ж ан
дари ; разпукана
му главата.

Село Лешки
1
2
3
4
5
6
7
8

Седмината селяни
(отъ № 1 до 7) сж
арестувани презъ
декемврий 1920 г.
и бити.

1
1
1
1
1
1
1

Мите Копелето
Киро Домазето
Стоянъ Стойовъ
Спиро Арсовъ
Саве Траяновъ
Стоянъ Траяновъ
Трайчо Домазето
Стефанъ Ефтимовъ,
23 г.

Убитъ на 9 ноем
врий 1921 г.

Село Мишино
1

Атанасъ, 68 г.

2

Якимъ Ангеловъ

Битъ и изтезаванъ
въ
началото
на
януарий
1922 г.
отъ сръбски ж ан
дари ; едната му
рж ка строшена.
—

1

—

Село Мородвисъ
1 Наумъ Гацовъ
2 Стоянъ Георгиевъ
3 Велко Кръстевъ
4 М арко Кръстевъ
5 Гаца Стояновъ
6 Деянъ Стояновъ
7

—
__
__

—
_
__

Ограбени селяни

6

—

—

—
__
__

Ж естоко бити отъ
бандата на Мите
Суджукаро на 9
ноемврий 1923 г.

х

На
9
ноемврий
1923
г.
сръбски
бандити и ж ан
дари сж ограбили
всички кжщи въ
селото.

—
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Село Небояни

1 Иорданъ Манасиевъ,
23 г.

1

2 Ангелъ Стоименовъ
3 Георги Янакиевъ
4 Илия Венковъ

1
1
1

5

6
7
8
9
10
11
12

Атанасъ Рашковъ

—

Убитъ отъ сръб
ския агентъ В а
силъ на 7 май
1921 г.
Тримата (отъ № 2
до 4) сж жестоко
бити презъ 1923
г., следъ това пра
тени въ затворъ
кждето починали
отъ изтезанията.
—

1

—

—

■
—
—
—
—
—
—
—

Георги Атанасовъ
Илия Ангеловъ
Кръсто Ангеловъ
Костадинъ Ивановъ
Мите Станешковъ
Сребренъ Тасковъ
Опожарено цЪлото село

—
—
—
—
•—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
—

—
—
—
—
—
—
—

13 Георги Ангеловъ
14 Якимъ Ангеловъ
15 Л азаръ Арсовъ
16 М ира А танасова
17 Павле Богатиновъ
18 Мите Валивачарски
19 Василко Миладиновъ
20 Серафимъ Митовъ
21 Велинъ Мишински
22 М ара А танасова
23 8-годиш. момче на М ара
А танасова
24 Бояна Стоянова
25 Георги Велковъ
26 Каранфилъ Стойковъ,
50 г.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
'—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*

—
—
—
—
—
—
—
—
—
■
—
—

—

1
1
1

—
—

4
Село Нивичани
1 Стефанъ Поповъ
2 Иванъ Павловъ

—
—

—
—
—

20
1
1

'
—

—
—
•—

—
—
—
—
—
—
х

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—
—
—

—

—
—
—

Ж естоко
изтеза
ванъ презъ 1923
г., ; следъ
това
осжденъ на 12 год.
затворъ отъ сър
бите.
Ш естимата селяни
(отъ № 6 до 11)
сж жестоко изте
завани презъ 1923
г., заедно съ из
броените
по-горе
четирима
селяни
отъ сжщото село.
Следъ това цело
то село е било опо
жарено.
Бандите на Суд
ж укаро и Гърдовски,
съ
група
жандари, 35 ду
ши, влезли въ се
лото на 20 юний
1924 г. и били же
стоко селяните оз
начени отъ № 13
ДО 21.
Отъ квартала Падище. 1924 г.

И двамата бити, а
първиятъ и арестуванъ отъ бан
дата на Н ако Трогерски.

—
—
—

Двамата
селяни
(№ 1 и 2) сж аре
стувани въ нача
лото на 1921 г.

3

Траянъ Петровъ, 24 г.

0

0

9

0

0

0

1

—

—

—

—

—

1

_

—

—

—

2

О
Убитъ на 28 юлий
1923 г.

Село Ново-Село
1 Никола Каровъ
2 Димитъръ Каровъ
(брать)
3 Глигоръ Димитровъ
4 Целото село опожарено

1
—

5

—

Серафимъ, 50 г.

1
1

—

3—

1

—

—

1

—

—

—___ Тримата
селяни
__
сж. убити отъ сръб
ски
жандари
и
ренегатите Сане и
Иорде отъ с. Гърх
довци. Следъ ка
то сж ги избили,
съ труповете сж
се снимали Иорде,
Сане
и
Петъръ
Кузмановъ отъ с.
Гърдовци.
Следъ
това
опожарили
целото село.
—
Осжденъ на 20 г.
затворъ
презъ
1920 г.

—

Село Облешово
1

Ю суфъ Ш акири, 26 г.

1

—

—

—

■
—

—

2

Хасанъ Ш акири, 31 г.

1

—

—

—

—

—

3

Кмета на селото

—

—

1

—

—

—

2

-----------

Убитъ на 15 май
1921 г.
Убитъ
на
22
априлъ 1921 г.
Битъ къмъ края
на февруарий 1923
г. ведно съ кме
товете на селата
Баля, Спанчево и
пр.

—

1

—

—

1

—

—

—

Ж естоко битъ и
изтезаванъ въ на
чалото на 1921 г.

—
—

—
■
—

1
1

—
—

—
—

—
—

Тримата (отъ № 1
до 3) сж жестоко
бнти “
»»чалого
на 1921 г. Вториятъ
е
почти
умъртвенъ
отъ

Село Ораховица
1

Миладинъ

Село Пантелей
1
2
3

Дионисъ Каровъ
Стойко Ангеловъ, 65 г.
И гната Димитровъ
^
г
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4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

е

Изтезавани селяни

о

о

х

Георги Антовъ
Ворисъ Апостоловъ
Санде Богдановъ
Гаврилъ Божиновъ
Ангелъ Димитриевъ
Владимиръ Димитровъ
Коце Златановъ
Георги Ивановъ
Санде Ивановъ
М ано Каранфиловъ
Блажо Коцевъ
Величко Митовъ
Петре Митовъ
Мите Станковъ
Яне Стоиловъ
Дамянъ Стоиловъ
Санде Стояновъ
Серафимъ Янакиевъ
Русе Яневъ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—
—
—

—
___
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

о

—

о

—

—

— ___—
__

—
__

■
—
—

—
—

—
—
_

—
—
__

—
-—

-—
—
__

—
—
—
— ___—
__
__

■
—
.—
__

—

—

—

1

—

—

—

1

—

—

—

1

—

—

—

22

о
боя ; после е поливанъ съ вода,
гор1энъ съ железа,
така че месата му
започнали да капятъ. Следъ това
сж хвърлени въ
Кочанския
зат
воръ. Ангеловъ е
билъ
изтезаванъ
отъ бандита Кръ
сто ; изгорали сж
му и перална и две
кошари за това, че
гласувалъ з а опо
зицията.
Много селяни сж
изтезавани жесто
ко по нареждане
на подпрефекта.
Изброените отъ №
5 до 23 селяни сж
жестоко изтезавани презъ пролЪтьта на 1921 г. отъ
сърбите.
На
К.
Златановъ е стро
шена левата ржка,
на Р. Яневъ строшена десната ржка и лёвия кракъ,
а Блаже Коцевъ е
обесванъ съ главата надолу. Освенъ това на всички сж изгорени
кошарите и други
сгради.

Село Паш аджиково
1

Георги Ангеловъ

—

2

Кмета, Богатинъ

--

—

Арестуванъ въ на
чалото на 1921 г.

Село Полаки
1

562

Ката Димишкова

—

—

Арестувана на 12
авг. 1920 г.

о
2

Стоянка Велкова

3
4

Стойко Велковъ
Изтезавани селяни

о

о

о

о

о

1

—

—

—•

Арестувана на 12
авг. 1920 г.

х

— ___—
__
__

1
__

Кжщата му е изгорюна на 13 ав
густъ 1920 г., а
цЪлото население
жестоко изтезава
но отъ бандата на
Бабунски.

1
1
1
1
1

-—
__

—
__

—
__

—
—

—
—

—
—

—

1

—

Четиримата селяни (отъ № 5 до 8)
сж жестоко бити
на 17 октомврий
1929 г.
Ж естоко
изтезаванъ на 21 януарий 1921 г. ; ед
ната му рж ка счу
пена.
Бита на 29 августъ
1921 г.

—
—

1

X

__
__

__
__

__
__

5 Петре Герговъ
6 Коле Досевъ
7 Станойчо Карчовъ
8 Иванъ Л азаровъ
9 дЪдо Атанасъ, 68 г.

10

Кръстана Божинова,
—
50 г.
11 Стоимена Велинова
—
12 Децата на Ст. Вели- —
нова

__

13

Филипъ Стоименковъ,
70 г.

—

—

1

__

__

__

14

Стаменко Божковъ,
70 г.

—

—

1

__

__

_

15
16
17
18
19

Стана Богатинова, 38 г.
Нуш ка Георгиева, 40 г.
Д“Ьдо М. Б. Митовъ
Фимка Якимова, 30 г.
Ефтимъ Атанасовъ

—
—
—
—
1

—
—
—
—
—

1
1
1
1

—
__
__

—
__
__

—
__
__

—

—
—

■
—
—

20

М анасия Антоновъ

1

—

—

—

—

21
22
23
24
25

баба Елена
баба Стамена Андонова
Димка Кръстева, 65 г.
Либерта Читкова
Никола Филиповъ

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

__

__

__

—
—
__

—
—
__

—
__
__

26

Стоянка Ефтимова, 5
месечно бебе

1

—

__

__

__

1
1
1
1
1

о

Арестувала на 21
октомврий 1921 г.
заедно съ децата
си.
Ж естоко
изтезаванъ на 22 октом
врий 1921 г.
Н а 25 октомврий
1921 г. арестуванъ,
жестоко
изтезаванъ и осжденъ
на 1 година зат
воръ.
Четиримата селяни (отъ № 15 до
18)
сж жестоко
бити на 1 ноемврий 1921 г.
Разпнатъ на кръстъ и така държанъ докато из
дъхне. 1923 г.
Бить до смърть.
1923 г.
Бита и едната й
рж ка строшена. Тя
и другитЬ три селянки (№ 22, 23 и
24) сж бити до
смърть отъ сърбитЪ, понеже пос
ледните не били
доволни отъ да
дената имъ храна.
ДветЬ бебета сж
били намушени на
ножъ и така да-
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0

О

О

О

о

—

—

—

—

—

вани на кучетата
да ги ядатъ.

—

1

—

—

■
—

Жестоко битъ на
10 априлъ 1922 г.

—

1

—

—

—

Жестоко битъ и
осжденъ на 2 го
дини
затворъ
презъ 1922 г.
Ж естоко
изтезаванъ ; три месеци
не можалъ да ста
не отъ легло.
Н а 10 юний 1922 г.
заравянъ
живъ ;
после изважданъ и
битъ така жесто
ко, че останалъ
инвалидъ.
Бита жестоко, заедно съ нЪколко
други селяни на
пазарището въ Ко
чани на 22 декемврий 1922 г.
Бита и обЪсвана
съ главата надоле
после изб-Ьгала въ
България.
Бита, обЪсвана съ
главата надоле и
изнасилена презъ
януарий 1923 г.
Бита
до смърть
презъ
януарий
1923 г.
Н а 7 януарий 1923
г. жестоко бит а;
после интернирва
на съ децата си въ
К ум аново; някол
ко пжти изнасил
вана, защ ото мжжътъ й избЪгалъ
въ
България ;
дветЬ й дъщери
обезчестени
от ъ
сръбскитЬ
поли
цаи.

29

И ордана Димитрова,
1
бебе
Богатинъ Стоиловъ,
—
25 г.
Арсени Давковъ, 50 г. —

30

Павле Петровъ, 41 г.

—

—

1

—

—

.—

31

Стойко Соколовъ, 40 г. —

—

1

—

—

—

32
33

Анания
Бити селяни

1

__
__

__
__

__
__

34

Севда Ефтимова, 32 г.

—

—

1

__

___

__

35

Дилберта Димитрова,
40 г.

—

—

—

1

—

—

36

Я н а Гошева, 45 г.

—

—

1

—

—

—

37 М ара Андова, 50 г.
38 Кина, 20 г. дъщеря на
М. Андова
39 По-малката дъщеря на
М. Андова, 16 г.

—
—

—
—

—
__

1
1

—
__

—
__

—

—

—

1

—

—

__

__

__

__

Убитъ на 7 септемврий 1923 г.

1

1

__
__

__
__

___
__

1

—

—

—

ИзброенигЬ отъ №
41 до 47 сж же
стоко бити на 30
октомврий 1923 г.

28

40

Мите Миладиновъ, 46 г.

41
42
43
44
45

Злата Ангелова
Стоименъ Каровъ
Л азаръ Николовъ
Стойно Николовъ
Велинъ Ристовъ
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—
—
—
—
—

е

о

■
—
—
—

1
1
х

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

о

о

46
47
48

Веселинъ Стоевъ
Димишко Ивановъ
Изтезавани селяни

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

Стойчо Андовъ
Георги Арсовъ
Христо Атанасовъ
Венко Божиновъ
Дане Георгиевъ
Митре Георгиевъ
Павле Зафировъ
Анания Златковъ
Ефтимъ Иванчевъ
Анто Ивановъ
Георги Л азаровъ
Ангелъ Манасиевъ
Захария Манасиевъ
Ангелъ Марковъ
Мите Мишевъ
Иванъ Николовъ
Георги Павловъ
Иорданъ Павловъ
Стоянъ Стоименовъ
Велко Стойковъ
Димчо Тасевъ
Ангелъ Тренковъ
Иванъ Филиповъ
М анасия Филиповъ
ЦЪлото село опожарено
Ефремъ Ангеловъ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
—
1

75
76

А на Божинова, 38 г.
Вида Георгиева, 80 г.

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

77

Киприянъ Григоровъ,
31 г.
дЬдо Заш о, 80 г.

—

—

1

—

—

—

—

—

1

— —

—

78

-—
—
—

о

—
—
—

О

Презъ
октомврий
1923
г.
сръбски
войници (надъ 200
души), водени отъ
Гр. Циклевъ, Н ор
де Гърдовски и
Н ако, съ подложи
ли на масови из
тезания селянитЬ
въ цЪлата околность, както и отъ
района ЧЕРН ОГОРИЕ.
Изброените селяни
отъ № 49 до 72
жестоко бити и из
тезавани
отъ
Стоянъ
Мишевъ
презъ
1923
г.
Следъ това пове
чето сж били осъ 
дени на затворъ
отъ сърбите. Отъ
осъдените Ив. Фи
липовъ е починалъ
въ затвора.
Следъ нанасянето
на този
жестокъ
побой цялото село
е било опожарено,
а преди това огра
бено.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
■
—
—
—
—
—
■
—
—
—
—
—
—
—
—

Арестуванъ на 14
мартъ
1924
г.,
жестоко
изтеза
ванъ и осъденъ на
2 години затворъ.
Изброените селя
ни, отъ № 75 до
90,
съ
жестоко
бити на 22 юний
1924 г. ;
Иванъ
Христовъ е мушканъ съ ножове,
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е
79
80
81
82
83

84
85
86
87
88

89
90
91
92

93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103

Павелъ Зашевъ, 46 г.
Станойко Зашевъ, 50 г.
Иванъ Илиевъ, 75 г.
М арко Казариски, 90 г.
Григоръ Ивановъ, 55 г.
Гюргена Кралева, 25 г.
Костадинъ Тасовъ, 46 г.
Стамена Станойкова,
50 г.
Димитъръ Тодоровъ,
16 г.
Иванъ Христовъ, 50 г.
Стоянъ Христовъ, 76 г.
Христо Ш амовъ, 40 г.
Стоянъ Симеоновъ
М анасия Антовъ

—
—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1
1

—

1

поради което е по
чиналъ въ скопския затворъ.

1
1
1
1

М ирса Василкова
Арсени Левковъ
Гергана Серафимова
Ангелъ Соколовъ
Никола Трендафиловъ,
13 г.
Злата А настасова
М ирса Атанасова
Петъръ, синъ на Атана
сова
Петра Якимова
Георги Григоровъ, 13 г.
Станойко Ивановъ, 55 г.

Симеоновъ и Ан
товъ отъ махала
Качаникъ сж. бити
жестоко
и оста
вени съ счупени
ржце изъ пжтя.

1
1
1
1
1

ОзначенитЬ
отъ
№ 93 до 97 сж отъ
махала
БоровоБърдо.

1
1
1
1
1
1

104 Ерменка Веселинова
105 Кипра Григорова

1
1
—

89

—

1

Ж естоко бити (№
102 и 103) на 22.6.
1924 г. отъ група
войници (400 ду
ши) и 35 бандити,
водени отъ Мино
Станковичъ.
ДветЬ жени (№
104
и 105) сж
изтезавани на 7
юлий 1924 г.

—
—

Село ПресЪка

1 Кръсто Трайчевъ

2

Томе Клинчарски, 28 г.

—

1

—

—

—

Осжденъ отъ сър
бите на затворъ
1922 г.
Двамата
(N® 2 и

селяни
3) сж

О

О О О
Смилко Клинчарски,
40 г.

1

—

—

—

—

—

4
5
6

Иванъ Атанасовъ
Коле Варадиновъ
Опожарени кжщи

—
—
—

—
—
—

1 —
1 —
— —

—
—
—

-—
■
—
х

7

Стоименъ Калчиновъ,
45 г.
Велко Сребреновъ

8

9
10
11
12
13
14

Велинъ Георгиевъ
Петъръ Георгиевъ
Стойко Георгиевъ
Тодоръ Георгиевъ
Пане Механджийски
Стоя (възрастна жена)

15

Стоименъ Димитровъ

1
1

1
1
1
1
1
1

11

—

3

убити презъ 1923
г. отъ бандата на
Стоянъ Мишевъ.
Двамата
селяни
(№ 4 и 5) сж же
стоко
бити
отъ
бандата
на
Ст.
Мишевъ
презъ
1923 г.
Освенъ това, всич
ките махали на
селото
сж били
опожарени.
Двамата
селяни
(№ 7 и 8) сж
убити отъ сръб
ски страж ари на
15 декемврий 1923
г.
На
16 ноемврий
1923
г. кжщитЬ
на означените отъ
№ 9 до 14 селяни
сж изгорени отъ
бандата на Мите
Суджукаро и Гр.
Циклевъ ; сжщите
селяни били
заловени отъ бан
дата, жестоко из
тезавани
(некой
печени и на огънь),
и на разсъмване
избити.

—

Село Припечани

1 Серафимъ Арсовъ, 36 г.

1

Арестуванъ
сърбите на 10
вруарий 1920
следъ жестоки
тезания убитъ
с. Кучичино.

отъ
фег. ;
из
до

Село Равно Бърдо

1 Давка Ст. Велкова

Презъ 1920 г. сго
дена въ с. Крилатица, но заплаш ва
на отъ сръбския
стражарь Миланъ,
че ще убие нея и
годеника й, ако тя
не го остави, или
не му дадатъ 50
турски златни ли
ри.
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О
2

б
7

8
9
10

О

О

О

О

Изтезавани селяни

3 Димчо Иовановъ

4
5

О

Ангелъ Велковъ
Дилбера Димит. Кръстева
Ж ената на Е. Манасиевъ
М анасия, 70 г.
Н аско
Веселинъ Петровъ
Стоянъ

1

О
Н а 13 августъ 1920
г. целото населе
ние отъ бандата на
Вабунски.
Битъ на 7.7.1924 г.
лично отъ Мите
Суджукаро.

—

—

—

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

.—
—

—

—

1

—

■
—

■
—

—
—
—
—

—
—
—
—

1
1
1
1

—
—
—
—

—
—
—
—

—
■
—
—
—

Село Райчани

1 Лоне Алексовъ
—
2 Постолъ Антоновъ
—
—
3 Георги Максимовъ
4 Гьоре Манасиевъ
—
—
5 Лоне Манасиевъ
6 Ильо Наковъ
—•
7 Ампо Николовъ
—
8 Моне Манасиевъ, 37 г. —
9 Иванъ Тимчевъ, 26 г. —
10 Тасе Манасиевъ
11 Нане Лоневъ

12
13
14
15
16
17
18
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Атанасъ Лоневъ
Петре Нацевъ
Тасе Нацевъ
Станко Николовъ
Стоянъ Николовъ
Спасо Николовъ
Коцо Петковъ

—
—
—
—
—
—
■
—
—
—

1 —
1 —

Седмината селяни
(отъ № 1 до 7) сж
жестоко
бити и
арестувани
от ъ
сърбите презъ януарий 1921 г.

Двамата
селяни
(отъ № 8 до 9) сж
бити на 11 мартъ
1922 г.
Двамата
селяни
(№ 10 и 11) сж
обесени
презъ
1923 г., следъ сра
жение на една че
та съ сърбите, при
което падать не
колко сърби. Обе
сени сж въ една
воденица, която е
била изгорена отъ
сърбите, за да заличатъ злодеяние
то си.
Н а означените отъ
№ 12 до 20 селяни
кжщитё сж били
опожарени
от ъ
сърбите следъ сра
жението на кочанската чета съ сър
бите. Освенъ това
сж опожарени и

19 Стоянъ Постоловъ
20 Иванъ Станковъ
21 И згорени кжщи
22 Н асе АндрЪевъ, 21
23 Тасе Моневъ, 40 г.
24 Спасъ Станковъ

25

Балдъзата на Тале
Цуревъ

о

о

о

о

—
—
—
г. 1
1
—

—
—
—
—
■
——
—

—
—
—
—
—
1

—
—
—
—

—

—

1

—

4

—

10

1
1

—
—

—
—

О

о

О
1
1
х
—
—
—

останалите кжщи
отъ селото, съ из
ключение на две
влашки.
Тримата
селяни
(№ 22, 23 и 24) сж
жестоко изтезава
ни отъ сърбите.
Н а Андреевъ и
Моневъ сж извади
ли очите и от реза
ли ушите ; после
двамата сж убити
въ местностьта Сухата Воденица бли
зо до с. Спанчево ;
тамъ е билъ мушканъ съ ножове и
С. Станковъ, който
е оставенъ полумъртавъ.

—

—

Сръбски
войници
се опитали да я
изнасилятъ
(№
25); тя побегнала,
но била тежко р а 
нена.

—

—

9

—
—

—
—

—
—

—

—
■
—
—
—
—
—

Село РЪчани

1 Стефанъ Бочански
2 Стоянъ Венковъ

3 Стою Велковъ, 28 г.
4
5
6

7

Теодоси Андоновъ,
18 г.
Якимъ Доневъ, 25 г.
Теодосий Кръстевъ

Стефанъ
30 г.

Соколовъ,

1
1
1
1

1

Двамата
убити.
Стефанъ е задигнатъ отъ кръчма
та на Борисъ Чакъровъ въ Кочани
отъ
ренегатите
Иорде и Сане отъ
Гърдовци ; убити
неизвестно кжде.
Четиримата селя
ни (отъ № 3-6)
сж убити на 10
септемврий 1923 г.
отъ сръбски войни
ци,
предвождани
отъ Гр. Циклевъ и
Иорде Гърдовски.
Убитъ на 15 октом
врий 1923 год.

7
Село Соколарци

1 Герасимъ Ангеловъ

1

Убитъ

публично
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2

С ава Стояновъ

1

3

Бити селяни

—

—

х

—

—

—

4

Кмета на селото

—

—

1

—

—

—

5

Михайловъ

—

—

1

—

—

■
—

—

2

—

—

—

1

Село Спанчево
Салтиръ Анастасовъ

—

1

—

—

■
—

2

Постолъ Заш овъ

1

3

Диванисъ
45 г.

1

4

А на Данева, З г .

1

—

—

—

—

■
—

5

Бити селяни

—

—

х

—

—

—

6

Постолъ Божиновъ

2
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Стоименовъ,

—

1

о
отъ бандата
на
Стойчо Добревъ, а
кжщата му опожа
рена.
Убитъ ведно съ Серафимъ
Арсовъ
отъ с. Кучичино
презъ 1919 г. близо
с. Чифликъ отъ
сръбски жандари,
като е билъ воденъ за затвора.
Почти всички селя
ни сж. жестоко бити въ началото на
1921 г., следъ ко
ето нЪколко души
били отведени въ
затвора въ Кочани.
Бить къмъ края на
февруарий 1923 г.
ведно съ кметоветЬ на селата Спан
чево, Баня и пр.,
за да гласуватъ за
правителството

Затворенъ
презъ
1919 г. ; битъ и
изтезаванъ, следъ
това осжденъ на
20 г. затворъ.
Затворенъ въ 1919
г. ; имота му опожаренъ ; починалъ
въ затвора.
Затворенъ въ 1919
г.; осжденъ на 20 г.
затворъ; починалъ
въ затвора, на 1
ноемврий 1921 г.
Убита на 15 ноем
врий 1920 г.
Въ началото на
1921 г. почти всич
ки селяни сж бити
жестоко, следъ то
ва нЬколко отъ
гЬхъ отведени въ
затвора въ Кочани.
Затворенъ
презъ
1921 г. ; имота му
опожаренъ ; почи
налъ въ затвора.

о

е

о

—■
—
-—
—

1
1
1
1

7 Несто Георгиевъ
8 Христо Ефремовъ
9 Серафимъ Зафировъ
10 Блаже Николовъ

—
—
—
—

11

Пане Костовъ, 60 г.

—

—

12

Пане Зашовъ, 25 г.

1

13

П андора Понева, 27 г.

о

о

о

—
—
—
—

■
—
—
—
—

1

—

—

—

—

—

—

—

■
—

—

—

—

1

—

—

14

Заш о Стоимиловъ, 53 г. —

—

1

—

—

—

15

Кмета на селото

—

1

16 Димо Алексовъ
17 Иванъ Алексовъ
18 Стоянъ Анастасовъ
19 Анастасъ Георгиевъ
20 свещеникъ Иорданъ
21 Алекса Максимовъ

-—

—
—
—
—
—
1

■
—
■
—
—

о
Четиримата селя
ни (отъ № 7 до 10)
сж. задържани отъ
сърбитЪ следъ сра
жението на Панчевата и Бърльовата чета съ сръб
ска войска презъ
1921 г. ; били сж
построени въ вери
га и единъ сръб
ски
стражарь
е
стрелялъ
върху
имъ съ пушка ;
всички били ране
ни, а имота имъ
ограбенъ и гЬ п ра
тени въ затвора и
осждени.
Ж естоко
изтеза
ванъ презъ
февруарий 1922 г. ;
после осжденъ на
12 г. затворъ, а
кжщата му опож а
рена.
Ж естоко
изтеза
ванъ презъ февруарий 1922 г. ; по
сле осжденъ на 12
г. затворъ ; починалъ въ затвора.
Бита и изнасилена
презъ
февруарий
1922 г.
Арестуванъ и битъ
до смърть презъ
февруарий 1922 г.;
после осжденъ на
12 г. затворъ.
Битъ, докато му
строшили
ребра,
презъ
февруарий
1923 г., отъ ж ан
дари начело съ
Бранко Барабаш ъ.
Заплашванъ
съ
смърть ако гласу
ва за опозицията.
Изброените селя
ни отъ № 16 до 26
сж задържани отъ
сърбигЬ презъ но
емврий
1923
г.
следъ
сражение
между една чета и
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28
29
30
31
32

Спиро Митовъ
свещеникъ Иванъ Митровъ, 68 г.
Киро Серафимовъ, 24 г.
Петрушъ Серафимовъ
Стоянъ Якимовъ
Дионисъ Дж. Гизовъ,
45 г.
Гацо Доневъ, 26 г.
Павле Костовъ, 53 г.
Иванъ А. Лешовъ, 28 г.
Иованъ Миладиновъ
Стоянъ Тасевъ, 23 г.

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1
1
1
1
1

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
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33
34
35
36
37
38

Стойко Гавриловъ
Н ако М арковъ
Георги Миновъ
Петрушъ Митковъ
Спиро Митковъ, 38 г.
Иорданъ Серафимовъ

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
•—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
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39

Михаилъ Гицевъ

1

—

—

—

—

40

Сандо Ивановъ

1

—

—

—

—

41

Райна Сайкова

1

—

—

—

—

42

Янче Ефремовъ

43
44

24
25
26
27

—

—

1

—

—

—

Иорданъ Гичевъ
Мино Л азаровъ, 65 г.

1
1

—
■
—

—
—

—
—

■
—
—

—
—

45

И осифъ Андовъ, 56 г.

—

—

—

—

—

1

46
47

И осифъ Андоновъ
Иорданъ (синъ на И.
Андоновъ)
М ария Георгиева (снаха на И. Андоновъ)
Стоянка Кузманова
(дъщеря на починалия
отъ бой М. Л азаровъ )

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

1
1

—

—

1

—

—

■
—

—

—

1

—

—

—

48
49
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О
войска. Следъ ка
то сж. бити жесто
ко, имотите имъ
били опожарени, а
те пратени въ за 
творъ. Ал. Максимовъ е убитъ, а св.
Митровъ починалъ.
Убитъ на 30 ноемврий 1923 г.
Изброените селя
ни отъ № 28 до 32
сж жестоко бити
на 30 ноемврий
1923 г. ; на Доневъ
е изгорена и кжщата.
Н а шестимата се
ляни (отъ № 33 до
38) сж запалени
кжщите отъ бан
дитите на Мите
Суджукаро и Гр.
Циклевъ на 20 яну
арий 1924 г.
Убитъ на 5 май
1924 г.
Убитъ на 5 май
1924 г.
Ж ена на четника
Сайко ; убита отъ
сърбите.
Ж естоко битъ и
държанъ въ за
твора.
Двамата
селяни
(№ 43 и 44) сж по
чинали следъ же
стоко
нанесения
имъ побой отъ ре
негатите
Сане
Алексовъ и Иорде
отъ Гърдовци. И.
Гичевъ е баща на
четника
Дане
Спанчевски.
Арестуванъ и кжщата му изгорена.
Ш естимата озна
чени съ № отъ 46
до 51 сж жестоко
бити отъ ренегати
те Сане Алексовъ
и Иорде отъ Гър
довци. Следъ това
сж ограбени, кж
щите имъ опож а
рени и те отведени

0
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

И ордана Й орданова
П андура Й орданова
(жена на Дане Спанчевски)
Санде Гавриловъ
Диванисъ Гицовъ, 45 г.
Василъ Гицовъ, 35 г.
М ария Иованова, 56 г.
М арко Иордановъ, 25 г.
Иванъ Костадиновъ,
38 г.
Мите Костадиновъ
Петре Миладиновъ, 52 г.
Траянъ Насовъ, 45 г.
Георги Нацевъ, 43 г.
Петре Нацевъ, 47 г.
Митра Петрова, 36 г.
Иванъ Симеоновъ
Георги Станковъ
Тасе Станковъ, 46 г.
М асово бити селяни
1 _—
Ланде Карадачки
__
Христо Ненковъ, 56 г.
1
Михайлъ Чулевъ
Богданъ Яневъ, 28 г.
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—
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—
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—
__

—
__

—
__

1
1

—
—

—
—
__

—
—
__

1
1

—
—
__
__

—
—
__
__

—
—
__
__

1

—

—

“

2

—

—

_

—
__

2
_

1

_

■
—
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_
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О
въ затвора въ Кочани, кждето пре
стояли
нЪколко
месеци.
Изброените селяни отъ № 52 до 66,
сж жестоко бити и
изтезавани
отъ
сръбски жандари
начело съ полицейския префектъ
Иовановичъ ;
М.
Петрова е починала отъ боя. Освенъ
изброените
поименно селяни, много други още сж
били подложени на
бой и изтезания.

Битъ и осжденъ на
12 г. затворъ.

_

16

—

42

1

—

10

Село Сухо-Бърдо
1 Гьоше
2 Ж ената на Гьоше

—
__

—
__

1
1

—
__

■
—
__

—
__

Арестувани.
Жената на Гьоше е
била окачена за
краката, съ глава
та надоле, отъ бан
дата на Суджу
каро.

3 Иванъ Филиповъ, 50 г.

—

—

1

—

•—

—

Ж естоко
битъ
мушканъ съ ножъ.

-—

—

1

—

—

—

Битъ, горЪнъ по
мустаците, н оса и
пр., на 18 февру
арий 1921 г. отъ
сърбите; така при
нуждавали населе
нието да гласува
за правителството.

Село Търновецъ

1 Мито Миновъ

573

О

О

О

О

0

О

0

Село Траканя
1

—

—

1

—

2
3
4
5
6

Свещеникъ Яне Максимовъ
Ефтимъ Заш овъ
Серафимъ Пръчковъ
Мите Миновъ
Иорданъ Буряшки
Ефремъ Гърковъ

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1
1
1
1
1

—
—
—
—
—

7

Кмета на селото

—

—

1

—

8
9
10
11

Ефремъ Димитровъ
Мите Ефремовъ
Иорданъ Ивановъ
Мите Пендовъ

—
—
—
—

—
—
—
—

12

Веселинъ Димитровъ

1
1
1
1

Заловенъ, изтеза
ванъ, за да посочи
« лошите » хора ;
следъ него сж. аре
стувани и остана
лите петима селя
ни (отъ № 2 до 6)
и сж жестоко бити.
1921 г.
Битъ къмъ края на
февруарий 1923 г.
заедно съ кмето
вете на с. Баня,
Спанчево и пр.
Четиримата селя
ни (отъ № 8 до 11)
сж жестоко бити
отъ Стоянъ Ми
шевъ и бандата му
презъ
1923
г. ;
следъ това сж за
творени и осждени
по на три години
затворъ.
Ж естоко битъ, заведенъ въ затвора
въ
Царево-село;
по пжтя е билъ по
стоянно
удрянъ
предъ очите на
жена му и на съ
селяните му. Имотътъ му ограбенъ.
Августъ 1924 г.

12

—

Село Търсино
Кръсто Ивановъ
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—

1

—

На
26.8.1924
г.
тъмничара на зат
вора въ Кочани
съ жандари билъ
жестоко,
средъ
нощь, затворения
отъ неколко вре
ме К. Ивановъ, за
да го накара да
каже участвувалъ
ли е въ ВМ РО.
Понеже К.И. не е
ималъ
нищо да
каже, билъ е вързанъ и хвърленъ
въ
единъ
нуждникъ и оставенъ
тамъ 8 часа. Не му
е било позволено

О

О

О
да см^ни дрехите
си за 10 дена. Н а
7 септ, дошла жена
му да му носи
хлебъ. Отговорено
й е, че мжжа й
не е вече въ зат
вора.

2 Панте Антовъ, 33 г.
3 А рсо Ивановъ, 36 г.
4 Мите Л азаровъ, 25 г.
5 П. Лазовъ, 18 г.
6 Дона Митева, 45 г.
7 Ефремъ Митевъ, 22 г.
8 Кръсто Насевъ, 40 г.

1
1
1
1
1
1
1

Село ЦЪра
1
2

Серафимъ Стойковъ
Соколъ Стойковъ
(брать)
3 Григоръ Стойковъ
(братъ)
4 18 г. дъщеря на Илия
Костадиновъ
5 12 г. дъщеря на Илия
Костадиновъ
6

Съпругата на Н. Велиновъ

7

Съпругата на Яне Велиновъ

—

1

—

—

8

Изтезавани селяни

х

—

—

—

9

Санда Василь Домазетова

Петимата
селяни
(отъ № 1 до 5)
сж жестоко бити
презъ втората по
ловина на февруарий 1921 г. Сръб
ски жандари изпи
ли 12 оки ракия на
Анто Стоиловъ и
му изяли 1 прасе
и 8 кокошки безъ
да платятъ ншцо.
Изнасилена презъ
нощьта на 14 февр.
1922 г. оть сек
ретаря на Царевосело съ петь ж ан
дари ; мжжътъ й
презъ това време
билъ въ затвора.
Изнасилена ведно
съ
споменатата
съпруга на H . Велиновъ.
Презъ септемврий
1923
г. сръбски
жандари
начело
съ щипския жупанъ сж изтеза
вали всички наме
рени
въ
селото
мжже.
Сръбски жандари
ведно
съ секре
таря на Каменишката община, оти
шли да арестуватъ

575
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10
11
12

М анасия Крушката
Пешо Терезияневъ
Наумъ Новачки

13

Миленко Стоименовъ

14
15
16
17

Вангелия Захова, 45 г.
Тодоръ Златковъ, 30 г.
_
_
ол
Тодоръ Стоиловъ, 30 г.
Паше Стоименовъ, 48 г.

18 Серафимъ Кукларски
19 Соколъ Кукларски
20 Божинъ Кукларски
21 Опожарени кжщи

22
23
24
25
26
27
28

о

о

о

о

о

1
1
1

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

—
—

—

1
1

_
—

_
—

_
—

1
1
__

—
—
__

—
—

—
—
__

—
—
__

—
■
—
__

2

х

Никола Георгиевъ
Коста Михайловъ
Коста Митевъ
Георги Николовъ
Мите Николовъ
Стерьо Николовъ
Велинъ Стойковъ

1

—

—

—

о
мжжа й ; не нами
райки него, те с ж
били жена му, а
секретаря я изнасилилъ.
Кжщите на два
мата селяни (№
10 и 11) сж из
горени отъ сър
бите на 20 януа
рий 1924 г.
Застрелянъ.
Означените
отъ
№ 14 до 17 сж жестоко бити на 28
юний 1924 г., заЩ(уг0 протестирали
противъ
данъч
ните агенти, кои
то обрали и били
събралите се на
заседание селяни
отъ ц е ра.
Тримата
селяни
(№ 18, 19 и 20) сж
жестоко
бити
презъ 1924 г. Отъ
изтезанията пър
вите двама почи
нали, а третия е
осжденъ на 12 г.
затворъ ;
следъ
това сж опожарени
Кукларската, Горановската и С ре
дната махали.
Овчарите отъ №
22 до 27 сж жесто
ко бити отъ бан
дите
на
Дане
Църнилишки и на
Стефо.
Изтурено
имъ било целото
млеко (2600 овце).

16

Село Чиперникъ
1

576

Атанасъ Рашдовъ

1

—

Лежалъ 12 години
въ затворъ. Кжща
та му била из
горена.

0

0

Село Чифлика
Кмета на селото

1

—

—

—

Битъ
жестоко
къмъ края на февруарий
1923 г.
ведно съ кмето
вете
на
селата
Баня, Спанчево и
пр.

1

__
1

__

—
__

1
^

—
__
__

—
—
__

Седмината селяни
(отъ № 1 до 7) сж
бити до
смърть
от ъ
сръбските
жандари
презъ
септемврий 1923 г.,
пратени въ селото
отъ щипския жупанъ Д. Матковичъ. Освенъ пои
менно посочените,
много още селяни
сж изтезавани, а
много жени изна
силени ; М. Вели
нова е изтезавана
напълно гола.
Н а 19 октомврий
1923
г. сръбски
войници съ подпрефекта на К оча
ни, сж ограбили
цЪлото село.
Закланъ отъ сърбите презъ октом
врий 1923 г., а ж е
на му изнасилена.
Трите жени (№ 12,
13 и 14) сж. из
насилени и жестоко бити презъ ок
томврий
1923 г.
отъ сърбите.
Убитъ презъ ок
томврий 1923 г.
отъ сръбски вой
ници водени отъ
бандитите Г. Циклевъ, Иорде Гърдовски и Н ако.

Село Ястремникъ

1 Иванъ Ангеловъ
2 М ирса Велинова
3 Костадинъ Дамяновъ
4 Мита Димитрева
5 Кипра Заф ирова
6 Илинка Иванчева
7 Георги Стойчевъ
8 Изтезавани селяни

9

Ограбени селяни

10 Ефтимъ Деяновъ
11 Съпругата на Е. Дея
новъ

—

1
1

—

—

1
х

—

—

—

—

—

—

—

х

_

—
__

—
^

—
__

.—
__

.—
__

—
__

^

1

—
__

—
__

—

13
14

Витка Георгиева
Стоимена Костадинова
Спасена Ефтимова

15

Иорданъ Георгиевъ

__

__

__

—

16
17
18

Петрушъ Георгиевъ
Василко Каровъ
Л азаръ Пауновъ

1

—

—
__

—
__

12

1

1

1

—

Четиримата селяни (отъ № 16 до
19) сж жестоко из
тезавани и бити
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е

е

о

е

—

—

19
20

Георги Филиповъ
Опожарено цялото село

—

1

21
22

Стоименъ Георгиевъ
Доне Димитровъ

—

1
1

—

презъ 1923 г. отъ
Ст. Мишевъ, И ор
де и Сане отъ Гърдовци ; следъ то
ва сж осждени отъ
сърбитЬ и пратени
въ затворъ.
По
сжщото
време
цЪлото село е би
ло опожарено отъ
споменатите бан
дити.
140 сръбски бан
дити подъ коман
дата на Мите Суджукаро,
аресту
вали и изтезавали
двамата селяни на
29 февруарий 1924
г.

2
—
9
8
—
Всичко въ Кочанска _________________________
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Градъ Кратово
1

Гина Вучева, 70 г.

2

Синътъ на Александъръ —
Гюргинчевъ

3

Мито Чукчуловъ

4

Ило Таневъ, 35 г.

578

—

1

Н а 24 ноемврий
1918 г. затворена
въ Кратовския з а 
творъ, кждето сж
се гаврели съ нея.
Н а 8 януарий 1921
г. единъ сръбски
учитель стрелялъ
върху него, но по
чудо се спасилъ.
Арестуванъ и починалъ отъ изте
занията на 11 фе
вруарий 1921 г.
Битъ жестоко на
10 декемврий 1923
г .; по-късно починалъ отъ изтеза
нията.

е

е

5

Яче Арсовъ

—

1

6

Валисъ Бидиковъ, 50 г. —

1

7
8

Стефанъ Василевъ
Максимъ Митовъ

Миланъ Стояновъ, 25 г.

12

Георги Петр. Парашевъ, 23 г.

13
14

Съпругата на Ванче
Тасевъ
Малката й дъщеря

15

Петре Ш еперовъ

0
Битъ и едното му
ухо отрезано.
Битъ и взети му
50 турски лири.
Н а двамата селяни
(№ 7 и 8) сръб
ския жандаръ Ст.
Кесичъ задигналъ
отъ домовете имъ
20 хиляди динари.

1
1

—
—

1
1

9 Миалко Моневъ
10 М ара Поцева

11

0

1

—

1

—

1

—

—

—

__

—

3

—

10

Бита и влачена по
земята з а косите
отъ сръбски жандари.
Битъ и следъ това
убитъ,
защото
билъ внукъ на вой
водата Стоянъ Лековъ.
Арестуванъ, битъ
и окованъ въ ве
риги ; после избегалъ въ България.
Майка и дъщеря
сж
малтретирани
отъ ш ефа на поли
цията въ Кратово.
Малката
дъщеря
съблечена гола и
така пратена при
майка си.
Арестуванъ и битъ.

—

Село Близенци
1

Опожарявания

2
3

Бити селяни
Стефанъ Митовъ

4

Зоя Алексова, 30 г.

х
1

На
18
януарий
1921 г. К. Търго
вищки придруженъ
отъ
40
сръбски
ж андари
опожарилъ всички сай
ванти, кош ари, ко
либи на селяните.
Н а 1 януарий 1922
г. сръбски поли
цаи по заповедь
на подпрефекта сж
били почти всички
сел яни; Ст. Ми
товъ е обесванъ съ
главата
надоле,
стеганъ и боденъ
съ ножове.
Изброените пети-
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о

о

о

И гнать Атанасовъ, 32 г.
Мите М арчовски, 32 г.
Герасимъ Филиповъ,
46 г.
Петрушъ Филиповъ,
55 г.
Никола Наумовъ

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—

—

1

—

—

—

—

—

1

— —

10

Нехтена Герасимова

—

—

—

1

11

Наумъ Иосифовъ

—

—

1

—

.—

—

Съпругата на Санде
(емигрантъ въ Бъл
гария)
13 Съпругата на Таше
(емигрантъ въ Бъл
гария)

—

—

1

—

—

—

—

—

1

—

—

—

10

1

—

—

5
6
7
8
9

12

—

—

о

©

о

—

—

ма селяни
(отъ
№ 4 до 8) сж же
стоко изтезавани,
обесвани съ глава
та надоле и пр. на
1 януарий 1922 г.
Битъ отъ бандата
на Коста Пекянецъ. 1923 г.
Насила
омжжена
за бандита Смилко
Ивановъ, който я
застрашилъ
съ
смърть.
Гор-Ьнъ съ слама
по устата, носа и
очите отъ К. Тър
говищки.
Двете жени (№ 12
и 13) сж жестоко
изтезавани о т ъ
бандата на Мино
Станковъ ; били
сж почти заравяни
съ камъни.

Село Бунепгь
1
2

Мане, кметъ на селото
Петъръ, 42 г.

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

3

Малтретирани селяни

—

—

х

—

—

—

4

Сандо Стояновъ, 30 г.

—

—

1

—

—

—

5 Василъ Бачевски, 35 г. —
6 Георги Калимански, 30 г. —
7 Гицо Стояновъ, 30 г. —
8 Мане Зарански
—
9 Нена, жена на М. За- —
рански
10 Гаврилъ Арсовъ
—
11 Миланъ Георгиевъ
—
12 Христо Колевъ
—
13 Мите Нешовъ
—

—
—
—
—
—

1
1
1
1
1

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—

1
1
1
1

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—
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Двамата
селяни
(№ 1 и 2) сж бити
н а 2 4 ноемврий
1919 г.
Н а 2 декемврий
1919 г. всички се
ляни сж бити и
малтретирани отъ
сръбски бандита.
Изтезаванъ на 9
юний 1920 г.
Петимата
селяни
(отъ № 5 до 9) сж
жестоко бити на 16
декемврий 1920 г. ;
Г. Калимански покъсно става ренегатъ.
Четиримата селя
ни (отъ № 10 до
13) сж жестоко би
та и арестувани
презъ
януарий
1921 г.

о

о

о

о

о

о

Опожарявания

—

—

—

—

—

х

15 Савета Миланова
16 Стоянка Петрушева
17 П араш ка Стоянова

—
—
—

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—

—

1

—

—

14

18

Миланъ Николовъ

19

Стоянка Серафимова
(младо момиче)

20 Григоръ Ангеловъ, 38 г.
21 Иованъ Алексиевъ
22 Стоянъ Костадиновъ
23 Харитонъ Мицовъ
24 Стояна Серафимова,
40 г.
25 Гичо ЦвЪтковъ

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1
1
1
1
1

—
—
—
—
—

—

—

1

—

26 Василъ Ваневъ, 40 г.
27 Гължбъ Домазетовъ
28 Коле Изгубеновъ, 70 г.
29 Митрушъ Костадиновъ,
25 г.

—
—
—
—

—
—
—
—

1
1
1
1

—
—
—
—

30 Наче Миалковъ
31 Пане Коцевъ, 47 г.
32 Миладинъ Мановъ, 37 г.
33 Яне Трайчевъ, 45 г.
34 Василъ Яневъ, 40 г.
35 Коста Георгиевъ, влахъ

—
—
—
—
—
1

—
1
—
1
—
1
—
1
—
1
—- —

—
—
—
—
—
—

36

—

—

Пелагия Григорова

—

1

О
Презъ
януарий
1921 г. по зап о
ведь на подпрефекта н а Крато
во, бандата на К.
Търговишки и Църцорийски опож ари
ла всички кош ари
и колиби на селя
ните.
Н а 4 юний 1921 г.
трите жени (отъ
№ 15 до 17) сж. от
влечени отъ една
50-членна
банда
рано сутриньта и
отведени въ учи
лището, кждето сж
изнасилвани.
Кжщата му изго
рен а презъ юний
1921 г. отъ сръб
ски бандити.
Бита жестоко на
10 августъ о т ъ
бандита М. Страцински, който на
неколко пжти се е
опитвалъ да я из
насили ; главата й
била разпукана, а
телото й премазано отъ бой.
№ 20, 21, 22, 23,
24 и 25 сж жесто
ко бити на 3 мартъ
1922 г.

Петимата
селяни
(отъ № 26 до 30)
сж арестувани и
бити на 3 мартъ
1922 г.

Четиримата селя
ни (отъ № 31 до
34) сж жестоко бити на 11 мартъ
1922 г.
Закланъ
на
11
мартъ 1922 г.
Трите жени (№ 36,

581

о
37
38

Р у са Митрева
Савета Стоева

39
40
41
42
43

Миле Алексовъ
Трифунъ Нацовъ, 50 г.
Василъ Полико, 40 г.
Коце Трайчевъ, 34 г.
Митре Ш абановъ, 50 г.

44

Яне Василевъ, 30 г.

45

Яне Трайчевъ

46

Дени Гичовъ, 16 г.

47

Ограбени селяни

48

Т. Колева, 50 г.

1

е

_

о

_

о

_

е

_

о

37 и 38) сж. бити и
изнасилени презъ
мартъ 1922 г. отъ
бандата
на
М.
Страцински.
Петимата
селяни
(отъ № 39 до 43)
сж жестоко изтеза
вани на 5 май 1922
г. отъ бандитите
на сръбска служба
Дончо и Кръсто.
Убитъ на 23 юний
1922 г.
Убитъ на 23 юний
1922 г. отъ рене
гата Кръсто Търговишки.
Битъ на 23 юний
1922 г. отъ К. Търговишки.

_

Н а 29 декемврий
1923 г. на всички
селяни
наложени
по 150 динари, а
имъ сж взети и
разни храни.
Бита
почти
до
смърть отъ 18 до
26 марть 1924 г.
3

—

35

6

—

1

1

Село Бучшце
Семейството на Филипъ
Павловъ

—

—

1

—

—

—

2
3

Велика Филипова
Бойка Филипова

—
1

—
—

1
—

—
—

—
—

—
—

4

Нуш е Андоновъ, 35 г.

5
6
7

Гаврилъ А рсовъ 50 г.
—
Миланъ Георгиевъ 39 г. —
Мите Нешовъ, 45 г.
—
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о

1
—
—
—

1
1
1

ц ел ата
фамилия
арестувана о т ъ
сърбите и всички
жестоко бити.
П резъ 1919 г. аре
стувана и бита въ
Кратово, защото е
жена на войводата
Филипъ Бучишки ;
малката й дъщеря
Бойка
започнала
да вика, но сър
бите сж я грабна
ли и съ нея започ
нали да удрятъ
майката ; отъ това
детето починало.
Починалъ
вслед
ствие изтезания въ
полицията.
№ 5, 6 и 7 аресту
вани и бити же
стоко.

о
8

о

о

о

о

о

о
Арестуванъ и бить
до смърть.

Григоръ Коневъ, 40 г.

2

3

—

—

Село Вакъфъ
1

Христо Ташковъ

—

—1

—

2

Арестувани и ограбени

—

—

6

Бить на 10 декем
врий 1920 г.
Арестувани сж. и
ограбени въ 1922 г.
януарий, — взети
имъ по 2500 дина
ри.

—

Село Върбица
1 Петре Кировъ
2 Стоимиръ Л азаровъ

—
—

—
—

1
1

3 Иванъ Алексовъ, 32 г.
4 Кузманъ Додевъ 38 г.
5 Раде Иовановъ, 37 г.
6 Серафимъ Тодоровъ,
32 г.

—
—
—
—

—
—
—
—

1
1
1
1

7

—

—

х

Бити селяни

Двамата (N° 1 и 2)
сж жестоко бити
презъ
януарий
1922 г.
Четиримата селя
ни (отъ № 3 до 6)
сж
бити
на
5
априлъ 1922 г. и
изпратени въ з а 
твора въ Кумано
во.
Н а 5 априлъ 1922
г. всички селяни
сж бити отъ бан
дата на Страцински.

Село Глобица
1

ДЪдо Петко, 70 г.

—

—

1

—

—

—

Бить на 24 ноемврий 1919 г.

1

Село Горно Кратово
Стоянъ Лековъ

—

—

—

—

—

1

2

Бити селяни

—

—

х

—

—

—

3
4

Миланъ Стояновъ
Илия Тоневъ

—
—

—
—

1
1

Н а 13 декемврий
1920 г. г. кжщата
му изгорена о т ъ
бандата на Търго
вищки.
Повечето
селяни
бити отъ бандата
на Страцински, з а 
дето гласували за
опозицията.
Бити отъ бандата
на Коста Пекянецъ презъ 1923 г.
когато се намира
ли случайно въ се
ло Рудари.
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—

1

—

7

—

—

1

1

Село Горнн Стуболъ
Марко Арсовъ, 28 г.

1

—

—

—

—

—

2

Тодоръ Саздовъ, 40 г.

—

—

1

—

—

■—

3

Георги Досевъ

—

—

1

—

—

—

1

—

2

—

—

—

—
—
—
—

—
—
—
—

х
1
^

—
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__

—
__
__

—
__
__

х

—

—

—

5

Бити селяни

6

Тасика Янева, 40 г.

7
8
9
10
11

о

о

о
Повечето
селяни
сж бити отъ бан
дата на М. Страцински презъ февруарий 1923 г., за
да ги принудятъ
да гласуватъ за
правителството.
Жестоко бита ; покъсно
починала
отъ изтезанията.
Петимата
селяни
(отъ № 7 до 11)
сж арестувани и
жестоко бити отъ
сърбите.

Миалче Ангеловъ, 30 г.
Моне Ангеловъ, 28 г.
Н асе Ангеловъ, 27 г.
Трайко Коцевъ, 50 г.
Якимъ Наковъ, 50 г.

Осжденъ на смърть
въ 1920 г. въ Ку
маново.
Осжденъ въ Кума
ново презъ 1920 г.
на 25 г. затворъ.
Битъ на 22 януа
рий 1922 г. и ед
ната му ржка от
резана.

Село Гризилевци
1 Бити селяни
2 Стоянъ Колевъ
3 Здраве Доневъ, 25 г.
4 Стоянъ Ивановъ, 27 г.

1

5

Масово бити селяни

6

Санде Колевъ, 35 г.

—

—

1

—

—

—

7
8
9

Ефремъ Арсовъ
Мито Илиевъ, 30 г.
Георги Трайчевъ, 25 г.

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—
__

—
__
__

—
__
__

—

—

10 Нено Ангеловъ, 41 г.
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Повечето
селяни
сж б и т и на 11
априлъ 1922 г. отъ
бандита
Търговишки. Н а Ст. Ко
левъ сж виени те
стикулите ; № 3 и
4 сж жестоко би
та, после аресту
вани.
Презъ 1922 г. мно
го селяни сж аре
стувани и жестоко
изтезавани.
Битъ на 24 юний
1922 г.
Тримата (N° 7, 8
и 9) сж жестоко
бити на 12 августъ
1922 г. Арсовъ е
сжщо арестуванъ.

о

о

11 Ангеле Ивановъ, 30 г.
12 Ефтимъ Николовъ, 26 г.
13 Иосифъ Николовъ, 40 г.
14 Алексо Петровъ, 46 г.
15 Миалъ Петрушевъ, 36 г.
16 Игнатъ Симоновъ, 32 г.

—
—
—
—
—
—

—■
—
—
—
—
—

17

1

—

Илия Цековъ, 40 г.

Село Димовци
1 Мите Буризанъ, 50 г.
2 Теодоси, 26 г. синъ на
Мите
3 Христо Кралевъ, 35 г.
4 Стоянъ Кръстевъ
5 Стоянъ Куврашки
6 Георги Нацевъ
7 Христо Нацевъ

Григоръ Кацарски, 38 г.

о

0

о

о

Арестуванъ и ж е
стоко битъ.
Починалъ отъ ж е
стоките изтезания.

1

—

14

—

—

—

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1
1
1
1
1

—
— —
—
— —
——
—
——
-—
—
— -—

1

—

—

Село Добрево
1 Съпругата на Таше
Арсовъ

2

о

—

—

—

1
2

—_

—

_

_

1 Ангелъ, 40 г.
2 Георги Ангеловъ

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

3
4
5
6

—
—
—
—

—
—
—
—

1
1
1
1

—
—
—
—
__ __ __
—
__ __ __
__ __ —
__

—

— —

И зброените селя
ни сж. арестувани
и жестоко бити отъ
сърбите.

Ж естоко изтезава
на отъ сърбите,
макаръ и бремен
на ; следъ три дни
починала.
Убитъ презъ септемврий 1921 г.

Село Драчъ

Велинъ
Гюрко
Доне
Синътъ на Доне

Бити на 16 декемврий 1920 г. (№ 1
и 2 ).
Четиримата
(отъ
№ 3 до 6 ) сж аре
стувани презъ декемврий 1920 г.

Село Древено
1

Опожарявания

____ __ _____х

Н а 1 8 януарий
1921 г. Търговищ
ки съ 40 сръбски
ж андари
опожарилъ всички ко
шари и заслони на
селяните.
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о
2

е

о

о

о

о

о
Кжщата му опожа
рена отъ сръбски
бандита.

Коле Досевъ

_

_

_

_

1

_

Село Дренакъ
1 Андо Бойковъ, 30 г.
2 Иванъ Илиевъ
3 Дъщерята на Ив.
Илиевъ
4 Стоя Иванова
5 Мане Илиевъ
6 г-жа Елена Манова
7 Стоименъ Спасовъ
8 Йовка Спасова
9 Петре Якимовъ
10 Алтъна Донева

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

11
12
13

Тимо Дановъ, 30 г.
Тула Кръстева
Коце Наневъ, 32 г.

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—
—
—

14

Свещеникъ Аритонъ,
55 г.

—

—

1

—

—

—

15

—

1

—

—

—

16

Синътъ на свещ.
—
Аритонъ
Свещеникъ Стоянъ, 45 г. —

—

1

—

—

—

17
18
19

Андо Кмета
М ладенъ
Анго Самако

20

Бити селяни

21
22

Стоянъ Давидковъ
Иванъ Заимички
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—
—

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

1
1

Деветимата селя
ни (отъ № 1 до
9) сж арестувани
и бити на 8 априлъ
1920 г .; следъ то
ва сж затворени
въ затвора въ Крива-Паланка.

П резъ септемврий
1920 г. сръбския
старшия отъ Ку
лата, придруженъ
отъ
полицаите
Цвео и Елмазъ, сж
се опитали да я
изнасилятъ, но е
била спасена отъ
съседите си.
Тримата
селяни
(отъ № 11 до 13)
сж бити на 28
ноемврий 1920 г.
Арестуванъ и битъ
презъ
декемврий
1920 г.
Битъ.
Арестуванъ и и з
тезаванъ ; оскуба
на му била и бра
дата.
Тримата
селяни
(отъ № 17 до 19)
сж изтезавани и
задържани въ Кратово на 26 януарий
1921 г.
П резъ зимата на
1921 г. почти всич
ки селяни сж бити
отъ бандата на К.
Търговишки.
Кжщ ите на № 21
и 22 сж изгорени
презъ юний 1921 г.
отъ сръбски бан
дити.

о
23

Павле Богатиновъ

24

Масово бити селяни

25

Постолъ Богатиновъ,
60 г.
26 Саздо Богатиновъ, 45 г.
27 Мане Ивановъ, 32 г.
28 Марко Малиновъ, 40 г.
29 Ефремъ Трайчевъ, 57 г.
30 Петрушъ Яневъ
31
32

Ефремъ, 50 г.
Стефанъ Анговъ

33
34
35
36
37

Игнатъ Атанасовъ, 47 г.
Георги Доневъ, 25 г.
Коле Досевъ, 45 г.
Стефанъ Митевъ, 25 г.
Петрушъ Филиповъ,
48 г.
Мара Донева, 45 г.

38

е

0

—

1

—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1

о

—

о

о

Битъ всеки день
отъ 18 до 26 мартъ
1924 г.
П резъ 1922 г. по
вечето отъ селя
ните сж били под
ложени на бой.
Петимата
селяни
отъ № 25 до 29)
сж изтезавани на
4 и 5 май 1922 г.
и после отведени
въ ареста въ Кра
тово.
Ж естоко
и зтеза
ванъ на 10 юний
1923 г.
Осжденъ
презъ
1922 г. и презъ
1924 г. починалъ
въ затвора отъ и з
тезанията.

—

1
1
1
1
1

Починала
вслед
ствие нанесения й
побой, презъ мартъ
1924 г., отъ бан
дата
на
Мино
Станковъ.
Петимата
селяни
отъ № 39 до 43)
сж бити до изгуб
ване съзнание въ
началото на 1921 г.

39 Миланъ Ангеловъ
40 Стефанъ Анчевъ
41 Анче Китановъ
42 Ангелъ Ивановъ
43 Трайко Стояновъ

2
1
2

3

Село Емирица
Кадифка X. Теодосиева, 52 г.
Децата на K. X. Теодосиева
Теодоси Хаджиевъ

о

—

37

—

2
—
__

1

Бита на 7 ноем
врий 1919 г. ; кжщата, хамбара и
мелницата й изго
рени; децата й сж 
що изтезавани.
Кжщ ата му опо
ж арена на 23 септемврий 1920 г.
отъ бандата н а
Църцорийски.
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4
5
6
7

Бити селяни
Ц вета Димитрова
Чана Симеонова, 70 г.
Лена Филорова, 60 г.

Алтана Гигова, 35 г.
Митапгь Спасковъ, 60 г.
Величко Миташевъ,
23 г.
11 Опожарявания
12 Бити селяни
13 Мите Богиновъ
8
9
10

14
15
16
17
18
19

О

©

0

О

0

—

—
—
—

—.
—
—
—

X
1
1
1

■—
—
—
—

——
—
—

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—

—,
—
—

—
—

Спаско Алексовъ
Стоянъ Алексовъ
Мите Атанасовъ
Димко Арсеновъ
Ирина Митева
Спаско Воденичара,
40 г.
20 Иванъ Атанасовъ, 40 г.
21 ЦвЪтко Атанасовъ, 25 г.
22 Кръстанъ Георгиевъ,
25 г.
23 Малинъ Заховъ, 27 г.
24 Якимъ Илиевъ
25 Георги Кръстевъ, 23 г.
26 Атанасъ Пешевъ
27 Иорданъ Трайковъ, 16 г.
28 Христо Г.Ш умански,
23 г.
29 Постолъ Илиевъ, 40 г.

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—

—

30
31

Бити селяни
Наумъ Михайловъ

— —
— —

32

Бити селяни

—
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О
П резъ септемврий
1920 г. сж. бити
всички селяни отъ
сръбски бандити ;
между битите сж
№ 5, 6, 7.
№ 8 и 9 бити на
23 ноемврий 1920 г.
Битъ и окованъ въ
вериги въ затвора.
Въ времето отъ 20
януарий до 25 с.м.
1921 г. сж опожа
рени всички коли
би и кошари на
селяните отъ бан
дата на Търговищ
ки и Църцорийс к и ; сжщо така
сж бити десетки
селяни.
Петимата
(отъ
№ 14 до 18) сж би
ти отъ бандата на
Дончо Църцорийски презъ януарий
1921 г.
И зтезаванъ на 26
май 1921 г.
И зброените
отъ
№ 20 до 28 сж бити
презъ май 1921 г.

х

—

—

Жестоко
битъ
презъ 1922 г.
Н а 25 ноемврий
1921 г. бандата на
Д. Църцорийски е
била много мжже
и жени въ селото ;
Н. Михайловъ е
обесванъ съ гла
вата надоле.
Н а 17 февруарий
1923 г. бандата на
М. Страцинскивед
но съ сърби, е би-

о

о

о

о

о

о

о
ла всички селяни
отъ селото.

33

Ангелина Митева, 60 г.

34

Ангелина Митанова

35 Евра Ангелова
36 Божинъ Богдановъ, 65 г.
37 Якимъ Б. Богдановъ,
20 г.
38 Игнатъ Димитровъ
39 Стоимена Иосифова
40 Христо, синъ на
Иосифова
41 Ангелъ Спасковъ, 20 г.
42 Мите Стояновъ, 55 г.
43 Кипрянъ Якимовъ, 25 г.
44 Симеонъ Якимовъ, 30 г.

Бита
почти
до
смърть на 13 февруарий 1924 г. и
късани части отъ
тЬлото й.
Презъ май 1924 г.
е бита отъ бандата
на Мино Станковъ;
следъ това о б есе
на съ главата надоле на едно дър
во и оставена така
да
издъхне
въ
ужасни мжки.
—
—
—

№ 36 и 37 бити и
КЖ-ЩИГЪ имъ изго
рени.

—
:—
—
—
—
—
—

Двамата братя (N°
43 и 44) жестоко
бити отъ сърбите.
—

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Село Ж елезница
Бити селяни
Бишко Атанасовъ, 35 г.
Никодимъ Богдановъ,
40 г.
Арсо Ванчевъ, 50 г.
Дино, 60 г.
Ц вета Маркова, 40 г.
Милка Митева, 70 г.
Андонъ Митевъ, 50 г.
Нано Митевъ 45 г.
Вълканъ Стаменовъ
Димитъръ Стоименовъ
Диме Трайчевъ, 68 г.

Н а 17 септемврий
1920 г. бандата на
К. Търговищки е
била повечето се
ляни; най-жестоко
е битъ Д. Трай
чевъ, който полумъртавъ е изхвърленъ отъ затвора ;
Дино е битъ до
смърть.

_

1

36

Село Живалово
Фамилията на Д.
Л азаровъ

_

ц

_

_

_

Д вете фамилии сж
бити всеки день
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о е
2

Фамилията на ЦвЪтковъ

о

о е

—

—

х—

—

1
2
3

Мите Марковски, 55 г.
—
Траянъ Милановъ, 33 г. —
Ангелъ Чифлишки, 40 г. —

—
—
—

1
1
1

—
—
—

4
5
6
7

Бити селяни
Съпругата на Б. Митовъ
Якимъ Ивановъ, 15 г.
Димчо Яневъ (Инсане)

—
—
—
1

—
—
—
—

х
1
1
—

—
—
—
—

8

Бити селяни

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—

8

о

О

—

отъ 18 до 26 мартъ
1924 г.

—
—
—

—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

Тримата
селяни
(№ 1, 2 и 3) сж. би
ти до смърть на
10 мартъ 1922 г.
Н а 17 юний 1922 г.
Търговишки
и
Църцорийски
съ
70 бандити сж би
ли всички селяни;
опитали се да изнасилятъ съпруга
та на Б. Митовъ.
№ 6 е раненъ, а
№ 7 убитъ отъ
сръбските бандити
Дончо и Кръсто.
Н а 18 февруарий
1923 г. всички се
ляни сж бити отъ
М. Страцински, за
д а гласуватъ за
правителството.
№ 9, 10 и 11 бити
на 3 мартъ 1923 г.
отъ сръбската по
лиция въ Злетово.

Село Зелениградъ

9 Иванъ Георгиевъ, 55 г.
10 Алексо Иосифовъ, 50 г.
11 Гичо Иосифовъ, 35 г.

—

Село Злетово
1
2
3

Елмазъ, 70 г.
Кузманъ Туралевски
Арестувани и бити

4 Коле Джоневъ
5 Мане Маричански, 45 г.
6 Тимо Маричански, 70 г.
7 Ване Насевъ, 30 г.
8 Боянъ Ал. Пашовъ, 20 г.
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1
х

Н а 16 декемврий
1920 г. бандитите
на К. Търговишки
и Д. Църцорийски
сж арестували и
били целото мжжко население въ
околностьта
на
З л ет о в о ; на Ел
мазъ сж изчупени
всички зжби, а на
Кузманъ е изваде
но едното око ; то
ва е извършено за 
щото не гласували
за правителството.
Осемьте
селяни
(отъ № 4 до 11)
сж
арестувани
презъ
декемврий
1920 г. въ връзка
съ изборите; всич
ки сж бити.

о
9 Димко Симчевъ, 35 г.
10 Христо Стояновъ, 45 г.
11 Дъщерята на Хр.
Стояновъ, Стояна, 18 г.
12 Салтиръ, 40 г.

—
—
—

13

Мино Станковъ, 30 г.

—

14

Опожарявания

15

Серафимъ Ковачевъ,
60 г.
Миле Митевъ, 45 г.
Игно, 55 г.
Иличе, 40 г.
Лазаръ Игновъ, 14 г.
Алексо Луковецо, 50 г.
Марко Станковъ, 32 г.
Алекса Хаджиски, 55 г.
Трифунъ Хаджиски,
35 г.

16
17
18
19
20
21
22
23

о

о

о

о

—

1

—

—

—
—
—•
—
—
—
—
1

1
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

1

—

Дане Хаджиски, 51 г.

—

25

Давче Дановъ, 45 г.

—

26

Георги Лековъ, 34 г.

1

3

о

1
1
1

1

24

о

—

Починалъ отъ и з
тезанията въ аре
ста, презъ 1920 г.
Бить презъ декем
врий 1920 г. Следъ
това стана ренегатъ
и тормози
ведно съ сърбите
населението
въ
околията.
Всички кошари на
селяните сж опо
жарени м еж ду 20
и 25 яиуарий 1921
г.
Двамата селяни (№
15 и 16) сж бити
презъ 1921 г.
И зброените отъ №
17 до 23 селяни сж
изтезавани и бити
п р е з ъ ноемврий
1922 г. ; Ал. Луко
вецо е битъ до
смърть и следъ то
ва сжденъ въ К у
маново ; Тр. Х ад
жиски
починалъ
отъ изтезанията.
Битъ и арестуванъ
презъ 1923 г.; държанъ въ Кратовския затворъ 3 ме
сеци.
Осжденъ на 3 го
дини затворъ.
Убитъ въ Кумано
во.

21

Село Калншце
1

Изтезавани селяни

Траянъ Костадиновъ,
45 г.

—

1

Н а 2 2 януарий
1921 г.
сръбски
бандити и войници
сж били селяните
и кметовете, защ о
то не гласували.
Битъ и осжденъ на
20 г. затворъ ; пратенъ въ затвора
« Л епа Глава ».
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е

Мане Тоневъ, 38 г.
Арсо Чаушо, 60 г.
Масово изтезавани
селяни

6

Георги Апостоловъ,
7 Мишо Арсовъ, 46 г.
8 Стефанъ Василевъ, 32 г.
9 Петрушъ Георгиевъ,
25 г.
10 Василъ Гичевъ, 38 г.
11 Василъ Иордевъ, 32 г.
12 Гиче Миалковъ, 40 г.
13 Крало Наковъ, 35 г.
14 Якимъ Нацевъ, 36 г.
15 Стоянъ Нуневъ, 28 г.
16 Яне Олевски, 46 г.
17 Стоименъ Радевъ, 25 г.
18 Алексо Симоновъ, 40 г.
19 Петрушъ Стойчевъ, 35 г.
20 Иорде Пешовъ, 60 г.
21

22
23
24
25

Гиче Нацевъ
Тимо, 40 г.
Съпругата на Сандре
Калнишки
Бадцата на Сандре
Калнишки
Майката на С. Калнишки

о

о

о

1
1

—
_

—
_

—
_

№ 3 и 4 бити презъ
1921 г.

80

—

—

—

Въ началото на
1922 г. сръбската
банда на Търговишки и Църцорийски съ 120 ду
ши идва въ село
то ; заставить се
ляните д а имъ
приготвять 40 бан и ц и , 40 п и т и
хлЪбъ, 15 кокошки,
40 прасета и пр. ;
следъ това нареди
ли да бждатъ из
викани отъ близ
ките села 80 д у 
ши ; пристигнали
те
селяни били
подложени на жестокъ бой ; на мно
го сж строшени ре
бра, ржце и пр.
Изброените селяни № 6 до 19 сж
жестоко бити на 7
априлъ 1922 г., поеле сж арестувани
и пратени въ затвора « Лепа Гла
ва ». Освенъ поименно изброените
селяни, много други сж жестоко бит и н а сжщата дата.

о

—■
—
—
—

—
—
—
—

—
__

—
_
__

—
_
_

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

__

__

__

—
—
__

—
—

—
—
__

—

—

—

Ж естоко битъ на
12 августъ 1923 г.

—
—
1

—
—
—

—

—

—

—

—

__

__

__

—

—

—

—

—

Изнасилена, изте
завана, макаръ че
била бременна ;
отъ
изтезанията
абортирала и починала. Това е на
правено отъ стра
жари и бандити.

1

—

102 —

о

о

о

о

0

о

о

Село Китено
1

Осжденъ
на
смърть презъ 1920
г. въ Куманово.

Коле Пешевъ, 28 г.

Село Кнежево
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

П резъ септемврий
1920 г. всички се
ляни сж бити отъ
сръбски бандити.
Най-много сж по
страдали
изброе
ните отъ № 2 до
15.

Бити селяни
Мите Ангеловъ
Ц вета Димитрова, 25 г.
Антонъ Илиевъ, 42 г.
Георги Илиевъ
Гюро Илиевъ
Иовче Илиевъ
Занко Николовъ, 55 г.
Анания Пешовъ, 51 г.
Стоилъ Постоловъ, 40 г.
Гана Симеонова, 70 г.
Мите Тоневъ, 54 г.
Иованче Тасковъ, 56 г.
Лена Фимкова, 60 г.
Илия Цв-Ьтковъ, 45 г.

16 Никола Кютука
17 Янко Симеоновъ

1
1

18
19

Спасе Пешовъ, 60 г.
Илия Цековъ

—
—

—
—

1
1

—
__

20

Ангелъ Евковъ, 40 г.

—

—

1

—

21

Стоименъ Спасовъ

—

—

1

—

22

Масово изтезавани
селяни

—

45

—

КжщитЬ на № 16
и 17 сж изгорени
на 23 септемврий
1920 г. отъ банда
та на Църцорийски.
Двамата
селяни,
№ 18 и 19, сж би
ти на 10 декемврий
1920 г.
Арестуванъ и битъ
на 21 декемврий
1920 г.
И зтезаванъ
въ
края на 1920 г. отъ
началника на жандармерийската
станция въ селото.
Т ези 45 душ и се
ляни сж затворени
п р е з ъ януарий
1921 г. отъ банда
та на Църцорийски, жестоко изте
завани ; следъ то
ва имъ сж взети
5,000 динари откупъ, з а д а не бж 
датъ повече изте
завани.
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23
24

Ангелъ Симеоновъ, 40 г. —
Миланъ Симеоновъ, 36 г. —

25

Станойка М. Симеонова —

—

1

26

Вена Стоянова

—

—

27
28

Левко Пашовъ, 60 г.
Георги Цв'Ьтковъ, 55 г.

—
1

—
—

29
30

Салтиръ Илиевъ, 27 г.
Ж ената на С. Илиевъ

—
—

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Захо Ангеловъ, 60 г.
Техано Гьоревъ, 50 г.
Цв^та Донева, 25 г.
Коле Иовановъ, 65 г.
Д онда Лекова, 75 г.
Леко Пешовъ, 80 г.
Георги Митевъ, 20 г.
Гергелина Митева, 70 г.
Н асе Митевъ, 40 г.
Якимъ Митевъ, 27 г.
Киме Митовъ 35 г.
Велика Наумова, 30 г.
Савета Панова, 25 г.
Калина Савева, 27 г.
П апа Николасъ Сардачки, 95 г.

46 Стамена Спасева, 65 г.
47 Вена Станойкова, 35 г.
48 Ката Цекова, 70 г.
49 Ристена Ценева, 30 г.
50 Нако Георгиевъ
51 Петъръ Колевъ
52 Дете на П. Колевъ
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1
1

Битъ жестоко. КжщигЬ и на двама
та (N° 23 и 24) из
горени на 4 юний
1921 г., ; Миланъ е
битъ жестоко, отвличанъ въ пла
нината и измжчванъ.
Бита презъ ноем
врий 1921 г.
Бита и изнасилена
на 16 февруарий
1923 г. отъ сръбски
жандари.
N° 27 и 28 бити до
смърть на 16 фе
вруарий ; Цветковъ починалъ отъ
боя.
Битъ жестоко на
12 декемврий 1923
г. ; кжщата му и з
горена ; после избегалъ въ Бълга
рия, а жена му на
карана на сила да
се омжжи за единъ
сърбинъ.
Всички т е зи селя
ни (отъ № 31 до
49) сж жестоко би
та презъ февруа
рий 1924 г. отъ
бандата на Мино
Станковъ.

Кжщ ите на N° 50
и 51 сж запалени
ср едъ нощь на 26
авг. 1924 г. отъ

0

53

0

0

0

0

Майката на Сотиръ
—
Ананиевъ
Теодора Ананиева,
—
съпруга на С. Ананиевъ

—

1

—

1

55
56

Фимка Ананиева, 27 г.
Иорданка Анкова, 30 г.

—
—

—
—

1
—

57

Цв^та Богатинова, 62 г.

—

—

1

58

Алтъна Гегова, 35 г.

——

59

Иванъ Колевъ

—

—

1

60

Ана Манева, 27 г.

—

—

1

61

Софка Накова, 25 г.

—

—

—

1

62

Илинка Наумова, 28 г.

—

1

—

—

63
64

Гюргя Николова, 50 г.
Иванка, снаха на Гюргя

—■ —
— —

1
—

—
1

65
66

Гергелина Николова
Синъ на Герг. Николова, 15 г.

—
—

—
1

1
—

54

—
1

1

—
—

0

о
бандата н а
М.
Станковъ — група
водена отъ Сте
фанъ Спасовъ. Е д 
но отъ децата на
Колевъ не могло
д а и збега и изго
рело живо. Бащ а
та на Георгиевъ
б е убитъ неколко
месеца преди това.
Сръскиятъ агентъ
Яни Амповъ придруженъ отъ бан
дата на М. Стан
ковъ, е изтезавалъ
жестоко дв ете ж е
ни (N® 53 и 54) ;
обесилъ ги е съ
главата надоле въ
дома имъ, следъ
това бандитите сж
ги биели.
Жестоко бита.
Бита, изнасилена
и отвличана в ъ
планината ; после
принудена д а изб ега въ България.
Бита почти до
смърть.
Бита и целото й
имущество ограбе
но.
Битъ и мушканъ
съ ножъ.
Бита защото мжжа
й, вследствие те
рора, и збегалъ въ
България .
Бита и изнасилена
отъ сръбски жан
дари.
Ж естоко бита отъ
сърбите, после от
влечена безследно
отъ тЬхъ.
Бита ж ест о к о ; а
снаха й бита и и з
насилена отъ сър
бите.
Бандити
водени
отъ М. Станковъ
обезчестили ж ена
та на забегналия
въ България Мите
Николовъ ; синъ
му е билъ муш-
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67
68

Спасенка Петрева
Стана Петрова, 24 г.

69

Тодора Салтирова, 27 г.

70
71

Богатинъ Цековъ
Цв^Ьта Цекова

72

Иванка Ц ветанова

73
74
75

М. Цветкова, 55 г.
Стоилъ, синъ на М.
Цветкова
Илинка Якимова

76

Дана Янкова

е

—

—
—
—

—

—

о

о

0

о

канъ съ ножъ —
носи на телото си
повече отъ 20 у д а 
ра съ ножъ.
Бита и изнасилена.
Бита защото мжжа
й е билъ принуденъ отъ терора
д а забегн е въ Бъл
гария.
Бита защото мжжа
й забегналъ въ
България поради
терора.
Бандата н а
М.
Станковъ увиснала
Ц. Цекова съ кра
ката нагоре, огра
били кжгцата и я
запалили. Загуба
та е 50,000 динари.

1

Бандити
водени
отъ М. Станковъ,
увиснали Иванка
на едно дърво ;
следъ това изна
силена ; ограбени
й 15,000 динари.
К азали й, че ще
изгорятъ кжщата,
ако мжжа й не се
върне отъ Бълга
рия, кждето е за 
бегналъ.
Бита заедно съ си
на си.

1
1
1

—

1
102

о

—

—

—

—

Бита защото мжжа
й забегналъ въ
България поради
терора.
Бита и изнасиле
на.

8

Село Койково
1
2

Дъщ ерята на Христо
—
Пешовъ
Снахата на Хр. Пешовъ —

3
4
5

Стоименъ Наковъ, 45 г. —
Кипрянъ Ивановъ, 50 г. —
Доне Спасковъ, 55 г.
—
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1
1
1

—
—
—

Д вете жени сж би
ти и изнасилени
на 12 май 1919 г.
отъ сръбски бан
дити.
Тримата
селяни
(отъ № 3 до 5)
сж жестоко бити
на 28 декемврий
1919 г. ; на Наковъ

о

6
7

О

О

8

Иосифъ Алековъ, 45 г.
Богатинъ Теодосиевъ,
36 г.
Викия Накова, 30 г.

—
—

—
—

1
1

—

—

1

9

Тодоръ Стояновъ, 36 г. —

—

1

О

0

о

съ
изгорени
6
сгради презъ 1921
г.
№ 6 и 7 бити презъ
1920 г.

10

Зафо Димитровъ

—

—

—

—

—

1

11

Алтъна Панова

—

—

—

—

—

1

12

Пано Стойковъ

—

—

—

—

—

1

13

Роска Димчова

—

—

1

—

—

14 Димитъръ Арсеновъ
15 Ирина Митева
16 Поце Тоневъ

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

17

Коце Атанасовъ, 27 г.

1

18
19
20

Мите Атанасовъ, 34 г.
Мите Арсовъ, 65 г.
Мите Божиновъ, 40 г.

■
—
—
—

1
1
1

—
—
—

о

—
—
—

Бита на 28 декемврий 1920 г.
Битъ и въ затворъ
з а две г о д и н и
презъ 1920 г. ; ц-Ьлото му имуще
ство изгорено на
23 септемврий 1920
г. отъ бандата на
Църцорийски.
И згорени му 13
сгради презъ яну
арий 1921 г. съ
всичката покъщ 
нина.
И згорена къщ ата
й презъ януарий
1921 г.
И згорена му к ъ 
щата на 20 януа
рий 1921 г. отъ
бандата на Ц ър
цорийски.
Н а 2 януарий 1921
г. бита ж ест о к о ;
следъ това печена
на о г ъ н ъ о т ъ
единъ
сръбски
старшия,
защото
се оплакала отъ
него предъ подпрефекта.
Тримата
селяни
(№ 14, 15 и 16)
съ
бити
презъ
януарий 1921 г.
отъ бандите на
Търговищки
и
Църцорийски ; на
последния е изго
р ен а къщ ата и ко
ш арата му.
Битъ жестоко на
26 октомврий 1921
г. ; после застрелянъ изъ засада.
П резъ 1922 г. з а 
творени въ една
сламена
колиба;
после колибата з а 
палена ; следъ то-
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21

Иванъ Теодосиевъ, 36 г.

22

25

Кръстана Кипрянова,
40 г.
Китанъ Заховъ, 19 г.
По-малкиятъ брать на
К. Заховъ
Майката на К. Заховъ

26

Китанъ Мишевъ, 20 г.

27

Тодоръ Теодоровъ, 25 г.

28

Р оза Заова, 60 г.

29
30

Коце, бившъ кметъ
Иорданка Тодорова

31

Фидана Цветкова, 20 г.

23
24

©

©

о

о

о

ва силно обгорени,
T i били жестоко
изтезавани. (№ 18,
19 и 20).
Починалъ отъ бой
презъ 1922 г.
Н а 9 августъ 1922
г. е изтезавана,
обесвана съ гла
вата н а д о л е ; а
тримата останали
(№ 23, 24 и 25) сж
мушкани съ но
жове.
Починалъ отъ бой
презъ 1924 г.
Раненъ презъ
1924 г.
Бита, кжщата й
изгорена и овците
й задигнати.

1

1
1
—

1

—

1
1
—
—

1

о

—

Отвлечена, бита и
изнасилена отъ 6
души сръбски вой
ници ; мжжътъ й
презъ това време
е билъ въ затвора.
Бита

3

—

21

3

жестоко.

—

Село Конопище
1

Ж естоко бити селяни

_

_

12

—

12

—

Н а 24 юний 1919 г.
сърбите сж аре
стували и били до
смърть 12 селяни.
—

—

1

Село Крива Ябука
Иванъ Милошовъ

—

1

2

Иванъ Митевъ, 30 г.

—

1

Битъ
1921
Битъ
1921

1
1
1
1
1

Всички селяни сж
бити отъ сръбски
т е бандити, между
които и спомена
тите.

на 1 януарий
г.
на 3 януарий
г.

Село Крилатица
1
2
3
4
5
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Ванчо Арсовъ, 37 г.
Иванъ Георгиевъ
Лоне Лазаровъ
Алексо Попковъ
Илия Тодоровъ, 50 г.

о

е

е

о

е

о

Повечето
селяни
сж. бити отъ К.
Търговищки, за г
дето гласували за
опозицията.

Бити селяни

1

Село Куклица
Стойче, кмета на селото

2

Иорде, 35 г.

1

3 Мите Арсовъ, 35 г.

—
Мито Додевъ
—
Генко Качаровъ, 35 г.
—
—
6 Стойче Ивановъ
7 Тасе Ивановъ
—
—
—
8 Божко Милевъ
9 Арсо Михайловъ, 35 г.
—
10 Стефанъ Николовъ, 35 г. —
11 Серафимъ Стойчевъ,
—
45 г.
4
5

1

1
2

Село Кукувишка
М ахала
Съпругата на Малинъ
Симеоновъ

М ахала Кулата
Иванъ Геровъ
Антонъ Илиевъ

о

—

—

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—

2

—

9

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

1

—
—

Осжденъ п р е з ъ
1920 г. на 15 год.
затворъ; починалъ
въ затвора отъ и з
тезанията
презъ
1924 г.
Починалъ отъ и з
тезанията въ по
лицията въ Кума
ново.
Деветимата селяни
сж арестувани и
бити жестоко.

—
—

1
1

Н ападната въ домътъ си отъ единъ
сръбски
старшия
съ жандаритЬ Елм азъ и Цвео, за
д а бж де изнаси
лена, но тя се бо
рила и била ж е
стоко бита.

Н а
1 ноемврий
1920 г. е д и н ъ
сръбски жандаръ
е стрелялъ върху
група селяни оти
ващи на свадба въ
с. Мужково, като
ранилъ тежко спо
менатите тукъ два
ма селяни.
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о
1
2

Село Кундино
Петрушъ Кундински
Мите Поповъ, 55 г.

3

Тасе Гьоревъ, 60 г.

4
5
6

Масово бити селяни
Иове Величковъ, 40 г.
Петрушъ Данаиловъ,
36 г.
Пано Домазетовъ, 40 г.
Мире Максимовъ, 32 г.
Величко Милошевъ,
40 г.
Миладинъ Нуневъ, 28 г.
Иосифъ Петковъ, 75 г.
Тосе Поцевъ, 28 г.
Трайче Стаменовъ, 45 г.
Симо Додевъ, 40 г.
Василъ Ефремовъ, 27 г.
Стоименъ Павловъ,
40 г.
Снахата на Тале
Цуревъ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

е

е

о

е

о

1
1

о
Убити (№ 1 и 2)
презъ септемврий
1921 г.
Осжденъ въ 1922
г. на 15 год. за 
творъ ; починалъ
въ затвора о т ъ
изтезания
презъ
1924 г.
Н а 11 а п р и л ъ
1922 г. почти всич
ки селяни сж. бити
отъ бандитите на
Търговишки. Найжестоко сж бити
тукъ
изброените
отъ № 5 до 13.

Бити и арестувани.
(№ 14 до 16).

Сръбски войници
сж се опитали да я
изнасилятъ ; при
бегството й, тя би
ла ранена смъртно.
—

13

1

Село Куново
Китанъ Арсовъ, 7 0 г.

1

—

—

—

—

—

Н а 17
януарий
1921 г. изтезаванъ
жестоко отъ бан
дита Църцорийски,
следъ това отведенъ въ местностьт а « Арамийска
чешма » и тамъ
следъ като оску
бали косата и бра
дата му, го закла
ли.

2

Доне Лазаровъ, 30 г.

—

—

1

—

—

—

Битъ на 12 декемврий 1921 г.

3

Стояна Великова

—

—

1

—

—

—
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4

Султана Велинова, 35 г. —

—

—

1 —

—

5

Стояна Веселинова

—

—

—

1 —

—

6

Мите Алексовъ

1

—

—

— —

—

7
8

Султана Игнатова, 28 г. —
Стоянка Христова, 40 г. —

—
—

—
—

1 —
1 —

—
—

9 Ефремъ Арсовъ
10 Костадинъ Заховъ, 50 г.
11 Миланъ Кировъ
12 Иорде Миалковъ, 50 г.
13 Руса Цекова, 35 г.

14

Димитъръ Митевъ, 50 г. —

—

1

—

—

—

15

Василъ Тодоровъ, 35 г.

—•

—

1

—

—

—

16

Славчо Тасевъ, 17 г.

—

—

1

—

—

—

17

Станко К. Лековъ, 18 г.

—

—

1

—

—

__

18

Василко, кметъ, 38 г.

—

—

1

—

—

__

19
20

Стойна Велинова, 28 г. —
Сандра Константинова, —
60 г.
Таска Саздова, 55 г.
—

21

—
—

1
1

—
—

___
___

—

1

—

___

о
И знасилена
отъ
сърбите на яну
арий 1922 г.
Н а 1 януарий 1922
г. затворена отъ
сръбски жандари
въ единъ хамбаръ
и тамъ изнасиле
на.
Обесенъ отъ бан
дата на М. Страцински
презъ
мартъ 1922.
Изнасилвана поч
ти до смърть на 7
май 1922 г. ; на
сжщата дата изна
силена отъ сърби
т е и Ст. Христова.
Четиримата селя
ни (отъ № 9 до
12) сж. бити почти
до смърть на 7
1923 г.
И знасилена
отъ
М.
Страцински
презъ
февруарий
1923 г.
Ж естоко
и зтеза
ванъ на 8 априлъ
1923 г. отъ околий
ския
полицейски
началникъ Митровичъ.
Битъ почти д о
смърть на 8 юний
1923 г. отъ околий
ския
полицейски
началникъ Митровичъ.
Битъ до смърть на
20 августъ 1923.
Битъ на 20 августъ
1923 г. и пречупенъ отъ бой.
Ж естоко
и зтеза
ванъ на 14 януа
рий 1924 г. ; уста
та, носътъ и очите
му изгорени при
изтезанията.
П етьте жени и К.
Янковъ сж изте
завани презъ ф е
вруарий 1924 г. ;
Христова и М. То-
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22
23
24

Мара Тонева, 60 г.
Стоянка Христова, 28 г.
Киро Янковъ, 55 г.

0

е

о

о

е

0

1

_

_

__

_

1

—

—

—

—

—
—
__

О
нева сж мушкани
съ ножове, вследствие на което по
чинали.
Жестоко бити отъ
30 души отъ бандата на М. Стан
ковъ презъ февруарий 1924 г.
Всички селяни сж
бити отъ сръбския
полицейски агентъ
Адамъ Маджаровичъ, придруженъ
отъ нЪколко поли
цаи.

25 Горестя Донева, 78 г.
26 Велинъ Константиновъ
27 Тоне Поцевъ, 60 г.
28 Василко Тоневъ, 37 г.
29 Бити селяни

—
1
__

30

Изтезавани селяни

—

И зтезавани
отъ
Търговишки, за д е
то гласували за
опозицията.

31

Корестия Андонова,
78 г.
Христо Арсовъ, 45 г.
Иорде Георгиевъ, 25 г.
Коста Зарковъ, 50 г.
Илия Ивановъ, 50 г.
Тасе Иосифовъ

—

Битъ и отвлеченъ
безследно отъ сърбигЬ.

—

Бита и изнасиле
на да се омжжи за
ренегата Ионте Сеневъ отъ с. Плешенци.

32
33
34
35
36

—

37 Мирко Кировъ, 22 г.
38 Катерина Миланова,
30 г.

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Доне Митевъ
Леко Пешевъ, 45 г.
Георги ЦвЪтковъ, 23 г.
Доне Доневъ
Мара Иванова, 60 г.
Тасе Иосевъ
Моне Миаловъ, 50 г.
Салтиръ Миаловъ,
братъ на Моне
Тимо Моневъ
Глигоръ Ристовъ
Мария Тенева

— ___И зброените отъ №
__
42 до 49 селяни сж
жестоко бити отъ
сръбския бандитъ
—
Страцински; отъ
__ боя М. Иванова
изгубила едното си
око.

4
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35

6

—

1

о

о

Село Кървачко
1 Миле Ангеловъ, 50 г.
2 Георги Илиевъ, 45 г.
3 Георги Стойчевъ, 40 г.

—
—
—

—
—
—

4

Иванче Илиевъ, 60 г.

—

—

1

5

Ангелина Митева, 45 г.

—

—-

1

Бита на 14 декемврий 1920 г.

Ефремъ, общински полицай
7 Наумъ, брать на
Ефремъ
8 Трайко Ивановъ, 34 г.
9 Наумъ Якимовъ, 40 г.

—

—

1

—

—

1

ИзброенитЬ отъ №
6 до 9 сж аресту
вани и бити на 22
декемврий 1920 г.

—
—

—
—

1
1

6

о

о

о

Яне Якимовъ, кметъ

—

—

1

11

Бити селяни

— ___

х

12

Насе Илиевъ, 40 г.

13

М агда Трайкова, 32 г.

— —

14

Тимка Златанова, 36 г.

1 —

15

Златанъ Колевъ, 40 г.

16

17
18

о
Тримата
селяни
(Nb 1, 2 и 3) сж
бити н а 14 януа
рий 1920 г. отъ
единъ сръбски по
лицейски старшия.
Битъ на 19 януа
рий 1920 г.

1
1
1

10

1 —

о

___ ____

И зтезаванъ о т ъ
началника на жандарската станция
при с. Кнежево въ
края на 1920 г.
Презъ
януарий
1921 г. сж бити
всички селяни, и
имъ е взетъ откупъ 3,500 динари.
Жестоко битъ и
изтезаванъ на 27
януарий 1921 г. ;
починалъ отъ по
боя.
Бита на 12 януа
рий 1922 г.

—

—

___

1

—

—

—

—

—

___

__

Арестувана презъ
1922 г. и починала
въ затвора отъ и з
тезанията.

____ __ __ 1

__ _____

__

Масово бити селяни

____ __ __ х

__ ___

Мите Илиевъ, 55 г.
Симеонъ Петровъ, 60 г.

____ __ __ 1
____ __ __ 1

__ ____
__ __ __

Арестуванъ и и з
тезаванъ
презъ
1922 г. ; по-късно
изб-Ьгалъ въ Бъл
гария.
П резъ 1924 г. ме
ж ду 5 и 13 февруарий всички селя
ни сж жестоко би
ти.
Двамата
селяни
(№ 17 и 18) сж
бити п о ч т и д о
смърть на 5 февруарий 1924 г.

___

__
__
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е
19
20
21
22
23
24
25

26
27

Славчо Ваневъ
Спасена Коцева
Станойко Ивановъ,
32 г.
Богатинъ Младеновъ,
25 г.
Стоименъ Младеновъ,
20 г.
И озе Станойковъ, 25 г.
Салтиръ Ефремовъ

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—

—

1

■—

—

1

—
1

—
—

1
—

—

1

Стоименъ Симеоновъ,
—
35 г.
Ж ената на Ст. Симео- —
новъ
3

1

Село Лесковци
Игумена на Лесковския
Манастиръ, 50 г.

е

—

о

е

о

Ш естимата селяни
(отъ № 19 до 24)
сж бити почти до
смърть на 12 юлнй
1924 г.

—

•—

—

—

—

1

—

—

—

21

1

—

—

1

—

—

—

1

—

—

—

Село Луково
Бити селяни

2
3

Илия Ивановъ
Ампо Миялковъ

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

4

Бити селяни

—

—

х

—

—

—

5
6

Тасе Георгиевъ
Мите Моневъ

—
—

—
—

1
1

—
—

•—
—

—
—
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Н а пжть за Крато
во, срещнатъ отъ
една сръбска бан
да и убитъ съ но
жове.
Битъ п о ч т и д о
смърть, а жена му
съблечена гола и
изнасилена.

Осжденъ
на
смърть, после прис ж д а т а намале
на на 20 г. зат
воръ.

Много селяни сж
бити отъ К. Тър
говишки, з а д е т о
гласували за опо
зицията.
Двамата с е л я н и
сж изтезавани на
6 мартъ 1922 г. отъ
б а н д а т а на М.
Страцински.
Всички селяни сж
бити на 18 февру
арий 1913 г. отъ
М. Страцински, за 
плашвайки ги да
гласуватъ за пра
вителството.
Двамата
селяни
(№ 5 и 6 ) сж и з
тезавани
на
8
юлий 1923 г. отъ
подпрефекта
н а
Кратово, М и т р о вичъ.

7

Р уса Цекова

1

Село Лесново
Опожарявания

2

Божилъ Христовъ

о

о

о

о

о

о

—

—

—

1

—

—

4

1

—

—

—

—

—

х

Презъ
януарий
1921
г. бандит^
на Църцорийски и
Търговишки
сж
опожарили всички
заслони и кошари
на селяните.

1

—

—

—

Битъ отъ сръбска
та полиция на 10
октомврий 1922 г.

—

—

Махала Мало Горе
1 Баба Елена
2 Ц вета — снаха на
баба Елена

1
1

о
Изнасилена о т ъ
сръбския бандитъ
М. Страцински.

Двама
сръбски
жандари сж в л е з
нали въ кжщата й
и се опитали да
изнасилятъ снаха
й : тя побегнала,
но настигната отъ
старшията е наму
шкана съ ножъ :
бабата е намерена
облена въ кръвь и
полумъртва; а сна
хата намушена н е 
колко п ж т и съ
ножъ отъ старши
ята, е била спасе
на отъ съселяните
си.

2
1

1

Село Млаки
Трайко Пецевъ, 55 г.

Село Маричино
Симеонъ Станковъ,
40 г.

1

—

—

1

Ж естоко битъ на
4 априлъ 1922 г. и
затворенъ въ К у
маново.

—

■—

—

Осжденъ на 25 год.
затворъ презъ 1920
г. въ Куманово.
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о

о

о

—

—

х

2

Опожарявания

_ _ _ _ _

3

Гьоре Антовъ, 35 г.

1

—

—

—

—

—

4
5

Масово бити селяни
Насе Анчевъ, 50 г.

—
1

—
—

х
—

—
—

—
—

—
—

6
7
0
8

Иордето, 25 г.
Гюре Стояновъ, 30 г.
Серафимъ Стояновъ,
30 г.
Миланъ Ласинъ, 30 г.
Никола Лековъ, 40 г.
Костадинъ Тончевъ,
30 г.
Съпругата на Нане
Тасевъ

—
-—
-—

—
—
—

1
1
,
1

—
—
—

—
—
—

—
—
—

Н а 1 8 януарий
1921
г.
сръбски
жандари начело съ
Търговишки
сж
опожарили всички
кошари и заслони
на селяните.
Убитъ презъ септемврий 1921 г.
Презъ 1922 г.
Убитъ презъ 1923
г.
Тримата (отъ № 6
До 8 ) сж жестоко
бити на 12 августъ
1923 г

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—
—
—

Бити и после арестувани (отъ № 9
до

—

—

1

—

—

—

Бита отъ сръбска
банда.

—

8

—

х

9
10
11
12

1
2
3
4

Село Мужково
Бити селяни
Баба Ивана, 60 г.
Якимъ Салтировъ
Илия Яначковъ

5
6
7

Антонъ Илиевъ
Постолъ Ивановъ, 34 г.
Иванъ Геровъ, 32 г.

—
—
—

8

Димитъръ Салтировъ

—

—

—

—

—

1

9
10

Антонъ Ангеловъ, 48 г.
Григоръ Арсениевъ

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

11

Владимиръ Георгиевъ,
40 г.

606

—

—
—

1
1
1

1
1
1

1

—

Н а 19 септемврий
1920 г. всички се
ляни сж бити отъ
бандата на Д. Църцорийски ; на Сал
тировъ е р азр еза
но лицето.
Яначковъ е битъ
до безсъзнание, а
е бито и едно 14
годишно момче.
Тримата
селяни
(отъ № 5 до 7) сж
ранени отъ сръб
ски полицаи на 1
ноемврий 1920 г.
Кжщата му изго
рена на 21 декем
врий 1920 г. ; по
това време той е
билъ вече забегналъ въ България.
Изброените о т ъ
№ 9 до 27 селяни
сж жестоко бити
на 3 януарий 1921
г.

12 Спасъ Гицевъ, 55 г.
13 Китанъ, 55 г.
14 Нако Костадиновъ, 50 г.
15 Стефанъ Миялковъ,
40 г.
16 Якимъ Митровъ, 50 г.
17 Иванъ Митевъ, 22 г.
18 Трайко Наковъ, 45 г.
19 Яне Николовъ
20 Стоилъ Петровъ, 52 г.
21 Стойче Постоловъ, 25 г.
22 Стоянъ Спасовъ
23 Христо Стефановъ, 60 г.
24 Гица Стоянова, 50 г.
25 Насе Теодосовъ, 50 г.
26 Мите Якимовъ
27 Петрушъ Давидковъ
28 Бити селяни

о

е

—

—

о

о

е

Н а 2 7 януарий
1921 г. всички се
ляни на възрасть
отъ 10 до 70 годи
ни сж бити отъ
бандата на Църцорийски ; следъ то
ва имъ взели 10
хил. динари откупъ.
Двамата
селяни
(№ 29 и 30) сж
бити въ началото
на 1921 г.

29 Димитрия Георгиевъ
30 Давидко Митевъ

Тримата
селяни
(№ 31, 32 и 33)
сж жестоко изте
завани на 22 ок
томврий 1921 г.
Четиримата селя
ни (отъ N» 34 до
37) сж жестоко би
ти на 10 януарий
1922 г. ; Т. Мак
симовъ починалъ
отъ побоя.
Мушканъ съ но
жове ; 13 февруарий 1922 г.

31
32
33

Тодоръ Илиевъ
Нашко Пешевъ, 50 г.
Майката на Пешевъ,
85 г.
34 Жоро Младеновъ, 65 г.
35 Тасе Максимовъ
36 Лена, снаха на
Максимовъ
37 Вриа, сестра на
Максимовъ
38 Яне Арсовъ, 55 г.

39

И зтезавани селяни

40

Геро Петковъ, 34 г.

о

о

х

—

1

Н а 5 мартъ 1922 г.
много селяни сж
изтезавани отъ М.
Страцински.

—

—

—

Двамата

селяни
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—

—

1

—

—

Стоименъ Маневъ, 42 г. —
Мануилъ Насевъ, 52 г.
—

—
—

1
1

—
—

—
—

(№ 40 и 41) сж. би
ти на 12 юлий
1922 г. отъ сръб
ски полицаи.
Ужасно изтезава
ни (драни като ов
не) отъ бандата
на М. Станковъ.
Февруарий 1924 г.

Павле Стояновъ, 17 г.

42
43

1

1
2
3
4
5

6

Село Нежилово
Бити селяни
—
В аса Димитрова
—
Савко Ивановъ, 42 г.
—
Фимка Младенова, 65 г. —
Тоне Митевъ, 41 г.
—
Мите Спасовъ, 37 г.
—
Яне Алексовъ
Димитъръ . . . .
Л азаръ Станишковъ
Опожарявания

—
—
—
—

12

Коцана Яне Алексова
Стоя Л аз. Станишкова

—
—

13
14
15

Петре Доневъ
Доне Митевъ
Коле Тоневъ

—
—
—

7

8
9

10

11

608

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

38
х
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
■—
—
—
—

1
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

1
1
1
х

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—
—

1
1
1

На 18 септемврий
1920 г. сж бити поголЪмата
часть
отъ селяните отъ
бандата
на
Д.
Църцорийски. Найжестоко сж бити
изброените отъ №
2 до 6.
На тримата селя
ни (№ 7, 8 и 9)
сж изгорени кжщитЬ на 21 декем
врий 1920 г. отъ
бандитите сърби.
Сжщо така били
опожарени всички
кошари и заслони
наоколо.
Д вете жени сж
изнасилени и из
тезавани н а 1 5
юлий 1921 г. отъ
Д.
Църцорийски
съ бандитите с и ;
резали имъ и м е
сото отъ пръстите
на рж цете имъ.
Тримата
селяни
(№ 13, 14 и 15)
сж жестоко изтеза
вани на 5 мартъ
1922 г. отъ банди
та Максимъ Страц и нск и ; краката
имъ сж свързани
съ
вжже,
което
после
намокряли
съ вода ; мушкани
сж съ щикове, би
та и пр. ; накрая
били отнесени въ
домовете си отъ
близките на но
силки.

е

0

о

е

—

—

16

Елена Иозева

1

17
18

1
1

22

Коце Аковъ, 54 г.
Николашко Ивановъ,
41 г.
Якимъ Кръстевъ, 35 г.
Мите Спасовъ, 50 г.
Трайко Стойковъ, 33 г.
Ристена Николова, 27 г.

23
24

Христо Алексовъ, 50 г.
Мите Алексовъ, 45 г.

25
26
27
28

Стефанъ Алексовъ, 30 г.
Стоименъ Ангеловъ,
25 г.
Василко Кръстевъ, 45 г.
Марко Колевъ, 35 г.

29
30

Китанъ Ивановъ
Стояна Иванова, 65 г.

31

Анисия Петрушова, 23 г.

32
33
34
35
36

Тасе Стояновъ, 48 г.
Наумъ Яковъ, 40 г.
Яне Арсовъ
Р аде Митовъ
Бити селяни

19
20
21

Село Неокази
Масово бити селяни

Бита на 9 септем
врий 1922 г. отъ
сърбите.
Изброените селяни
отъ № 17 до 21 сж
бити на 13 юлий
1924 г.

1
1
1

Бита и изнасилена
на 8 августъ 1924
г.
Арестуванъ съ целата си фамилия ;
отведени въ Кратово и бити. Съ не
го отвели и били
и братъ му Мите.
Арестуванъ, но избегалъ.

х

1

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

Битъ и изтезаванъ.
Арестуванъ и битъ
неколко
пжти ;
осжденъ на 20 год.
затворъ; следъ то
ва помилванъ на
7 години и освободенъ.

1
1

Бита и единия й
кракъ счупенъ.

1

—

1
1
1
1

X

—

Бита и изнасиле
на, а пръстите й
отрезани.

И двамата (№ 34
и 35) сж изгубили
едното си око при
боя, наложенъ имъ
отъ сръбски поли
цейски агенти отъ
Кратово.
Бити
сж
почти
всички селяни.

X

25

1

о

4

—
Презъ 1922 г. мно-

609

0

0

6

0

0

о

о
го селяни сж аре
стувани и изтеза
вани.
Битъ до смърть на
11 юлий 1923 г.

2

Наумъ Пътачки, 50 г.

—

—

1

—

—

3

Стоянъ Гавриловъ, 25 г.

—

—

1

—

—

•—

Битъ, после
стуванъ.

аре

4

С аздо Гацевъ, 20 г.

—

—

1

—

—

—

Битъ, после
стуванъ.

аре

5

—

—

1

—

—

—

6

Гаврилъ Георгиевъ,
50 г.
Дона Гочева

—

—

1

—

—

—

Бита до безсъзна
ние.

7

Ката Гочева, 55 г.

—

—

1

—

—

—

Бита до безсъзна
ние.

8
9

Христо Заовъ, 25 г.
Кральо, старецъ ,

—
—

—
—

1
—

—
—

—
1

—
—

Мите Спасовъ, 50 г.
Янко Стояновъ, 50 г.
Ефтимъ Яневъ, 35 г.
Бити селяни

—
—
—
—

—
—
—
—■

1
1
1
—

—
—
—
—

—
—
—
X

—
—
—
---

10

—

10
11
12
13

— —

В зети му 1000 тур
ски лири.

Група селяни сж
бити жестоко и сж
глобени по 5 хил.
динари.

1 —

Село Ново Мужково

1 Манолъ Ефремовъ, 38 г. —

1

—
—

1

— —

2

—

1
2

Село Одрано
Андонъ Алексовъ, 38 г.
Тодоръ Дарковъ, 38 г.

—
—

1
1

—
—

1
2
3
4
5

Село Опила
Бити селяни
Наста Иосифова, 40 г.
Савета Иосифова, 60 г.
Максимъ Митовъ
Дена Стаменова, 23 г.

—
—
—
—
—

2

610

Стоилъ Ефремовъ, 40 г. —

—
—

—
—
—
—
—

—
—

—
—

—
—

Двамата селяни сж
изтезавани, муш
кани съ ножове.

Двамата селяни сж
арестувани, бити и
държани въ за 
твора.

х

__

__

__

1
1
1
1

■
—
—
—
_

—
—
—
_

—
—
—
_

Н а 17 септемврий
1920 г. бандата на
Търговишки е би
ла повечето селя
ни. Стаменова е
бита до безсъзна
ние, а на Митовъ
сж взели 1000 ди
нари.

6

Георги Кръстевъ, 45 г.

Георги Витаковъ, 35 г.
8 Стоименъ Георгиевъ,
32 г.
Иосифъ
Милчевъ, 45 г.
9
10 Иосифъ Спасовъ, 50 г.
11 Стоименъ Спасовъ
12 Игнатъ Стояновъ, 40 г.
13 Бити селяни
7

14

г-жа Тасева

0

о

о

1

—

—

Битъ и затворенъ
презъ 1920 г. Ос
вободенъ следъ ед 
на година.

1
1

— ___—
__

Ш естимата селяни (отъ № 7 до 12)
сж. бити презъ яну
арий 1922 г., а поеле затворени въ
Куманово.

1
1
1
1
60

—

—

1

—

—
—

—
—

-

—

—

—

о

На 5 а п р и л ъ
1922 г. 60 душ и се
ляни сж жестоко
бити отъ бандата
на Страцински.
Бита на 25 ноем
врий 1922 г.

—
— —
Бита много пжти.
—
— —
Ж естоко битъ.
—
— __— __ Изброените отъ №
____
____ __17 до 28 селяни сж
арестувани и жестоко бити. № 17
—
—
—
и 20 сж успели да
— ___—
—
и збегать отъ за__
__
твора въ Кумано
во. Като изключимъ № 19, 22 и
—
—
—
27, останалите сж
—
—
—
еждени и оеждени
въ Скопйе.

15 г-жа Алтана, 60 г.
16 Андонъ Божиновъ, 40 г.
17 Стоянъ Алексовъ, 48 г.
18 Тодоръ Алексовъ, 50 г.
19 Серафимъ Арсовъ, 40 г.
20 Стойчо Ивановъ, 48 г.
21 Нако Лазовъ, 50 г.
22 Пано Лазаровъ
23 Мито Б. Николовъ, 45 г.
24 Анастасъ Павлевъ, 50 г.
25 Алекса Поповъ, 50 г.
26 г-жа Стоименова, 48 г.
27 Иванъ Тодоровъ, 50 г.
28 Анастасъ Христовъ,
48 г.
—

—

—

—

86

Село Петришино

1

Ильо

2

Ефремъ Иосифовъ,
50 г.
Петра Кипрова, 50 г.
Ангелъ Кръстевъ, 35 г.
Кръстана Тимова, 35 г.

3
4
5

—

—

—
—
__ ____
—
___

—

—

1
1
1
1
1

—

—

—

Осжденъ въ 1920
г. на 15 год. з а 
творъ. Освободенъ
1927 г.
Осжденъ въ 1920 г.
на 25 год. затворъ.
Бита и изтезавана.

—

—

—

Бита жестоко.

5

611

1
2
3
4

Село Плешенци
Ампо Николовъ, 50 г.
Григоръ Николовъ, 28 г.
Миланъ Нисовъ, 28 г.
Масово изтезавани

о

е

о

о

е

о

-—
—
—
—

—
—
—
—

1
1
1
х

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
—
—

—
—

Тримата селяни сж
бити, арестувани и
държани въ затво
ра.

—

х

—

—

—

Повечето
селяни
сж бити отъ К.
Търговишки, за д е
то гласували за
опозицията.
Осжденъ п р е з ъ
1920 г. на 25 г. за 
творъ ; починалъ
отъ
изтезанията
презъ 1923 г. въ
затвора
« Лепа
Глава ».
Ж естоко битъ на
15 о к т о м в р и й
1922 г. ; починалъ
отъ изтезанията.

2

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

На
14
януарий
1919 г. следъ като
сж му извадени
очигЬ отъ подпрефекта на Кратово,
е убитъ вънъ отъ
г. Кратово.

—

—

1

_

_

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1
1
1
1
X

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Петимата селяни
(отъ № 2 до 6 ) сж
бити презъ яну
арий 1921 г.

о
№ 1, 2 и 3 С£ бити
жестоко.
П резъ 1922 г. мно
го селяни сж. изте
завани.

Село Пендакъ
1 Яне Лазаровъ, 45 г.
—
2 Ванчо Максимовъ, 40 г. —
3 Стойче Христовъ
—

1

Село Приковци
Бити селяни

—

2

Марко Илиевъ, 40 г.

1

3

ДЪдо Ноне, 70 г.

1

Село Пробищипъ
1

Л азко Колевъ

2

Марко Анастасовъ,
38 г.
Тиме Велковъ, 42 г.
Мите Димишковъ
Марко Коцевъ, 40 г.
Гиро Маринковъ, 50 г.
Масово бити селяни

3
4
5
6
7
612

—
—
—
—
—

Презъ 1922 г. ос-

о о
8
9
10

Игнатъ Алексовъ, 35 г. —
Моне Андоновъ, 36 г.
—
Василъ Арсовъ, 40 г.
—

11 Петре Арсовъ, 32 г.
12 Тасе Ив. Бойковски,
34 г.
13 Баба Клеме, 60 г.
14 Маджо Колевъ, 30 г.
15 Мите Миновъ, 32 г.
16 Ефремъ Митковъ, 27 г.
17 Лефтера Павлова, 27 г.
18 Мите Павловъ, 30 г.
19 Никола Савовъ, 40 г.
20 Коце Стоиловъ, 55 г.
21 Ангелина Митрушева,
28 г.
22 Туна Стърмошъ, 36 г.

о

о

О

о

венъ
изброените
поименно по-долу
селяни, много други сж. подложени
на бой и и зтеза
ния.
10
априлъ
1922 г.

—
—
—

1
1
1

—
—
—

—
■
—

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
■—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1
1
—

—
—
—
—
—
■—
—
—
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

1

—

—

1

—

19

1

—

—

— —

—

—

—

х

Презъ
януарий
1921 г. бандите на
Търговишки
и
Църцорийски с ж
опожарили всички
кошари и колиби
на селяните по з а 
поведь на подпрефекта на Кратово.
Битъ на 4 априлъ
1921 г. ; по-късно
починалъ отъ боя.

_

Убитъ презъ 1921
г.

Насилена да напустне мжжа си.
Бита отъ кмета на
селото.

Село Радковица
1

Опожарявания

2

Анани Кировъ, 35 г.

3

ДЬдо Стоименъ, 75 г.

4

Бити селяни

5

Моне Димитровъ, 65 г.

1

Н а 18 февруарий
1923 г. бандата на
М. Страцински е
била всички селя
ни.
Битъ п о ч т и до
смърть.

~2
1

Село Рудари
Елмазъ, турчинъ

2
3

Алия Ешефъ, турчинъ
Бити селяни

_ _ _ _ _

—

1

—

—

—
Битъ на 16 декемврий 1920 г.
Тримата
селяни
(отъ № 2 до 3) сж

613

о

4
5

6

Великъ Камберовъ
Янко Колевъ, 48 г.
Тасе Петровъ

—
■
—
—

е

—
—
—

о

о

1
1
1

—
-—
—

1
1
1
1
1
1
—

—
—
—
—
—
—
—

о

—
—
-—

о

—
—
—

о
жестоко бити; кра
ката имъ с ж. горе
ни съ ж е л е з о
п р е з ъ ноемврий
1922 г. ; Алия е
сжденъ, но оправданъ.
Тримата
селяни
(№ 4, 5 и 6 ) сж
бити на 10 октомврий 1923 г.

Село Ратовица

1
2

7

Санде Ананиевъ, 40 г.
Славко Генинъ, 23 г.
Манчо Георгиевъ, 40 г.
Тодоракъ, 40 г.
Игнатъ Стояновъ, 24 г.
Славко Стойчевъ, 25 г.
Тодоръ Гичевъ, 35 г.

—
—
—
—
—
—
1

8

Масово бити селяни

— —

х

—

9

— —

1

—

12

Дими Георгиевъ,
влахъ, 55 г.
Цико Георгиевъ, влахъ
Мино Георгиевъ, влахъ
Тодоръ Дългия, 35 г.

— —
1 —
1 —

1
—
—

—
—
—

13
14
15

Мите Ивановъ
Л азо Манасовъ, 48 г.
Петъръ Тодевъ, 42 г.

3
4
5

6

10
11

3

—
—
—
—
—
—
—

—

11

—

Ш естимата селяни
(отъ № 1 до 6 ) сж
жестоко бити на 16
декемврий 1920 г.
По-късно първиятъ
е избегалъ в ъ
България.
Убитъ презъ 1922
г.
Презъ 1922 г. мно
го селяни сж бити
отъ сърбите.
Битъ
жестоко
презъ 1922 г.
Битъ и изтезаванъ.
№ 11 и 12 сж аре
стувани,
бити,
хвърлени по стъл
бите на полицията
и така починали
отъ изтезанията.
Тримата
селяни
(No 13, 14 и 15) сж
арестувани и бити.
—

—

Село Самарите

1

Богданъ Божиновъ, 26 г.

Изтезаванъ; после
избегалъ въ Бъл
гария.

2

Наумъ Михайловъ

Изтезаванъ на 25
октомврий 1921 г.

Село Старо Мужково

1

Коле Аджиски, 40 г.

—

—

1

—

—

—

Петимата

селяни

о
2
3
4
5
6
7

о
1
1
1

Аритонъ Иловъ, 35 г.
Доне Сребрено, 28 г.
Серафимъ Сребреновъ,
25 г.
Стоилко Стояновъ
—
—

1
1

—
—

сж. жестоко изте
завани ; мушкани
съ ножове ; Стоя
новъ е починалъ
отъ раните полу
чени при и зтеза
нията.
Н а 25 мартъ 1922
г. сръбския жандаръ Тоцо се опиталъ д а изнасили
двете девойки (N°
6 и 8 ), но т е у с п е 
ли д а побегнатъ.
Озвёренъ, той посегналъ тогава на
Н. Иованчева, коя
то б и л а спасена
отъ съседи те й.

—
—

8

Ангина Ампова
Наца Д. Иованчева,
75 г.
Коцена Стоянова

1

Село Страцшгь
Иванъ Страцински, 38 г.

1

1

Село Стърмошъ
Марко Стърмошки, 27 г.

1

—

—

—

—

—

2
3

Тане Чудото, 40 г.
Тимо Чудото, 46 г.

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—

—

2

—

—

1

Село Стуболъ
Отецъ Германъ, калугеръ отъ Лесновския
манастиръ
2 Гьоре .................
1

3
4
5
6
7
8
9

Стойчо Ананиевъ
Анания Кръстевъ, 30 г.
Стоянъ Иосифовъ, 37 г.
Георги Митевъ, 25 г.
Ефремъ Митевъ, 28 г.
г-ж а Григоръ Нанева,
32 г.
Бебето на г-ж а Нанева

Убитъ
п р е з ъ
априлъ 1921 г.

—

Убитъ на 8 юлий
1922 г.

Затворенъ въ Кратовския
затворъ
презъ май 1920 г.

—

Рж ката му стро
шена отъ бой нанесенъ м у о т ъ
сръбски войници и
бандити на 22 яну
арий 1921 г.
— ___Битъ почти до
__
смърть.

И знасилена и вед
но съ бебето си по
ставена въ затво
ра.
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о
10
11
12

1

2

Пано Радевъ, 30 г.
Иванка Стоянова
Стоянка Г. Стоянова,
18 г.

Село Татомиръ
Кръсто Гол^мшийски,
40 г.
Кръсто ГолЪмански,
40 г.

— —
—■ —
— —

О

1
—
—

—
1
1

Д вете жени (№ 11
и 12) сж отвлече
ни и насила за 
ставени да се омж,жатъ за сръбски
полицаи, макаръ,
че били вече омжжени.

—

—

9

3

—

—

1

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

2

_

_

_

_

_

_

1
2

Село Талишманци
Таше Стойковъ
Кръсто ЦвЪтковъ

—
—

3

Бити селяни

—

—

х

—

—

—

4

Стаменъ Алексовъ

—

—

1

—

—

—

—
—

1
1

5 Стаменъ Ангеловъ
6 Симеонъ Ивановъ, 40 г.
7 Наце Митевъ
8 Якимъ Пауновъ, 38 г.
9 Петрушъ, 48 г.
10 Стоименъ, 37 г.

1
2

616

Село Тополово
Стефана Иванова, 45 г.
Велика Кузманова, 45 г.

—
—

—
—

Убитъ отъ поли
цейски
агенти,
подпомогнати отъ
бандитите.
Починалъ отъ ж е
стоки изтезания.

—
—

Двамата селяни сж.
жестоко
бити и
изтезавани презъ
септемврий 1920 г.
отъ бандата н а
Търговишки.
Повечето
селяни
сж бити отъ Тър
говишки,
задето
не сж гласували за
правителството.
Битъ, ограбенъ и
арестуванъ презъ
януарий 1921 г.
Битъ и арестуванъ.
Петимата
селяни
(отъ № 6 до 10)
сж арестувани, би
ти, изтезавани и
държани въ за 
твора.

—
—

-—
—

1
1

ДветЬ жени (№ 1
и 2 ) сж бити в се 
ки день отъ 18 до
26 мартъ 1924 г.,
защ ото
мж ж ете
имъ забегнали, за
д а се спасятъ отъ
сръбския тероръ.

о

о

О

О

О

0

—
—
—

—
—
—

1
1
1

—
■—
—

—
—
—

—

—

■—

1

—

—

—

1

Село Трипотанци
Герасимъ Апостоловъ,
40 г>

■—

—

1

-—

—

- -

Битъ на 24 ноемврий 1919 г.

2

Илия Алексиевъ, 50 г.

—

—

1

—

—

—

—
Мано Павловъ, 55 г.
—
Постолъ Павловъ, 60 г. —

— ___ 1
__
2

—
__

.—
___

—
__

Илия Кузмановъ, 30 г.
Никола Никшевъ
Мите Стояновъ, 28 г.

—
—
—

— ___ 1
__
^

~
.—
__

■
—
__

—
__

—
—
—
—

—
__

х
2

—
_,

—
__

—
__

11
12

И зтезавани селяни
Мите Захаровъ
Стоянъ Митевъ
Андонъ Николовъ

—

1

'

—

—

13

Миланъ Нацевъ, 36 г.

1

—

—

—

—

—

Жестоко битъ отъ
двама
сръбски
войници,
поради
което
дълго е
требвало д а лежи.
Тримата
селяни
(отъ № 3 до 5) сж
жестоко изтезавани на 9 май 1922 г.
Тримата
селяни
(отъ № 6 до 8 )
с ж с ж д е н и п о
Скопския процесь
презъ май 1922 г.
Н а 9 юний 1922 г.
бандата на Стойчо
Добревъ
и
М.
Страцински (около
80 душ и) е подло
жила на бой и и з
тезания всички се
ляни. Много сж
били овивани съ
вжжета, после на
мокряни, отъ което
месото се е про
пуквало и после
бодено съ игли.
Убитъ на 6 юлий
1922 г.

14

Ограбени селяни

—

—

—

—

х

—

—

11

—

—

—

—

—

—

5

6

Кире Ефремовъ, 25 г.
Стойна Илиева, 25 г.
Гергелина Миалкова,
50 г.
Стоименъ Стефановъ,
45 г.

3 Таша Миланова, 35 г.
4
5

6
7

8
9

10

1

о
■

Н а 29 декемврий
1923
г.
сръбски
войници сж взема
ли по 150 динари
налогъ на селяни
т е и други разни
храни.

Село Туралево

1

Кузманъ Ангеловъ, 40 г. —

—

1

Всички

сж

бити

617

о
Кузманъ Стефановъ,
40 г.
Фамилията на Тр.
Тодоровъ

е

о

о

е

—

1

всЬки день отъ 18
до 26 мартъ 1924 г.
Отъ
изтезанията
Стефановъ
починалъ.

1
1

Двамата
селяни
сж. арестувани, бити и държани въ
затворъ.

о

о

Село Търновецъ
1
2

И озе Илиевъ
Серафимъ Смокарски,
35 г.

Село Филиповци
1
2
3
4
5
6

Богданъ Ангеловъ, 32 г.
Димо Иванчовъ, 35 г.
Илия Китановъ, 50 г.
Бафиръ Яппсовъ, 50 г.
Кице Калъчевъ, 40 г.
Серафимъ Смилевъ,
30 г.

7

Бити селяни

Битъ и арестуванъ.
Битъ и арестуванъ.
Битъ и арестуванъ.
Битъ и арестуванъ.
Двамата
селяни
(№ 5 и 6 ) сж би
ти на 26 мартъ
1924 г.
Повечето
селяни
сж бити отъ К.
Търговишки, за д е
то гласували за
опозицията.

Село Щ алковица
1

Славка Игнатова, 20 г.

2

Опожарявания

1

Починала отъ ж е
стокия побой презъ
1924 г.

—

Н а
20 януарий
1921 г. Търговиш
ки съ 50 жандари
е опожарилъ всич
ки кошари и коли
би на селяните.

Село Ш легово
1
2

Кмета на селото
Бити селяни

3

Якимъ Аначковъ

618

1
х

—

1

Битъ на 22 яну
арий 1921 г.
(отъ сръбски вой
ници и бандити)
ведно съ много се
ляни.
Петимата селяни

о

О

о

О

О

0

—

—
__

—
__

(отъ № 3 до 7) сж
бити презъ януарий 1921 г.
Тримата
селяни
(№ 8, 9 и 10) сж.
арестувани и бити,
26 януарий 1921 г.;
първите двама сж
изчезнали безслед
но.
На
сжщата
дата съ бити др у
ги 112 селяни отъ
сжщото село.
Починалъ отъ жестоките изтезания.

4
5
6
7

Алеко Моневъ
Стефанъ П. Павловъ
Георги М. Плачковъ
Коле Салтировъ

1
3

8

—

—

—

—

1

—

—

—

11

Бащата на свещ.
Алекси Павловъ
Синътъ на свещ.
Павловъ
Дъщерята на свещ.
Павловъ
Масово бити селяни

__

__

12

Методи Мишевъ

9
10

1
1
—

1

112

—

—

—

—

—-

2

119

—

—

—

1
1
^

—
__

—
__
__

—
__
__

Четиримата селяни сж арестувани
и бити.

Четиримата селяни (отъ № 1 до 4)
сж жестоко и зтеза
вани на 26 ноемврий 1919 г. отъ
сръбския бандитъ
Стоянъ.

Село Ш опско Рудари
1
2
3
4

Ванко Арсовъ
Стоянъ Гьоргенинъ
Траянъ Летеевъ, 50 г.
Стойчо Серафимовъ

Село Ямшце
1 Яне Атанасовъ
2 Георги Ивановъ
3 К. Тодоровъ
4 Георги Янчевъ

__

—
__
__

1
1
-

■—
__
__

—
_
__

—
__
_

—

—

1

—

—

—

5

1

—

—

—

1

—

—

—

—

—

6

Серафимъ Величковъ,
60 г.
Иванъ Янчевъ, 25 г.

“

“

7

Иорде Максимовъ, 45 г.

—

—

1

—

—

—

Битъ на 16 декем
врий 1920 г.

— ___—
__

1
1

—
__

—
__

—
__

1

—
1
1
__

—
—
__

—
—
__

—
—
__

—

—

1

—

Ш естимата селяни
(отъ № 8 до 13)
сж жестоко бити
презъ 1920 г. ; №
10 и 13 следъ като
сж бити до смърть
сж изчезнали без
следно.
Ж естоко
изтезаванъ, кжщата му
ведно съ хамбари,
кошари и пр. изго
рени презъ януа
рий 1921 г. отъ

8 Ефремъ Антоновъ, 40 г.
9 Ц вета Атанасова, 50 г.
10 Нуфко Михайловъ 32 г.
11 Стояна Митева, 40 г.
12 Димко Младеновъ, 20 г.
13 Стоянъ Моисевъ, 50 г.
14

Серафимъ Велковъ,
65 г.

1

Двамата
селяни
(№ 5 и 6 ) сж бити на 27 ноемврий

1919 г

619

о

о

о

о

о

о

15

Опожарявания

—

—

—

—

—

х

16

Опожарени кжщи

—

■—

—

—

—

15

17
18
19
20
21

Нуфко Бабаяринъ, 35 г. — —
Денана Георгиева, 30 г.—
—
Ангелъ Георгиевъ, 13 г. — —
Петро Митевъ, 15 г.
— —
М ладенъ Николовъ,
— —
60 г.
— —
Иорданъ Нуфковъ, 16 г.
Якимъ Петковъ, 60 г.
1 —
Христо Антоновъ, 34 г. — —
Христана Йорданова,
1 —
48 г.

1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
1
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

22
23
24
25

26
27

____ _
1
____ __ ___1

28

Доне Атанасовъ, 28 г.
Параска, майка на
Доне
Мите Велковъ, 53 г.

29

Якимъ Ивановъ

__

__

1

30

Игнатъ Якимовъ, 27 г.

__

__

1

31

Бити селяни

__

__.

х

32
33
34

Бити 13 селяни
Яне Ангеловъ
Георги Иванъ Вориански

620

—
—
—

13
1
1

бандата на Църцорийски; следъ
това забЪгналъ.
Н а
20 януарий
1921 г. Търговищ
ки съ 50 жандари
е опожарилъ всич
ки кошари и коли
би на селяните.
Н а
23 януарий
1921 г. бандата на
Църцорийски
е
опожарила 15 кж
щи и други сгради
на селяните.
Седемьте
селяни
(отъ № 17 до 23)
сж бити почти до
смърть на 2 октомврий 1921 г. Пет
ковъ следъ жесто
кия бой хвърленъ
въ огънь и изгорелъ.
Двамата (№ 24 и
25) сж жестоко би
ти презъ ноемврий
1921 г. Христана
е била одушена
следъ много изте
зания.
Двамата
селяни
(№ 26 и 27) сж ж е
стоко бити на 19
декемврий 1921 г.
Жестоко битъ и
кжщата му изго
рена.

____ __ ___1

—
—
—

о

—
—
—

—
—
—

—
—
—

Раненъ отъ банда
та на Търговишки
17 юний 1922 г. ;
счупенъ му кракътъ.
Раненъ отъ сър
бите презъ 1923 г.
Н а 18 февруарий
1923 г. М. Страцински
е
билъ
всички селяни, ка
то имъ вземалъ и
по 1 турска лира.
Вързани и бити на
10 февруарий 1924
г. отъ бандата на
Мино Станковъ.

35
36
37
38

Стоянъ Димитровъ
Ристена Евренова
мжжа й Евренъ
Деметрий Ивановъ

о

о

о

—

—

1

—
—

—
—

1
—
40

о

о

о

—

—

18

о

ЗАБЕЛЕЖ КА :
Освенъ гореизброените сръбски прояви на тероръ въ Кратовско, въ
околията сж пострадали много повече селяни и граждани. М ежду другите
ето некой сръбски прояви :
1. Презъ 1920 г. м. декемврий въ селата Крилатица, Талишманци,
Филиповци, Приковци, Горно Кратово, Луково, Куново и пр. стотици българ
ски селяни сж бити отъ бандата на Дончо Църцорийски. Бити сж и лично
отъ него съ камшикъ, съ дърво, и като се умори, после накарвалъ жертвата
да легне, докато двама отъ бандитите настжпватъ краката и главата му,
а други двама съ дебели тояги почватъ да удрятъ по задниците подъ редъ,
както ковачите, когато коватъ ж ел езо. Това продължава съ поливания съ
вода, докато жертвата се облее ц ел а въ кръвь. Н а некой били горени устата,
носа, очите и уш ите съ слама.
2. Държавата прибирала тютюна отъ производителите и го е заплащала
по 3 до 7 динари оката, докато пазарната му цена е била 40 до 60 динари.
Това е единъ видъ официално ограбване отъ страна на държавата.
3. А ето некой случаи на тероръ само презъ 1923 г. :
а) Петдесеть на сто отъ целото население е било подложено на по
боища било отъ страна на сръбските полицаи и войници, било въ сътруд
ничество съ бандите отъ ренегати на сръбска служба.
б) Арестувани и държани въ затворъ сж двеста и тридесеть души.
в) Изнасилени сж четиридесета жени.
г) Обезчестени сж петнадесета момичета.
д ) Принудени да и збегать вследствие терора 350 души.
е) И згорени и разрушени четиридесета кжщи.
ж) И згорени сж 450 кошари и колиби.
з) Много кжщи сж ограбени отъ сърбите, или отъ бандите на техна
служба.
Сведенията дадени въ графата « Забел еж к а» не влизатъ въ
горния списъкъ.

Разни Кратовско
—

—

1

1

Спасена Петрова

2

Теодосий Михайловъ

1

3
4

Алтина Панова
Пано Стойковъ

1
1

И знасилена презъ
декемврий 1919 г.
и жестоко и зтеза
вана отъ Д. Ц ър
цорийски.
Н а 23 декемврий
1920 г. мелницата
му изгорена.
К жщ ите на № 3
и 4 изгорени на
20 януарий 1921 г.
отъ Д. Църцорий
ски.
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о
5

6
7

8
9

е

о

—
—
—
—

1
1
1
I ll

1

—

114

62
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Методи Мишевъ
Алекси Моневъ
М. Плачковъ
Якимъ Яначковъ
Бити селяни

Всичко въ
Кратовска околия

о

е

о

о
Освенъ изброените
поименно петь се
ляни (отъ № 5 до
9) други 111 селя
ни сж. жестоко бити презъ януарий
1921 г. отъ сърби
те. Мишевъ е по
чиналъ отъ боя.

44

IV. Щ ИПСКА ОКОЛИЯ

fi
и

II 1532

a>>s

«о

2 VftO
о

в

1

Градъ Щ ипъ
Пане Георгиевъ

2

Ограбени

3 Арестувани и бити
4
5

6
7

8
9

10
11
12

13
14
15

Дане Алексовъ
Гьоре Боцковъ
Мише Вуйновъ
Пано Георгиевъ
Ване Джамбазовъ
Санде Джамбазовъ
Мане Ефремовъ
Доне Ивановъ
Арсо Лазаровъ
Сандо Пановъ
Сандо Семерджиевъ
Благой С. Семерджиевъ

Я дх

2га

82

h

II

2|

5*

£

§*

1

о

о

о

о

0

о

о

НамЪренъ убитъ и
обезобразенъ в ъ
новото гробище на
4 януарий 1919 г.
Ш еф а на полиция
та въ града е взималъ 500 турски
лири отъ задърж а
ните тамъ българ
ски пленици, за да
ги освободи, но не
удържалъ на обе
щанието си.
Много
граждани
сж арестувани и
бити отъ сърбите
скоро следъ идва
нето имъ ; между
битите сж и пои
менно посочените
лица отъ номеръ
4 до 18 вкл.

16 Мано Стояновъ
—
17 Стоянъ Станойковъ
—
18 Тасе Томковъ
—
19 Иванче Касапчето, 50 г. —

о

е

—
—
—
—

1
1
1
1

о

е

о

20

Пано Джуровъ Поцковъ, 60 г.

—

—- 1

—

—

—

21

Гьошо Везенковъ, 40 г.

1

—

—

—

—

—

22

Братята Х адж и Кимови —

—

—

—

—

2

23 Саре Судиклиевъ
24 Мария Трайкова

1
1

— —
—- —
4

—

17

— —
—• —
—

—

—
—
2

О

Осжденъ на 20 г.
затворъ
презъ
1923 г. ; лежалъ
въ « Л епа Глава ».
Ж естоко битъ въ
мелницата му. Декемврий 1923 г.
Убитъ отъ сърби
тЬ. Мартъ 1920.
Дю кяните имъ по
лети съ петролъ.
Убитъ отъ сърби
тЬ.
Починала отъ на
несения й побой
отъ сърбите.

Село Врасаково
1

Пано Митевъ, 30 г.

1

Убитъ на 28 авг.
1923 г.

2

Тоде Митевъ, 26 г.

1

Убитъ ведно с ъ
брать си Пано на
28 авг. 1923 г. въ
с. Батаня, следъ
като били и зтеза
вани отъ ренега
тите Стоянъ Судички, Нако А р
совъ и Андонъ отъ
Ерджелия.

Село Гайранци
1 Масово бити хора
2 Дане Николовъ Андовъ

—
—

—
—

х
1

Много хора сж би
ти отъ Нако А р
совъ
Трогерски.
Сжщия ренегатъ е
искалъ отъ Дане
Николовъ Андовъ
д а му посочи коми
тите. Андовъ се
е спасилъ, поради
това, че току-що е
и зл езн ал ъ отъ з а 
твора.
Сжщиятъ
Д ане
Николовъ
срещнатъ
въ
Щ ипъ е билъ заплашванъ д а дад е
100 клг. пшеница и
3200 динари, ина
че пакъ щ ел ъ да

623

о

е

о

о

0

о

О
бжде пратенъ въ
затворъ или пре
даденъ на Каламатиевъ.

Село Горни Балванъ
1
2

В аса Василева
Коцана Василева

3

Миланъ Давковъ, 36 г.

1

4

Василъ Мановъ

1

6
7

—

— 1

—

—
—
—
1

1
1
1
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

Снахата на Трайче
—
Филиповъ
Синътъ на Т. Филиповъ —
Иорданъ, синъ на Фи—
липовъ

—

1

.—

.—

—

—
—

1
1

—

.—

—

—

—

—

3

3

1
624

Д вете жени сж и з
насилени отъ сръб
ски войници на 3
януарий 1919 г. ;
първата е почина
ла отъ това.
Убитъ презъ мартъ
1920 г.
Задигнатъ отъ за 
твора и убитъ.

3
Село Горно Трогерци
1 Нако Арсовъ
2 Л азо Ефремовъ
3 Доне Ивановъ
4 Николчо Данаиловъ

5

1
—

—

—

Тримата сж задиг
нати отъ затвора
— вероятно убити.

—

Стреляно му отъ
засада и раненъ,
бива
заловенъ.
Следъ това измъчванъ — резан и му
членътъ, носътъ и
уш ите.
Оставенъ
така до сутриньта,
той умира. Презъ
дена трупа билъ
пренесенъ въ село
то, оставенъ з а
гледане отъ селя
ните казвайки, че
това било извър
шено отъ комити
те. Сжщия день
убийците заплаш 
вали бащата н а
жертвата, д а имъ
дад е лири, иначе
щ ели да го предадатъ н а Каламатиевъ. 21 ноемв.
1923 г.
Снахата и двамата
синове и на Т. Филиповъ сж. бити
до смърть отъ сър
бите презъ августъ
1923 г. ; Иорданъ
е стеганъ и въ
преса.

о

0

о

о

©

о

о

Село Долно Трогерци
1 Илия С. Арсовъ
2 Тодоръ С. Арсовъ
3 Киро В. Васевъ
4 Иорданъ П. Костадиновъ
5 Серафимъ Костадиновъ
6 Коце М. Коцевъ
7 Мише Ив. Коцевъ
8 Сане Ефр. Лазовъ
9 Арсени Лукановъ
10 Никола Малечковъ
11 Христо Н. Новаковъ
12 Мише И. Тасевъ
13 Гиго К. Тасевъ
14 Серафимъ К. Тошевъ
15 Стойко А. Тошевъ
16 Димитъръ Еф. Ш аклевъ
17 Миланъ Ив. Ш аклевъ
18 Мане Ив. Ш аклевъ
19 Пано Ив. Ш аклевъ
20 Герасимъ Л. Янковъ
21 Дане 3. Янковъ
22 Илия Хр. Яневъ
23 Наста Хр. Янева

—
—
—
■—

—
—
—
■
—

1
1
1
1

—
—

—

■
■

■
—
—
—
—
—
—■
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
•—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—
—
■—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
■—
—
—
—
■—
—
—
—
—
—
—
—
■
—
—
—
—
—

—
■—
■
—
—
—
-■—
—
■—
■—
■—
—
—
—
—
—
—
—
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—

1

—

■—

—

Мане К. Тошевъ

—

—

1
1

И зброените о т ъ
номеръ 1 до 22 се
ляни сж били вънъ
отъ селото, на по
ляната. Тамъ сж
били заставени да
стоять на колене
и бити единъ по
единъ.
НЪколко
дни по-късно сж
викани въ Свети
Николе и преду
преждавани и з а 
плашвани д а не
носятъ храна на
комитите.

Осждена на 3 год.
затворъ.
Осжденъ на 3 год.
затворъ.

24

Село Ерджелия
1
2

Л азо Алачковъ
Стойна Андонова

3
4
5

Стойчо Наковъ
1
Еленка Петрова
■—
Тодоръ Л азовъ Петровъ —

— —
— 1
— 1

—
—

~2

— 2

1

IT

—

_

Убитъ отъ сърбите.
Бита и обезчестена.
Убитъ отъ сърбите.

—
—
—

Битъ отъ бандата
на Гр. Циклевъ.

Село Кривидолъ
1

Злате Николовъ

—

—

1

_

__

1

—

Осжденъ на 5 го
дини затворъ и
глобенъ 5000 ди 
нари.
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Село Круишца
1
2
3
4
5
6
7

Миле Гьоревъ
Дане Ивановъ
Сандо Миновъ
Коле Пановъ
Пано, полски пазачъ
Стоянъ Тасовъ
Тимо Трайчевъ

И зброените селя
ни сж жестоко би
ти отъ
сръбски
войници на 6 ав
густъ 1923 г.

Село Липовъ Долъ
1
2
3

Бити селяни
Илия Карастояновъ
Ване Топузовъ

Н а 22 мартъ 1922
г. сръбски поли
цейски агента сж
подложили на бой
всички
селяни ;
двамата спомена
ти тукъ сж почи
нали отъ побоя
още сжщата ве
черь.

1
1

Село Макрешъ
1
2

Бошко Колачински
Семейството на Б.
Колачински

Битъ
жестоко,
вследствие на ко
ето починалъ. Освенъ това цялото
му семейство е и з
тезавано.

Село Муставино
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Стоянъ Гоцевъ
Христо Даневъ
Велко Доневъ
Мише Кротевъ
Димко Мановъ
Салтиръ Пановъ
Христо Тошевъ
И орде Христовъ
Санде Яневъ
Иорданъ Янчевъ
Горанъ Яневъ

1

—

—

—

10

—
—
■—
—
—
■
—
—
■
—
■—
■—
—

—

—

—

Арестуванъ.
Арестуванъ.
Арестуванъ.
Арестуванъ.
Убитъ въ затвора.
Арестуванъ.
Арестуванъ.
Жестоко битъ.
Жестоко битъ.
Арестуванъ.
Битъ и затварянъ.

о

1

Село НЬманици
Масово бити селяни

2

Коне Арсовъ

3

Стойче Биковъ

4

Коце Даневъ

5
6

Салтиръ Стефановъ
Коне Тилевъ

7

Иванъ Шияковъ

1

8

Спиро Цв’Ьтковъ, 46 г.

1

о

о

о

о

о

о
Почти всички се
ляни сж били под
ложени на разни
видове тормозъ и
изтезания
отъ
страна на сърбите.
ОсакатЬлъ отъ ж е
стокия бой.

—

Битъ жестоко и му
поставяни
спици
подъ ноктите.
Починалъ отъ и з
тезанията.

1

1
1

—
—

Осакателъ отъ ж е
стокия побой.
Починалъ отъ и з
тезанията.
Изтезаванъ и
убитъ
съ
ножъ
на 26 октомврий
1923 г.

3

—

4

—

—

—

1

—

—

—

—

—

Починалъ отъ на
несения му побой
презъ мартъ 1922
г.

—
—

—
—

—
1

1
—

—
—

—
—

Коцка е изнасилена отъ секретаря
на общината Милутинъ, а бащата
е пратенъ въ з а 
твора, понеже се е
оплакалъ з а това
на префекта на
Щ ипъ.

1

1

—

—

—
—

—
—

—
■—

—
—

Село Никоманъ
1

Андонъ Коневъ

2
3

Коцка Сандова
Бащата на К. Сандова

1

—

1
1

—
—

Село Пестришино
1 Стоянъ Миленковъ
2 Блаже Митевъ

Двамата сж задигнати и обесени въ
джбовата гора на
15 октомврий 1923
г.

2
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Село Пшпица
1 Иованче Алексовъ, 65 г. 1
2 Тероризирани селяни
—
3 Георги Кировъ
—

—
—
—

—
х
—

1

—

о

е

о

о
Жестоко
изтезаванъ отъ бацдата
на ренегата Санде
Маноловъ отъ с.
Улярци; в с л е д 
ствие на побоя ста
реца починалъ. То
гава хващатъ бра
тята на избягалия
дЪдо
Георги,
връзватъ ги и запалватъ
кжщата
имъ. Въ сжщото
време нареждатъ
на другитЬ селя
ни да имъ приготвятъ
баници,
ракия, вино и пр.;
бандитигЬ се на
хранили, взели по
единъ конь отъ се
лото и си замина
ли.

—

1

Село Ранчанци
1

Пано Занковъ

1

2

Тоде Коцевъ

1

3

Сане Иванчевъ

1

4

Стойчо Саздовъ, 25 г.

1

Починалъ отъ из
тезания.
Починалъ отъ же
стоки изтезания.
Починалъ отъ из
тезания.
Убитъ на 6 май
1923 г.

Село Рулякъ
1
2

—
Кмета на селото
Ибраимъ Рулечки, 42 г. 1

—
—

1
—

1

—

Село Селце
1

На 20 юлий 1922 г.
е убитъ отъ сърби
т е въ с. Доляни.

Коце Митровъ

Село Танатарци
Гюргена Митрева
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1

—

—

—

—

—

Двет-Ь девойки сж

2

Митра Георгиева

о

о

о

о

о

о

о

1

—

—

—

—-

—

обезчестени о т ъ
сръбски
войници
и бити жестоко ;
починали отъ и з
тезанията.

1
1

—

—
__

—
__

—
__

—
__

Двамата сж. разстреляни отъ сър
бите на 25 септемврий 1918 г.

2

_

Село Уланци
1
2

Кмета на селото
Помощникъ на кмета

Всичко въ Щипска
околия .......................

_

_

_

3

71

33

_

—

РАЗНИ
Въ всички околии на щипския окржгъ властите сж облепили едно по
становление, съ което се кани населението д а прибира добитъка си преди
да е настжпила нощьта. Добитъка, намЪренъ вънъ отъ обора следъ зал-Ьзъ
слънце, ще бжде конфискуванъ, а всички хора, които бждатъ намерени
вънъ презъ нощьта, ще бждатъ застреляни.
Кошарите за овцете требва да бждатъ до кжщата. Всички кошари въ
планината ще бждатъ запалени, продуктите конфискувани, а хората избити.
Кжщите, кошарите и хамбарите на бегълците ще бждатъ опожарени. Куче
тата требва винаги да сж вързани ; нощно време не требва да гори никакъвъ
огънь. и пр.
Поради т ези мерки, мнозина селяни сж се видели принудени д а продадатъ на ниска цена овците и козите.

V.

СВЕТИ НИКОЛСКА ОКОЛИЯ
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Градъ Свети Николе
1
2
3
4
5
6
7
8

Бити селяни
Доне Апостоловъ
Доне Иловъ, кметъ, 50 г.
Ефремъ Иловъ
Сане Милевъ
Христо Орцевъ
Коле Пировъ
Наце Станевъ

Н а 25 май 1922 г.
по заповедь
на
сърбина секретарь
Вуичъ, с ж бити
ж ителите на гра
д а ; К. Пировъ е
живъ заравянъ въ
земята;
Ефр.
Иловъ е останалъ
съ строшени ржце
и оскубани муста-

629

0

9
10
11

Опожарявания
Георги Пановъ
Константинъ Пановъ

12

Тоше Николовъ

О
ци ; Милевъ съ го
ркни р ж ц е ; Хр.
Орцевъ изтезаванъ
съ нагорещено ж е
л езо.
Секретаря Вукичъ
е опожарилъ ко
ш арите и колиби
т е около града ;
двамата братя сж
отвлечени н е и з 
вестно кжде.

1
1

Жестоко битъ за 
щото отказ алъ да
вземе пушката, ко
ято сж му давали,
за д а преследва
комити.
2

~

8

—

—

Село Богословецъ
1

Илия Ефремовъ Димовски

—

2

Траянъ Ефремовъ

—

3

Сане Ивановъ Кировъ

4

Иванъ Кировъ

—

5

Петъръ Моневъ Чолаковъ

—

6
7

Сане Ивановъ
Л аде Христовъ

—
__
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1

—

—

—

—

—

Битъ отъ орждието на Каламатиевъ Димко Саздовъ
Темелковъ,
отъ с. Балабаново,
презъ 1923 г.
Жестоко битъ отъ
ренегатите
на
сръбска служба.
Битъ жестоко отъ
сърбите и затварянъ презъ 1923 г.;
починалъ
вслед
ствие жестокия по
бой.
Битъ отъ агента
на
Каламатиевъ,
Коне
Андоновъ,
отъ с. П еш ирово;
принуденъ
после
д а и збега въ Бъл
гария презъ 1923 г.
Преследванъ и заплашванъ
съ
смърть, понеже отказвалъ д а вземе
оржжие отъ сър
бите противъ ко
митите, презъ 1923
г.
Двамата
селяни
(N° 6 и 7) сж осж-

9

8

Спиро Христовъ

1

2

0

—

—

0

■—

6

0

0

—

—

—

—

—

1

1

Село Мечкуевци
Киро Паневъ

2

Димко Коцевъ

3

Опожарявания

4

Гьошо Върчевъ, 37 г.

5 Ване Д. Бонковъ
6 Пано Дукевски
7 Ристо Наумовъ
8 Стоянъ Тропчевъ
9 Гошо Анастасовъ
Кръчовъ

дени по на три го
дини затворъ и по
7,000 динари глоба.
Ж естоко б и т ъ
презъ 1924 г. пора
ди което една го
дина по-късно по
чиналъ.

—

Село Куково
1 Бити селяни

Село Лезово
Бити селяни

О

0

Много селяни сж.
бити на 5 юлий
1923 г. отъ сръбски
войници.
Повечето
селяни
сж бити на 4 юлий
1923 г. отъ сръбски
войници.
—

—

1

Н а 28 мартъ 1922
г. сръбски войни
ци, начело съ Бабичъ, сж стреляли
върху н е г о ; успЪлъ д а се спаси
съ бягство.

—

Н а 18 априлъ 1922
г. сръбския стар
ши на поста въ се
лото се е опиталъ
д а го застреля, но
само го е наранилъ
въ крака.
—

—

—

1

—

—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
1

1
1
1
1
—

—

—

15

Н а 28 май 1922 г.
тогавашния сръб
ски секретарь въ
Св. Николе опожарилъ 15 кошари
около селото.
Убитъ на 12 септемврий 1923 г.
Отъ № 5 до 8 бити
до смърть.

Задигнатъ
без •
следно отъ сърби

гЬ.

6

—

—

15
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Село Станьевци
1
2
3
4

Забягнали селяни
Дане Иованчевъ
Стоянъ Иованчевъ
Митре Паневъ

_

—
_

х
2
1

—
__

—
__
__

—
__
__

—
■—

~~

1

—

—

—

Тримата, както и
много други селяни, сж забягнали,
за да се спасятъ
отъ терора на сърбит-Ь презъ декем
врий 1922 г.

Село Стройманци
Битъ отъ сръбски
т е бандита и му
взета 40 хил. ди
нари откупъ.

1

Арсо Тошевъ

1
2
3

Село Судикъ
Capo Судички, 36 г.
Андрей Судички, 22 г.
Л аде Чавковъ, 31 г.

4
5

Гиго
Славко Ивановъ

6

В ладе Метовъ

Осжденъ на 3 год.
затворъ.

7

В ладе Митовъ

8

Димо Митревъ

Задигнатъ отъ ни
вата си, и изчезналъ безследно ;
конфискувани м у
и продадени : 7 0
декара земя, 1 кж
ща, 100 овци, 4 во
ла, 1 конь и 1 ма
гаре.
Осжденъ и застре
лянъ въ с. Кадра
факово.

9

Киро Симоновъ

10
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Стоянъ Стойчевъ

1
1
1

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

—

Убитъ презъ мартъ
1920 г. № 2 и 3
убита на 10 ав
густъ 1923 г.
Застрелянъ въ с.
Кадрафаково; кон
фискувани му и
продадени 27 дека
ра земя, 1 кжща,
30 овци, 2 вола, 1
конь, 1 магаре.

1

_

_

_

_

_

Осжденъ на 5 г. и
половина затворъ.
Осжденъ на 20 г.
затворъ ; застре
лянъ въ К адрафа
ково ; конфискува
ни му и продадени
40 декара земя, 2

о

е

о

о

о

о

вола, 1 конь, 30
овци, 1 кжща и ц я
лата му покжщнина.
Задигнатъ отъ по
лето и безследно
изчезналъ.

11

Андрея Тодевъ

12

Мите Трайчевъ

Осжденъ на 3 г.
затворъ.

13

Илия Христовъ

Починалъ въ з а 
твора отъ и зтеза
ния.
2

4

Село Трооло
1 Бити селяни
2 Починали отъ бой

3

П резъ юлий 1923
г. сж бити повече
то селяни ; много
отъ битите сж по
чинали, а други
сж останали сака
ти.

Томе Наумовъ, кметъ

—

Всичко въ СветиНиколска околия .

10

VI.

Битъ така жесто
ко, че е осакатЬлъ
и требвало д а ос
тане дълго въ лег
лото.
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Градъ Велесъ
1
2

Драганъ Игновъ
Застреляни затворници

1
3

П резъ февруарий
1920 г. сърбите сж
застреляли 4 з а 
творници,
м еж ду
т ех ъ и единъ турчинъ отъ с. Ивановци, Велешко.
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0

—
—
—

3
4
5

Георги Икономовъ
Димитъръ Крепиевъ
Борисъ Къртовъ

—
—

1
1
1

6

Иорданъ Муралецъ

—

1

7

Славейко Матевъ

—

1

8
9

Гьошо Арабаджиевъ
Застрелянъ гражданинъ

10
11

—

0

О

1
1
1
1

Иванчо Джипуновъ
Панчо Саздовъ

О
Тримата граждани
(N° 3, 4 и 5) сж.
арестувани презъ
юний 1920 г. отъ
сърбигЬ.
Арестуванъ о т ъ
сърбите презъ февруарий 1921 г.
Принуденъ да избЪга презъ м. декемврий 1922 г., за
да се спаси отъ
арестуване.
Двамата граждани
(№ 8 и 9) сж за 
стреляни до голе
мия мостъ въ гра
да отъ сърбите.
Сръбскиятъ
бандитъ Бабунски искалъ 10 хил. ди
нари, за д а го ос
вободи ; той продалъ
часть отъ
имуществото си и
далъ 8 хил. дина
ри ;
недоволенъ,
бандита
обралъ
кжщата му.

Село Баница
1
2
3
4
5

Село Бистрица
1 И зтезавани селяни
2 Н еделко Алексовъ
3 П. Велковъ
4 Темелко Георгиевъ
5 Кръсто Зафировъ
6 Димко Здравевъ
7 Мирко Котовъ
8 Дончо Петровъ
9 Дончо Славовъ
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Петьте селяни сж
бити отъ сръбска
група преследва
чи подъ команда
та на заместникъ
префекта на Велесъ.

Петре Андовъ
Денчо Андреевъ
Стоянъ Иордановъ
Коце Станчевъ
Стоянъ Христовъ

—

—

5

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
■
—
—
—
—
—
—
—
—

45
1
1
1
1
1
1
1
1

Група отъ 60 д у 
ши мжже, жени и
деца сж затворени
въ черквата на се
лото отъ сърбите,
командувани о т ъ
подпрефекта
н а
В елесъ ;
тамъ
всички сж подло
жени на жестоки
изтезания. Н а й -

о

о

о

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1
20
—

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Даме Стояновъ
Тома Стояновъ
Г. Трайчевъ
Даме Трайчевъ
Никола Тевовъ
Пане Угриновъ
Никола Христовъ
Бити селяни
Починали отъ бой

—
—
—
—
—
—
—
—
х

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Никола Алексовъ
Стоянъ Ангеловъ
Апостолъ Андреевъ
Н еделчо Куневъ
Андре Николовъ
Н еда Панчева
Станко Поцковъ
Апостолъ Симеоновъ
ЦвЪтанъ Стояновъ
Коце Таневъ
Игне Чакревъ
Изтезавани селяни

—
—
—
—
—
—
—
■—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
—

—

о

о

е
жестоко сж и зтеза
вани
изброените
поименно отъ № 2
до 16. Н а Донче
Славовъ е била от
нета сумата 10,000
динари. Заграбени
сж били много до
машни
животни.
1924 г.
Двадесеть селяни
сж бити отъ сръб
ски агенти ; часть
отъ техъ сж почи
нали отъ побоя.
З а тормозъ на на
селението въ око
лията сърбите ор
ганизирали
една
банда отъ 16 д у 
ши ; презъ 1924 г.
тази банда и зтеза
вала до смърть и з
броените отъ № 19
до 29 селяни ; дру
ги 38 селяни, на
вързани и подъ
удари съ пушките,
закарани до В е
лесъ.
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—
—
—
—
—
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—
—
—
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1
1
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1
1
1
1
1
38
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—
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—
—

1
1

—
—

Сърбите сж з а 
дигнали отъ два
мата братя повече
отъ 100 хил. дина
ри.

—
—

—
—

1
1

—
—

—
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—
—

Бити отъ сръбска
група подъ коман
дата на зам естникъ-префекта на
Велесъ 1924 г.

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Бити отъ сръбска
група подъ коман
дата на зам естникъ-префекта на
Велесъ.

Село Богомила
1
2

Георги Костадиновъ
Павелъ Костадиновъ

Село Бусилци
1
2

Левко Атанасовъ
Никола Манчавчето

Село Карабуншце
1 П. Георгиевъ
2 Тодоръ Каляновъ
3 Стефо Мончевъ
4 Дончо Стояновъ
5 Гело Трайковъ

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
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Двамата сж убити
отъ бандата на Бабунски презъ 1919
г. близо до с. Дебршце, Тиквешко.

1
1
-

—
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—
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—
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Арестувани и бити
отъ сръбска група
подъ командата на
замЪстникъ - пре
фекта на Велесъ.

1

—

—

—

Осжденъ п р е з ъ
1920 г. на 20 годи
ни затворъ ; лежалъ въ « Лепа
Глава ».

1
1

—
__

—
__

—
__

1

—

—

Тримата
селяни
сж жестоко бити
отъ сърбитЬ ; гру
пата бандити е ко
мандвана отъ подпрефекта на В е
лесъ.

Село Крайнци

1
2

Свещеникъ Ивчевъ
Павле Тосковски

Село Крива Круша

1
2
3

П. Алтиновски
Васко Нетеневски
Христо Стояновъ

1

Село Лопати
Павле Петровъ, 55 г.

3

Село Ново-Село
Гьошо Гьорчовъ
Кънчо Станчевъ
Ангелъ Ставревъ

4

Петъръ Кузевъ

1
2

1
2
3

Село Ореше
Свещеникъ Андрея
Христо НедЬлковъ
Петре Христовъ

—

—

Взети му 1000 ди
нари отъ сръбски
т е бандити презъ
януарий 1922 г.
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—
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3

—

—
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—
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—
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—
__

Тримата сж убити
отъ бандата н а
Бабунски.

1

—

—

—

Осжденъ п р е з ъ
1920 г. на 20 годи
ни затворъ.

3

1

Село ОрЪховъ Долъ
ЦвЪтко Петровъ, 40 г.

1

1
2
3
4
5

6
7

Село Отиштено
Илия Алексовъ
Темелко Георгиевъ
Хр. Димовъ
Диме Петмизара
Хр. Темелковъ
Диме Трайковъ
Иорданъ Трайковъ

о

о

о

о

е

о
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—
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—
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Село П одлесъ

1

Петре Таневъ

Убитъ ведно съ
споменатит-Ь два
ма селяни отъ с.
Крайнци п р е з ъ
1919 г. отъ банда
та на Вабунски до
с. Дебршце, Тиквешко.

Село Скачгащи

1

Убитъ презъ октомврий 1919 г.

Спиро Гьоревъ, 38 г.

Село Согле

1

Вабунски е вземалъ на селяните
10 хил. динари, за
д а освободи гове
дата имъ, които
принадлежали на
държавата.

Ограбени селяни

Село Сълпъ
1 Игно Гьотовъ
2 Тодоръ Димковъ
3 Марко Ивановъ
4 Миланъ Иовановъ
5 Л азо Иордановъ
6 Илия Кочевъ
7 Перо Темелковъ
8 Ив. Трайковъ
9 Тоде Яновъ

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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№ 1, 3, 4, 7, 8 и
9 сж били аресту
вани, а другите
трима жестоко би
та съ рискъ д а умратъ.
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1

—

Имуществото
му,
на стойность отъ
200 хил. динари,
заграбено отъ Бабунски.
Битъ до смърть
отъ бандата на Бабунски.

—

П резъ декемврий
1922 г., следъ за 
гиването на войво
дата
Илия К у
шевъ, 70 селяни
арестувани
отъ
разнитЬ села.

к

К
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S
ф

8. а

о

Село Теово
1

Петъръ Ацевъ

2

Божко Плевенски, 80 г.

1
2
3
4
5

1

—

—

—

—

Село Чашка
Пано Давковъ
Стефанъ Димевъ
Тоде Николовъ
Андо Трайковъ
Пано Христовъ

Разни
Арестувани селяни

Всичко
околия

1
1
1
1
1
—

—

5

—

—

—

70

—

—

—

70

—
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КРИВО-ПАЛАНЕЧКА ОКОЛИЯ

П ореденъ
брой

VII.

въ Велешка
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Градъ Крива Паланка
1
2
3

Поцко Арсовъ
Дане х. Илиевъ
Мите Тамбурковъ

—
—
—

—
—
—

— ___—
___
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—
__

“

~

—

4
5

Спасо Ангеловъ БЪлето —
Свещеникъ Веселинъ
—

—
■—

—
__

■—

—
__
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Бити и арестувани
въ началото и а
1921 г. (№ 1, 2 и

3).

Бити до смърть и
арестувани въ на
чалото на 1921 г.

6 Стефанъ Иосифовъ

7

Фимко Кафеджията

8

Мите Чучуковъ

9

Изтезавани граждани

о

О

о

—

—

1

—

7

—

—
—

1
1
1

—

4

—
-—
—

4

—

1

Село Варовшце
Стойко Станевъ, 60 г.

1

Село Градецъ
Георги Христовъ, 38 г.

1

Село Дурачка Р&ка
Стойко Алексовъ

2

Стефанъ Иосифовъ

3 Мите Алексовъ
4 М ладенъ Алексовъ
5 Денко
6 Иванъ
7 Иванъ Марковъ
8 Спаско Миялковъ

о

о

О
Ж естоко битъ, изскубани му муста
ците и арестуванъ
в ъ началото н а
1921 г.
Битъ до смърть и
занесенъ на носил
ка до затвора въ
началото на 1921 г.
Починалъ на 11
февруарий 1921 г.
отъ раните следъ
жестоко нанесения
му побой.
Големо
число
граждани сж и з
тезавани презъ зи 
мата на 1921 г.

—

Село Бъзъ
1 Димитъръ Величковъ
2 Никола Младеновъ
3 Якимъ ЦвЪтковъ
Мите ЦвЪтковъ, 51 г.

о

Тримата селяни сж
бити до смърть и
после арестувани
въ началото н а
1921 г.

Убитъ на 8 юлий
1920 г.

1

—

1
1
1
1
1
1

—

—

—

Държанъ 24 часа
съ главата надоле
презъ зимата на
1921 г.
Битъ въ началото
на февруарий 1921
г. и мустаците му
скубани.
И зброените отъ №
3 до 11 селяни сж
бити по неколко
пжти, следъ което,
въ началото н а
1921 г., сж аресту
вани.
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10
11
12
13

Дане Стояновъ, кметъ
Димитъръ Христовъ
ЦвЪтко Христовъ
Вити селяни
Изнасилени жени
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—
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—
—
—
—
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1
1
1
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Презъ февруарий
1921 г. пристига
въ селото бандата
отъ 80 душ и на
Кр.
Търговищки.
Арестуватъ всички
мжже между 15 и
60 г. ; взели о т ъ
всЬка кжща бани
ци, месо и пр.
Следъ това осво
бождава селяните,
задържайки 32, ко
ито сж бити до
смърть ; нЪколко
жени сж изнаси
лени. Сжщо много
жени, деца и мж
ж е сж забягнали
въ планината.

Село Ж едилово

1
2

3
4
5
6

Стоименъ Велковъ
Якимъ Дончевъ
—
Митко Георгиевъ
Вуче Ивановъ
Иорданъ Станойковъ
Славе Яначковъ, 55 г.

—
—
—
—

6

—

Село Ж елювино

1

8

Коле Славевъ
Стоянъ Христовъ
Максимъ Цв-Ьтановъ
Менко Цоновъ
Коле Димитровъ
Димитъръ Николовъ
Георги Славовъ
Ицко ЦвЪтковъ

1

Село Конопница
Мите Симеоновъ

2

3
4
5

6
7

Ж естоко бити отъ
Търговищки,
следъ това аресту
вани.
ИзброенитЬ отъ №
5 до 8 сж жестоко
бити.

—

1

—

—

—

На 4 януарий 1919
г. при опитъ да
бж де
арестуванъ
сърбитЬ сж стре-

о

2

е

Иванъ Пърде, 50 г.

1
1
1

3 Стоянъ Денчовъ, 60 г.
4
5

—
Кръстю Станковъ, 70 г. —
Стоянъ Якимовъ
—
—

1
2

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10

о

Село Костуръ
Ангелъ Китановъ
Максимъ Китановъ

11

Петъръ Тасевъ
А. Тричковъ, 70 г.

12

Илия Тричковъ, 45 г.

о

о

о
ляли върху му и
го наранили тежко.
Осжденъ на смърть
презъ 1920 г. и
з а с т р е л я н ъ въ
местностьта « Ба
ба Велини ханища» (Кумановско).
Ж естоко бити отъ
сърбите п р е з ъ
мартъ 1921 г. (отъ
№ 3 до 5).

4

1
1

Село Кръкле
Насе Георгиевъ
Георги Максимовъ
Христо Миялковъ
Славе Николовъ, 35 г.
Младенъ Орешковъ
Стоянъ Стаменковъ,
48 г.
Тошо Стоименовъ
Максимъ Стойчевъ,
75 г.
Младенъ Стоичковъ,
39 г.

о

1
1
1
1
1
1
1
1
—

1

1
1

Следъ като е билъ
битъ, билъ е ограбенъ съ 56 хил.
динари.
Б и т ъ и окаченъ,
з а д а бж де обесенъ, та да бжде
накаранъ д а пре
д а д е пушка, как
вато е нЪмалъ.
Ж естоко битъ, ка
то единъ отъ бан
дата на М. Стан
ковъ и Стойчо отъ
с. Станци, е седЪлъ
на гърдите му, а
другъ на корема.
Синъ на горния,
битъ до безсъзнан и е , повръщалъ
кръвь.
Следъ три дни на
ново битъ.
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Петъръ Ширински

о

е

—

—

о

о

е

о

—

—

—

о
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Село Мартеница
1
2
3
4
5

Б и т ъ
жестоко
презъ мартъ 1921
г. отъ една сръб
ска банда, а всич
ки жени отъ семей
ството му (жена,
две снахи и внуч
ка) сж. изнасиле
ни.

Тодоръ Димитровъ, 70 г.
Ваца Т. Димитрова, 65 г.
Гена Андонова
Мара Славова
Софиянка Тодорова,
14 г.

Село Мождивякъ
1

Коло Савковъ

—

1

Осжденъ на 20 г.
затворъ п р е з ъ
1920 г.

—

Село Пиперница
Серафимъ Виячо, 45 г.

1

—

—

—

—

—

О с ж д е н ъ
на
смърть презъ 1920
г. и разстрелянъ
въ
мЪстностьта
« Баба Велини хан и щ а » (Куманов
ско).

Село Псача
1

Ангелъ Памуко, 40 г.

Село Станци
Бити селяни

2
3
4
5
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Санде Ангеловъ
Никола Ампевъ
Димитъръ Георгиевъ
Стоянъ Ивановъ

О с ж д е н ъ
на
смърть презъ 1920
г. и разстрелянъ
в ъ
мЪстностьта
« Баба Велини хан ш ц а» (Куманов
ско).

—

х

1
1
1
1

Почти всички се
ляни сж
бити
презъ зимата на
1921 г.
Седмината селяни
(отъ № 2 до 8 )
сж бити презъ на
чалото на 1921 г.

о

е

о

о

е

о

Спасе Китановъ
Станойко Петровъ
8 Илия Стояновъ
9 Ванчо Георгиевъ, 34 г.
10 Илия Кръстевъ, 28 г.
11 Георги Стояновъ, 65 г.
12 Иорданка Ангелова
13 Данка Григорова
14 Стоянка Илиева
15 Фимка Мечева

о

6

7

Битъ до безсъзна
ние 2 пжти.
Четирите жени сж
бити и изнасилени
отъ сръбски жандари и бандити.
—

—

10

4

—

—

—

—

—

—

—

Село Търново

1

Доне Златановъ, 40 г.

1

2

Стоименъ Илиевъ
Димитъръ Илиевъ,
братъ на Стоименъ
Димчо, братовчедъ на
Стоименъ

— —
—■ —

1
—

—
—

—
1

— —

1

—

—-

1

2

3
4

—

—

1

—
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Убитъ на 8 априлъ
1924 г.
Кжщата му обгра
дена отъ сръбски
жандари, но той и
фамилията уотЬли
д а и збегать ; покжщнината
имъ,
обаче, била огра
бена ; сжщо е ог
рабена покъщни
ната на братъ му,
а братовчедъ му е
битъ.

—

Село Уземъ

1

Петъръ Гошинъ
2 Каравелко Имовъ
3 Стефчо Иованчовъ
4 Стоянъ Иованчовъ
5 Димитъръ Павлевъ
6 Якимъ Павлевъ
7 Кристе Петровъ
8 ЦвЪтанъ Петровъ
9 Стоименъ Станойковъ
10 Славе Стойковъ
11 Коле Стоименовъ
12 Иованчо Стоименовъ
13 Павле Стоименовъ
14 ЦвЪтко Тасевъ
15 Апостолъ ЦвЪтковъ
16 Серафимъ ЦвЪтковъ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
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—
—
—
—
—
—
—
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Битъ отъ бандата
на М. Станковъ.
Априлъ 1924 г.
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Разни
1

Петко Тлъмински

2

Славе

Всичко въ КривоПаланечка околия

О с ж д е н ъ
на
смърть презъ 1920
г. и разстрелянъ
въ
мЪстностьта
« Баба Велини хан ш ц а» (Кумановско).

1

—

Осжденъ на 20 г.
затворъ презъ 1920
г. ;
лежалъ
въ
Скопския затворъ.

________________________
. ?
— 119
8
1

ДОБАВКА:
Въ Паланечка околия започнаха д а се подвизаватъ съ своите безчинства
веднага следъ първата световна война държавните бандитски войводи Стойчо
Ранковски, Дончо Църцорийски, Ангелъ Мождивячки, Кръсто Търговишки.
те гон еха всичко българско, а на първо место проявените по-активно борци
срещу турския режимъ или срещу първото сръбско владичество следъ
1912 год. Съ това се обяснява, че съ измама арестуваха и д е д о Петко Тлъмин
ски, бившъ войвода на ВМРО, който б е далъ упорито сражение противъ
сръбски войски презъ 1914 год. Заедно съ него б ех а арестувани 32 селяни и
ги държ аха въ затвора при много лоши условия и при изтезания, повече
огь година и половина. Едни отъ т ези хора усп ех а д а избегать, а други
беха убити, н ек о й изм еж ду техъ се умопобъркаха вследствие на мжките.
Окржжниятъ сждъ осжди на смърть д е д о Петко, Георги Симеоновъ
отъ с. Дренакъ, Ангелъ Памукъ отъ с. Мождивякъ, Григоръ и Насе огь
Конопница, споменатиятъ вече въ списъка Иванъ П ърде отъ сдицото село,
Стаменко Павловъ отъ с. Градецъ. Неколко души б ех а осждени на 20 год.
затворъ, двама до животъ, а други неколцина на по-малки наказания. Въ
затвора се поминаха двама души. Григоръ, Н асе и Стаменко усп еха да из
бегать отъ затвора, а останалите осждени на смърть бидоха застреляни въ
местностьта « Баба Велини ханове ».
Сърбите имаха зж бъ на Паланечко още отъ турския режимъ, защото не
позволи да се загн езд и тамъ сърбоманството, така както Сърбия очакваше.
Много села въ тази околия, както и въ Кумановско, смело се държ аха срещу
тази напасть. И змеж ду проявените села въ Паланечко е селото Градецъ,
всредъ чиито жители като решителенъ българинъ се б е проявилъ кмета
Стефанъ Величковъ Огорелски ; него сръбски агенти убиха презъ 1907 г. въ
градъ Паланка, както въ Куманово б ех а убили българина попъ Захариевъ
отъ Щ ипъ, архиерейски наместникъ.
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Градъ Куманово
1

Иованъ, 35 г.

—

2
3
4

Миле Думановски
Наце Мулевъ
Диме Намичевъ

—
__
__

—
1

Село Агино-Село
Ограбени селяни

2 Кмета Младенъ
3 Стоянъ ..............

3

1

—

—

—

—

—

6

—

1
1

—
—

—
.—

—
.—

Осжденъ на 20 г.
затворъ презъ 1923
г. ; лежалъ въ за 
твора « Лепа Гла
ва т>.
Тримата сж задигнати отъ затвора
по посока на Сър
бия и отъ тогава
сждбата имъ неиз
вестна.

Н а шесть души се
ляни сж взети по
2000 динари отъ
бандитите
презъ
януарий 1922 г.
На 11 февр. 1924 г.
петь ж андари отъ
поста въ с. Романовци, подъ коман
дата на старшия
подоф.
Иованъ
Груичъ, се наста
нили въ кжщата
на Стоянъ, яли и
пили, като р а зм е
стили болната 80годишна майка на
стопанина, и нака
рали кмета д а при
готви друго ядене,
безъ д а платятъ
нищо. Н а 14 февр.
се завърнали, съ
разрешение
под
писано отъ област
ния префектъ, да
изтезаватъ Стоянъ
и кмета, з а да имъ
кажатъ било ли е
селото посещ ава
но отъ комити. Н е
можейки д а издърж атъ на и зтеза
нията,
селяните
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о

о

е

о

о
сж казали всичко
каквото имъ е би
ло п о и с к а н о .
Вследствие изтръг
натите,
въпреки
че неверни приз
нания, 10 най-бо
гати селяни сж би
ли обвинени, че
давали помощь на
комитите. Заведе
ни въ префектура
та въ Куманово,
2-та селяни сж би
ли заставени да
кажатъ, че селяни
отъ с. Пчиня, чий
то имена имъ беха
издиктувани
отъ
самия заместникъпрефектъ, сж укри
вали комити.

—

2

—

—

—

6

—

—

—

Ш есть души селя
ни сж арестувани
и ограбени презъ
януарий 1922 г. взети имъ по 3000
динари.

—

—

—

—

1

—

Взети му 2400 ди
нари отъ бандити
те презъ януарий
1922 г.

—

Всички селяни сж
бити отъ сърбите.

—

Деветь души селя
ни сж ограбени
презъ
януарий
1922 г., като имъ
сж взети по 3000
динари отъ сръб
ските бандити.

—

6

—

Село Биля
1

Арестувани и ограбени

Село Бучинци
1

Денко Спасовъ

Село Винци
1

Бити селяни

2

Ограбени селяни
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—

—

—

—

9

о

3

Борисъ Маневъ

4

Георги Миневъ

о

о

о

о

о

о
Ж естоко
и зтеза
ванъ отъ сърбите,
командвани
отъ
Тошичъ (отъ П ре
шово) на 9 авг.
1922 г. ; ржцете
му вързвани отзад ъ и стЬганъ до
като започнало да
тече кръвь отъ у с
тата и носа м у ;
на изтезанието сж.
присжс т в у в а л и
принудително мно
го селяни, между
които и : Гено Ник.
Насковъ, Атанасъ
Марковъ, Т а с о
Станчевъ, Ефремъ
Насковъ.
Отвлеченъ
отъ
сръбските ж андари на пжть з а К у
маново и отъ тогава
изчезналъ
безследно.

1

—

—

1

1

—

9

—

—

—

—

—

х

—

1 Всички селяни
Село Горно-Гюгянци

—

—

х

—

—

—

1 Спасъ Божиновъ, 70 г.
2 Петрушъ Зафировъ,
64 г.
Петко
Златевъ, 65 г.
3
4 Гаврилъ Наумовъ, 38 г.

—
—

—
—

1

_

_

_

1

—

—

—

—
—

—
—

1
1

—
_

—
_

—

—
—

—
—

—
—

—
—

1
3

—
—

Село Градшце
1

Грабежи

Ц елото село е з а 
дължено д а пла
ща 5000 динари
седмично, за и з
дръжка на банди
тите на сръбска
служба.

Село Гюгянци

_

Село Делярдовци
1
2

Косто Митовъ
Ограбени селяни

Н а четиримата селяни взети по 2000
динари отъ банди
тите презъ януа
рий 1922 г.
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Село Думановци
1

Ограбени селяни

5

—

Петь души селяни
сж. ограбени отъ
сръбските бандити
презъ
януарий
1922 г., като имъ
сж взети по 2000
динари.

—

Четирима селяни
сж
арестувани
презъ
януарий
1922 г. отъ сръб
ските бандити, ка
то имъ сж взети
по 2000 динари.

Село Живннйе
1

Арестувани и ограбени

—

—

Село Зжбовци
1

Ц ветанъ Стоименовъ,
50 г.

Убитъ презъ 1922
г.

1

Село Колицко
Арестувани и ограбени

—

Деветъ душ и се
ляни сж арестува
ни презъ януарий
1922 г. отъ сърби
и бандити, като
имъ сж взети по
2500 динари.

2

Грабежи

—

Селото задължено
д а плаща по 5000
динари
седмично
за издръжка на
бандитите на сръб
ска служба.

—

Селото задължено
д а плаща по 5000
динари седмично,
з а издръжка на
бандитите на сръб
ска служба.

—

—

9

—

Село Малин о
1

648

Грабежи

—

х

о

1

о

о

о

о

Село Младо
Нагоричани
Грабежи

о

о

Селото е принуде
но да издърж а 40
душ и войници и
15 жандари ; з а
кратко време сж
изразходвани по
вече отъ 100000 ди
нари.

Село Новоселяни
1

Ангелъ Трайковъ, 35 г.

1

Убитъ презъ 1922
г.

Село Новъ Чифликъ
1
2

1
1

Миле Василевъ
Гиго Кузевъ

Н а двамата взети
по 2500 динари отъ
сръбските банди
ти презъ януарий
1922 г.

2

—

Село Орашецъ
1

Траянъ Орашевски, 40 г.

2

Арестувани и ограбени

1
—

8

—

—

Убитъ презъ 1920
г.
Арестувани
с ж
п р е з ъ януарий
1922 г. отъ сърби
и бандити и взети
имъ по 2500 дина
ри.

Село Павлешенци
1

Грабежи

1

Село Скачковци
Станко Митревъ, 35 г.

1
2

Село Пчиня
Бойко Вучковъ
Х адж и Милошъ К узевъ

Селото задълж ено
д а плаща по 5000
динари
седмично
за издръж ка на
бандитите
на
сръбска служба.
1

Убитъ презъ 1920
г.

1
1

Т ези селяни сж
арестувани вслед-
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5
6
7
8
9
10
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0

о

Иванъ Кузевъ
Траянъ К узевъ
Миланъ Младеновъ
Тринчо Ордевъ
Кръсто Петровъ
Спасъ Петровъ
Трайко Станковъ
Миланъ Стояновъ

о
ствие изтръгнати
т е съ изтезавания,
неверни
показа
ния о т ъ
кмета
М ладенъ и селя
нина Стоянъ отъ
Агино-село. Само
двама сж. успели
д а забегнатъ въ
България. Писаря
н а
заместникъпрефекта на К у
маново,
Трайчо
Масевъ, и жандарите, които го при
дружили в ъ с.
Пчиня, сж яли и
пили за петь дена
за сметка на аре
стуваните. Н а 25
февр. 1924 г. аре
стуваните се яви
ли предъ сж да въ
Куманово. Подска
зано имъ било позаможните д а приготвятъ сума отъ
по 10,000 динара
всеки, а по-беднит е 7000, освенъ хо
норара отъ 2000
динари за адвока
тите, ако искать
д а бждатъ освобо
дени, тъй като не
сж виновни.

—

—

10

Село Студена Бара
1
2

Динко Величковъ
Богилъ Пенинъ

—

—

_

1
1

2

—

—

Н а двамата с ж
взети по 2500 ди
нари отъ сръбски
т е бандити презъ
януарий 1922 г.

—

Село Тръстеникъ
1 Мирчо Арсовъ
2 Тране Арсовъ
3 Стоянъ Диновъ

—
_ _

—

—

Всичко въ Кумановска
околия .............................
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—

—

_

Тримата сж аре
стувани и бити до
смъртъ отъ сър
бите.

1
1
1
3

48

—

—

—

29

—

СКОПСКА ОКОЛИЯ

Пореденъ
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Градъ Скопйе
1 Бити затворници
2 Атанасъ Стояновъ

Въ Скопския з а 
творъ
сж
бити
всички затворни
ци, н^кои отъ тЬхъ
всёка вечерь. Ат.
Стояновъ е почи
налъ отъ побоя.

3

П резъ зимата на
1922 г.
много
граждани сж аре
стувани и малтре
тирани ; на Ни
чевъ и Ш индеръ
сж взели и по 5000
динари.

4
5

Малтретирани гражда
ни
Атанасъ Ничевъ
Спасе Ш индеръ

6

Перо Саневъ

7

Тома Тополовъ

1
1

—

1

—

—

1

1

—

4

—

—

х

—

—

Арестуванъ и окованъ въ в ер и ги ;
взети му 10 хил.
динари. 1922 г.
Той е единъ отъ
познатите българ
ски граждани на
Скопйе.
Осжденъ
на 5 год. затворъ;
обвиненъ, ч е е
билъ въ връзка съ
скопския войвода
Л азаръ
Велковъ,
понеже се намери
ло у него писмо
отъ сжщия войво
да. Но Тополовъ
не е членъ на
ВМРО и нам ере
ното у него писмо
значи само, че то
е било приложено
въ досието му отъ
сръбски агенти.
—

—

Село Айватовци
1

Арестувани и ограбени

Неколко душ и се
ляни сж арестува
ни презъ септемврий 1922 год. ;
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2
3
4
5
6

Богоя Гюровъ
Илия Гюровъ
К узо Наумовъ
К узе Николовъ
Томе Петровъ

е

е

о

е

о

__
__

__
__

1
1

__
__

__
__

__
__

—
__

—

1
1

1_—
■—
__

—
—
__

—
—
__

1

—

—

—

о
за освобождаване
то имъ взетъ откупъ.
Петимата селяни
с ж
арестувани
презъ зимата на
1922 г. ; за освобождаването имъ
взели по 2000 ди
нари откупъ.

Село Арачиново
1 Димитъръ Стояновъ

Ареетуванъ презъ
априлъ 1922 г. ;
за освобождаване
то му взети 5000
динари откупъ.
Петимата селяни
с ж
арестувани
презъ септемврий
1922 г. ; за осво
бождаването имъ
взетъ по 2000 ди
нари откупъ.

2

Арестувани и ограбени —

—

5

—

—

—

1

Село Бразда
Петко Марковъ, 30 г.

1

—

—

—

—

—

Убитъ презъ 1920
г.

2

Л азаръ Нешовъ

—

—

1

—

—

.—

Секретарь - б и р никъ въ с. Рахче
осжденъ на 3 год.
затворъ и отведенъ въ Пожаревацъ.

1

—

1

—

—

—

—

—

■—

Осжденъ на 20 г.
затворъ п р е з ъ
1919 г. ; лежалъ
въ затвора.
Осжденъ на 20 г.
затворъ п р е з ъ
1919 г. ; лежалъ
въ затвора.

—

—

—

Убитъ презъ 1920
гР а з£тР®ля"ъ о т ъ
сърбите безъ ни
каква присжда.

Село Булачани
1

Наче, 70 г.

—

—

1

2

Стоянъ, 50 г.

—

—

1

3

Трайко Тръпковъ Боримечката, 40 г.
Трайко ЦвЪтковъ, 60 г.

1

—

—

1

_

4
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—

—
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2

—

—

1

—

—

—

Бившъ кметъ на
с. Баняни, осжденъ на 3 год. з а 
творъ, ведно съ
зетъ си Л. Нешовъ
отъ
с. Бразда,
презъ 1920 г., и съ
него отведенъ въ
Пожаревацъ.

х

—

—

—

Много селяни сж.
арестувани презъ
зимата на 1922 г.;
за освобождаване
то имъ взети по
4000 динари откупъ.

Ташко Давковъ, 35 г.

■—

Арестувани и изтеза
вани
3 Манаси Кралевъ
4 Гицо Нацевъ
5 Михаилъ Ристовъ
6 Димчо Филиповъ

—

—
—
._

7

Изтезавани селяни

—

8

Цанка, 12 г.

—

Осжденъ на 20 г.
затворъ п р е з ъ
1920 г. ; лежалъ
въ затвора « Лепа
Глава ».
И зброените отъ №
2 до 6 селяни сж
арестувани и изте
завани презъ зимата на 1922 г. ;
за освобождаването имъ взети по
2 5 0 0 динари откупъ.
На
14 януарий
1923 г. почти всич
ки селяни сж под
ложени на разни
жестокости.
Момиченцето е би
ло изнасилено отъ
сръбскиятъ
капралъ Радойко, отъ
бандата,
която
преследва комити
т е въ областьта
Скопйе, като той и
съучастниците му

5

Арестувани селяни
^
^

2

о

о

о

©
Въ началото на
1920 г. сж аресту
вани десетина се
ляни.

Село Глухово
1

Нешо Янкулевъ

1

Село Градманци
Арестувани и ограбени

—

—

Село Дивле
1

2

__
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о

о

о

е

о

о
счупили
прозор
ците и вратите, за
д а влезнатъ въ
кжщата.

Село Джидимирци
1
2
3
4

6

Арестувани и ограбени
Салтиръ Блажевъ
Ристо Митевъ
Миланъ Саздевъ

1
1
1
—

2
3
4
5

Деветината селя
ни сж. арестувани
презъ зимата на
на 1922 г. Взети
имъ по 3000 дина
ри откупъ за осво
бождаването имъ.

9

Село Добри Долъ
Арестувани и ограбени

10

Т ези десеть души
селяни сж аресту
вани презъ зимата
на 1922 г. ; за ос
вобождаването имъ
взети по 1500 ди
нари откупъ.

Яшаръ Буша
Бекташъ
Елмазъ Небя
Велия Незиръ

1
1
1
1

Четиримата селя
ни (отъ № 2 до
5) сж арестувани
презъ зимата на
1922 г. ; за д а бж
датъ
освободени
взети имъ по 2000
динари откупъ.

14

—

—

—

1

—

Село Долно Коняре
Айденъ Азманъ

Ограбени му 300
турски лири отъ
сръбски
бандити
презъ зимата на
1922 г.

Село Драгуево
1
2

Томче Гетеовъ
Спасе Ш индевъ

1
1

2

654

Арестувани и и з
тезавани презъ зи 
мата на 1922 г. ;
взети имъ по 4000
динари откупъ, за
да бждатъ освобо
дени.
—

—

—

1

Село Драчево
Безследно изчезнали

о

О

О

О

О

о

—

10

—

—

—

—

—

10

—

—

—

—

о
ТЬзи десеть души
селяни сж отвле
чени отъ сръбски
войници ; сждбата
имъ останала не
известна.

Село Ибраимово

1 Мице Зелениковъ
2

3
4
5

—
__
__

Стоянъ Петрушевъ
Димче Ращаковъ
Павелъ ЦвЪтковъ
Стойче Цветковъ

—
—

Н а петимата селяни имъ взети по
2500 динари презъ
зимата на 1922 г.
отъ сръбски бандити и сръбски
жандари.

Село Кадийно Село

1 Никола Димитриевъ

—
__
__

2 Търпе Корабчия
3 Никола Трайчевъ
4 Пенчо Трайчевъ
5 Спасе Трайчевъ
6 Стойче Трайчевъ
7 Стоянъ Яневъ

Село Кожле
1 Свещеникъ Тодоръ
Андреевъ
2 Петъръ Китановски

—
—

—

—

1

—

—

—

__

__

j

__

__

__

Н а седмината селяни сж взети по
2500 динари презъ
зимата на 1922 г.
отъ сърбите и тЬхнитЬ бандити.

Н а 10 декемврий
1920 г. двамата сж
арестувани и бити
отъ
подпрефекта
на Скопйе, Барутникъ.

Село Койли

1 Зафиръ Яневъ
2 Богоя Зафирова

—____ —
__
_

—
—
. _ __

1
1

— Н а двамата селя__ ни взети отъ сър
бите презъ 1922 г.
по 2000 динари

Село Крушица

1 И зтезавани селяни
2 М агда Насева

х
—

—

—
__

—
__

П резъ
пролетьта
на 1922 г. много

655

о
3
4
5
6

Вида Миланова
Лефтера Панова
Софка Донева
Ленка Тенева

1
1
1
1

7
8

Санде Илиевъ, 12 г.
Стоянъ Илиевъ, 70 г.

—
—

о

—
—

о

Село Любянци
Илия Петровъ

2

Арестувани и ограбени

—

3 Секретаря на общината
4 Стойко Д. Пендовъ
5 Трайко Ивановъ

—
—
—

6

Траянъ Тошевъ

1

Село Пакотинци
Арестувани и ограбени

1
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Село Преодъ
Илия Бабавелинъ

—

е

о

о
селяни сж. били
арестувани, изте
завани ; за да бж
датъ
освободени
имъ взели по 3000
динари откупъ. И з
броените петь ж е
ни сж сжщо аре
стувани, полети съ
бензинъ и запале
ни, защото мжжет е имъ преди то
ва, за д а се спасятъ отъ терора,
избегали.
Двамата ( № 7 и
8) сж бити до
смърть на 14 яну
арий 1923 г.

1
1

2
1

о

—

—

—
Отвлеченъ
без следно нощно вре
ме отъ сръбски
войници п р е з ъ
1920 г.
Арестувани на 6
септемврий 1922 г .;
за да бждать ос
вободени в з е т и
имъ по 3000 дина
ри откупъ.
И зброените о т ъ
№ 3 до 5 сж бити
на 6 септемврий
1922 г.
Въ затвора въ Гиляни
изтезаванъ
жестоко и накрая
отровенъ.

11

—
—
—

1
1
1

1 —

—

1

1

14

—

—

—

—

—

16

—

—

—

—

—

16

—

—

—

—

—

1

—

—

—

Арестувани презъ
зимата 1922 г. и за
да бждатъ осво
бодени взели имъ
по 2000 динари.

Битъ до смърть
отъ бандата на
Мино Станковъ.

о

о

© о

Иванъ Карцалевъ

1

—

—

—

Злате Богдановъ
Боне Боневъ
Митре Велковъ
Геле Дервенски

1

—
__

—
__

—
__

1

—

—

—

Битъ до смърть
отъ
бандата на
Мино Станковъ.

1 Грабежи

—

—

х

—

2 Изтезавани селяни
3 Изтезавани деца

х
х

—
__

—
__

—
__

—
х

—
—
__

х
—
__

—
—
__

—
—
__
_

—
—
__
_

—
__
__
__

—
—
__

—
—
__

—
__
__

—
—
__

—
—

—
—
__

Селото задълж ено
д а плаща по 5000
динари
седмично
за издръж ка на
бандитите на сръб
ска служба,
Презъ
месецъ
мартъ 1922 г. се
ляните сж подложени на различни
наказания, между
които :
а) Повечето селяни сж бити ;
б) Децата сж били
поставени въ казанъ съ врела вода ;
в)
Момичетата
надъ
15 г. сж
обезчестени ;
г) Н а много селя
ни взети пари —
по 3000 динари ;
д) Ж ените на забегналите
преди
това отъ сръбския
тероръ селяни, посипани съ петролъ
и запалени ( о т ъ
№ 12 до 19) ;
е) Много селяни,
з а д а се спасятъ
отъ терора, за б егнали.

о

о

о

Село Ращакъ

1

Село Сопотъ
Стоянъ Николовъ

1

-

—

—

Арестуванъ ; з а
освобождаването
му взети 3000 ди
нари.
Арестувани презъ
1922 г. въ Скопйе
и освободени следъ
като имъ взели по
3000 динари, на 6
септемврий.

Село Сушица

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

Изнасилени момичета
Забягнали
Иле Георгиевъ
Коле Иневъ
Манаси Костовъ
Доне Смилевъ
Зафиръ Стояновъ
Иванъ Тасевъ
Виктория Андреева
Райна Андреева
В аса Митрева
Султана Москова
Кръстана Нацева
Райна Нацева
Мияна Панева
Йовка Цонева
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о
20

е

о

о

о

о

Иорданъ Арсовъ

о
П р е з ъ априлъ
1922 г. арестуванъ
и му взети 3000 ди
нари, за да бжде
освободенъ.

Село Црешово
1

Панчо Николовъ, 40 г.

2

Спасо Нешовъ, 50 г.

3

Траянъ Стоиловъ, 56 г.

4

Арестувани селяни

1

—

—

—

Осжденъ на 20 г.
затворъ п р е з ъ
1919 г. ; лежалъ
въ затвора « Лепа
Глава ».
Осжденъ на 20 г.
затворъ п р е з ъ
1919 г. ; лежалъ
въ затвора « Лепа
Глава ».
Разстрелянъ о т ъ
сърбите безъ присжда.

1

1

х

Десетина
селяни
сж арестувани въ
началото на 1920 г.

Разин
1
2

Починали въ затвора
Затворени и осждени

17
—

60

—

—

—

Отъ Скопско сж
били
арестувани,
жестоко изтезава
ни и осждени по
на 20 г. затворъ,
60 души ; отъ гЬхъ
повечето турци и
албанци ; 17 души
починали, а дру
гите останали въ
затвора
« Лепа

Глава».

17
—
60
—
—
—
Всичко въ Скопска
—__________________________ __
о к о л и я ............................ 36
11 159
1
15
—
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Градъ Тетово

Взети му отъ сър
бите 100 турски
лири, следъ това е
билъ арестуванъ ;
той е бившъ кметъ
на града.

Никола Буневъ

Всичко въ Тетовска
околия .......................
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Градъ Струмица
1

Пандо Гроздановъ

Търсенъ отъ сър
бите, но успелъ да
забегн е въ края на
мартъ 1921 г.
1

—

—

Село Банско
1

Осждени селяни

На 8 апр. 1924 г.
Скопския
сждъ
оеждилъ тримата
по закона за от
брана на държ а
вата на 3, на 2
и на 1 год. зат
воръ.

—

—

3

—

—
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о

—

—

1

—

е

о

о

Село Дражево
1 Никола Стийниклията

Арестуванъ и ж ес
токо
изтезаванъ
отъ сърбитЬ ; по
сле отведенъ въ с.
Смолари и тамъ
наново жестоко и з
тезаванъ; правилъ
опитъ за самоу
бийство като се
х в ъ р л и л ъ отъ
сградата, кждето,
билъ
затворенъ,
но останалъ само
тежко раненъ.

Село Колешино
Коце Коловъ

Убитъ отъ ренегата
на
сръбска
служба Тушо Златановъ отъ сжщото село.

Село Костурино
Петъръ Христовъ

—

—

1

—

—

1

—

—

—

—

—

—

1

—

—
—

—
—

1
1

—
—

—

Задържанъ на 15
февруарий 1921 г.
Жестоко
изтеза
ванъ, но успЪлъ
да и з б я г а , да
вземе жената и
децата си, да се
присъедини къмъ
други бЪгълци и
да достигне Бъл
гария.

Село Ново Село
1

Мите Алексовъ, 25 г.

2

Гьошо п. Димитровъ,
30 г.
Мито Кировъ, 26 г.
Димитъръ М азгалиевъ,
50 г.

3
4

660

Застрелянъ
отъ
сърбитЯ, както е
билъ въ двора на
кжщата си къмъ
6 часа вечерьта,
презъ м. априлъ
1921 г.
Тримата
селяни
(№ 2, 3 и 4) сж
задигнати
презъ
нощьта
на
31
мартъ
срещу 1
априлъ 1921 г. отъ

о

5
6

Стойко Атанасовъ
—
Какарезовъ, 26 г.
Коте Самарджиевъ, 40 г. —

О

—

О

О

1

—

1

—

5

—

0

—

о

—

домовете имъ и
по пжтя до Стру
мица жестоко бити.
Били
потърсени
за арестуване и
№ 5 и 6, но т е
успели да и зб е 
гать.

—

Село Раборци
1

Янаки Раборцалията

—

1

Задигнатъ
презъ
нощьта на 11 февруарий 1921 г.
отъ домътъ си отъ
сръбски жандари
и изчезналъ без
следно.

Село Сучево
1

Иванчо Консото

Починалъ въ струмишкия
затворъ
отъ жестокия бой.

Всичко въ Струмш пка----околия ............................
3
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Градъ Берово
Иванъ Белчовъ

2

Арестувани българи

х

—

И злезн алъ
вънъ
отъ Б е р о в о
и
следъ неколко дни
трупа му билъ намеренъ.
Презъ
началото
на 1921 г. затвора
билъ препълненъ
отъ
арестувани
селяни и граж да
ни обвинени като
« комунисти »

661

о

о

о

о

о

о

о

Село Владимирово
Мите попъ Ивановъ

Убитъ отъ сърби
т е презъ декем
врий 1920 г., следъ
което
отвлекли
стадото му.

Село Паничерево
1

Дъщерята на Петре
Козовски

1

—

—

На 19 декемврий
1920 г. домътъ на
Козовски е нападнатъ нощно време
отъ сръбските гра
ничари, дъщеря му
отвлечена, изнаси
лена и задържана
въ г р а н и ч н и я
постъ
Тупровецъ

Градъ Пехяево
1

Арестувани българи

—

—

х

—

—

—

П р е з ъ началото
на 1921 г. затвора
билъ препълненъ
съ селяни и гра
ждани,
обвинени
като
« комуни
сти ».

1

—

—

—

—

—

—

—

х

—

—

—

Убитъ презъ зима
та на 1924 г. въ
селото си.
Бити отъ бандита
Пандурски, за да
кажатъ кой се срещалъ съ комити
те.

—

—

х

—

—

—

Село Разловци
1

Лесо Тасевъ

2

Бити всички селяни

Село Русиново
1

662

Н. Чукарски съ фамилия си

Сърбите
му
устройвали засада
да го убиятъ, за 
щото заявилъ, че
въ Русиново всич
ки сж. българи ; за
д а се спаси, въ на
чалото на 1921 г.
забегналъ съ де
лата фамилия.

О
2

Иванъ Калпаковъ, 70 г.

6

—
Георги Буровъ, 50 г.
1
Богдана Григ. Бурова, 1
40 г.
Стоянъ Николовъ
—
Буровъ

7 Кольо Влаховъ
8 Лесо Питовъ
9 Манолъ Калпаковъ
10 Петъръ Калпаковъ
11 Спасъ Калпаковъ
12 Иванъ Спасовъ

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

о

о

е

о

1

3 Тодоръ Буровъ, 60 г.
4
5

е

—
—
—
—
—
—

Тиме Балтовъ
—
Л. Балшовъ
—
Мите Велчевъ
—
Лесо Габерски
—
Пано Габерски
—
Лесо Гуджовъ
—
Петъръ Гължбовъ
—
Ж ената на К. Гължбовъ —
Георги Джигаровъ
—
Мите Джигаровъ
—
Иванъ Доцинъ
—
Коле Доцинъ
—
Илия Зафуковъ
—
Тиме Кавгаджиевъ
—
Мите Кусевъ
—
Гале Мадески
—
Георги Мадески
—
Василъ НедЬлковъ
1
Арсо Транковъ
—
Мито Транковъ
—
Гигоръ Транчовъ
—
Стоянъ Цървенковъ
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

1
—
—

—
—
—

—

—

—

—

1

—
— —
——
—
——
—
——
—
——
—
——
—

—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

о
Н а 15 я н у а р и й
1924 г., следъ като
сж му взети отъ
бандита на държавна
служба
Пандурски 60 тур
ски лири и 15.000
динари,
е
билъ
хвърленъ въ пла
мъците на запале
ната му кжща.
Т. Буровъ ограбенъ съ 58 тур
ски лири и 9.000
динари и хвърленъ
въ пламъците на
кжщата му. Богда
на Бурова, майка
на 7 деца, б е з а 
стреляна. Освенъ
кжщите, запалени
сж били и хамба
рите съ фуража
на много селяни.
Всичко това е и з
вършено отъ П ан
дурски, начело на
35
бандити
въ
служба на сръб
ската държава.
Сръбска държавна
банда е изгорела
презъ м. мартъ
1924 г. кжщите и
хамбарите на т ези
селяни.
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Тасе Ш арковъ
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Село Смоймирово
1

Арестувани 12 души

Село Умлено
1

Масово изтезавани селяни

2

Мите, 60 г.

1
2

Село Чифликъ
Никола Ивановъ Пешкирски
Масово бити селяни

Всичко въ Малешевска --------------------------------------------о к о л и я .............................8
1
1
^8
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Презъ дек, 1922 г.
една сръбска и ренегатска банда на
чело съ Санде Кьосевъ
подложила
на изтезания и ог
рабила всички сел
яни.
Убитъ отъ сръбски
войници.

На 13 декемврий
1922 г. селото е
било обградено отъ
е д н а банда в ъ
служба на сръб
ската държава, на
чело съ Санде Кьосевъ ; воденичара
Пешкирски
билъ
съблеченъ голъ и
вързанъ. На дру
гия день влезнали
въ селото и всички
мжже на възрасть
отъ 12 до 70 го
дини били събрани
и жестоко бити ;
най-жестоко е битъ
воденичаря.
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Градъ Радовишъ
Ограбени граждани

2

Глобени граждани

3
4

Костаки Гацовъ
Константинъ Мазнейковъ
Евда Спасова

5

6

Съпругата на Димитъръ
Маренковски

7

Дъщерята на Аница
п. Илиева, 12 г.

8 Моне Атанасовъ, 50 г.
9 Траянъ Коцевъ, 50 г.
10

Петре Ечменовъ, 50 г.

—

—

—
—

Пано Бресточанецъ
Христо Вълковъ

—
—

1

1
1

—
—

1

—

1

—

-—-

11 Камче, 50 г.
12 К. Ципушевъ, 55 г.

13
14

1
1

1
1

К
я
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ко и*
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О

ев

а
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еф
ю
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СО

О
х

Известенъ
брой
граждани принуде
ни да платятъ съ
заплашвания надъ
100 хил. динари
на сръбските аген
ти.

х

ГолЪмо
число
граждани глобени
по 400, 600 или
1000 динари, за д е 
то «не спазвали »
законите.
Тримата граждани
(№ 3, 4 и 5) сж.
жестоко
б и т и
презъ
априлъ
1918 г. ; при това
Спасова е била
бременна.
Бита въ домътъ й
отъ
подпрефекта
на града,
Сава,
презъ май 1922 г.
Обезчестена о т ъ
споменатия
подпрефектъ на гра
да, Сава, презъ
май 1922 г.
Осждени (,№8 и 9)
на 20 г. затворъ ;
лежали въ затвора
« Лепа Глава ».
Осжденъ на 20 г.
затворъ ; лежалъ
въ затвора « Лепа
Глава», помилванъ
въ 1929 г.
Осждени на смърть
(№ 11 и 12), по
сле приеждата на
малена на 20 г. з а 
творъ ; лежали въ
затвора
«Лепа
Глава ».
Четиримата граж
дани (отъ № 13 до
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15 Христо Коцевъ
16 Стаменъ Темелковъ
17

Калиопа Ник. Панева
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о
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10

1
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19

—

—

—

19

—

о
16) сж. починали
отъ жестоко нане
сения имъ побой.
Арестувана и по
лудила
отъ за 
плашванията
на
сръбския полицай
Василъ Србинъ.

Село БрЬстъ
Арестувани селяни

На 3 мартъ 1923 г
следъ разстрелва
нето на 28 души
въ с. Гарванъ, Д.
Матковичъ
наредилъ арестуването
и разстрелването
на гЬзи 19 души
селяни. T i били
вързани, но въ по
следния
моментъ
били спасени бла
годарение енерги
чното заступниче
ство на единъ хър
ватски
полков
никъ, който е треб
вало да изпълни
заповедьта
н а
Матковичъ. Следъ
това селяните сж
освободени.
—

—

Село Гарванъ
1 Е дна жена
2 Петрушъ Атанасовъ,
21 г.
3 Доне Василевъ, 29 г.
4 Иванъ Василевъ, 35 г.
5 Моне Василевъ, 12 г.
6 Петрушъ А. Веляновъ,
35 г.
7 Вогатинъ Георгиевъ,
23 г.
8 Петре Георгиевъ, 40 г.
9 Георги Доневъ, 31 г.
10 Тасе Ефтимовъ, 52 г.
11 Константинъ Здравевъ,
18 г.
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Изброените 28 д у 
ши (отъ № 2 до
29) селяни сж за 
държани по запо
ведь на щипския
жупанъ
Добрица
Матковичъ, следъ
това навързани и
пакъ по негова за 
поведь разстреля
ни съ картечници.
Това е станало на
3 мартъ 1923 г.
следъ като сръб
ски войски начело
съ споменатия ж у
панъ сж навлезли
въ селото да търсятъ комити, как-
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1

—

—

о
12 Мите Здравевъ, 19 г.
13 Димитъръ Ивановъ,
41 г.
14 Петрушъ Ивановъ, 47 г.
15 Тане Ивановъ, 50 г.
16 Атанасъ Колевъ, 13 г.
17 Димитри Колевъ, 37 г.
18 Пане Коцевъ, 28 г.
19 Стое Коцевъ, 34 г.
20 Георги Милевъ 33 г.
21 Ефтимъ Петрушевъ,
20 г.
22 Христоманъ Поцевъ,
57 г.
23 Яне Поцевъ, 59 г.
24 Василъ Симеоновъ,
27 г.
25 Праванъ Тасевъ, 23 г.
26 Ефремъ Траяновъ, 30 г.
27 Стефко Трояновъ, 39 г.
28 Стоянъ Филиповъ, 25 г.
29 Константинъ ЦвЪтковъ,
31 г.
30 ЦвЬта Томева, 65 г.
31 ц ел ото село разрушено

о
вито не открили.
Следъ избиването
на споменатите 28
души селяни, Цв.
Томева починала
отъ ужаса.
Освенъ това клане, Матковичъ наредилъ на артилерията да стреля
върху селото, което по този начинъ
било
разрушено
изъ основи средъ
писъците на жените и децата.

Село Дедино
1 Ж ената на кмета

1

Село Конче
Иванъ Филиповъ

—

—

1

—

—

—

Ж естоко битъ и
и з т е з а в а н ъ
презъ 1923 г.

1

Село Ораовица
Вогилъ Миладиновъ

—

—

1

—

—

—

П резъ май 1921 г.
бандата на Кръс
тьо Търговишки е
стреляла върху не
го ; по една слу
чайность се спасилъ отъ смъртьта.

2
3

Стаменъ Коцевъ
Иванъ Филевъ

—
—

—
—

1
1

—
—

—
—

—
—
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4

М устафа Чанакли

е

о

—

1

о

о

о

о

Село Пагулево
1

Майка на кмета, 60 г.

Изнасилена
сърбигЬ.

о тъ

Село Подерешъ
1

Ефтимъ Васевъ

О с ж д е н ъ
на
смърть ; после на
казанието му на
малено на 20 г. за 
творъ. Лежалъ въ
затвора « Л е п а
Глава ».

Село Ракитецъ
1

Всички жители бити
Село Шипковица

1

Максешовъ, кметъ

Арестуванъ въ на
чалото на февруарий 1924 г. и убитъ
на пжтя между
Щ ипъ и Кочани
подъ претекстъ, че
се опиталъ да б е 
га.

Всичко въ Р адови ш к а___________________
о к о л и я ............................ 34
—
35
4

ЗА БЕЛ ЕЖ К А :
Въ с. Лубница станаха арести въ връзка съ писмо отъ войводата Христо
Симеоновъ, което е било заловено.
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ОбЪсенъ на гръц
ка т е р и т о р и я
презъ мартъ 1919
г. отъ гръцки вой
ници настанени въ
с. Мачуково.

ю
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о
1

Село Сехово
Дольо Лиловъ

1

—

—

—

1
Всичко въ Д ой ран ск а----околия ............................
1
ЗАБЕЛЕЖ КА :
Много селяни въ тази околия — българи и турци — пострадаха отъ
насилията на сръбскит-Ь стражари, на специални държавни отряди, които
имаха за задача да тероризиратъ народа.
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Градъ Кавадарци
1

Свещеникъ М. Иванъ
Ивановъ

2

Григоръ Цановъ, 35 г.

—

—

Н а 15 юний 1922 г.
сръбски жандари
сж отрезали коси
т е му и обръснали
брадата му, подъ
звуцитЬ на там
бура.
Осжденъ на 20 г.
затворъ ; лежалъ
въ затвора « Лепа
Глава ».

—

669
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о

Село Бегншце
Иванъ

1

Даскаловъ

—

—

—

Отвлеченъ б е з следно отъ банда
та на Бабунски ;
съобщено и отъ в.
« Радничке Нови
не » отъ декемврий
1919 г.

1

Село Грибавецъ
Председатель н а
общината в ъ с.
Д ряново;
отвле
ченъ безследно отъ
Бабунски ;
съоб
щено и въ в. «Рад
ничке Новине» отъ
декемврий 1919 г.

Иванъ Паразовъ

—

1

—

Село Мързенъ-Ораовецъ
1

У бити селяни

2
3
4

Петре Антовски
Спиро Геловъ
Нико Милошевъ

Избити сж отъ Ба
бунски близо до
Ясенова-ливада.

1
1
1

Тримата (N° 2, 3
4) сж отвлечени
безследно отъ бан
дата на Бабунски
презъ
декемврий
1919 г. ; съобщено
сжщия месецъ и
отъ в. « Радничке
Новине ».

6
Село Ресава
1

Петре Константиновъ

—

Отвлеченъ б е з следно отъ бан
дата на Бабунски ;
съобщено и отъ в.
« Радничке Нови
не» отъ декемврий
1 9 1 9 г. ; той е
бившъ български
учитель.

1

—

Село Чемерско
Свещеникъ Христо Мицевъ
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1

Отвлеченъ б е з следно отъ банда-

о

0

0

О

©
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о
та на Вабунски ;
сообщено и отъ в.
« Радничке Нови
не» отъ декемврий
1919 г.

Всичко въ Т иквеш ка------------------------------------о к о л и я ............................ 6
7
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Поред енъ
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Непрекъснато преследванъ отъ сърбитЬ и презъ 1921
г., началото, принуденъ д а изб-Ьга.

—
—

—
.—

—
—

—
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—
__

Двамата
селяни
сж застреляни отъ
сърбите в ъ гр.
Струмица н а
2
мартъ 1921 г.

—

1

—
—

—
__

—
__

Осждени п р е з ъ
1920 г. на. 20 г.
затворъ ; лежали
въ « Лепа Глава ».

Я»

j§

°

'S

Градъ Гевгели
1

Тимчо Станковъ, 60 г.

Осжденъ п р е з ъ
1920 г. на 20 г. з а 
творъ ; лежалъ въ
« Лепа Глава ».

Село Сехово
1

Мицо М. Капсаровъ,
преселенъ

Село Фурка
1
2

Иванъ Караивановъ
Христо Танчевъ

1
2

Разни
Петко, 40 г.
Стоянъ, 40 г.

1
1

2

—

—
2
—
~
И~
Всичко въ Г ев гел и й -____________________ __________
ска околия . . . .
2
4
—
—
—
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ЗАБЕЛ ЕЖ К А :
Стока, която беш е винаги по пасбищата въ балкана, требваше да се
прибира въ селото още съ слънце. Не се позволяваше излизане отъ селото
преди изгрЪвъ на слънце. Н анасяха се побоища на случайно закъснели хора,
П о-събудените хора биваха разкарвани за разпити, бити, глобявани и пр.
П равеха се опити на различни чобани и воденичари. Търсеше имъ се връзка
и хлебъ, уж ъ за четници. Мнозина б ех а пребити, за гдето дали хлебъ ; а
гдето не дали хлебъ, сжщо биеха.
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Градъ Битоля
1
2
3
4

Никола Алтипармаковъ
Георги Генчевъ
Н. Динчевъ
Църноморовъ

5

Карамфилъ

6

Синътъ на Ицко Камбура

1
1
1
1

—■
——
—

4

Арестувани презъ
нощьта 29-30 дек.
1923 г., обвинени
като членове на
ВМРО. Генчевъ е
старъ учитель по
класически езици
въ
българската
гимназия.
Убитъ
публично
отъ сърбите по за 
поведь да начал
ника на гарнизо
на.
Застрелянъ, защ о
то отказалъ д а
служи
сръбски
войникъ.
—

—

Село Брезникъ
1

Михайлъ Ангеловъ

Село Лесновецъ
1 Марко Божиновъ
2 Никола Божиновъ
3 Диле Георгиевъ
4 Мице Ивановъ
5 Кръсте Мичевъ
6 Стефанъ Наневъ
7 Кузманъ Петревъ

672

—

—

1

—

—

1

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

1
1
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1

Т ези деветь селя
ни сж били аресту
вани и затворени
подъ претекстъ, че
подържали връз
ки съ ВМРО.
1924 г.

8 Кръсте Стефановъ
9 Никола Христовъ

1
2

Село Стенйе
Павле Димовъ
Димо Павлевъ

о

о

о

—
—

—
—

1
1

о

о

о
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1
1

—
—

—
—

—
—

о

Село Стругово
1

Петь селяни бити

—

—

5

—

—

—

1

Село Церово
Никола Станковъ

—

—

1

—

—

■
—

1924 г.

Всичко въ Б и тол ск а______________________________
о к о л и я ............................ 2
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Село Боища

х

1 Ж ителите на селото
2 Стефанъ Гйоргевъ
3 Ристе Череновъ
4 Попъ Дончо Илиевъ

1
1
1

—

2

—

—

Село Велмевци
1

20 селяни

_

—

20

—

—

_

20

—

—

—

—

Арестувани и бити
поради много леко
подозрение.

Село Вирово

1

Василъ Н айдевъ

—

—

1
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О О О
Село ГолЬмо Илино
1 Ванчо Бутевъ
2 Стойко Найденовъ

1
2
3

о

_
—

1
1
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2

—
—
—

1
1
1
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3

_

_

20

—
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_

20

—
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Село Илино
Петъръ Каревъ
Ангелъ Марсиновски
Иванъ Марсиновски

о

_
—

Арестувани вслед
ствие клеветниче
ски доносъ отъ
бандата на Таносъ,
въ служба на Сър
бия.

Арестувани
безъ
никаква причина
м. октомврий и ноемврий 1923 г. и
закарани въ Р-Ьсенъ.

Село Мренога
Спасе Давидовъ

1

Село Радово
20 селяни

Всичко въ Д е м и р ъ -___
Хисарска околия . . 1

—

Арестувани и бити
поради леко подо
зрение.

РА ЗН И :
Убийството на свещеника Андонъ (Дончо) Илиевъ отъ с. Боища, Битолско
(Демиръ-Хисарско), което е отбелязано въ списъка за Демиръ-Хисарско,
сърбите извършиха като отмжщение задето б е наказанъ техния шпионинъ
Стефанъ Келешотъ. те арестуваха на 10 юлий 1923 г. мнозина селяни отъ
Стругово и Боища. Невинниятъ свещеникъ задърж аха въ общината, кждето
сж го подложили на мжчения. Следъ това го убиха. А изпратиха въ затвора
и 15 души селяни, безъ д а сж виновни съ нищо по убийството на Келешотъ,
когото сръбската власть погреба съ музики въ Битоля, докато свещеникътъ
биде погребанъ и безъ опело.
Свещеникътъ бе убитъ въ стаята на подсекретаря на общината, сърбоманинътъ Петъръ Марковичъ.
Двама-трима бандита, познати въ целата область поради техни те зв ер 
ства, сж се поставили на разположение на сръбските власти, които ги добре
възнаграждаватъ. Ето имената на т е зи бандити : Блаже, който действува въ
областьта Кичево, Михайлъ — въ Бродско и Богоя — въ Демиръ-Хисарско.
Възнаграж дението на т ези индивиди е заплатено отъ населението. Така,
Богоя има правото д а получава отъ всеки, който иска д а мине моста на р.
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Черна при с. Прибилци, по 1 динаръ. Сжщо такова право има Михайлъ за
моста надъ р. Велика при с. Бродъ.
Всички жители на градове и села сж задълж ени д а се подчинять (или
въ противень случай да понесатъ таксуванията, арестъ, малтретирания и пр.)
на следните заповеди на властите :
1) Д а се избегва да се говори на « бугараш ки», а на сръбски.
2) Д а се декларира навсекжде, че сж сърби.
3) Д а кръщаватъ децата си съ сръбски имена, поместени въ единъ списъкъ изработенъ отъ властите.
4) Д а се гласува за кандидатите на правителството.
5) Д а наричатъ Македония « Ю жна С ърбия».
6) Д а се твърди, че въ т ези земи не е ж ивела никаква друга раса освенъ
сръбската.
Нарушителите сж преследвани като привърженици на революционната
организация и строго наказани...
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П резъ 1924 г. сж
осждени 7 души
отъ Прилепско на
затворъ ; пратени
сж
въ
затвора
« Л епа Глава ».

О

----Всичко въ ПрилЪпска
ОКОЛИЯ •

XX.

•

•

•

•

•

РЪСЕНСКА ОКОЛИЯ

ф>
м

К
Градъ
1

Й
к

Й З
иЯ

£

и ®8 g
мВ

иМ

8и

ч

я

*2

ф

,®
«&

р

я
2

gK

&
g

Р
о и

5
*

О О

о

о

О о

о

—

1

—

— —

РЬсенъ

Иончо Келемановъ

—

Село Лахци
1
2

Измаилъ А хмедовъ
Синъ му, Хусейнъ, 12 г.

—
—

—
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1
1
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—
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Арестувани
безъ
причина. 1923 г.
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о
1
2
3

о

Село Отешово
Андреа Гелевъ
Коста Гелевъ
Ристе Стефановъ

о

о

о

о

о

1
1
1

3

—

Село Ш урленци
1
2
3
4

1
1
1
1

Наумъ Ефтимовъ
Наумъ Карапалевъ
Кръсто ЦвЪтковъ
Цвятко
—

1

4

—

—

Село Янковецъ
Георги Недчовъ

Ж естоко битъ, за
да каже кжде се
намира синъ му.
—

1

Всичко въ РЪсенска
ОКОЛИЯ
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Родена презъ 1898
год. въ Охридъ.
Студентка отъ со
фийския университетъ. Върнала се
дома презъ 1918
(или 1919) г. Аре
стувана
е
отъ
сърбитЬ,
защото
се признавала за
българка. Н а 17
май 1923 г. почи
нала въ затвора
отъ изтезания.

о

о

о

о

о

о

о

Село Брежани
Танасъ Георгиевъ

1
2
3
4

Село Вехчани
Стефанъ Калайджиевъ
Гьоре Велковъ
Братътъ на Калай
джиевъ
Синътъ на Калай
джиевъ

1
1
1

_

1
2

Село Койнско
Кузманъ
Леко

_

Осжденъ на 15 г.
затворъ, само з а 
това, че е бълга
ринъ ; понеже протестиралъ противъ
присждата,
билъ
наказанъ 19 год.
затворъ и 27.000
динари глоба. Съ
него е осжденъ и
Велковъ на сжщото н а к а з а н и е ;
братътъ и синътъ
на Калайджиевъ,
за да се спасятъ,
избегали въ А л
бания.

4

1
1

Викани на разпитъ въ Държавна
Сигурность ;
при завръщането
имъ къмъ кжщи,
примамени въ за 
сада и убити.

Село Мраморецъ

1
1

1 Стефанъ Димовъ
2 Михайлъ Гроздановъ

2
1

Село Плаке
Войде

1
—

1

—

—
—
—
—

—
—
—
—

_

1
1
1
1
1

—

5

—

Село Свинища
1
2
3
4
5

Тодоръ Георчовски
Трайче Здравевски
Георги Огненовски
Попъ Иванъ Охридски
Насте Рачовски

—
—
—
—
—

_

—

—
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Село Скребатно
Ламбе Георгиевъ
Ионче Джуклевъ
Насте Котевъ
—

3

Село Турне
1

Войде Стояновъ, 20 г.

1

Всичко въ Охридска
околия

ХХП.

Убитъ презъ пролЪтьта 1924 г. отъ
сърбите.

—
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Градъ Галичникъ
Евгени Гавриловъ
Никола Гардановски
Свещеникъ Исачевъ
Р усе Михайловъ
Янко Янакиевъ

6

Апостолъ Часевски

Всичко въ Дебърска
околия
. . . .

1

—

—
—
—
—

1
1
1
1

Петимата гражда
ни сж. отвлечени
отъ сърбите неиз
вестно где ; само
на Гавриловъ н е 
колко дни по-късно е намеренъ тру
па покрай града,
покритъ съ камъ
ни.
Арестуванъ
отъ
сърбите и му взе
ти насила 13 хил.
динари.

—
—
—
—
—

1

—

ЗА БЕЛ ЕЖ К А :
Почти всички села въ околията, м еж ду които Тресонче, Лазарополе, Росоки,
Селце и пр., сж подложени на тероръ отъ страна на сръбските власти и албан
ски разбойнически банди. Селяните сж подложени на непрекъснати обири отъ
страна на т е зи банди. Почти всичкиятъ имъ добитъкъ е задигнатъ и отвле-
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ченъ въ Албания отъ бандите. Сръбските власти не взимали сериозни мерки,
за да се справятъ съ разбойничеството.
Въ много села албанци взимали налогъ отъ селяните, за да « п а зя т ъ »
селото отъ разбойниците.
Сжщото се повтаря и въ останалите северозападни македонски околии —
Гостиварско, Кичевско, Тетовско, Стружко.
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Качаникъ
1 Ефтимъ Атанасовъ
2 Манасий Антовъ

Всичко разни

.............

1

—

1

—
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1

—

1
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Двамата сж разпъвани на кръстъ
отъ сръбски бан
дити презъ 1923 г.;
първиятъ е почи
налъ отъ и зтеза
нията, а на втория
сж. били набивани
спици подъ нок
тите.

Преди самото отпечатване на тая книга ни попаднаха на ржка и следните
сведения които сж частица отъ множеството други неотбелезани тукъ данни
за сръбския и гръцки тероръ :
СРЪБСКИ ТЕРОРЪ
1.
КОЧАНСКА ОКОЛИЯ - а) Село Бели : на 21 ноемврий 1923 г. една банда
водена отъ Суджукаро и Г. Циклевъ е запалила кжщите на : Траянъ Ивановъ,
Ефтимъ Митевъ, Л азаръ Божиновъ, Митко Войновъ. Като отишли всички
тези семейства да се оплачатъ на заместникъ-префекта и искать протекцията
му, последния отговорилъ : « Понеже вие се наричате българи, ще бж дете така
изтезавани, за да приемете вашата истинска националность ; тъй като не може
да бждете друго освенъ сърби » ; б) Село Градче : бита е Бояна Димитрова ;
в) Село К учичино: Стоянъ Атанасовъ, 40 годишенъ, убитъ къмъ края на
1923 г., ; г) Село Облешово : Иванъ Арсовъ и сина му Доне Арсовъ нечовешки
бити ; д) Село Райчани : жената на Стоилъ е била изнасилена и следъ това
сж й взети 33 турски лири на 8 декемврий 1923 година отъ банда 16 души
водена отъ Суджукаро ; е) Село Сухо-Бърдо : понеже не приготвили храна
задоволяваща група бандити влезли въ селото, бити сж жестоко старите жени :
Стамена Андова, Димка Кръстева и Дилбера Петкова ; ж) Село Чурилекъ :
Атанасъ Стаменовъ е мушканъ съ байонети ; Стоя Димитрова и Ст. Богатинова сж бити ; з) Село Ястремникъ : Маро Филиповъ и Коце Пешовъ сж бити
и мушкани съ байонети. Бити сж децата : Стоя и Тодора Евтимова, Мито
Георгиевъ, Салтира Димитрова, Л азаръ Стояновъ и Ефтимъ Николовъ.
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ВСИЧКО В Ъ КОЧАНСКА ОКОЛИЯ : Убитъ 1, Арестувани и бити 17,
изнасилени жени 1, опожарени кжщи 4.
2. КРАТОВСКА ОКОЛИЯ - Село Койково : Ж ената на Богатинъ Тодосовъ
е убита отъ банда отъ Мино Станковъ.
ВСИЧКО В Ъ КРАТОВСКА ОКОЛИЯ : Убита 1 жена.
3. СВЕТИ НИКОЛСКА ОКОЛИЯ - а) Село Барбарево : Наумъ Костадинове е
убитъ презъ септемврий 1923 год. ; б) Село Гайранци : Стоянъ Чекаровъ, 35 годишенъ, е билъ осжденъ на 10 години затворъ, а преди това сж му били нане
сени 40 тояги ; Ване Христовъ, 30 годишенъ е билъ арестуванъ следъ като
му е нанесенъ предварително жестокъ побой (50 тояги) ; Дане Гушмовъ,
55 годишенъ, е битъ и арестуванъ ; И орде Гайовъ, 70 годишенъ е битъ и
арестуванъ ; в) Село Горно Трогерци : Жестоко сж бити : В аса Трайчева, Сава
Трайчева, Иорданъ Трайчевъ, Перса Миланова (за да каже кжде е мжжа й),
Миланъ Коцевъ (за д а каже кжде се намира синъ м у), Царинъ Ивановъ
(получилъ е 50 тояги) ; г) Село Гуйновци : Бити сж : Петъръ Домазетовъ,
40 годишенъ, и Тоде Стояновъ Карамфиловъ, 50 годишенъ ; д) Село Долно
Гюгянци : Сане Арсовъ, 34 годишенъ, е починалъ вследствие нанесения му
побой ; е) Село Долно Трогерци : Наета Христова, 45 годишна, е бита и аре
стувана и Петъръ Христовъ, синъ на горната, е изтезаванъ съ спици подъ
ноктитЬ, за да каже кжде е баща му ; ж) Село Куково : Санде, е требвало
да бжде заведенъ въ болница следъ нанесения му побой ; з) Село Мечкуевци :
Гйошо Карчевъ, 35 годишенъ, е убитъ на 14 октомврий 1923 г. ; и) Село Ста
ну ловци : на Диме, 32 годишенъ, сж ненесени 75 удари съ тояга ; на Ване
Лазаровъ, 30 годишенъ, 50 удара ; на Доне Лисицата, 55 годишенъ, 40 тояги.
ВСИЧКО В Ъ СВЕТИ-НИКОЛСКА ОКОЛИЯ : Убити 3, Арестувани и
бити 18.
4. М АЛЕШ ЕВСКА ОКОЛИЯ - Въ село Русиново сж бити и арестувани къмъ
края на 1923 година следнигЬ селяни : Василъ Бошнаковъ, Василъ Алангозовъ,
М. Бедуровъ, Ив. Вакановъ, Григоръ Демировъ, В. Кйосевъ, Иг. Кйосевъ,
А. Кутцуловъ, Е. Мехински, Н. Тушевъ и Ив. Чоклевъ.
Били сж сжщо бити на 7 декемврий 1923 година следнигЬ селяни : А.
Чочковъ и жена му Елизавета Алексиева, Мария Букова, А. Вачковъ, Христо
Вачковъ, Сава Вукова, Давидко Г. Чукаровъ, С. Зелниковъ, Н. Калпакова,
ж ена на Ив. Калпаковъ, Иордана Калпакова, Тиме Ковачевъ, Е. Кокаланова,
М. Ликаровъ, А. Мадевъ, Г. Мадевъ, Ангелина Механджийска, Зойца Ме
ханджийска, В аса Механджийска, Антонъ Мирчевъ, Ив. Мирчевъ, Арсо
Мирчовъ, Никола Мирчевъ, Лесо Мирчевъ, Ефтимъ Моневъ, София Монева,
Ж. Парцевъ, Г. Стоименовъ, П. Тренчевъ, Е. Тушевъ, Мара Цикарова, К.
Цицайковъ, М. Цоревъ, Дине Уизовъ.
ВСИЧКО В Ъ М АЛЕШ ЕВСКА ОКОЛИЯ : Бити и арестувани 49.
ОБЩО В Ъ МАКЕДОНИЯ ПОДЪ СРЪБСКА ВЛАСТЬ
Убити
Безследно изчезнали
Арестувани, изтезавани
Изнасилени жени
Ограбени
Опожарени кжщи

47
2900
85
78
127
3579
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Село Тушимъ
Арестувани мжже
Арестувани жени
Велика Иванова

—
Всичко въ Воденска
околия
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П резъ
октомврий
1 9 2 0 г. гръцки
жандари сж аре
стували и изпра
тили въ Солунъ
въ затвора 9 мжже
и 8 жени ; В. Ива
нова била бремен
на и отъ тежкия
пжть, при раж да
нето въ затвора,
се разболяла теж 
ко.
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Градъ Гюмендже
1

Изтезавани българи

—

—

500

—

—

—

—------------------------~
Всичко въ Гюменджен- ___________________________
ска околия . . . .
—
— 500 —
—
—

Презъ
януарий
1920 г. въ затвора
въ Гумендже има
ло около 500 души
българи отъ околята ; всички сж
бити жестоко и и з
тезавани ; едни сж
мушкани съ но
жове, на други ржцетЬ имъ посипва
ни съ горещо ма
сло, трети и зтеза
вани съ горищи
яйца подъ мишницигЬ и пр.
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ЕН И ДЖ Е ВА РДА РСК А ОКОЛИЯ
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Доне Тортовъ

2

Заточвани българи

1

—

—

—

—

—

—

—

Пращанъ
неколо
пжти на заточение
отъ гръцките вла
сти ведно съ мно
го още други бъл
гари.

1

Всичко въ Енидже-Вардарска околия . . .
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ЛЕРИНСКА ОКОЛИЯ
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Село Екши-Су
Задържанъ въ за 
твора въ Солунъ,
кждето следъ нео
писуеми страдания
е заровенъ живъ.

Пеце Ш уматаковъ, 45 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Село Суровичево
Стефанъ Вачовъ
Стоянъ Вачовъ
Василъ Гешевъ
Кръсте Ивановъ
Ставро Кировъ
Григоръ Милачевъ
Гога Митридиневъ
Кръсте Митридиневъ
Никола Петромановъ
Мавро Типевъ

—___—
__
__
1
__

1
I
__

—
__
__

—
__
__

—
_
__

—
—
1
1
1

—
—
—
__
__

1
1
—
__
__

—
—
—
__
__

—
—
—
__
__

—
—
—
__
__

1
—

—
—

—
1

—
—

—
—

—
—

И зброените 12 души селяни сж жестоко бити отъ бандата на Бабунски
на 1 5 ноемврий
1918 г. ; повечето
отъ битите сж починали отъ побоя
и жестоките изтезания, а останалит е сж инвалиди.
Посочени сж и не-

о
11
12

Л азо Траяновъ
Траянъ Траяновъ
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1
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—
25

—
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—
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—
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Арестуванъ презъ
1918 г. ведно съ
други 25 д у ш и
българи, е убитъ
отъ гръцката стра
ж а близо до К у
кушъ.

Й

Село Морарци
1 Мицо Злотовъ, 50 г.
2 Арестувани българи

8й

и*
М ^

4«

2

«eff

S

1
—
25
—
—
—
Всичко въ Кукушка
______________________________
околия
........................... 1
—
25
—
—
—

XXIX.

СОЛУНСКА ОКОЛИЯ

1. Много отъ българите живеещ и въ Солунъ сж. били принудени да избегать,
за да се спасятъ отъ гоненията на гръцките власти. Положението на оста
налите въ града българи е плачевно, те били непрекъснато преследвани,
малтретирани най-жестоко. Ако бждатъ чути д а говорятъ български от
крито наказание е било ругатни и глоби, а може и убийства за такова
« престъпление ».
2. Никакви български училища не се позволяватъ. Хората сж били прину
дени д а пращатъ децата си въ френските училища и въ американската
протестантска църква, кждето все още могли да говорятъ майчиния си
езикъ.
3. Презъ 1919 г. когато гръцкия генералъ Параскевопулосъ зам естилъ генералъ Франше д ’Епре, като главнокомандуващъ на съглаш енските войски
въ Македония, арестувани сж били около триста българи отъ разни
м еста и затворени въ Солунъ. По-късно голем а часть отъ т е х ъ били
интернирани по островите, н ек о й освободени, били заставяни д а се явяватъ въ полицията всеки неколко дни. Н екой българи били пращани
по неколко пжти на заточение.
4. Затворите въ Солунъ (Беязъ-К уле, Сарая и Иеди-Куле) били пълни съ
българи. Отъ Солунъ арестуваните сж разпределяни и препращани едни
въ Каламати, други з а Волосъ, а трети за Критъ. Това е въ 1919 г.

683

XXX.

ДЕМ ИРЪ-ХИСАРСКА ОКОЛИЯ (ОВРСКО)
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Село Бурсулъ
1
2

1

Илия К удузовъ
Съпругата на К удузовъ —

—

—

—

Задигнати му отъ
гърцитЬ 500 тур
ски лири и всичко
то му имущество ;
отъ жена му сж
що задигнали 500
лири и я намуш
кали съ ножъ нЬколко пжти.

1

Село ГолЬма М ахала
1
2

Щ еряна Аврамова
Стоянъ Кировъ

3

Апостолъ Гоцевъ

1
2

Село Дервенъ
И зтезавани селяни
Христо Арабаджиевъ

1

Село Елешница
Костадинъ Михайловъ

1
1

—

—

1

—

2

—
Селянит-Ь сж изте
завани отъ една
гръцка банда, съ
ставена отъ 6 гър
ци отъ с. Рамна и
гръцки войници на
лагеръ въ с. Ветренъ ; Арабаджи
евъ е починалъ
отъ боя.

—

На 20 юлий 1920 г.
интерниранъ
в ъ
вжтрешностьта на
Гърция.

1
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Е дна гръцка бан
да, съставена отъ
гърци отъ с. Рамна и гръцки вой
ници отъ с. Ветренъ, е задигнала
на Щ . Аврамова
400 златни напо
леона, а на Кировъ
70 наполеона.
Битъ и му задиг
нати 45 турски ли
ри, две крави и
единъ конь.

1

2
3

4
5

Село Крушево
Черквата « Св. Богородица »
Д вете деца на Илия
Самарджиевъ
Детето на Кръстьо
Тошовъ

Ангелъ Урадановъ
Ана, жена на Урадановъ

6 Андонъ Кесювъ съ
семейството си
7 Аврамъ Салмановъ съ
семейството си
8 Димитъръ Салмановъ
съ семейството си
9 Кръсто Сеизовъ съ
семейството си
10 Христо х. Пасковъ съ
семейството си
11 Стою Халяновъ съ
семейството си

о

о

о

о

е

о

—

—

—

—

1

—

—

—

2

—

—

—

—

—

1

—

—

—

1
1

—

—

5

—

—

—

—

—

6

—

—

—

—

—

5

—

—

—

—

—

3

—

—

—

—

—

5

—

—

—

—

—

5

—

—

—

Черквата е ограбе
на о т ъ
гръцки
войници, затова, че
била българска.
Веднага следъ и д
ването на гърците
всички деца сж. з а 
дължени д а отиватъ на гръцко
уч и л и щ е; д е ц а ,
които
говорели
български, б и л и
мушкани съ игли
по езиците, и з а 
плашвани, че ба
щ ите имъ ще бж 
датъ избити, а т е
интернирани в ъ
Гърция. Така, в ъ
вжтрешностьта на
Гърция сж интер
нирани презъ 1920
г. двете деца на
Самарджиевъ
—
едното на 10, др у
гото на 8 години
и детето на То
шовъ, на 7 години.
На 15 ноемврий въ
6 ч. вечерьта, 1919
г., е нападнатъ отъ
гръцки бандити на
улицата предъ до
ма си и жестоко
битъ съ дървета.
Н а другата сутринь починалъ отъ
раните си. Подиръ
неколко дни почи
нала отъ и зтеза
ния и съпругата
му Ана.
И зброените 6 ф а
милии сж интерни
рани отъ гърците
въ островъ Тасосъ
(отъ № 6 до 11),
въ края на 1919 г.
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о
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Село Кърчово
Илия Велевъ, 42 г.

1
2
3
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Село Петрово
Спасъ Лесничковъ, 40 г.
П етра Лесничкова, 40 г.
Атанасъ Мечкаровъ,
25 г.

И зброените 28 ф а
милии (отъ № 12
до 39) сж включе
ни въ списъкъ направенъ з а селото,
който е изпратенъ
до щаба на диви
зията, кждето оп
ределяли кои фа
милии точно треб
ва да бждатъ ин
тернирани. Такива
списъци сж напра
вени и въ другите
общини по запо
ведь на гръцките
власти. Самото съ
ставяне на списъ
ците е вече единъ
тормозъ надъ бъл
гарското
населе
ние. Н екой отъ т е 
зи фамилии сж би
ли интернирани ; а
други сж потърсил и спасение в ъ
бегство къмъ Бъл
гария ; тази м ер
ка, между другите,
допринасяше
за
« доброволното »
изселване на бъл
гарските фамилии
отъ южна Маке
дония.
Посоченъ
е броя на членове
т е за всека опи
сана фамилия. Заповедьта за праве
не на подобни спи
съци е дадена вед
нага следъ свър
шване на войната.

5
3
7
4
4
4

Христо Банички
Тодоръ Бишковъ
Стою Бориловъ
Георги Бошкиловъ
Тодоръ Бузовъ
Кольо Б-Ьлдунковъ
Мария Герчова
Костадинъ Гивезинъ
Тома Голабовъ
Ангелъ Додйовъ
Тасю Карагутевъ
Илия Караилиевъ
Стоянъ Кесювъ
Петъръ Кескиновъ
Н еделчо Кляндовъ
Константинъ Кюровъ
Димитъръ Лачовъ
Василъ Менчинъ
Стефанъ Миховъ
Стоянъ Путевъ
Григоръ Пълевъ
Георги Тошовъ
Костадинъ Седмаковъ
Павло Тумбаловъ
Кръстю Урадановъ
Иванъ х. Митовъ
Кръсто Червиловъ
Ангелъ Янкуловъ

2
5
10
6
2
4
3
3
2
3
5
2
6
2
2
6
5
2
1
5
4
2

2

—

141

1

—

—

1

_

_

_

1
1

—
_

—
_

_

1

—

—

—

1

—

—

—

Убитъ презъ сеп
темврий 1922 г.

—

Убити презъ 1922
г.

—

Убитъ презъ 1923
г.

_

—

_

—
_

—

_
—

о

1
2

о

о

Село Порлида
Василъ Вангеловъ
Георги Каравангеловъ

Село Райковци
Буда Аргировъ

2

Аргиръ Китановъ

1

1

о

о

2

—

—

1

—

2

—

Н а 27 февруарий
1919 г. отведенъ
в ъ
граничния
постъ и ц^ла нощь
изтезаванъ о т ъ
гърците.
Арестуванъ н а 3
мартъ 1919 г. по
заповедь на единъ
гръцки капитанъ ;
п р и
излизането
отъ затвора той е
т р и
пжти промушенъ съ ножъ,
но съ нечовешки
усилия усп елъ да
и зб ега въ Бълга
рия.
—

—

Село Сенгелево
Панчо, български
учитель

Село Старчево
Георги Ваневъ

о
Двамата
селяни
сж бити и имъ сж
взети, на първия
40, на втория 30
турски лири.

1
1

—

1

о

Съблеченъ голъ и
прекаранъ т а к а
презъ селото, з а да
сплашатъ населе
нието, а следъ то
ва убитъ отъ гър
ците.
1

_

1

—

1

_

_

_

_

—

_

_

—

_

_

—

_

—

Убитъ отъ гърци
т е презъ февруа
рий 1919 г.

_

1

Село Трънка Чифликъ
Алексо Балджиевъ

1

—

—

—

—

—

Убитъ на 10 ф е
вруарий 1919 г. отъ
гръцки войници.

2
3

Атанасъ Димитровъ
Никола Ш умановъ

1
1

—
—

—
—

—
__

—
__

—
__

Двамата
селяни
(№ 2 и 3) сж и з
викани отъ домо
вете отъ гръцки
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о

4

о

Атанасъ Стояновъ

о

_

о

_

—

е

1

о

о
воиници подъ претекстъ, че ги търселъ офицера имъ,
и сж убити.
Гръцки
войници
сж му взели 20
златни наполеона,
като го заплашили
съ смърть.

1

Село ХаджиовъЧифликъ
1

На 27 февруарий
1919 г. отведена на
близкия
гръцкк
граниченъ постъ и
презъ нощьта и з
насилена отъ офи
цера и войниците.

Вангелия Николова

_

1
2
3
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_

_

1

Село Цървшца
Апостолъ Юруковъ
Майката на Юруковъ
Сестрата на Юруковъ,
20 г.

—
—
—

1
1
1

—
—
—

Всичко въ ДемиръХисарска околия .

12

151

1

Заплашванъ, че ще
бжде убитъ, ако
не даде 300 турски
лири. Поради то
ва принуденъ да
изб-Ьга въ Бълга
рия, но гръцките
власти интернира
ли 70-год. му май
ка и сестра му, и
задигнали 100 ко
зи и воловете му
и конете. Есеньта
1919 г.

ДРАМСКА ОКОЛИЯ
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Всички селяни сж
бити отъ гръцки
полицаи и войни
ци.
30 фамилии сж. би
ли прогонени с ъ
бой и ограбени.

х

Ограбени селяни

Село Горно Броди
Христо Бацаловъ

Й
*ф

О Й

О
Село Височенъ
1 Бити селяни

ев

1

—

—

—

—

—

Убитъ на 11 юлий
1924 г. близо до
селото ; задигнати
сж му и 70,000
драхми.

1

Село Долно Броди
Димитъръ Бакалина

—

1

—

—

—

—

Отвлеченъ
без
следно отъ гърци
те.

1

Село Карлуково
Ограбени и бити

—

—

х

—

—

—

2

Ограбени и прогонени

—

_

х

—

—

—

Селяните сж бити
и ограбени о т ъ
гръцки войници и
полицаи.
7 0 фамилии с ж
прогонени съ бой
и грабежи о т ъ
гръцките власти ;
по сжщия начинъ
както в ъ селата
Височенъ, Просеченъ и пр.

1

Село Кучкоръ
Ограбени и бити

—

—

х

—

—

—

Селяните сж огра
бени и бити о т ъ
гръцки войници и
полицаи.
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о

е

о

о

е

о

—

—

—

1

—

—

На 6 априлъ 1919
г. въ 10 ч. вечерьта е отвлечена отъ
домътъ й и изна
силена отъ 12 д у 
ши гръцки войни
ци.

Село Плевня
Ограбени и бити

—

—

х

—

—

—

2

Ограбени и прогонени

—

—

х

—

—

—

СелянитЬ сж бити
и ограбени о т ъ
гръцки войници и
полицаи.
30 фамилии с ж
прогонени съ бой
и грабежъ о т ъ
гръцката власть по
сжщия
начинъ,
както в ъ селата
Височенъ, Просе
ченъ и пр.

1

Село Просеченъ
Бити селяни

—

—

х

—

—

—

2

Ограбени и прогонени

—

—

—

-—

х

—

1

Село Старчшце
Димитъръ Бадевъ

1

Село Ливадище
Съпругата на Василъ
Гиргизовъ

2
3

Атанасъ Варадевъ, 65 г.
Георги Гавалюговъ,
40 г.
4 Спасъ Месовъ, 48 г.
5 Иванъ Паскалевъ, 55 г.
6 Никола Ш оповъ

Село Търлисъ
1 Илия Андровъ
2 Нашко Гемиевъ
3 Георги Доневъ
4 Стефанъ Д уховъ
5 Други пострадали

690

—

1

—
—

—
—

1
1

—
—
—

—
—
—

1
1
1

1

5

1
—
1
1
х—

—
—
—
—
—

—
1
—
—

Всички селяни сж
бити отъ гръцки
войници и поли
цаи.
93 фамилии сж би
ти, ограбени и та
ка принудени д а
напуснатъ селото
и избегать.
Отвлеченъ въ не
известность о т ъ
гърците.
Петимата
селяни
(отъ № 2 до 6)
сж арестувани на
28 юлий 1924 г. и
подкарани къмъ с.
Горно Броди.

—

—

О

—

—
Н а 27 юлий 1924 г.
гръцки
жандари
сж подкарали 2 7
душ и българи отъ
селата
Търлисъ,
Кара Кьой и Ловча,
задържани
предния
день,
къмъ с. Горно Бро
ди. По пжтя при

о
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

о

о

о

е

о

Село Кара Кьой
Петъръ Бусаковъ
Иванъ Бусаковъ
Никола Бакъровъ
Иванъ Гавалюговъ,
60 г.
Георги Гуляшевъ
Ангелъ Кочееновъ
Константинъ Линдевъ
Петъръ Линдевъ
Иванъ Мардовъ
Илия Сигановъ
Петъръ х. НедЪлчевъ
Костадинъ х. Янакиевъ
Янаки х. Янакиевъ
Село Ловча

19

Василъ Джингаровъ

1

И

_

7

—

—

—

О
мЪстностьта « Рав
нищата », по запо
ведь на охраната
арестуваните
и
вързани единъ за
другъ
селяни е
требвало да седнатъ на страна
отъ пжтеката. Въ
този моментъ ох
раната
открила
огънь, при което
13 душ и сж. били
убити на место,
трима
ранени
(единъ предалъ се
на гръцката власть
и двама избегали
в ъ България) ;
двама предали се
на властьта и 8
душ и избегали въ
България ; сжщо
така единъ емигриралъ
съ
помощьта на анкет
ната комисия. Освенъ т ези 27 д у 
ши, задържани би
ли и други 80 души,
но следъ това би
ли освободени ; по
сжщото време при
стигнали около 150
души черкези, кои
то се готвели да
извършатъ клане
надъ
българите
отъ трите с е л а ;
но това се и зб ег
нало, понеже избегали те успели да
се оплачатъ на вла
стите въ Бълга
рия, които пъкъ съ
протестите си пре
дизвикали анкета;
анкетата е конста
тирала
случката.
(Заключението на
анкетната
коми
сия дадено въ при
ложение). Отъ по
страдалите 27 д у 
ши, 13 сж отъ Търлисъ, 13 отъ Кара-Кьой и 1 отъ
Ловча.
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о
1
2
3

1
2
3
4

Село Черешово
Ж ената на Павле
Мицовъ
Ж ената на Панчо
Панчалиевъ
Майката на П. Пан
чалиевъ

Разни
Ж ената на Василъ
Тоцевъ
Ж ената на Петъръ
Тодоровъ
Костадинка Георгиева
Велика Илиева

е

о

о

е

о
—
__

о
Трите жени сж и з
насилени на полето отъ гръцки
войници.

—

ЧетиритЬ жени сж
изнасилени на 25
__
мартъ 1919 г. отъ
гръцки жандари ;
последните д в е
— ___сж млади момиче__ та.

Всичко въ Драмска
-------------------------------------------о к о л и я ............................ 12
2
12
8
—
—
Къмъ данните, посочени по-горе, прибавяме и следните неколко имена :
1. ДЕМ ИРЪ-ХИСАРСКА ОКОЛИЯ (Серско) — Село Крушево : Група
войници нахлули въ к ж щ я т я . на Тасо Халяновъ и го арестували. Билъ е
жестоко изтезаванъ като главата му е била стегана, поливанъ е съ гореща
вода, обесванъ за краката. Сжщата участь е ималъ братъ му Стою Халяновъ.
Двамата починали вследствие изтезанията. Сжщевременно сж били аресту
вани и следъ това изпратени на заточение и следните селяни : Ангелъ
Лйондовъ, Ваньо Баталовъ и Илия Пальовъ.
ВСИЧКО В Ъ ДЕМ ИРЪ-ХИСАРСКА ОКОЛИЯ : Убити 2, арестувани 3.
2. ДРАМ СКА ОКОЛИЯ — а) Село .......................: Атанасъ Ситчановъ
и Иванъ Захариновъ сж закарани вънъ отъ селото, бити и изтезавани ; Ди
митъръ Тодевъ, Атанасъ Тудуловъ и Ангелъ Хитмановъ сж задигнати и
завлечени къмъ Черешево ; Гина Хитманова, Ленка Гечанова сж били изна
силени :
б) Село Ливадшце : Задигнати сж били Георги Петковъ, Коста
Пилафовъ и кмета Керасовъ ; Атанасъ Димовъ е задигнатъ и не се е завърналъ вече.
Групата, която е извършила горните насилия е водена отъ капитана
Херетисъ.
ВСИЧКО В Ъ ДРАМСКА ОКОЛИЯ : Безследно изчезналъ 1, бити и
арестувани 8, изнасилени жени 2.
ОБЩО В Ъ М АКЕДОНИЯ ПОДЪ
ГРЪ Ц К А ВЛАСТЬ :
.................................................33
Убити
.
Безследно изчезнали
.
.
.
.
3
Арестувани, изтезавани
.
.
.
724
Изнасилени ж е н и .......................................11
Ограбени ............................................................
5

776
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А ОБЩО В Ъ МАКЕДОНИЯ ПОДЪ
СРЪБСКА И ГРЪ Ц КА ВЛАСТЬ :
Убити
Безследно изчезнали
Арестувани, изтезавани
Изнасилени жени
Ограбени .
Опожарени кжщи

375
50
3624
96
83
127
4355

ЗАБЕЛЕЖ КА :
Къмъ тая обща цифра за пострадалите, които поименно сме посочили,
не сж прибавени и он ези злочинства, отбелезани въ разяснителната графа на
списъка. Така общия брой на извършените престжпления ставатъ 4807.
Нека и тукъ пояснимъ, че сведения за убийства и насилия надъ българи,
които се намиратъ и въ дадените отъ насъ извадки изъ Карнегиевата анкета,
съставляватъ нещ о отделно. Впрочемъ, отбелезали сме, че т ези извадки
сж само часть отъ материала, който се съдърж а въ рапорта на Карнегиевата
анкетна комисия.

РАЗНИ В Ъ Ю Ж НА МАКЕДОНИЯ
1. Въ Критъ презъ 1919 г., въ Канея, имало около 600 души българи отъ
разни части на южна Македония, между които сж били и следните лица .
а) Д е д о Никола, кръчмарь отъ Солунъ.
б) Гоно и Христо Узуновъ отъ с. Шлъопинци, Гевгелийско.
в) Борисъ Ивановъ отъ Битоля.
г) Расимъ Бахри, албанецъ отъ Дебърско.
д) Христо Кукувейковъ и Петъръ Милковъ отъ Енидже Вардарско.
Тамъ имало хора отъ с. Старчище, отъ с. Зърнево, Неврокопско (отъ тов?
село между останалите е билъ и Димитъръ Митковъ) ;
Имало сжщо хора отъ Струмишко, отъ които и доста турци ; и отъ разн г
други околии.
На задърж аните не билъ правенъ обикновено никакъвъ разпитъ. Чисто
и просто бивали арестувани и заточвани като българи.
2. Почти въ всички по-големи села на южна Македония сж изпращани
гръцки свещеници, за да върви по-лесно погърчването на населението,
особено на децата.
Но елинизирането не върви гладко, понеже, както самите гърци се
оплакватъ, българите проявявали своето « дебелоглавие».
3. На българите сж правени всекакви спънки отъ икономическо естество,
за да могатъ да ги съсипатъ и материално.
4. Следъ безбройните жестокости и гонидби на българите въ Егейска Маке
дония презъ 1913 г., за които дадохме свидетелствата на Карнегиевата
анкета, гръцките власти продължиха безъ отдихъ противобългарските си
деяния. Много жители отъ села и градове се принудиха да и збегать въ
България, а други заминаваха за Канада, Австралия и Североамерикан
ските Съединени Щ ати. Само така можеха да се спасятъ отъ насочените
срещу българщината гръцки държавни мерки и насилия на неотговорни
фактори, зад ъ които пакъ стоеше гръцката власть. Н ай-големата часть отъ
нашата емиграция въ Австралия и Северна Америка произхож да отъ
Егейска Македония ; сжщо и голем ъ д ел ъ отъ емиграцията въ България.
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КОНВЕНЦИЯТА ЗА РАЗМ ЪН А Н А НАСЕЛЕНИЯТА

Съ всички средства Атина бързаше да обезбългари заетите отъ
нея македонски области. Както и открито се пишеше въ гръцката
преса, удобното време следъ насилственит-k парижки договори т р е 
бваше да се използува за тая цель, тъй като такива моменти ” история
та редко предлага ”. Гръцките правителства използуваха нечовеш
ката и противоречаща на всички приети до тогава норми въ междуна
родното право ,, Конвенция за преселване ”, явила се като плодъ на
военното поражение на България.
Дванадесетиятъ обикновенъ Съборъ на македонската емиграция
въ София бе натоварилъ специална комисия за основно проучване на
тая конвенция. За духа и тенденцията й вънросната комисия каза
следното въ рапорта си до Изпълнителния Комитетъ на емиграцията,
публикуванъ въ бр. 47 отъ 26 май 1920 г. на вестникъ „ Македония ”,
органъ на сжщия комитетъ :
„ Преди всичко ще отбележимъ, че още при първите разисква
ния върху въпросите, съдържащ и се въ първата група и по-специал-.
но върху въпроса за преследваната отъ конвенцията цель — обезбългаряването на южна Македония •— комисията изказва мнението, че Изпълнителниятъ Комитетъ требва отново да излезе съ обстоенъ и мотивиранъ протестъ срещу посегателството, което се прави върху
жизнените интереси на българското население въ Македония. Аргу
ментация и мотивировка за тоя протестъ ще се намери въ долуизложеното. На всеки случай, комисията смета за нуждно, да подчертае
още отъ сега, че главниятъ аргументъ требва да се съдърж'а въ по
ложението, че македонското българско население не може да бжде
обектъ на една конвенция, в<ъ която то не е страна и че то, бидейки
неконсултирано, неговата воля незачетена, има правото не само да
протестира най-енергично, но и да счита конвенцията за несжществуваща по отношение на него.
Единъ повърхностенъ погледъ, хвърленъ върху съдържанието
на конвенцията издава нейната тенденция и на първо место хвърля
светлина върху следните две политически цели, преследвани отъ ней
ните автори и вдъхновители : 1) съ предметната конвенция гръцкото
правителство се стреми къмъ едно изкуствено изменение въ кжсо
време на етнографския характеръ на южна Македония чрезъ изсел
ване на българския елементъ и заместването му съ гръцки. 2) Като
преко последствие и пръвъ резултатъ отъ обезбългаряването на тая
часть отъ Македония, цели се осуетяването фактически на прилагане
то на известната клауза за покровителството на малцинствата. З а
щото, очевидно е, че не може и дума да става за права на българско
население, на български общини тамъ, кждето т е фактически не сжществуватъ. Следователно, веднажъ изселването на българския еле
ментъ постигнато, самата клауза става илюзорна, а прилагането й •—
невъзможно и безпредметно по липса на обектъ.
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Разгледана отъ чисто юридическа страна, конвенцията съдърж а
постановления пр'Ьмо противни на сжществуващите международно
правни норми. Въ това отношение и на първо место заслужава да се
отбележи, че авторите на конвенцията, възприемайки началото на
„ доброволность ” при изселването, сж искали да й придадатъ изве
стенъ легаленъ обликъ, тъй като терминътъ „ доброволно изселване ”
въ последенъ анализъ не представява друго, освенъ една прикрита оп
ция. Като се знаятъ, обаче, всички неморални и насилнически мерки,
които гръцкото правителство ще тури въ действие, за да предизвика
това изселване, може да се сжди за стойностьта на термини като гор
ния. Па вънъ отъ това, известно, е, че правото на опция, осветено отъ
всички международни договори въ ново време, се отнася само до
лица обитаващи една територия, която по-рано е била подъ суверени
тета на една държ ава и по-късно е минала подъ властьта на друга
държ ава по силата на известенъ международенъ актъ. Въ такъвъ
случай самиятъ договоръ, чрезъ който се отстжпва територия, с ъ д ъ р 
жа и клаузата за право на опция. Въ дадения случай, известно е, че
южна Македония и преди световната война бе подъ властьта на Гър
ция, а международното право не познава случай за право на опция
спрямо лица, обитаващи една територия, която не е минала отъ една
държава въ друга.
Впрочемъ, едно по-близко и по-обстойно разглеждане на отде
лните постановления на конвенцията не може да не изтъкне наяве
всички груби отклонения отъ възприетите отъ цЪлъ сейтъ начала на
международното право, отклонения, които не само издаватъ тенден
цията на конвенцията, но1 й придаватъ и характеръ на единъ насилни
чески и, следователно, антиюридически актъ. Чл. 1 отъ конвенцията
говори за „ изселване на етнически малцинства по вера или езикъ ”.
Международното право признава като юридически норми за лица оби
таващи една известна територия само националностьта и поданство
то. Горниятъ новъ терминъ, който не може да се вмести въ рамките
на никоя юридическа категория, подчертава духа на конвенцията.
Очевидно е, че тукъ се визира пропжждането на нежелателното за
гръцката държ ава българско 1 население. Алинея 1 на чл. 2 обрисува
още по-ясно тая скрита цель, като задълж ава Гърция да обезсили
своите закони и наредби, ограничаващи изселването. Антибългарския
характеръ на конвенцията изпъква още по-добре отъ чл. 3, съ кой
то Гърция се отказва отъ едно суверенно свое право, да сжди и
наказва престжпници за престжнни деяния, извършени на нейна тери
тория и отъ нейни поданици, стига последните да сж българи и да
изяватъ желание да се изселятъ отъ Македония. Гърците турятъ повисоко цельта : обезбългаряването на Македония, отколкото прилага
нето на своите закони.
Чл. 5 съдърж а едно постановление съвършенно ново, непознато
до сега въ международното право. Знайно е, че поданството въ една
държ ава за преселници отъ друга се добива следъ едно по-дълго или
по-кжсо настаняване или пребиваване на територията въ тая д ъ р ж а
ва. Срокътъ за пребиваване варира споредъ законоположенията на
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отделните държави, уреждащи тая материя, обаче, подобенъ срокъ
сжществува навсЪкжде. Чл. 5 прави едно ново въведение, като задъл
жава договарящите страни да признаятъ поданството на изселниците
въ страната, въ която отиватъ, още съ стъпването имъ въ територия
та на тая държава.
Най-после конвенцията съ чл. 10 лишава изселниците отъ едно
техно неоспоримо и естествено право да разполагатъ съ своя имотъ.
Тя ги заставя да отстжпватъ своите недвижими имоти изключително
на правителството на страната, която напущатъ.
Комисията не може да не отбележи, че покрай тия нарушения
на международното право, конвенцията, съ своите постановления и
съ резултатите, които ще поведать т е следъ себе си, е въ разрезъ
и съ елементарните правила на хуманностьта и на справедливостьта :
тя грубо и насилнически скъсва всички връзки на населението съ стра
ната, съ която то е свързано морално и материално съ векове ; тя го
откъсва отъ земята, която го е отхранила и която то е оросявало съ
своя потъ презъ десетки поколения; тя го отделя отъ най-скжпите
за него светини — бащиното огнище и праха на неговите деди; тя
го обрича на скитане, лишения и мизерия ; тя цели да изкорени на първо
место по-състоятелната и по-събудена часть отъ българското населе
ние, която олицетворява съвестьта и народното съзнание на масата.
Най-после, противно на всека справедливость, тя заставя население
то (въ единъ съвършено кратъкъ срокъ о тъ две само години да уп
ражни правото си за изселване, подъ страхъ да изгуби и ония малки
преимущества и гаранции, които конвенцията благоволява да му да
де. Известно е, че първите неколко години следъ всека война
представляватъ единъ периодъ на неустановеность, на нестабилность:
населението е още подъ гнета на преживените ужаси отъ войната.
О тъ друга страна економическото положение, създадено отъ война
та, е въ пълна пертурбация: търговията е въ застой; недвижимите
имоти сж обезценени, техната рентабилность е сведена до минимумъ.
Прочее, въ случая двегодишния срокъ, предвиденъ отъ чл. 4 на кон
венцията, цели използуването отъ страна на гръцкото правителство
на психологическия моментъ на уплаха всредъ населението, както и
неулегналостьта на економическото положение. Значи, отъ една
страна мораленъ натискъ, за да се поощри изселването, а отъ друга
— увреждане економическите интереси на изселниците чрезъ придо
биване отъ държ авата едва ли не за безценъкъ на имота на изселва
щ ите се. ”
*
**
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НЪКОИ ПРИМ ЪРИ ЗА МЕТОДИТЪ, Ч Р Е ЗЪ КОИТО ГРЪ Ц КИ ТЪ
ВЛАСТИ ЗАСТАВЯХА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
«ДО БРОВОЛНО« Д А НАПУСКА ВЪКОВНИТЪ СИ ОГНИЩ А

1. Българи, намиращи се като бежанци въ България, сж бивали
поставени отъ гръцките власти въ затворъ, а понякога и изгонвани,
когато сж отивали да ликвидирватъ имотитё си, съгласно конвенция
та подписана между Гърция и България. За примЪръ, Тръпко Карапалиевъ отъ село Сребрено, Леринско, и Василъ Ланитковъ отъ село
Любетино на сжщата околия, стояха дълго време въ гръцкия затворъ
и сетне бидоха изгонени; а беха отишли да лиювидиратъ съ имотите
си.
2 . Имаше случаи на заплашване съ смърть, за да бж датъ заста

вени хората да напуснатъ селата си и се прееелятъ въ България. При
такова положение заплашените нямаха и време да ликвидиратъ имо
тите си, даже ако биха желали да сторятъ това. За примеръ, въ село
Лесково (Сжботско) гръцки андарти и стражари упражниха редица
такива заплашвания надъ местни българи.
3. На 21 априлъ 1924 година въ Порой беха събрани отъ гръц
кия комендантъ селяните, които беха отишли на пазаръ въ надвечерието на Великдень. Безъ никакви основания офицерътъ отправя обви
нения и закани срещу селяните, че сж укривали комити, и че ще си
изпатятъ ако не изоставятъ кж щ ите си и емигриратъ. На селяните
въ село Долни-Тодоракъ сжщ иятъ гръцки офицеръ е далъ 10-дневенъ
срокъ, за да се изселятъ въ България.
4. Като принудителна мерка за изселване на българите е практи
кувано настанявяването въ селата имъ и въ собствените имъ кжщи на
гръцки семейства, дошли отъ Мала-Азия. Примери : Въ чисто българ
ското село Морарци, Кукушко, състояще се отъ 250 кжщи, настанени
бидоха 120 гръцки семейства.
Въ с. Планица, състояще отъ 80 кжщи българи и турци, бидоха
установени сто и десеть гръцки преселници.
Въ с. Раяново, което има 250 български и турски кжщи, настани
ли сж 150 гръцки бежанци.
Въ. с. Лельово, съ 150 турски и български кжщи, сж установени
100 гръцки преселници.
Въ с. Крушево, съ 150 турски и български кжщи, установени сж
120 гръцки семейства.
Въ с. Мутулово, съ българско население, запалено по време на
войната, властьта настанява 100 гръцки бежанци въ останалите още
здрави 25 кжщи.
Въ с. Горни-Тодоракъ, чисто българско, въ 80-те кжщи сж на
станени 30 гръцки семейства.
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Въ с. Долни-Тодоракъ, пакъ Кукушко, настанени сж 100 гръцки
семейства въ 210-те български кжщи; малко по-късно се установяватъ още 60 гръцки семейства.
5. За да упражняватъ натискъ властите искаха на много места
българското население да плати въ авансъ данъците, които даже
още не сж били фиксирани. Примери : а) презъ 1922 г. на Дёлчо
Христовъ Кокошевъ увеличиха данъка на 150 драхми, вместо 60-те
драхми, които е плащалъ дотогава. А презъ 1923 г. му поискаха
данък-авансъ, преди да е изтекла годината, отъ 1615 драхми. Коко
шевъ е отъ с. Лесково, Сжботско.
6 . На много м еста българите биваха малтретирани, за да бждатъ
застрашени и по-скоро да бегатъ къмъ България. На други места,
като напримеръ въ околията Гюмендже, вързани селяни биваха раз
карвани изъ разни села, пакъ за да се всева страхъ и да се предизвиква
изселване. Шестима души измежду най-заможните жители на с. Мачуково, Енидже-Вардарско, беха разкарвани по сжщия начинъ като мечки.
7. Въ собствените кжщи на български селяни бидоха поставени
бежанци, които се отдаваха на всевъзможни беззакония и произволи.
Ето още некой примери :
Въ с. К ар луково, въ сто български и турски кжщи бидоха по
ставени сто гръцки семейства.
Въ с. Горенци, което имаше 150 български кжщи, бидоха натра
пени 70 гръцки семейства.
Въ с. Волакъ, при 120 български кжщи сж настанени 70 гръцки
семейства.
Въ с. Гюреджикъ, отъ 80 български кжщи, поставени сж 30 гръ
цки семейства.
Въ с. Плевна, Драмско, при 500 български кжщи, поставени сж
200 гръцки семейства.
Въ с. Просоченъ, Драмско, при 1000 български и турски кжщи,
настанени сж 700 гръцки семейства.
Въ с. Бойница, Енидже-Вардарско, състоящо отъ 400 кжщи, ус
тановени сж 400 гръцки семейства.
Въ с. Тушилово, което има 31 кжщи, установени сж 50 гръцки
семейства.
Насилията отъ този и отъ други сортове сж многобройни. Даже
при произвеждане на избори за Парламента българите не биваха ос
тавяни на мира, а беха обектъ на заплахи и угнетение. Пакъ само за
примеръ посочваме, че атинскиятъ вестникъ „ Полития ” отъ 10 ап
рилъ 1924 г. писа :
„ Съобщава се отъ Гюреджикъ, Драмско, че стариятъ областенъ
префектъ, който е избранъ за депутатъ, по време на избирателните
обиколки е заплашвалъ населението ■
— въ съгласие съ военните вла
сти — , че ако бжде намеренъ даже само единъ гласъ неблагоприятенъ за републиканския режимъ, всичките жители рискуватъ да бж 
датъ изпъдени отъ огнищата имъ и изпратени въ България ”. Теле
грамата въ вестника е подписана отъ името на конституционния
блокъ.
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ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ П Р Е ЗЪ ВРЕМ Е Н А ВОИНИТЪ

Презъ войната противъ Турция Александровъ — както вече се
спомена, е съ четата си въ услуга на българските войски въ Солун
ско и Кукушко. Всички сили на ВМРО услужваха на балканските съ
юзници въ тая война.
ВМРО, както и целото българско общество, бе поставена предъ
свършения фактъ на спора между съюзниците около Македония. Тя
не е знаела, че официална България е уговорила дележа, вместо да
стои твърдо въ защита на македонската независимость, което само
по себе означава и запазване териториалната целость на Македония.
При такова положение, дейците отъ ВМРО сж взели решително ста
новище да се настоява именно за целостьта, даже ако България при
бегне до оржжието срещу бившите си съюзници. Другъ изборъ не
сж имали виждайки какъ Сърбия и Гърция заграбватъ македонските
околии до Брегалница, Гевгели и къмъ С еръ. Това е обяснението на
всички тогавашни деятели.
Сжщата неотстжпчивость отъ страна на Сърбия и Гърция е на
лице и въ 1915 г. относно владението на Македония. Затова и тогава
македонските борци се нареждатъ на страната на българската армия,
съ надежда да се спаси населението въ Македония отъ денационали
зация и осигури целостьта на страната.
Презъ първата световна война Т. Александровъ е зачисленъ
къмъ Щ аба на партизанската рота при трета бригада отъ 11-та ма
кедонска дивизия. Но въ сжщность е заетъ съ други иницативи, меж
ду които издаване на серия патриотични книги и вестници.
Появяваха се известни критики, както ще стане дума и по-нататъкъ, относно усвоената по време на войните политика отъ страна на
ВМРО и целото македонско общество. Но неоспоримъ ф актъ е, че
всички македонски дейци отъ онази епоха следватъ еднакво поведе
ние ; никой не е препоржчалъ при тогавашните обстоятелства — ко
гато три войни се редуватъ въ течение на три години — некаква
друга политическа позиция.
И при военната обстановка Александровъ и други по-видни
дейци сж се старали да запазватъ самостойность въ решенията си,
както това е изтъкнато и въ книги на некой чуждестранни поли
тически писатели.
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I.

ЗАГИНАЛИ В Ъ БОРБА СРЕЩ У ПОРОБИТЕЛИТЪ ДО
М. АВГУСТЪ 1924 г. НЕЛЕГАЛНИ БОРЦИ

Име и презиме
Родно мЪсто
Образование

Кога е загиналъ

Общи бележки

Царевоселска околия
Нелегаленъ отъ 1920 г.
Билъ четникъ 4 години ;
известно време съ Чучковъ. Падналъ въ сраже
ние близо до родното му
село.
Падналъ въ сражение
срещу сръбска войска.

Стоимиръ Ивановъ
отъ с. Бигла

П резъ 1923 г.

2

Спиро Георгиевъ
отъ Царево село

15 мартъ 1923 г.

3

Христо Стояновъ
отъ с. Дулица

25 мартъ 1923 г.

Падналъ въ сражение
срещу сръбска войска.

4

Иванъ Димитровъ
отъ с. Дулица

25 мартъ 1923 г.

Падналъ въ сражение
срещу сръбска войска.

5

Спиро Константиновъ
отъ с. Разловци

25 юлий 1924 г.

Падналъ въ сражение
срещу сръбска войска.

6

Иорданъ Янакиевъ
отъ с. Търсино

юлий 1924 г.

Падналъ въ сражение
срещу сръбска войска.

7

Никола Петровъ
отъ с. Дулица

10 юлий 1924 г.

Падналъ въ сражение
срещу сръбска войска.

8

Мише Тръстински
отъ с. Бигла

25 юлий 1924 г.

Падналъ въ сражение
срещу сръбска войска.

25 май 1922 г.

П адналъ въ сражение
съ сръбска войска.

12 януар. 1924 г.

П адналъ въ сражение
съ сръбска потера.

1924 г.

П адналъ въ сражение
съ сръбска потера.

22 юлий 1924 г.

Загиналъ въ сражение
при село Калиманци.

22 юлий 1924 г.

Загиналъ въ сражение
при село Калиманци.

22 юлий 1924 г.

Синъ на ген. НедЬлковъ,
бившъ командиръ на со
фийската дивизия.

Кочанска околия
1
2
3

Стоимиръ Тасевъ
отъ с. Спанчево,
основно образование.
Миленко Кокорски, 40 г.
отъ с. ЦЪра, Кочанско,
безъ образование.
Саздо Гручински
отъ Кочанско,
Мише Тр. Наутлиевъ,
24 г.
отъ гр. Щипъ,
прогимназиално образ.
Стоилъ Бичаклиевъ
отъ гр. Щ ипъ,
прогимназиално образ.
Мишо НедЪлковъ
отъ София,
гимназиално образов.
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7 Мите Велиновъ Церски
отъ с. Цера, Кочанско,

22 юлий 1924 г.

8

22 юлий 1924 г.

Илйо Стойчевъ Златановъ
отъ с. Дулица

Загиналъ въ сжщото сра
жение. Твърде опитенъ
борецъ и бившъ войвода.
Загиналъ въ сжщото сра
жение при с. Калиманци.

Кратовска околия

1 Якимъ Максимовъ, 22 г.
отъ с. Опила,
прогимназиално образ.
2 Мите Димовъ, 28 г.
отъ с. . . .
основно образование.
3 Георги Димитровъ, 31 г.
отъ ЗлЪтово,
прогимназиално образ.
4 Мане Тасевъ, 40 г.
отъ с. Маричино,
основно образование.
5 Гаврилъ Арсениевъ
отъ с. Лесново,
6

Петъръ Пановъ, 26 г.
основно образование,
отъ с. Лесново,
7 Стоимиръ Нацевъ, 34 г.
отъ с. Петришино,
основно образование.
8 Георги Лековъ
отъ с. ЗлЪтово,
9 Манолъ Маджовъ
отъ с. Пробищипъ,

10 Димитъръ Псалтирковъ,
34 г.
отъ с. Мужково
основно образование.
11 Николчо Ивановъ, 27 г.
отъ с. Нежилово,
основно образование.
12 Л азаръ
Станишковъ,
33 г.
отъ с. Нежилово,
основно образование.
13 Саздо Гочевъ, 26 г.
отъ с. Неокази,
основно образование.
14 Григоръ Георгиевъ Бучишки, 34 г.
отъ с. Бучище,
основно образование.
15 Пано . . .
отъ с. Неокази
16 Туше
отъ с. Бунешъ

априлъ 1921 г.

Загиналъ въ
съ потера.

8 юлий 1922 г.

Загиналъ въ бой съ по
тера.

8 юлий 1922 г.

Загиналъ въ сражение
съ сръбска войска.

8 юлий 1922 г.

Загиналъ въ сражение
срещу сръбски войски.

8 юлий 1922 г.

Загиналъ въ сражение
срещу сръбски войски.

8 юлий 1922 г.

Загиналъ въ сражение
срещу сръбски войски.

8 юлий 1922 г.

Загиналъ въ сражение
срещу сръбски войски.

1922 г.

Падналъ въ пленъ и застрелянъ отъ сръбскитЬ
власти.
Загиналъ въ сражение съ
сръбски войски.

29 ноемвр. 1922 г.

сражение

29 ноемвр. 1922 г.

Загиналъ въ сражение съ
сръбски войски.

19 априлъ 1923 г.

Загиналъ въ сражение съ
сръбски войски.

19 априлъ 1923 г.

Загиналъ въ сражение съ
сръбски войски.

19 априлъ 1923 г.

Загиналъ въ сражение съ
сръбски войски.

19 априлъ 1923 г.

Загиналъ въ сражение съ
сръбски войски.

19 априлъ 1923 г.
19 априлъ 1923 г.

априлъ 1921 г.

Въ сражение съ сърбите.

1921 г

Падналъ въ сражение
срещу сръбска потера.

11 февруар. 1922 г.

Падналъ въ сражение
срещу сръбска потера.

3 Наце Барутчиски
отъ с. Ранчанци

12 юлий 1923 г.

Падналъ въ сражение
срещу сръбска потера.

4 Страхилъ п. Саневъ
отъ Св. Николе,
гимназиално образов.
5 Ванчо Ваклински
отъ с. Ваклинци

12 юлий 1923 г.

Падналъ въ сражение
срещу сръбска потера.

8 августъ 1923 г.

Загиналъ въ сражение
срещу сръбска войска.

Кр. Корияшки
отъ с. Талишманци,
46 год., съ основно об
разование.
Щипска околия

1 Ангелъ Трайчевъ
отъ с. Барбарево
2

Андрей Марчевъ,
р. 1899 г.
отъ с. НЬманици

6 Славко Ивановъ Судички
отъ с. Судикъ

Заловенъ следъ нападе
нието на с. Кадрафаково
(сръбски колонисти). Съ
скрито ножче убива едно
то, а ранява другъ отъ
сърбите, преди застрелването му.

Кумановска околия

1 Коце Спасовъ
отъ с. Горно Гюгянци,

1 мартъ 1924 г.

Загиналъ въ сражение
противъ сръбска войска.

Спасъ Трайковъ
отъ с. Пчиня

16 мартъ 1924 г.

Загиналъ въ сражение
противъ сръбска войска.

3 Милушъ Димковъ
отъ с. Пчиня

16 мартъ 1924 г.

Загиналъ въ сражение
противъ сръбска войска.

4 Никола Гйошевъ
отъ с. Станчевци

16 мартъ 1924 г.

Загиналъ въ сражение
противъ сръбска войска.

5 Ц ветанъ Спасовъ
отъ с. Орашецъ

25 юлий 1924 г.

Войвода.

2

Скопска околия

1 Наце Гйоревъ
отъ с. Сушица

1921 г.

Загиналъ въ сражение съ
сръбски войски.

Абдо Ш абанъ
отъ с. Койнаре

1921 г.

Албанецъ. Падналъ въ
сражение срещу сръбски
войници.
Падналъ въ борба срещу
сръбска войска.

2

3 Георги Строимановъ
отъ с. Сушица

14 декем. 1922 г.
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4 Тефо Яневъ
отъ с. Крушица
5 Радко Кръстевъ
отъ с. Л/Ьсичево
6

Георги Сушички, 26 г.
отъ с. Сушица
безъ образование.
7 Никола Ивановъ
отъ . . .
8

Стоянъ Тушевъ
отъ с. Агино

14 декем. 1922 г.

Падналъ въ борба срещу
сръбска войска.

1924 г.

Падналъ въ борба срещу
сръбска войска.

13 мартъ 1924 г.

Падналъ въ борба срещу
сръбска войска.

16 мартъ 1924 г.

Падналъ въ борба срещу
сръбска войска.

24 августъ 1924 г.

Падналъ въ борба срещу
сръбска войска.

19 априлъ 1924 г.

Войвода. Убитъ на Великдень 1924 г. въ сра
жение съ сърбите.

Криво-Паланечка
околия

1 Стоянъ Лековъ « Царо »,
45 г.
отъ с. Горно Кратово,
основно образование.
Велешка околия

1 Иванъ Тантиловъ
отъ Разлогъ

4 авг. 1922 г.

Загиналъ въ борба срещу
сръбска войска.

Стоянъ Иордановъ, 35 г.
отъ с. Войница,
основно образование.
3 Иванъ Гьошевъ, 43 г.
отъ с. Крайница,
Велешко,
основно образование.
4 Илия Кушевъ
отъ Велесъ,
висшистъ.
5 Мане Кратовски
отъ Кратовско,

5 августъ 1922 г,

Загиналъ въ борба срещу
сръбска войска.

2

6

Никола Гули, 22 г.
отъ Крушево,
средно
образование.

29 ноемвр. 1922 г.

Загиналъ съ И. Кушевъ
при с. Жрлевци, Ве
лешко.

29 ноемвр. 1922 г.

Войвода. Загиналъ при
с. Жрлевци, Велешко.

29 ноемвр. 1922 г.

Загиналъ съ И. Кушевъ
при с. Хрлевци. Дългогодишенъ четникъ.
Синъ на Пито Гули ; за
ловенъ въ влака при ед
но тайно пжтуване презъ
Сърбия презъ пролетьта
на 1923 г. и следъ изте
зания убитъ въ затвора.

1923 г.

Струмишка околия

1 Л азаръ Атанасовъ. 23 г.
отъ с. Стинекъ,
прогимназиално образ.
2 Вангелъ Митевъ Костадиновъ
отъ с. Ново-село. 28 г.,
безъ образование.
Гоно Манчовъ
отъ с. Куклишъ

15 декем. 1921 г.
15 декем. 1921 г.

Загиналъ въ сражение
съ сръбска войска при
село Билотино.
Загиналъ въ сражение
съ сръбска войска при
село Билотино.

1923 г.

Загиналъ въ сражение
съ сръбска войска.

Атанасъ Ефтимовъ, 22 г.
отъ с. Смоларе,
основно образование.
5 АеЬнъ Чолаковъ
отъ гр. Дупница

8 мартъ 1923 г.

Загиналъ въ сражение
съ сръбска войска.

2 августъ 1923 г.

Загиналъ при с. Смоларе
въ борба съ сръбска по
тера.
Загиналъ въ сражение
съ сръбска войска.

6 Георги Торбешовъ
отъ с. Мачуково

августъ 1923 г.

7 Христо Благоевъ
отъ Силистренско

25 юлий 1924 г.

Загиналъ въ сражение
съ сръбска войска.

1 Александъръ Ратевски
отъ с. Ратово, р. 1891 г.

1921 г.

Загиналъ въ сражение
срещу сърбитЬ.

Пандо Андоновъ
отъ с. Владимирово

14 декем. 1922 г.

Загиналъ въ сражение
срещу сърбит-Ь.

3 Александъръ п. Трая
новъ
отъ с. Владимирово

14 декем. 1922 г.

Загиналъ въ сражение
срещу сърбигЬ.

4 Иванъ Парцаковъ
отъ с. Владимирово

14 декем. 1922 г.

Загиналъ въ сражение
срещу сърбит-Ь.

5 Аврамъ Ивановъ
отъ с. Смоймирово

1923 г.

Загиналъ въ сражение
срещу сърбигЬ.

6 Н. Тагарски
отъ с. Смоймирово

20 септ. 1923 г.

Загиналъ въ сражение
срещу сърбигЬ.

8 ноемв. 1922 г.

Загиналъ въ
срещу потера.

сражение

8 ноемв. 1922 г.

Загиналъ въ
срещу потера.

сражение

3 Танчо Геговъ
отъ Кес. Чифликъ,
Поройско

8 ноемв. 1922 г.

Загиналъ въ
срещу потера.

сражение

4 Мано Ганевъ
отъ с. Каяли

14 дек. 1922 г.

Загиналъ въ
срещу потера.

сражение

14 септ. 1920 г.

Загиналъ близо до Удово въ сражение съ сръб
ски страж ари ; бивать
ранени двама другари на
войводата. Той е познать
още отъ турския режимъ.

Малешевска околия

2

Дойранско-Поройска
околия

1 Г. К. Гайдевъ
отъ Порой
2

Тома Гоцевъ
отъ с. Дели-Хасанъ
махле

Гевгелийска околия

1 Ичко Димитровъ
(Гюпчето)
отъ . . .
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Михайлъ Т. Московъ,
24 г.
отъ с. Мачуково,
основно образвание.
Мустафа Хюсейнъ, 31 г.
отъ с. Нъте, Гевгелийско, безъ образование.
Кръсто Трайковъ, 36 г.
отъ с. Милетково,
прогимназиално образ.

6 юлий 1923 г.

14 окт. 1923 г.
14 окт. 1923 г.

Загиналъ въ сражение
съ сърбите въ землището
на с. Негорци, Гевгелийско.
Загиналъ въ сражение
съ сърбите.
Загиналъ въ
съ сърбите.

сражение

Кичевска околия
10 мартъ 1923 г.

Войвода. Загиналъ въ с.
Долно-Сълне, Скопско.

7 окт. 1920 г.

Загиналъ въ сражение
съ сръбска потера.

1 Илия Дигаловъ, р. 1890 г.
отъ с. Въмбелъ

26 ноемв. 1922 г.

2 Стоянъ Георгиевъ
отъ с. Стенйе, Преспанско

26 ноемв. 1922 г.

Войвода.
Куриеръ на четите презъ
Илинденското възстание.
Загива въ сражение съ
гръцка потера.
Загиналъ заедно съ Илия
Дигаловъ.

Арсо Иовенъ Локвичи,
50 г. отъ с. Локвица
Кичевско, основно
образование
ПрилЪпска околия
Иванъ Гюрлуковъ п. Талевъ отъ с. Кривогащани
Костурска околия

Битолска околия
1 Василъ Петровъ
отъ Крушево

2 юлий 1923 г.

Загиналъ въ
съ сърбите.

сражение

5 ноемв. 1922 г.

Загиналъ въ Крушевско.

Крушевска околия
1 Любомиръ Весовъ
отъ Велесъ,
висше образование.

Войвода.

Разни
1 Петко Георгиевъ
отъ с. Айтоево,
Пловдивско,
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май 1923 г.

Загиналъ на 27 г. възрасть.

II.

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12

13

ПАДНАЛИ ОТЪ СТРАНИЧНИ ВРАГОВЕ
(НЕ ОТЪ ПОРОБИТЕЛЯ)

Име и презиме
Родно мЪсто
Образование
Стоянъ Ив. Антовъ, 37 г.
отъ с. МързенъОраовецъ, Тиквешксц
прогимназиално обра
зование
Вангелъ Андоновъ, 42 г.
отъ с. Дере-Мислимъ,
основно образование
Симеонъ Георг. Клинчарски
отъ с. Пресека, Кочан
ско,
основно образование
Туше Чолевъ, 25 г.
отъ гр. Кукушъ,
основно образование
Дане Георгиевъ, 25 г.
отъ с. Богословецъ,
Щипско,
основно образование
Спиро Георгиевъ, 21 г.
отъ Царево-село,
прогимназиално
образование
Санде НЪманички,
отъ с. НЪманици,
Щипско
Иванъ Ташовъ, 48 г.,
отъ с. Морарци,
Кукушко,
безъ образование
Тодоръ Лазаровъ 28 г.
отъ с. Трогерци,
Щипско,
безъ образование
Гьошо Стоименовъ, 26 г.
отъ гр. Щипъ,
основно образование
Илия Тетимовъ Заяка,
37 г.
отъ с. Ковачевица, Не
врокопско,
основно образование
Атанасъ попъ Ив.
Вълчевъ, 32 г.
отъ с. Старчища,
Неврокопско,
висше образование.
Александъръ Гюргинчевъ
отъ Кратово,

14 Димитъръ Апостоловъ,
40 г.
отъ с. Горна СушицаСвети-Врачко,

Кога е загиналъ
Общи бележки
8 ноемв. 1921 г.

Войвода. Убитъ отъ ор
гани на българ. полиция.

4 септ. 1922 г.

Убитъ отъ органи
бълг. полиция.

7 окт. 1922 г.

Войвода. Убитъ отъ ор
гани на българ. полиция.

ноемв. 1922 г.

Убитъ отъ органи
българ. полиция.

на

ноемв. 1922 г.

Убитъ отъ органи
българ. полиция.

на

15 мартъ 1923 г.

Убитъ отъ органи
българ. полиция.

на

25 септ. 1923 г.

Убитъ отъ органи
българ. полиция.

на

9 юний 1924 г.

Убитъ отъ органи
българ. полиция.

на

20 авг. 1924 г.

Убитъ отъ органи
българ. полиция.

на

дек. 1922 г.

Убитъ отъ органи
българ. полиция.

на

юлий 1922 г.

Убитъ отъ бандата на Т.
Паница, поставена въ ус
луга на бълг. полиция.

16 септ. 1922 г.

Убитъ отъ бандата на Т.
Паница, поставена въ ус
луга на бълг. полиция.

на

септ. 1922 г.

Убитъ отъ органи
българ. полиция.

на

септ. 1922 г.

Убитъ отъ органи
бълг. полиция.

на
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15 Велинъ Алайковъ, 40 г.
отъ Кюстендилъ.
16 Никола Караивановъ
Колтата, 46 г.
отъ с Негрево, Мале
шевско,
17 Сотирко Димовски, 50 г.
отъ с. Сухострелъ,
Г. Джумайско,
18 Мане Николовъ
отъ . . . .
19 Иосифъ Ивановъ, 36 г.
отъ Куманово
прогимназиално образ.
20 Кирилъ Джидровъ
отъ Кочани,
средно образование.
21 Запас. Поручикъ
Трайчевъ
отъ Кратово.
П РИ ЛО Ж ЕН И Е

септ. 1922 г.
17 февр. 1923 г.

17 февр. 1923 г.

Убитъ отъ органи на
бълг. полиция.
Убитъ отъ банда на Пандурски, изпратена отъ
сръбските власти. Живелъ е въ с. Сухострелъ,
Г. Джумайско.
Убитъ отъ горната банда.

Убитъ отъ анархисти, въ
Кюстендилъ.
Презъ 1922 г.

Убитъ отъ органи
бълг. власть.

на

Презъ 1923 г.

Убитъ отъ органи
бълг. власть.

на

№ 18

ИМЕНА НА НЬКОИ ДЕИСТВУВАЩИ БОРЦИ
ДО СМЪРТЬТА НА ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ
(Почти всички те действуваха и следъ тая дата).
Име и презиме
Име и презиме
Родно место
Родно место
Образование и пр.
Образование и пр.
Номеръ
Номеръ
по редъ
по редъ
Кочанска околия
1

2
3
4
5
6
7

710

Ефтимъ Ташовъ « Полски »
отъ с. Нивичани,
Основно образование,
Войвода.
Георги Иосифовъ Спанчевски
отъ с. Спанчево,
основно образование.
Дане Иордановъ
отъ с. Спанчево,
основно образование.
Кръсто Припорски
отъ с. Припоръ,
основно образование.
Иорданчо Сарафски
отъ с. Саса,
основно образование.
Стоянъ и Велю, братя
отъ с. Саса,
основно образование.
Мите Каракашевъ
отъ с. Бели,
основно образование.

8
9
10
11
12

13
14
15

Василъ Николовъ,
отъ с. Кучичино,
основно образование.
Никола Стаменковъ « Бегчето »
отъ с. . . .
основно образование.
Траянъ Ивановъ
отъ с. . . .
основно образование.
Илия Деяновъ
отъ с. . . .
основно образование.
Янкулъ . . .
отъ с. Саса,
неграмотенъ, твърде опитенъ
куриеръ.
Д едо Анто
отъ с. Саса,
неграмотенъ ; куриеръ.
Панчо Михайловъ
отъ гр. Щипъ,
гимназиално образование.
Ш абанъ
отъ с. Облешево, Кочанско.

Кратовска околия

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13

Мите Опилени
отъ с. Опила,
основно образование ; вой
вода.
Николовъ
отъ с. Кнежево,
неграмотенъ ; куриеръ.
Богатиновъ
отъ с. Кнежево,
основно образование.
Петрушевъ
отъ с. Нежилово,
основно образование.
Яне
отъ с. . . .
неграмотенъ ; куриеръ.
Алексовъ
отъ с. Нежилово,
основно образование.
Туше
отъ с. Бунешъ,
основно образование.
Наумъ Цековъ
отъ с. Луково,
основно образование.
ДЬдо Зао
отъ с. Койково,
неграмотенъ ; куриеръ.
Теодоси Хаджията
отъ с. Емирица,
неграмотенъ ; куриеръ.
Пано
отъ с. Неокази,
неграмотенъ.
Григоръ
отъ с. Бучище,
основно образование.
Филипъ
отъ с. Бучище,
неграмотенъ.
Щипска околия

1
2

3
4
5

Цанко Нушевъ,
отъ с. Неманици,
основно образование.
Герасимъ Муставински
отъ . . .
неграмотенъ.
Траянъ Кръстевъ Лакавишки
отъ с. Люботенъ,
неграмотенъ ; войвода.
Дафко Данаиловъ
отъ с. Горно-Трогерци,
основно образование.
Гйошо Ивановъ
отъ с. Горно-Трогерци,
основно образование.

6

7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24

Стоянъ Трендафиловъ « Преодски >
отъ с. Преодъ,
основно образование.
Ванчо Дачовъ
отъ с. Неманици,
основно образование.
Стоянъ Алексовъ « Чуваника »
отъ с. Неманици,
основно образование.
Гиго
отъ с. Неманици,
основно образование.
Андрейчо
отъ с. Неманици,
основно образование.
Мицко Дачевъ
отъ с. Неманици,
основно образование.
Панзо Зафировъ
отъ с. Николе,
основно образование ; заги
налъ съ Т. Александровъ.
Тасе Паневъ
отъ с. Пестришино,
основно образование.
Гьошо Христовъ
отъ с. Горно-Трогерци,
основно образование.
Мите Календаря
отъ с. . . .
основно образование.
Христо Балвански
отъ с. Горни Балванъ,
основно образование.
Манчо Преотски
отъ с. Преодъ,
основно образование.
Коце Врасаковски
отъ с. Врасаково,
основно образование.
Андрея Америката
отъ с. . . .
основно образование.
Панче Лецовъ
отъ с. . . .
основно образование.
Гьошо попъ Яневъ
отъ Ново-Село, 30 год.,
основно образование.
Хаджи Григоръ х. Кимовъ,
отъ Ново-Село,
прогимазиално образование;
войвода.
Величко Георгиевъ
(Владо
Черноземски)
отъ с. Каменица- Чепинско,
прогимназиално образование.
Ване Параспуровъ
отъ гр. Щипъ,
основно образование.
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Иванъ Яневъ Бърльо
отъ с. Горни Балванъ,
неграмотенъ ; войвода.
Младежи отъ Щипъ и НовоСело,
(отъ «а» до «н»), които
презъ известно време сж би
вали и четници, но сж се
проявявали въ индивидуал
ни акции.
а) Ипократъ Развигоровъ, 24 г.
отъ Щ ипъ
прогимназиално образование.
б) Илия Лилинковъ, 22 г.
отъ Ново-Село,
прогимназиално образование.
в) Мишо х. Томаовъ, 22 г.
отъ Ново-Село,
основно образование.
г) Димчо Стефановъ, 24 г.
отъ гр. Щипъ,
основно образование.
д) Гьоше Пачаврата, 25 г.
отъ гр. Щипъ,
основно образование.
е) Мирчо П. Кикиритковъ, 23 г.
отъ Ново-Село,
прогимназиално образование.
ж) Трайчо Пацковъ, 22 г.
отъ гр. Щипъ,
основно образование.
з) Иорданъ Цицонковъ, 24 г.
отъ Ново-Село,
прогимназиално образование.
и) Кирилъ Григоровъ Келешовъ, 20 г.
основно образование,
отъ гр. Щипъ,
й) Никола Кангаловъ, 23 г.
отъ гр. Щипъ,
основно образование,
к) Тодоръ Гущеровъ, 25 г.
отъ гр. Щипъ,
основно образование,
л) Нанчо Витларовъ, 23 г.
отъ Ново-Село,
прогимназиално образование,
м) Сандо Ивановъ, 25 г.
отъ гр. Щипъ,
основно образование,
н) Ампо Карагьозовъ, 24 г.
отъ Ново-Село,
прогимназиално образование.
Стари деятели,
н^кои отъ които нелегални
борци, въ пълна услуга на
ВМРО, като напр. : Тосе
отъ с. Балванъ ; Гьоро отъ с.
Люботенъ ; Иованче отъ с.
Богословецъ ; Христо Ро-

гушковъ отъ с. Балванъ ;
ДЬдо Наце отъ Свети Нико
ле, Пано Наумовъ отъ с. . . . ;
Ване Малечката отъ . .. , и
ДР.
Бумановска околия
1
2

Тодоръ Димковъ
отъ с. Колицко,
основно образование.
Кръсто Лазаровъ
отъ с. Конюхъ,
основно образование ; вой
вода.
Скопска околия

1
2

3
4

1

1

2

3

1

1

Петъръ Костовъ
отъ с. Дивля,
основно образование.
Георги
отъ с. . . .
основно образование.
Петъръ Станчевъ
отъ София,
гимназиално образование.
Величко Веляновъ
отъ с. Црешово,
неграмотенъ ; войвода.
Криво-Паланечка околия
Серафимъ
отъ с. Дурачка-р-Ька,
неграмотенъ.
Велешка околия
Гьошо Чолаковъ
отъ Велесъ,
прогимназиално образование;
войвода.
Никола Пановъ
отъ Велесъ,
прогимназиално образование;
войвода.
Стефанъ Петковъ Сиркето,
отъ Чирпанъ, р. 1868 г.,
прогимназиално образование.
Тетовска околия
Запро Зафировъ
отъ . . .
основно образование.
Царево-Селска околия
Дончо Христовъ
отъ с. Драгобраща,
основно образование; вой
вода.

5

Герасимъ
отъ с. Блатецъ,
основно образование.
Тодоръ Кръстевъ, учитель
отъ . . .
гимназиално образование.
Димитъръ Медаровъ
отъ с. Дилица,
основно образование.
Харалампи Златановъ (Ш аренъ Ампо)
отъ с. Дилица,
помощникъ войвода.
Струмишка околия

1
2

3
4
5
б
7
8

9
10

11
12

13
14
15

Илия Трайковъ
отъ с. Барбарево,
основно образование.
Атанасъ Тренчевъ
отъ с. Барбарево,
основно образование.
Трендафилъ Стоилковъ
отъ с. Барбарево,
основно образование.
Андонъ Атанасовъ
отъ с. Барбарево,
основно образование.
Атанасъ Илиевъ
отъ с. Барбарево,
основно образование.
Атанасъ Ансаровъ
отъ с. Моноспитово,
прогимназиално образование.
Пандо Чокановъ
отъ с. Моноспитово,
основно образование.
Дончо Аладжовъ
отъ с. Моноспитово,
основно образование.
Тушо Георгиевъ
отъ с. Моноспитово,
основно образование.
Иванъ Митовъ
отъ с. Моноспитово,
основно образование.
Доне Илиевъ
отъ с. Моноспитово,
основно образование.
Атанасъ Джолевъ
отъ с. Моноспитово,
основно образование.
Петъръ Петковъ
отъ с. Костурино,
основно образование.
Тимчо Тимовъ
отъ с. Костурино,
основно образование.
Василъ Лопула,
отъ с. Костурино,
основно образование.

16
17

18
19
20

21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Василъ Костадиновъ
отъ с. Костурино,
основно образование.
Петъръ Пасковъ
отъ с. Дражево,
основно образование ; убитъ
отъ комунистите следъ
9.IX.1944.
Тимчо Коцевъ
отъ с. Костурино,
основно образование.
Георги Димчевъ
отъ с. Иловица,
основно образование.
Григоръ Малиновъ
отъ с. Шука,
основно образование.
Велинъ Динишевъ
отъ с. Секирникъ,
основно образование.
Георги Пасковъ
отъ с. Дражево,
основно образование.
Никола Назлъмкинъ
отъ с. Стинекъ,
основно образование.
Петъръ Калайджиевъ
отъ с. Ключъ, Петричко,
основно образование.
Ангелъ Гоговъ
отъ с. Ключъ, Петричко,
основно образование.
Никола Коцевъ
отъ с. Едрениково,
основно образование.
Василъ Пандевъ
отъ Струмица,
основно образование.
ЦвЪтанъ Трендафиловъ
отъ с. Иловица,
основно образование.
Брать на горния Трендафиловъ
отъ с. Иловица,
основно образование.
Атанасъ Грънчаровъ
отъ с. Костурино,
основно образование.
Георги Атанасовъ
отъ с. Барбарево,
основно образование.
Ванчо Галевъ
отъ с. Моноспитово,
основно образование.
Атанасъ Нушковъ
отъ с. Габрово,
основно образование.
Костадинъ Атанасовъ
отъ с. Фурка, Дойранско,
основно образование.
Петъръ Атанасовъ
отъ с. Фурка, Дойранско,
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основно образование.
Ш екеръ Панчо Георгиевъ
отъ гр. Крушово,
прогимназиално образование
Георги Въндевъ, р. 1896 г.
отъ с. Ласково, Гевгелийско,
прогимназиално образование;
войвода, починалъ въ
България.
Пандели Стояновъ
отъ с. Барбарево, Струмишко,
основно образование.
Сашо Поповъ
отъ Струга,
сродно образование; секре
тарь на четата.
Миланъ Постоларски
отъ с. Постоларъ, Кукушко,
основно образование.
Малешевска околия
Борисъ Тиковъ
отъ . . .
военно училище ; запасенъ
офицеръ ; войвода.
Ефтимъ Цековъ
отъ с. . . .
незавършено университетско
образование ; войвода.
Иванъ « Брата »
отъ с. Богданци, Гевгелийско,
гимназиално образование.
Асенъ Даскаловъ
отъ гр. Радомиръ, България,
гимназиално образование.
Панте Сиковъ
отъ с. Будинарци,
основно образование.
Василъ Ролевъ
отъ гр. Берово,
основно образование.
Петъръ Шумановъ
отъ гр. Берово,
основно образование.
Гале Джингаровъ
отъ с. Русиново,
основно образование.
Илия Станоевъ
отъ с. Дворище,
основно образование.
Костанди Мишовъ
отъ с. Ратово,
основно образование.
Атанасъ Малиновъ (Малината)
отъ с. Робово,
основно образование.
Димитъръ Самарджиевъ
« Прокурора »
отъ с. Смоймирово,

13
14
15

16

17
18
19

20

21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

основно образование.
Ефтимъ Кушовъ
отъ с. Русиново,
основно образование.
Никола Бранде
отъ с. Ратово,
основно образование.
Антимъ Ивановъ
отъ с. Умлено,
основно образование ;
опитенъ куриеръ.
Мите « Босото »
отъ с. Разловци,
основно образование ;
опитенъ куриеръ.
Кольо Богатиновъ
отъ с. Разловци,
основно образование.
Ефтимъ Чифлишки
отъ с. Чифликъ,
основно образование.
Стефанъ Караджата
отъ с. Пантелей, Кочанско,
основно образование ;
войвода.
Ефремъ Чучковъ
отъ гр. Щипъ,
гимназиално образование,
войвода.
Атанасъ Ваклине
отъ Пехчево,
4 отделение.
Владо Едровъ
отъ Владимирово,
основно образование.
Иванъ Бабуневъ
отъ с. Разловци,
основно образование.
Тимо Джараневъ
отъ Митрашинци,
основно образование.
Георги БЬлчевъ
отъ Ратево,
първи класъ.
Костадинъ Балтовъ
отъ с. Русиново,
първи класъ.
Никола Бърдевъ
отъ . . .
Иванъ Раповъ Ацевъ
отъ Берово,
основно образование.
Павле Гащарски
отъ с. Русиново,
първо отделение.
Петре Гащаревъ
отъ с. Русиново,
трето отделение.
Димитрушъ Георгиевъ
отъ Пехчево,

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

безъ образование.
Иванъ Дуовъ
отъ Верово,
основно образование.
Геро Кантуровъ
отъ с. Будинарци,
основно образование.
Глигоръ Кираневъ
отъ с. Русиново,
безъ образование.
Мите
отъ с. Будинарци,
основно образование.
Панфилъ
отъ с. Смоймирово,
основно образование.
Миланъ Паргьовъ
отъ . . .
безъ образование.
Тимо Портаревъ
отъ Ратево,
основно образование.
Ванчо Петовски
отъ Берово,
основно образование.
Василъ Рунтевъ
отъ Берово,
основно образование.
Никола Спиковчето
отъ Спиково,
второ отделение.
Ефтимъ Стоицевъ
отъ с. Русиново,
второ отделение.
Атанасъ Страторовъ
отъ с. Русиново,
основно образование.
Никола Тарговъ
отъ . . .
основно образование.
Ефремъ п. Траяновъ
отъ Берово,
основно образование.
Георги Чангуловъ
отъ Ратево,
безъ образование.
Тимо Чилевъ
отъ с. Русиново,
основно образование.

4
5

6

7

8

9
10
11

12

13
14
15
16
17
18

Радовишка околия
19

1
2

3

Петъръ Пандовъ
отъ с. Лубница,
основно образование.
Спасе
отъ с. Смилянци,
основно образование.
Коце Димовъ
отъ с. Конче,

20

21

основно образование.
Христо Филовъ
отъ с. Дедино,
основно образование.
Христо Симеоновъ
отъ Пловдивъ,
гимназиално образование;
войвода.
Л азаръ Кльонковъ
отъ гр. Щипъ,
основно образование,
войвода.
Никола Василевъ
отъ гр. Радовишъ,
гимназиално образование;
войвода.
Мите Яневъ Пайтовски
отъ с. Гарванъ, Радовишко,
основно образование.
Илия Поголевски
отъ с. Поголево, Радовишко,
основно образование.
Георги Спасовъ
отъ с. Конче, Радовишко,
основно образование.
Стоянъ Спасовъ, братъ на
Георги,
отъ с. Конче, Радовишко,
основно образование.
Костадинъ Спасовъ
братъ на Георги и Стоянъ,
отъ с. Конче, Радовишко,
основно образование.
Методи Христовъ
отъ с. Дедино, Радовишко,
основно образование.
Марко х. Камчевъ
отъ с. Конче, Радовишко,
основно образование.
Христо Димовъ (Ристоманъ)
отъ с. Лубница,
основно образование.
Петъръ Христовъ Зураповъ
отъ с. Лубница,
основно образование.
Ильо Томовъ
отъ с. Гарванъ, Радовишко,
основно образование.
Андонъ Христовъ
отъ с. Долна Вращица,
Радовишко,
основно образование.
Христо Коцевъ Пинговъ
отъ с. Лубница,
основно образование.
Георги Коцевъ Стоянковъ
отъ с. Лубница,
основно образование.
Тушо
отъ с. Дедино, Радовишко,
основно образование.
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Димитрушъ Войславски,
отъ с. Войславци, Радовишко,
основно образование.
Бекиръ, турчинъ
отъ с. .. .

5

6
Куртишъ, турчинъ
отъ с. . . .
7
Тиквешка околия
8
Стоянъ Ивановъ Антовъ
отъ с. Мързенъ-Ораовецъ,
Тиквешко,
прогимназиално образование;
войвода.
Атанасъ Калчевъ
отъ Тиквешко,
основно образование,
войвода.
Иванъ Илиевъ
отъ Тиквешко,
висше образование ;
войвода.
Мишо Ш картовъ
отъ Тиквешко,
прогимназиално образование.

9

основно образование ;
войвода.
Доню Качарковъ
о т ъ ............... ..
основно образование ;
войвода.
Нури-бей
о т ъ ..................
прогимназиално образование;
войвода.
Илия П. Коларовъ
отъ с. Обая, ОЬрско,
прогимназиално образование.
Иванъ Паскалевъ
отъ с. Петрово, Мелнишко,
прогимназиално образование.
Аспарухъ Ганчевъ
отъ Бердянскъ, Русия,
гимназиално образование.
Костурска околия

1
2

Никола Гушлевъ
отъ с. Косинецъ,
основно образование.
Алия Ибраимъ
отъ с. Пласница, Кичевско,
неграмотенъ.
Леринска околия

Солунска околия
1
Куюмджиевъ
отъ Солунско,
прогимназиално образование;
войвода.
Стаматовъ
отъ с. . . .
синъ на известния отъ тур
ско време попъ Стаматъ ;
военно училище.
СЪрско-Драмско
Мито Д"ЬД0 Илиевъ
о т ъ ............... ,
основно образование ;
войвода.
Михаилъ Скендеровъ
о т ъ ............... ..
прогимназиално образование;
войвода.
Иванъ Келпековъ
отъ с. Старчища
основно образование ;
войвода.
Гогата Хазнатарски
о т ъ ............... ..

2
3
4

1
2

3

Илия Лерински
отъ Леринско,
прогимназиално образование;
войвода.
Пандо Кицевъ
о т ъ .....................,
основно образование.
Симо
о т ъ .....................,
основно образование.
Пецо Трайковъ
о т ъ .....................,
военно училище.
Битолска околия
Димче Бужба
отъ Охридъ,
прогимназиално образование.
Георги п. Христовъ
отъ с. Христофоръ, Битолско,
прогимназиално образование
и педагогически курсъ ;
войвода.
Крумъ Петишевъ
о т ъ .................. ..
гимназиално образование;

4

Ангелъ п. Василевъ,
отъ Охридъ,
гимназиално образование;

РЪсенска околия
1

2

3

Тале Христовъ
о т ъ .................. ,
основно образование ;
войвода.
Славе Наумовъ Чавчето
о т ъ .................. ..
прогимназиално образование;
войвода.
Атанасъ Аргировъ
о т ъ .................. ,
прогимназиално образование.

Демиръ-Хисарска (Битолека)
околия
1

Алексо Стефановъ
отъ с. Радово, Демиръ- Хисарско, р. 1969 г. ; негра
мотенъ.

Разни
1

2
3

4

Капитанъ Молловъ
отъ Стара България, свършилъ военно училище ;
ходилъ въ Западна Маке
дония.
Ангелъ Здравковъ
отъ с. Княжево, Софийско,
прогимназиално образование.
Капитанъ Петко Стояновъ
отъ София,
военно училище. Билъ из
вестно време при Тодоръ
Александровъ.
Мито Джюздановъ
отъ с. Сехово, Гевгелийско,
основно образование. Билъ
известно време при Тодоръ
Александровъ.
ЗАБЕЛЕЖ КА : Тукъ е даденъ
броя съ имената само на мал
ка часть отъ действувалит-Ь
нелегално лица — войводи и
четници. Другите имена авторътъ не е могълъ да си
спомни, а сж. му липсвали
необходимите бележки, кога
то е писалъ книгата въ еми
грация.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 19

ПТ,КОИ ДАННИ ЗА СРАЖЕНИЯ И НАКАЗАТЕЛНИ АКЦИИ
ДО МЕСЕЦЪ АВГУСТЪ 1924 ГОДИНА

I. Царевоселска околия.
1. На 14 декемврий 1923 г. група революционери отъ 8 души, во
дени отъ войводата Герасимъ отъ с. Блатецъ, е имала сражение при
с. Стамеръ близо до Царево-село, съ група отъ 25 сръбски жандари.
Трима стражари сж били убити и други мнозина ранени. Единъ отъ
революционерите е билъ леко раненъ въ левия кракъ.
2. Презъ 1923 година сражение на чета съ сръбска войска при с.
Пеклено.
3. Презъ 1924 година при село Бигла сражение между чета, на
чело съ войводата Дончо Христовъ и сръбска потера. Сражението
трае цЪлъ день.
4. Презъ юлий 1924 година при село Ильово и Калиманци става
сражението, за което разказва четникътъ Медаровъ. На чело на че
тата е билъ Панчо Михайловъ. Сражението продължава около 9
часа.
U. Кочанска околия
1. Презъ 1923 година сражение на кочанската революционна че
та, при което падать неколко души сърби убити, а отъ четата не е
пострадалъ никой. Сражението се води при село Райчино.
2. Презъ ноемврий 1923 година македонски четници убиватъ
единъ сръбски майоръ.
3. Презъ ноемврий 1923 година четата на Трифунъ Саевъ, нелегаленъ борецъ отъ Кочанско, води престрелка съ сръбски войници
близо до село Спанчево. Не успевайки нищо да стори на четниците,
сръбската потера изгаря доста селски кжщи въ тая околность.
4. На 1 декемврий 1923 година революционна група отъ десеть
души си почивала на единъ хълмъ не далече отъ Спанчево. 4 сръб
ски жандари, които минавали отъ тамъ, забелезали единъ отъ ре
волюционерите и отворили огънь срещу него. Революционерите от
говорили. Трима жандари сж били убити и единъ раненъ.
5. На 12 юлий 1924 година една чета на ВМРО се натъква на
сръбска потера въ околностьта на градъ Кочани. М акаръ заобиколе
на, четата си пробива пжть като загубва единъ свой другарь.
III. Щ ипска околия
1. Презъ 1921 година щипската чета на Иванъ Бърльо и кочан
ската на Панчо Михайловъ се сраж аватъ съ сръбска войска въ Кочан
ско къмъ с. Спанчево. Паднали сж осемь души сърби.
2. Въ село Спанчево, Кочанско, е открита четата на Хаджи Гри718

горъ хаджи Кимовъ. Четниците се измъкватъ отъ селото безъ загуба.
Това е презъ 1922 година.
3. На 22 май 1922 година къмъ село Судикъ сж убити единъ
сръбски капитанъ и 11 души стражари при засада, устроена отъ
щипската чета.
4. Презъ 1923 година става сражение между чета на ВМРО и
сръбска войска при село Гюрище, Овчеполско.
5. Въ връзка съ нападението надъ сръбския капитанъ и стра
жари при с. Судикъ, сърбите сж осждили невинния селянинъ Диме
Митревъ.
6. Презъ 1923 година става нападението надъ сръбските колони
ста въ село Кадрафакоео, за което се говори на друго место.
7. Презъ 1923 година става сражение на чета отъ ВМРО съ сръб
ска войска при село Танатарци. Сърбите иматъ жертви, а отъ чета
та не е пострадалъ никой. Въ сражението участвуватъ и четници отъ
кочанската чета, между които и Димитъръ Паликрушевъ.
8. Презъ 1923 година става нападението надъ една сръбска
рота войници при село Люботенъ, за което се говори другаде.
9. Презъ февруарий 1922 година става сражение между сръбски
войски и съединените чети на кратовския войвода Мите Опилски, кочанския П. Михайловъ и щштския Иванъ Бърльо, въ Кочанско.
IV. Кратовска околия
1. Презъ ноемврий 1922 година е хвърлена бомба въ дома на
единъ сърбинъ-пришлецъ при Злетово, отличилъ се като гонитель на
българите.
Друга бомба е хвърлена въ дом ътъ на сърбинъ-пришлецъ въ с.
Рудари, сжщо българомразецъ и зулумджия.
2. Въ село Крилатица ВМРО наказва некой лица, които сж услужвали на ренегатите. Тия ренегати, заедно съ сръбски стражари и
бандитски чети беха изтезавали селяните въ редица села : Талишманци, Одрано, Куклица, Пендакъ и пр.
3. Презъ 1923 година сражение при Плавица.
4. Презъ 1924 година сражение при с. Дренокъ.
5. Презъ мартъ 1924 година при село Нежилово попада на засада
отъ сръбски войници и бандити кумановската чета съ войвода Цветанъ Спасовъ. Води се бой целъ день. Загива единъ четникъ.
V. Струмишка околия
1. Презъ 1923 година струмишката чета съ войвода Георги Въндевъ се сражава презъ целъ день въ местностьта „ Мариевска ” .
Сърбите употребляватъ и артилерия.
2. Презъ августъ 1923 година сражение при с. Куклишъ, безъ
жертви за четниците.
3. Презъ ноемврий 1923 година струмишката чета се сражава
близо до село Амзалия, въ местностьта Кукавица.
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4. Презъ 1923 година въ Струмишко се сражава гевгелийскиятъ
войвода Стоянъ Мандаловъ.
5. Презъ 1924 година сражение при село Смоларе.
6. Презъ пролетьта на 1924 година десеть души отъ струмишката чета, заедно съ четници отъ Радовишко, се сражаватъ при село
Липовикъ, а малко по-късно при село Дукатино. Излизатъ безъ жертви.
Начело на струмишката група е Илия Трайковъ отъ с. Барбарево,
а на радовишани ■
— Ставрушъ.
VI. Дойранска околия
1. Презъ 1923 година сражение въ мЪстностьта Собра.
2. Презъ 1924 година войводата Христо Андоновъ отъ село Гърчища, на няколко пжти влиза въ въоржжени схватки, въ Дойранско.
VII. Малешевска околия
1. Презъ 1919 година сж убити двама сръбски войници отъ не
легална група, съставена отъ избягали малешевци.
2. Презъ августъ 1921 година при засада е убитъ сръбския око
лийски началникъ въ Берово, който е потискалъ населението. При
засадата падатъ и шестьтЬ придружаващи го стражари. Нападението
е станало близо къмъ „ Джами тепе ”. Въ засадата участвуватъ оеемь
души, между които Гале Джингаровъ отъ Русиново, Василъ Ролевъ,
Ефремъ попъ Траяновъ, Миланъ Паргьовъ, Тимо Гердовъ.
3. Сражение къмъ границата на нелегални. Начело на групата е
Ефтимъ Цековъ, съ четници Ефтимъ Чифлишки, Наке отъ Кукушко,
единъ турчинъ отъ Радовишко, Василъ Ролевъ и други.
4. Сражение при Готенъ презъ 1923 година.
5. Презъ януарий 1924 година бандитътъ на сръбска служба
Илия Пандурски, начело на 35 души, напада село Русиново. Трима
души отъ ВМРО го нападатъ въ кжщ ата, кждето се е установилъ,
като единъ отъ тЬхъ се изкачва на покрива незабелезанъ, за да
хвърли бомба. Двамата други убиватъ едного отъ бандата въ двора,
като по погрешка го взели за Пандурски.
6. Презъ декемврий 1923 година четата на Борисъ Тиковъ, състоя
ща се отъ около 30 души, бива открита край Брегалница. Между
преследвачите е и бандата на Пандурски, отъ която падатъ двама
души убити. Въ тая чета съ Тиковъ сж още и Асенъ Даскаловъ,
Мите Босото, Петре Шумановъ, Антимъ Ковачевъ отъ Умлено, •—
всички отлични борци по онова време, добре познати на Александровъ.
7. Презъ юлий 1923 година една чета отъ около 30 души среща
сръбска група. Заловени сж двама сърби и единъ хърватинъ, който
по каналъ е билъ преведенъ въ България. Отъ четниците пада убитъ
Никола Тагаровъ отъ село Смоймирово, а е раненъ Бръндевъ.
Оказва се предателка една жена. Тя е била наказана по-сетне отъ
една нелегална група начело съ Димитрушъ Бероевъ отъ Пехчево.
8. Презъ октомврий 1923 година групата на Цековъ е открита и
води сражение, като единъ сърбинъ пада убитъ.
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9. Презъ май 1924 година къмъ село Русиново групата на Ефтимъ
Цековъ се среща съ потераджийгЬ на Пандурски. Става малка пре
стрелка.
10. Презъ юний 1924 година група отъ седемь души нелегални,
начело съ Панте Сиковъ и Василъ Ролевъ наказватъ кмета на село
Владимирово — Мите Кацаря. Но въ сжщность виноеникътъ е билъ
само раненъ ; четниците сж го сметнали за убитъ.
VIII. Радовишка околия
1. Къмъ края на 1922 г. четници и селска милиция отъ село Ш аинъ
Ташъ устройватъ засада на бандита Пандурски, като убиватъ единъ
отъ хората му.
2. Презъ май 1923 г. радовишки четници се сраж аватъ съ сръбска
потера въ планината Конче, мЪстностьта К ръгъ Джами, и близо до
село Лубница. Отъ сърбите пада единъ убитъ и единъ тежко раненъ,
а отъ четниците сж ранени довама души.
Съ радовишките четници се намиратъ групата на Алексо Стефановъ, войвода на Демиръ-Хисарско (Битолско), групата на прилёпския войвода П етъръ Пашата и една тиквешка група на чело съ Ата
насъ Калчевъ.
3. Презъ есеньта на 1923 г. става сражение въ местностьта
„ Смърдешникъ ”, не далече отъ селата Войславци и Велюса. Съ радовишката чета е войводата Никола Василевъ, радовишанецъ. Въ
четата има и двама турци, както и двама албанци. Убити сж двама
души отъ контрачетниците, които сж излезнали като потера. За
вързва се сражение. Раненъ е четника Христо Филевъ.
IX. Гевгелийска околия
1. Презъ 1923 г. гевгелийската чета има сражение при село Собра,
Дойранско.
2. Презъ 1923 г. при село Милетково, Гевгелийско, става сражение,
въ което участвува и Стоянъ Мандаловъ.
3. Презъ 1923 г. сражение на гевгелийската група при село Радна,
Тиквешко, кждето сжщо участвува Стоянъ Мандаловъ.
4. Презъ 1923 г. сражение при село Смоквица, Гевгелийско. И
тамъ участвува Стоянъ Мандаловъ.
X. Околиите на Серски окрлгъ
1. Въ Драмско, Серско и другите области на източна Македония,
презъ времето до августъ 1924 година се случиха седемь-осемь схватки
на чети съ гръцки войници и полиция.
XI. Околиите на Солунски окржгъ
1.
Презъ сжщия периодъ станаха схватки и въ околиите на Со
лунски окржгъ-Кукушко, Солунско, Енидже-Вардарско.
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XII. Околиите на западна Македония
1. Чети, на пжть за западна Македония, се сражаваха въ течение
на три часа въ планината Огражденъ, мЪстносгъта Върла Чука. Тамъ
е раненъ Илия Пандурски, намиращъ се въ състава на сръбската
потера.
Тукъ сж четите на Илия Лерински — за Леринско, Мито Джуздановъ ■
— за Гевгелийско, Борисъ Изворски — за Енидже-Вардарско,
Иванъ Илиевъ и Атанасъ Калчевъ — за Тиквешко, Джинджифиловъ
— за Гюмендженско и Воденско, Куюнджиевъ — за Солунско.
Следъ като групите сж се откжснали отъ обръча на пристигна
лата откъмъ село Амзалия войска, настигнати сж били отъ нови
сръбски части. Завързва се сражение, при което загиватъ тринадесеть души сърби, а четниците сж продължили своя пжть.
Тия групи сж придружавани отъ струмишката чета. Това е презъ
1923 г.
2. Презъ летото на 1923 г. прилепски и тиквешки четници, съ
които се намиратъ техни радоеишки другари начело съ Никола Василевъ и Ставрушъ иматъ престрелка при село Варварица, Струмишко,; а подиръ това при с. Липовикъ, Радовишко. Нова престрелка
става при с. Кошарка, Тиквешко. При минаване на Вардара загива
единъ четникъ.
Струмишката група, която придружава споменатите чети, се
опитва да спре влака при Вардара. Но машинистътъ успева да върне
назадъ влака, предупреденъ отъ ракетите на сръбски засади, които
сж се намирали не далече. При минаването на Вардара отстрана
на западните групи добра услуга сж правели местни турци. Съ гру
пите къмъ западна Македония отива и явилия се доброволецъ отъ
България запасенъ капитанъ Молловъ. Следъ неколко седмици той
се прехвърли въ Албания.
3. Презъ 1923 г. къмъ Воденско замина и групата на Мицо Чегански. Тя попада на засада, при която, обаче, загиватъ четирима
души отъ нападателите. Въ групата на Чегански е и малешевеца
Василъ Ролевъ.
Забележка : Както и другаде е споменато, посочените тукъ данни
не изчерпватъ всички сражения и схватки въ периода до месецъ
августъ 1924 година ; нито пъкъ сж посочени имената на всички неле
гални борци отъ това време. Повечето неща сж писани по паметь,
безъ да се разполага съ необходимите бележки. При другъ случай
сведенията требва да бж датъ допълнени.
П РИЛОЖ ЕНИЕ

№ 20

МАКЕДОНСКИЯТЪ БЪЛГАРИНЪ
ВЪ БОРБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СВОБОДА.

За да се получи представа за масовото на
родно участие въ освободителната борба,
както и за българските чувства на народа ни
722

въ Македония, тукъ давамъ нЯкои сведения
за семействата само отъ нашата улица въ
Ново-село и няколко близки до нея кжщи.
Тя е централната улица въ тоя щипски кварталъ и по нея нЯма повече отъ шестдесеть или
седемдесеть кжщи. ВЯрвамъ да съмъ пропустналъ доста факти, но и това, което тукъ
е дадено, е характеристично.
1. Семейство Кльонкови : трима братя избягаха въ България.
Единиятъ отъ тЯхъ е бивалъ войвода.
2. Попъ Яневи : цялото семейство въ България. Единъ членъ отъ
него е билъ четникъ и районенъ войвода.
3. Лепиполови : единъ членъ отъ фамилията избЯгалъ въ Бъл
гария, а другиятъ е бивалъ войвода.
4. Александрови : цялото семейство въ България ; кжщ ата имъ
изгорена отъ турската власть. Единъ членъ отъ фамилията е бивалъ
войвода и познатъ водачъ на ВМРО.
5. Друго семейство Александрови : братовчеди на първитЯ : единъ
отъ тЯхъ избЯгалъ въ България.
6. Семейство Мише Трендови : двама синове въ България.
7. Скандалиеви : всички въ България ; бащата познатъ мЯстенъ
деятель, измежду първитЯ посветени отъ Далчева. Синътъ боенъ
членъ на ВМРО ; участвувалъ въ наказателна акция презъ турския
режимъ и избЯгалъ въ България, кждето се прибира и баща му.
8. Ефремчеви : единъ членъ отъ семейството въ България.
9. Карагьозови : бащ ата убитъ отъ турцитЯ ; единъ отъ фами
лията билъ четникъ и избЯгалъ въ България.
10. Хаджи Тошеви : единъ членъ отъ семейството избЯгалъ въ
България и убитъ отъ враговетЯ.
11. Хаджи Янкови: тЯ сж две семейства и всички избягаха въ
Българя. Кжщ ата на едното семейство 6Я изгорена при сражението на
Сандо Малинковъ. НЯкои отъ фамилията сж попадали въ затвора.
Единъ отъ тЯхъ е билъ четникъ.
12. Ушинови : две семейства. Единъ членъ отъ едното семейство
избЯгалъ въ България. О тъ другото единъ членъ е билъ офицеръ
въ България и загиналъ при края на първата свЯтовна война.
13. Северови : всички заминали за България. Единъ отъ фамилия
та е билъ добъръ работникъ въ ВМРО.
14. Огнянови : всички въ България.
15. Гюркови : единиятъ избЯгалъ въ България и станалъ четникъ.
ТЯ сж братовчеди на другитЯ Гюркови отъ града, чийто синъ 6Я
Йорданъ Гюрковъ.
16. Муфтисци : двама сина въ България.
17. Хаджи Томаови : единъ въ България.
18. Гаджеви : единъ въ България.
19. Гушлеви : единъ въ България; преданъ борецъ на ВМРО.
20. Врасаковци : единъ четникъ.
21. Едеклерци : единъ въ България.
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22. Попъ Спирови : единъ въ България.

23. Икономови, две семейства : почти всички въ България. Единъ
отъ тЪхъ е изтезаванъ по време на Винишката афера и има големи
заслуги за организиране на щипските села при създаването на ВМРО.
24.Гаврилови (Михайлови) : двама убити отъ сърбите; единъ
деятель въ ВМРО ; накрая почти цялото семейство избегало въ
България.
25. Момчеджикови : семейството на единия синъ въ България.
26. Ечменкови : единъ лежалъ дълги години въ сръбски затворъ.
27. Докторъ Голеви : целото семейство на доктора въ България.
Той е билъ в^ренъ служитель на ВМРО.
28. Шекеринови : единъ убитъ отъ сърбите ; другъ членъ на
семейството загиналъ въ битката при Тутраканъ.
29. Сланкови : единъ войвода, загиналъ въ борба срещу сърбите
въ Велешко.
30. Пешови : две семейства заминали въ България.
31. Чепреганови : единъ въ България.
32. Попъ Захариеви : всички въ България. Дедото бе авторитетенъ български архиерейски наместникъ (икономъ) ; синътъ твърде
зачитанъ и дългогодишенъ български учитель въ родното си место
и изъ други градове на Македония. Семейството е дало и една българ
ска учителка.
33. Свещ. Илия Архимандритови : всички въ България ; бащата
български свещеникъ въ родното си место и сетне изъ други места.
34. Караджови : единъ бивалъ въ България, запасенъ български
офицеръ.
35. Станчеви : членове отъ фамилията въ България. Единъ заги
налъ като български офицеръ на Криволакъ. Двама български учи
тели.
36. Начеви : единъ бивалъ четникъ и загиналъ като български
фелдфебелъ при Тутраканъ. Другъ преселенъ въ България. Трети
доведенъ до самоубийство отъ сръбския режимъ.
37. Аневи : целото семейство въ България.
38. Братя Коцеви : целото семейство въ България.
39. Авукатови : единъ убитъ отъ сърбите.
40. Хаджи Мите Аневи : единъ убитъ отъ турците.
41. Хаджи Смилеви : единъ убитъ отъ турците.
42. Кикиридкови (Арсови) : единъ войвода въ Ресенско, загиналъ
при турския режимъ. Другъ четникъ.
43. Санде Миндизови : единъ убитъ отъ сърбите, бившъ четникъ.
44. Санде Джамбазови : единъ убитъ отъ сърбите, бившъ чет
никъ.
45. Патриклиеви : единъ четникъ.
46. Хаджи Яневи : всички въ България.
47. Хаджи Кимови : половината отъ семейството сж преселени въ
България; единъ лежалъ въ сръбските затвори; другъ много битъ
отъ сърбите; трети ■
— войвода на чета.
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48. Лилинкови : единъ борецъ, убитъ отъ сърбите. Майката ле
жала въ сръбски затворъ. Бащата убитъ отъ сърбите.
49. Попъ Паневи : единъ въ България.
50. Недкови : трима въ България съ семействата си. Единъ вой
вода.
51. Гьоре и Доне Долянчани : и двамата четници, единиятъ останалъ въ България.
52. Тръпкови : единъ убитъ отъ сърбите.
53. Османкови : двама братя съ семействата си въ България. Еди
ниятъ добъръ български учитель; другиятъ убитъ отъ комунистите.
54. Мише Рамбабови : кжщ ата имъ изгорена отъ турците.
55. Димко Яневи : единъ съ семейството си въ България ; българ
ски учитель.
56. Суруджиеви : единъ убитъ въ Солунъ отъ гърците, твърде
познатъ и големъ търговецъ. Почти всички преселени въ България.
57. Витларови : четирма въ България. Единъ борецъ на ВМРО,
загиналъ отъ врагове.
58. Деведжиеви : единъ въ България.
59. Кукубаеви : единъ въ България, четникъ.
60. Пано Пищолови : единъ битъ при Винишката афера.
61. Попъ Анастасови: двама въ България.
62. Петре Траянкинъ : преселенъ въ България.
63. Гарванови : всички въ България.
64. Мите хаджи Мишеви : целата фамилия избега въ България.
Единъ членъ е бивалъ ржководитель на ВМРО въ Ново-село.
Забележка : Немаше нито единъ домъ въ Но
во-село, броещо къмъ шестотинъ
кжщи, който да бе вънъ отъ револю
ционната организация. И не е имало
нито единъ човекъ, който да се чув
ствува друго освенъ горещъ бълга
ринъ.
Смело може да се каже, че тая
картина за главната улица на Новосело е образецъ за повсеместно явле
ние въ Македония, кждето всички
славяни сж се чувствували българи и
сж подържали борбата.

П РИ ЛО Ж ЕН И Е

№ 21

СПИСЪКЪ НА НЪКОИ ИЗМЕЖДУ ПО-ПРОЯВЕНИТЪ УЧАСТНИЦИ
ВЪ ВМРО ОТЪ ГР. Щ ИП Ъ П РЕ ЗЪ ТУРСКИЯ РЕЖ ИМ Ъ

1.
Тодоръ Лазаровъ, главниятъ сътрудникъ въ Щипско на Даме
Груевъ и Гоце Д елчевъ при първиятъ опитъ за създавание на масова
народна организация. По-късно задграниченъ представитель на ВМРО.
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Миналъ презъ много турски затвори. Самоубилъ се въ 1912 г. — би
дейки тежко боленъ отъ туберкулоза, добита въ турскитЯ зандани
— , вЯрващъ, че започналата война срещу Турция ще донесе свобода
та на Македония.
2. ГражданитЯ Коце Гочевъ, Ване Панайотовъ и Мише Бачовъ,
заедно съ Тодоръ Лазаровъ, сж влизали въ първото революционно
ржководно тЯло за Щипъ и околията.
3. ВЯрни сътрудници на Тодоръ Лазаровъ сж Мише Развигоровъ
и Гьошо Гочевъ. Първиятъ стана най-легендарниятъ и незабравимъ
войвода на Щипско, и на Скопския революционенъ окржгъ презъ
турския режимъ. А вториятъ презъ цЯлиятъ си животъ 6Я близъкъ
сътрудникъ ту на Централния Комитетъ въ Солунъ, ту на Задграничното представителство въ София ; бивалъ е и нелегаленъ въ четата на
Развигоровъ. Помина се въ София презъ втората свЯтовна война. А
Развигоровъ загина въ сражение съ турцитЯ презъ мартъ 1907 год.
въ центъра на гр. Щипъ, заедно съ Миланъ Кръстевъ, членъ
отъ ржководното тЯло въ Щ ипъ и Петре Ж абата, четникъ на Разви
горовъ.
4. Славейко Арсовъ, войвода въ РЯсенко ; Христо Настевъ, би
валъ нелегаленъ въ западна Македония.
5. Взели голЯмо участие при организиране на града и селата при
турския режимъ : Коле Йосковъ, ханджия ; Пане хаджи Манасиевъ,
ханджия; Сандо Самарджия; Йосе Самарджия; Коце Мировъ; Гьошо
Икономски ; Мите Милевъ ; Димко Чешляровъ. Мите хаджи Мишевъ.
6. Спиро Зафировъ Келемановъ — началникъ на една отъ дветЯ
бойни групи въ града. Въ началото още не е имало нелегална чета и
нелегалнитЯ акции сж вършени отъ тия легализирани терористи.
Келемановъ 6Я рЯдъкъ борецъ, хладнокръвенъ и преданъ до край
ность на ВМРО. Въ първитЯ години на движението е билъ тайно изпращанъ за наказване на народни мжчители и въ други околии, за да
покаже на млади членове въ съзаклятието какъ трЯбва да се дейст
вува. Помина се въ Щ ипъ около Хуриета, следъ като 6Я пуснатъ отъ
затвора. БЯ още младъ човЯкъ; но го подяде добитата въ затвора туберколоза. Въ групата на Келемановъ сж влизали и следнитЯ лица :
Сандо Малинковъ, Самониката, Доне Ерджеличанецъ, Гьошо ЗивритЯ,
Мите Ставревъ, Мите Судеклия, Доне Таринцалия, Тодоръ Заковъ
Ерджеличанецъ, Братя Кангалови, Ильо Масинъ, Гьоре Масинъ, Герасимъ Велинъ, Коце Велинъ, Моне Вратесьо, Пане Катильо.
7. Въ другата група, наричана Новоселска, сж влизали : Доне ЗвЯздинъ, Мите хаджи Мишевъ, Тодоръ х. Костадиновъ, дЯдо Трайчо
Скандалия, Колю попъ Спировъ, Петре Гушлевъ, Глигоръ Фикиинъ,
Христо Скандалия, Ладе Сланковъ, Миланъ Уланцалия, Димко Гуш
левъ, Трайчо Бахчованджията, синъ му Тодоръ.
Началникъ на новоселската група е Пане Прошовъ.
8. Измежду нелегалнитЯ щипяни, работили съ пушка на рамо сж
и следнитЯ : Тодоръ Александровъ, Ефремъ Чучковъ, Мите Недковъ,
Гьошо Гочевъ, Иванъ Джамовъ, Сандо Малинковъ, Пане Пударо,
Мите Судеклия, Славко Гърличковъ, Славко Ковачевъ, Калея, Миланъ
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Туджаро, Ладе Сланковъ, Лазаръ Кльонковъ, Црънъ Киро, Сане Чаушовъ, Сандо Джамбазовъ, Коде Арсовъ х. Димитровъ, Василъ Ар
совъ х. Димитровъ, Ильо Убевъ; Сане Циклевъ; Василъ х. Янковъ.
9. О тъ селата нелегални работници сж били и следнитЪ (вънъ
отъ всички ония, чиито имена не си спомнямъ, но които сжщо единъ
день требва да бж датъ записани) : Иванъ Бърльо, Ефремъ Миладиновъ отъ с. Криви-Долъ, Гьоро отъ с. Люботенъ, Фене отъ с. Доляни,
Дамбе отъ с. Карбинци, Величко отъ с. Горни-Балванъ, Сандо отъ с.
Судикъ, Пано Патриклия.
10. Ето н'бкои отъ гражданите, които сж били всячески въ
услуга на ВМРО, като нейни членове : Арсо Лазаровъ, Миялъ Ефенди
(бащата на проф. Александъръ Балабановъ), попъ Ладе Ж ивковъ,
Христо Гюрковъ, Пане Яневъ, попъ Христо Червенелековъ, Наумъ
Османковъ, Блаже Пуздерлиевъ, Доне Чанджия (ПрилЗшчански), синъ
му Гьошо, Коле Пиперевски, Йорданъ Миразчиевъ, Ване Кантарджиевъ, Ката Лалева, Миланъ Лалевъ, Д -ръ Иванъ Голевъ, Ване Каменаровъ, Миланъ Овцовъ. Миялъ Марковъ, Доне Тошевъ (прочутиятъ
кираджия, който отъ Гьорче Петровъ 6Ъ нареченъ „ баща на македон
ската твърдость ”, защото нищо не издаде като му заловиха бомби въ
Битоля, въпреки ужаенитЬ изтезания), Доне Терански, Доне Чемковъ, Ефремъ Кадрафачки, Мите баба Агнийнъ, Моне Протогеровъ,
Пане Гочевъ, Пане Пищоло, Кара Тасо, Димко хаджи Кимовъ, Хри
сто Влахчевъ, Лазаръ Кльонковъ и братята му, баба Агния.
*
**

Въ Щ ипъ •— освенъ въ Банско ■
— е правенъ опитъ за фалшифи
циране на турскитЪ монети въ полза на ВМРО. Идеята е далъ Коце
Гроздановъ, щипянецъ, който въ София научилъ отъ лицето Ефтимъ
Рушевъ какъ става фабрикуването на монетитЬ.
Пане Прошовъ и Тодоръ х. Костадиновъ, заедно съ Коце Гроз
дановъ, занимали ржководството въ Щ ипъ съ въпроса, а то се отнес
ло до Централния комитетъ въ Солунъ. Идеята била удобрена и въ
Солунъ били изработени тайно нЪкои отъ необходимите инструмен
ти.
Въ избата подъ дом ътъ на Ладе Пуздерлиевъ е организирана
работата, а персоналътъ сж съставлявали : Ване Манчовъ, Мите
Дачевъ, Иванъ Кукувалия, като моделчикъ, заедно съ гореспоменатит-fe трима. Главенъ ржководитель е билъ Коце Гроздановъ. Едва
следъ една година успали да изкаратъ няколко фалшифи монети, тъй
като работили само нощно време, липсвали имъ удобства. Изпратили
монетитЬ в ъ Солунъ, но Централния Комитетъ ги нам^рилъ недоста
тъчно усъвършенствувани.
Наредено било на Коце Гроздановъ да замине за Разлогъ, кж 
дето намЬрилъ Гоце ДЬлчева. Тамъ съ още едно друго лице обмисли
ли наново всичко и решили да пратятъ Грозданова въ София, за да
уреди спокойно и отначало работата. ДЬлчевъ му далъ препоржчително писмо до задграничното представителство. Тогава сж били въ
разгара си борбитЪ между върховисти и централисти. Представител
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ството е било доста заето съ други грижи. Гроздановъ чакалъ някол
ко дни, сетне няколко седмици, а подиръ два месеци изгубилъ търпе
ние и се завърналъ въ Щипъ, кждето разказвалъ на другаритЪ си
съ особено презрение пакоститЪ, които правели върховиститЬ. Кога
то Делчевъ научилъ по-късно, че Гроздановъ не е уопЪлъ, сжщо се
ядоевалъ и нападалъ върхови ститЬ, чиито пречки Гроздановъ считалъ
за главна причина по осуетяване на проекта му.
П РИЛОЖ ЕНИЕ

№ 22

ПОСТРАДАЛИТЕ ВЪ ГРА ДЪ Щ ИПЪ ВЪ ВРЪЗКА СЪ НАКАЗАНИЕТО
НА ХАДЖИ ВАСКОВЪ И КАЛАМАТИЕВЪ

Осждени бЪха отъ сръбскитЬ власти и лежали въ разни югославянски затвори следнитЪ лица :
1. Мише Муфтиевъ — излЪжалъ две години.
2. Блажо Пилатовъ — из леж алъ две години. Осжденъ на 15 го
дини.
3. Панче Пилатовъ — изл^жалъ две години. Осжденъ на 15 го
дини.
4. Таша Келешова — излежала две години.
5. Сова Тесличкова — излежала две години.
6. Сава Кукушева •— леж ала нЪколко месеци.
7. Христина Дзипева •— лежала две години.
8. Ангелина Дзипева — лежала три години.
9. Димко хаджи Кимовъ ■
— излеж алъ две години.
10. Христо Шекериновъ ■
— излЪжалъ две години. Осжденъ на 15
години.
11. Мане Трендафиловъ — лежалъ седемь месеци.
12. Христо Кусакатовъ — лежалъ три години. Осжденъ на 15 го
дини.
13. Тодоръ Джоновъ ■
— излЪжалъ две години.
14. Христо Биковъ ■
— излЪжалъ три години. Осжденъ на 15 го
дини.
ПРИЛОЖ ЕНИЕ

№ 23

ЦИТАТИ ОТЪ ПРЕСАТА
ЧУЖ ДИ МНЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ

1)
Въ броя отъ юлий 1919 г. на „ Интернейшънълъ Р евю ”
Джеймсъ Баучеръ писа :
„ Ако населението въ Македония не е нито българско, нито сръб
ско, нито гръцко, явното разрешение на въпроса би било да се съз
даде една автономна държ ава . . . Македонците, които проявиха свое
то народно съзнание въ маса отчаяни възстания и го осветиха съ соб
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ствената си кръвь, иматъ право поне да знаятъ на какво основание
биха били предадени на нежната милость на своите най-върли неприя
тели и подчинени на едно владичество въ много отношения по-лошо
отъ онова на турците ”.
2) Вестникъ „ Аксионъ Франеезъ ” отъ 13 юлий 1919 г. си по
стави въпроса : „ Въ момента когато се говори за държави-тампонъ,
не е ли време да се запитаме : не може ли да се създаде отъ Македо
ния подобна държ ава ? И защо македонците да не могатъ да разполагатъ съ себе си и своето право ? ”
3) „ JT Етоалъ Белжъ ” отъ 2 октомврий 1919 г. писа : „Р а зу м 
но ще бжде отъ тази територия да се образува една независима Ма
кедония, уредена по образа на Швейцария, дето всека народность ще
се развива свободно, при запазване правата на другите народности.
По-нататъкъ тя, безъ да бжде предметъ на разногласия, ще
остане една връзка между балканските държави. Тя ще стане ядката
на една бждеща балканска федерация ”.
4) Вестникъ „ Македония ”, излизащъ въ София, въ броя си отъ
15 май 1920 г., помества следното мнение на французина полковникъ
Леонъ Ламушъ :
„ Можеше да се направи отъ Македония една автономна терито
рия, управлявана подъ контрола на Обществото на Народите, отъ ед
на или повече велики сили. Можеше така да се премахне главната при
чина за конфликти въ източна Европа и да се открие пжтя за лесно
то уреждане на другите въпроси, чиято важность е малка, въ срав
нение съ тази на македонския въпросъ.
Това разрешение би отговаряло напълно на желанията на жите
лите, които още въ епохата на възстанията, имаха за девизъ ,, Маке
дония на македонците ”.
Тази нещастна страна, така добре надарена отъ природата,
но осиромашела по вината на хората, ще може, подъ едно безпри
страстно, честно и деятелно управление, да се съживи, да развие
своите естествени богатства и да стане една цивилизована и благоденстуваща область ”.
5) Лондонскиятъ вестникъ ,, Т ай м съ ” публикува подъ заглавие
„ Балканско неспокойствие ” уводна статия относно арестите на ма
кедонци въ България. Между другото казва :
„ Презъ последните седмици, отношенията между Белградъ и
София минаха единъ периодъ отъ опасно напрежение и ставаше все
по-опасна евентуалностьта за въорж ж енъ конфликтъ към ъ пролеть
та. Причините за този конфликтъ беха въ Македония — изворъ на
големи неспокойствия въ миналото. Мислеше се, че мирните договори
сж уредили за дълго време македонския въпросъ. Земята б е раз
делена между Гърция и Сърбия, които оставиха на България само
едно малко парче на изтокъ. Но старите кавги не сж престанали.
Комитите успеха да се нагодятъ на новите условия и наскоро единъ
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нашъ специ ал енъ пратеникъ ни описа надълго начина на постъпва
нето и целите на една голема комитска организация подъ командата
на Т. Александровъ. Тази организация притежава цЯла мрежа отъ
секции и активна пропаганда въ много страни. Начина е терора и
герила, а цельта автономията и независимостьта на М акедония. . . ”.
(Поместена въ в. „ Нувелъ М аседониенъ” отъ 15 мартъ 1924 г.,
Бр. 10).
6) Полскиятъ вестникъ ,, Жечпосполита ”, органъ на крайната
десница на католишката национална полска партия, публикува на
17 май 1924 г. статия отъ Домбровски, кждето между другото се
казва :
„ . . . Друга опасность е тая за една война за Македония. Претек
ста е все сжщия. Той е, който дезорганизирва вжтрешно Югославия
и който предизвиква централизъмъ сръбски. Той е, който кара рево
люционната организация на комитите, създадена презъ 1893 г. за
борба противъ турците, и свикнала, следователно, на война безспирна
отъ 31 години, да не оставя оржжието.
Този централизъмъ прави щото мрежата на македонската орга
низация да се протега чакъ до Хърватско. Така, имайки г. Радичъ
отъ една страна и Албания отъ другата, безстрашния шефъ на ма
кедонските революционери нема да остави оржжието докато не по
лучи автономията на Македония . . . ”
7) Берлинскиятъ органъ на съветското правителство „ Накану
не ”, публикува статия за Македония. Между другото пише :
„ Днешна Македония е наистина страната на сълзите ! Пусти села,
изгорели кжщи, изоставени полета. Срутените кжщи, запустелите
полета говорятъ още за терора, който отъ двадесеть години царува
въ Македония. Нема семейство, което да не е дало жертви за свобо
дата на този народъ-мжченикъ.
Изкуствената сърбизация на Македония, вършена чрезъ натиска
отъ администрацията, предизвиква твърдо съпротивление отъ страна
на населението, което отъ 1918 г. продължава да търси убежищ е въ
България, която до сега е прибрала стотици хиляди македонски
бежанци.
Кои сж исканията на македонците ? Преди всичко възстановя
ването на единството на Македония, споредъ етнографските й гра
ници : отъ езерото Охридъ (на албанската граница) и въ течението
на река Черни Дринъ до Призренъ ; една линия, която отива отъ
Враня до Струма, отъ Струма до Петричъ и въ течение на М еста
до Егейско море (Солунъ), отъ солунския заливъ по течението на
Бистрица до Кастория и Охридъ. Вардарската долина е сърдцето на
Македония.
Желаело се е да се реши македонския въпросъ по миренъ на
чинъ. Македонците отъ дълго време сж се надевали, че Обществото
на Народите ще осигури независимостьта на държ авата имъ. Разо
чарованието е пълно, защ ото нито Гърция, нито Сърбия искатъ да
позволятъ Обществото на Народите да се намеси по въпроса.
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Това е накарало македонците да търсятъ друга тактика : въ
качеството си на югославянски подвластници, rfc заедно съ хърватите,
словенците и черногорците се стараятъ да превърнатъ Югославия
въ федеративна държ ава и по-късно въ балканска федерация. Пашичъ и партията за Голяма Сърбия сж единствената пречка за о с ъ 
ществяването на тази програма.
Тази е картината на днешна Македония. Тъжно е да се гледа
какъ чезне единъ народъ на герои и мжченици, който упорствува да
живее съ идеала да възкръсне долините на Вардара и на Струма,
никога така цветущи. Този народъ е осжденъ да живее безъ отече
ство въ Америка и въ една страна, която му дава широко госто
приемство — България. Дайте въ най-скоро време автономия на
Македония ! ”.
(Поместено въ в. „ Нувелъ Маседониенъ ” отъ 5 юлий 1924 г.,
Бр. 21).
СРЪБСКИТЪ ОСНОВНИ АРГУМЕНТИ

Достатъчни сж тукъ следните два цитата, които ясно и изчер
пателно рисуватъ манталитета на белградските ржководящи среди.
Сърбите нем атъ други доводи и основания да властвуватъ въ Маке
дония ; особено имъ липсватъ аргументи отъ етнографско естество.
1) Вестникъ ,, Београдске Н овине” отъ 29 Февруарий 1924 г.,
пише :
„ Македонскиятъ въпросъ не сжществува вече ; южна Сърбия ни
принадлежи и нема да престане да ни принадлежи презъ вековете.
Съ топовете ние й станахме господари и само топовете биха могли
да ни я отнематъ . . . ”
2) Белградскиятъ вестникъ ,, Слобода ” отъ 23 февруарий 1924 г.
пише между другото :
„ Народа е неспокоенъ, последниятъ часъ е ударилъ. Какво мисли
да прави Белградъ, за да осигури защ итата ? Ето, Тодоръ Алексан
дровъ е нашъ гостъ. Не е ли вече време да маршируваме върху София
и имъ докараме акжла на българите ? ”
3) Подъ заглавието „ Нема хърватски въпросъ ” единъ „ бившъ
сръбски о ф и ц ер ъ ” пише на 6 юний 1924 г. уводна статия въ в.
„ Балканъ ’’-Белградъ :
„Х ъ р вати те и хърватскиятъ въпросъ не сж друго освенъ сапуненъ балонъ, който г. Радичъ и привържениците му подуватъ както
желаятъ. Но достатъчно една игла да се допре до този балонъ и да
изчезне. Некой сърби сж въ тревога по този въпросъ. Въ сжщность
ние не сме изложени на никаква опасность отъ страна на хърват
ския въпросъ. Би било големъ срамъ за Сърбия и за сърбите да
иматъ и най-малкия страхъ, инспириранъ отъ дейностьта на Радичъ
и партизаните му. Никога на никого не е дошло на умъ да се страхува
отъ тези хора. Правителството требва да се задоволи най-скоро да
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организира окржзите, околиите и общините и нищо повече, понеже
сапунения балонъ на Радичъ ще изчезне веднага и партизаните за
хърватската идея ще се разпръснатъ. Требва на края да се разбере,
че никога нема да изоставиме единството на кралството ”.

ЧУЖДАТА ПРЕСА ОТНОСНО РЕЖИМА ВЪ МАКЕДОНИЯ,
СЪ ИЗРИЧНО ИЗТЪКВАНЕ БЪЛГАРСКАТА СЖЩНОСТЬ
НА МАКЕДОНСКИТЪ СЛАВЯНИ

1) Американскиятъ проф. Мънро, въ единъ отъ броевете отъ
първата половина на 1920 г. на списанието ,, Дж Ню Репъбликъ ”,
пише :
Три четвърти отъ македонските виляети сж населени съ българи,
а всичките македонски пространства се предадоха на Гърция и Юго
славия отъ парижките разорители на м и р а . . . ” И по нататъкъ :
,, Председателя Уйлсонъ не показа никаква твърдость въ Парижъ, за
да поиска правилното уреждане на македонския въпросъ. Гръцки
пари и френско недоразумение подействуваха въ Парижъ и прода
доха българите ”.
2) Подъ заглавие „ Ново нарушение на принципа на народности
те ”, италианскиятъ вестникъ „ Ла Сера ” обнародва кореспонденция
отъ специалния си пратеникъ въ Санъ Ремо г. Рудолфъ Фоа ; въ
нея между другото се казва :
„ Между всички нарушения за националностьта, санкционирани
отъ мира на съюзниците, нарушението, което се извършва днесъ въ
ущ ръбъ на българи и турци, е най-важното, най-нелогичното и найопасното за близкото бждеще на Балканите ”.
(Поместено въ в>. „М акедония”, София, 15 май 1920 г.)
3) Италианскиятъ вестникъ „ Илъ Темпо ” отъ 23 априлъ 1920 г.
като изтъква, че Гърция добива облаги, по-големи отъ всека друга
държ ава, пише :
„ Но тази невероятна щедрость на върховния съветъ въ задо
воляване апетитите на Гърция, която чрезмерно развита въ край
бреж ията си, не ще има съответния с к ел етъ . . .
Не могатъ да се унищожатъ тъй лесно правата на целъ народъ
(българския), безъ опасность отъ една твърде близка катастрофа.
На врата на единъ храбъръ народъ, какъвто е българскиятъ, не се
слага тъй лесно единъ яремъ тъ й ужасенъ и тъй неумолимъ. Бъл
гарите не ще се примирятъ ”.
4) Американскиятъ мисионеръ Р.Х. М аркъмъ е обнародвалъ въ
Ню-Йоркското списание „ Дж Уърлдъ Ту Мороу ” една статия по
балканските работи, въ която казва следното за Македония :
„ О т ъ 1870 до 1920 г. Македония представляваше една арена,
кждето се разиграваше най-ужасната международна трагедия. Тамошното население се състои повече отъ българи, има, обаче, големо
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число гърци и турци, съвсемъ малко ромъни и почти никакъ сърби.
Берлинскиятъ договоръ за миръ биде последванъ отъ още понесправедливия Букурещки договоръ, споредъ който повече отъ единъ
милионъ българи минаха подъ игото на техни те най-жестоки не
приятели ”.
(Поместено въ в. „ Македония ”, София 18 августъ 1920 г.)
5) Въ илюстрования френски месечникъ „ Л арж ъ ” г. Албертъ
Пиньо пише :
Тъкмо усилията на Белградъ да асимилира македонските бъл
гари — усилия, които до днесъ не дадоха никакви резултати — сж ед
на отъ главните причини за кървавите борби въ Македония, които отъ
македонския въпросъ праеятъ една истинска опасность за балканския
миръ. Настанените отъ Гърция малоазиатски бежанци въ Македония
не могатъ да разреш ать въпроса за Македония подъ гръцко иго,
защото има изгонени отъ родните имъ огнища, които работятъ за
завръщането си въ родината. Този „ последенъ ” изгледъ на маке
донския въпросъ съвсемъ не изглежда, че ще бжде последенъ.
6) Подъ заглавие „ Македония и нейната автономия ” въ италиан
ското списание „ Расеня Италиана ” е поместена дълга статия, отъ
която правимъ следните извадки :
„ Сърбите по най-упоритъ начинъ отказватъ признаването на
българската националность въ Македония, която е дала хиляди до
казателства за своето народно съзнание, посредствомъ училището,
църквата и културните борби. Българите тукъ преодоляватъ по
численость, и кървавите стълкновения сж неизбежни въ тази не
щастна страна. Самите гърци дори сж убедени, какво българското
население съставлява мнозинство въ Македония, но все пакъ продълж аватъ да твърдятъ, че българите, по отношение на целото населе
ние, което Гърция владее днесъ, сж малцинство. Те, обаче, добиха
право по силата на договора въ Ньойи, да изгонять всички ония.
които не биха могли да се погърчатъ. Както сърбите, така и гърците
признаватъ, че българите македонци сж дали неимоверни жертви
предъ олтаря на свободата и независимостьта. Абсурдъ е днесъ да
се допустне, че македонците ще изчезнатъ. Плеадата чуждестранни
авторитети, като Лордъ Брайсъ, Бъкстонъ, Баучеръ, Милюковъ,
Брайлсфордъ, Ж орж ъ Буске, сж показали по единъ ясенъ и убедителенъ начинъ, какво единствения пжть, за да се обезпечи мира въ
Македония, е този на автономното управление ”.
7) „ Източниците (огнищата) на пожара. Въ страната на коми
тите ”. Подъ това заглавие френския вестникъ „ Оксиданъ ” отъ
31 януарий 1924 г., публикува втора статия, отъ която даваме следни
т е извадки :
„ За отбелезване е една еволюция при македоно-българите. Т е
заявяватъ, че въпреки че не се отделять отъ идеята за автономна
и независима Македония, т е сж готови да влезатъ въ една Югославия
реорганизирана на федеративна база, кждето Македония би намерила
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место съ еднакви права на другите страни. Тази еволюция върви
бавно, понеже Александровъ и Организацията приематъ понастоящемъ
да оставятъ оржжието прехвърляйки опозицията си на легална почва.
Оставяйки насилствените средства, Организацията ш,ела да се пре
обърне въ политическа партия. Въ замена сръбското правителство
щело да прокламира обща амнистия за забегналите македонци,
възвръщайки имъ свободата на религия и на образование съобразно
клаузите по покровителството на малцинствата. . . ”
8) Подъ заглавие „ Положението на Балканите ” френскиятъ в.
„ Демокраси ” публикува на 25 февруарий 1924 г. статия отъ Леонъ
Ламушъ. Даваме некой пасажи :
„ Но всеки, който е ж ивелъ въ Македония като автора и него
вите колеги отъ всички велики сили, натоварени отъ 1904 до 1913 г.
да реорганизиратъ отоманската жандармерия, знае, че славяните отъ
тази земя беха българи и горещи българи, съ изключение на малцина
между т е х ъ , които се наричаха гърци, но за сърби и дума не е ста
вало. И ако човекъ иска да отиде назадъ въ историята, както съ
удоволствие правятъ това сърбите, ф актътъ, че царь Душанъ и
наследниците му окупирали Македония за петдесетина години преди
турското завладяване — некой български царе сж взимали Албания
и даже Сърбия •— не е пречило щото Охридъ напримеръ, да бжде
центъръ на българската култура и че неговата патриаршия да бжде
винаги считана като българска толкова, щото гръцките духовници,
които тамъ се установиха по-късно, задърж аха титлата на владици
на България.
Югославяноките вестници признаватъ мизерното състояние на
Македония, което т е отдаватъ на лошата администрация. Даже дър
жавните органи сж заставени да констатиратъ враждебностьта на
населението спремо сръбските чиновници, възстановяването на Ре
волюционната Организация подъ формата, която тя имаше въ турско
време, и съдействието на населението на тази организация ”.
9) Въ отговоръ на една статия на сръбския проф. Суботичъ английскиятъ вестникъ Нийръ Истъ ” публикува статия отъ 28 фезруарий 1924 г. Ето некой пасажи :
„ Проф. Суботичъ заявява, че Македония бе включена въ СърбоХърватско-Словенското царство въ 1913 г., но избегва да каже какъ
стана тази анексия и на какви права тя се опира. Б е ли допитанъ
народа или се постжпи само по сръбско решение ? Менъ ми изглежда,
че беше втория случай. Мжчно може да се верва, противно на твър
денията на автора, че страната е взела впоследствие никакво участие
въ политическия животъ на държ авата. За едно население толкова
неспокойно, че да се държ и покорно требваш е да се прибегне до
въорж ж ената сила, мжчно може да се твърди, че то взело участие
въ политическия животъ. Може би некой сръбски функционери де
легирани въ Македония си позволяватъ да говорятъ отъ името на
населението, но това не значи, че т е го представляватъ.
В ъпросътъ да се знае дали Македония б е представена въ бъл
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гарския парламентъ презъ време на германснбългарската окупация
не представлява никакъвъ интересъ. Това, което е важно е, че ц я 
лото македонско население даваше своята помощъ на българската
армия. Това изглеждаше по-достойно за мнозинството на мжжкото
население, отколкото представителството въ парламента, което би
оставило на други грижата да се борятъ за огнищата имъ. Македонецътъ знае да брани огнището си, и тоеа сърбите го знаятъ.
Колкото се отнася за Т. Александровъ, автора го нарича бандитъ. А нема нищо по-лесно отколкото да се обясни ролята на този
патриотъ. Но се прибягва умишлено до лжжата. Въ сжщность може
ли да се претендира, че бандити сж никога осждили крадци и зло
сторници, следъ като сж ги сждили и сж имъ дали възможность да
докажатъ невинностьта си ? Би ли се забавлявалъ некой бандитъ
да се бори срещу грабежи и насилия ? Да би ималъ авторътъ една
капка искреность азъ го бихъ съветвалъ да отиде въ тая часть на
Македония, кждето е господарь Т. Александровъ и да ни разкаже
следъ това искрено какво е виделъ.
Статията продължава : „ Начина, по който сърбите биха могли
да ликвидиратъ този въпросъ, е да прибегнатъ до плебисцитъ подъ
контрола на една неутрална сила — Швеция напримеръ. Ако насе
лението се произнесе за оставането на сръбския ражимъ, Т. Алексан
дровъ ще престане да играе каквато и да е роля. Каквото би било
нуждно да се понесе за прилагане на тази мерка, самите македонци
ще го пон есатъ” .
10)
Леди Гроганъ публикува въ лондонския в. „ Таймсъ ” отъ
8 мартъ 1924 г. едно писмо, коментирайки една статия излезла на
скоро въ единъ големъ лондонски ежедневникъ :
„ Мнозинството отъ македонското население, пише Леди Гроганъ,
се счита българско, безъ да държ и см етка за мнението по въпроса
на политиците и на учените. Неговите желания не беха взети подъ
внимание въ момента на дележ а на Македония между двата й стари
неприятели Сърбия и Гърция.
Усилията на сърбите отъ Белградъ — не казвамъ на югославянитЬ взети изобщо ■
— да разруш ать българския националенъ духъ
— сж взели характера на една жестока тирания, понеже затваря
нето на църквите и на училищата, за да се наложи на населението
единъ чуждъ езикъ, не може да носи друго име . . .
Не искамъ да говоря за третиранията спремо селяните — мжже,
жени и деца — , чиито отзвукъ ми идва всека седмица отъ маке
донски източникъ, понеже верностьта имъ не (винаги може да бжде
доказана, но самите сръбски признания въ пресата ги потвърж даватъ. Д аж е ако само една десетка отъ т е х ъ отговарятъ на истината,
действията на въорж ж ените чети и големите симпатии на българския
народъ спремо тёхн и те съотечественици въ Македония сж лесно
обясними.
Една организация като тая на Тодоръ Александровъ е една голе
ма теж есть за населението, което тя се мжчи да покровителствува ;
така че тя по вида на самото си естество, не може да се обрече на
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вечно недействуване. Едно въоржжено възстание би било катастрофално, би било една трагедия. Не би ли могло да се намери некое
средство, за да се накара да интервенира Обществото на Народите
и да се избегне това нещастие ? Една анкета на самото место и
установяване на единъ международенъ контролъ единствено биха
могли да спасятъ положението ”.
11) Говорейки за неотдавнашните арести наредени отъ правител
ството въ София, английскиятъ вестникъ „ Ню Стейтсменъ ” отъ
8 мартъ 1924 г. пише :
„ Страданията на българите отъ Македония подъ Белградъ отъ
дълго време вече сж взели характера на скандалъ, докато пониква
нето на революционерите предизвиква мжчнотии на правителството
въ София и представлява една постоянна заплаха за мира между
Югославия и България. Българските власти сж арестували мнозина
видни македонски деятели. Това може да бжде считано отъ недоверчи
вите сърби като едно доказателство за искреностьта на намеренията
на техни те съседи, но всеки който знае исторята и темперамента на
македонците, не може да верва, че това ще може да ги успокои.
Стремежите за автономията ще бж датъ следвани съ всички средства
— даже и най-лошите . . . ”
12) Г-нъ J1.JI. Милъ публикува въ френския в-къ „ Еклеръ ” отъ
13 мартъ 1924 г. добре документирана статия, отъ която даваме
следното :
„ Неоспоримо е, че единъ македонски въпросъ, опасенъ за мира
въ Изтока и за спокойствието на Европа изобщо, сжществува. Да
се отрича сжщеетвуването на проблемите е най-неефикасния и найопасния начинъ т е да се р азр еш атъ . . . Днешните мжчнотии сж
сжщ ите, сжщестуващи отъ повече отъ тридесеть години, отъ вре
мето на турския режимъ. Защо т е още продължаватъ да сжществуватъ днесъ при християнски режими ? Защо, както въ миналото,
славяните отъ Македония емигриратъ масово въ България ? Не е
тази последната, която ги кани. Т е й съставляватъ доста затрудне
ния ; първо защото требва да ги настани, да имъ помогне, често
да ги храни — което изисква доста важни суми за единъ бюджетъ,
който и безъ това е затрудненъ ; и после, защото тези хора недо
волни, научени на борба, сж не винаги удобни гости. Понеже резул
тати те сж сж щ ите както по време на турците, вероятно е, че сжщ ите
грешки сж вършени отъ новите господари на страната. Македонците
сж третирани като една аморфна маса, на която лесно могатъ да
се наложатъ нови черти. Но това не е така ; всички онези, които сж
живели въ Македония преди 1913 г., могатъ да потвърдятъ това.
Славяните въ тази страна, съ релативно образование, благодарение
на развитието на училищата, вземайки участие отъ дълго време въ
борбата противъ духовната гръцка егемония, привикнали на борба
поради сраженията имъ съ турците, имаха силенъ националенъ духъ
и то чисто български, който е предишенъ, каквото и да се казва
за създаването на Екзархията, на което т е беха широко съдейству736

вали. Затова революционната организация беше за автономията и
имаше за девизъ : „Македония на македонците ”. Въ 1908 г. револю
ционните комитети беха трансформирани въ конституционни бъл
гарски братства и беха готови да се разбератъ съ комитета „ Един
ство и Прогресъ ”, ако този последния би ималъ едно по-точно схва
щане на положението. Грешката на младо-турците бе пъреоначалната
причина за катастрофата презъ 1912-1913 г.
Изглежда, че политиците въ Белградъ сж направили сжщ ата
грешка, искайки да задълж атъ македонците да станатъ сърби. Има
възможность да се смета — мнозинство засвидетелствувания го потвърж даватъ — , че третирани съ добро отъ една власть, която би
уважавала езика и традиците имъ, българите отъ Македония биха
могли да станатъ добри граждани на югославянската държ ава, за
доволявайки се да бранятъ интересите си въ рамките на една ле
гална борба, както това правятъ хървати, словенци, босняци, немците
отъ Банатъ и п р . .. А не требваше да се каже на тези хора, които
отъ 30 години се борятъ за националностьта си : „ Вие сте сърби ”.
Асимилаторската политика на Белградъ създава на правителството
достатъчно неприятности въ Словения, Хърватско и Босна, за да не
се очудва човекъ, че тя е имала още по-тежки резултати въ Маке
дония, като се знае характера на населението въ тази область. Бъл
гарското правителство прави всичко възможно, за да задоволи съсе
дите си. Неотдавна то даде заповедь да бж датъ арестувани множе
ство македонци. Силите му сж ограничени и не може да се иска отъ
него само то да прави усилия, да прави всякакви концесии. Би било
праведно да се помолятъ сръбските управници да окаж атъ искреность
и съвестность. Обществото на Народите, на което е възложено по
кровителството на малцинствата, би могло да се намеси ползотворно
въ този случай ”.
13)
Подъ заглавие „Автономията на М акедония” букурещкиятъ
вчсъ „ Ориентъ ” пише съ дата 13 мартъ 1924 г. :
„ Ако Македония бе наистина сръбска, както искатъ да твърдятъ
въ Белградъ, какви причини задължиха почти единъ милионъ маке
донци на изгнание да търсятъ убежище въ България ? Очевидно,
това е за да избегнатъ чуждото иго. Тежка е рж ката на Югославия,
ние го знаемъ, понеже ние можахме да я пробваме въ Банатъ, кждето
ромънския елементъ бе подложенъ на денационализация. Въ Маке
дония югославяните действуватъ съ още по-тежка ржка спрямо ста
рите си неприятели и даже спремо гърците, които отъ гЬхна страна
имъ отвръщ атъ по сжщия начинъ.
Би било, разбира се, правилно да се изисква отъ страна на бъл
гарите и отъ страна на македонските революционери да уваж аватъ
реда, но не по-малко правилно е да се изисква отъ югославяните и
отъ гърците да уваж аватъ договорите, отнасяйки се човешки спрямо
всички националности, които ж ивеятъ въ Македония, а не затваряйки
имъ училищата и църквите. Само на тази цена ще може да се спаси
мира на Балканите. Обществото на Народите да каже думата си.
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Автономията на Македония е желателна, даже необходима, а отъ
друга страна тя е съгласно принципите на умрелия Уйлсонъ ”.
14) Г-нъ Уолтъръ Колинсъ публикува една статия въ „ Контемпорари ревю ”. Даваме следните извадки :
„ Въ Македония, за съжаление, сжщ ествуватъ винаги материи
способни да предизвикатъ единъ пожаръ, чиито последици не биха
могли да се предвидятъ. На края на световната война тази земя бе
разделена между Югославия, Гърция и Б ъ л г а р и я ...
Македонското население е съставено отъ големъ брой българи,
отъ гърци, турци, цинцари и албанци. Ако всички тези национал
ности беха поставени подъ единъ режимъ приличащъ на този на
Съединените Щ ати, техната принадлежность на различни раси би
играла много второстепенна роля . . .
. . . Господарите на Македония сж имали предъ видъ полити
ческите стремежи, а не да задоволятъ местното население. Понастоя
щемъ Югославия е решена да запази на всекаква цена Македония,
понеже тя схваща капиталната важность на тая часть отъ терито
рията, която я свързва съ Егейско море . . .
Погледите на Югославия сж обърнати към ъ Солунъ, столица на
Македония.
. . . Преди да се запжти нататъкъ Югославия иска да задуши
всекакво желание за бунтъ въ тази страна.
При тези обстоятелства, не е безинтересно да се хвърли бегълъ
погледъ върху влиянията, упражнявани противъ Югославия вжтре и
вънъ отъ Македония. Първото е това на В М Р О . . . Ш ефа й Тодоръ
Александровъ, бившъ учитель, притежава всичките необходими ка
чества за шефа на една тайна организация. Той е гъвкавъ и работи
съ упоритость, за да засили организацията. Имайки за девизъ
„ Смърть или Автономия ” тя употребява всички средства на нейно
разположение, за да направи невъзможенъ живота на окупационните
власти. Тя има намерение да подготви едно общо възстание. Очак
вайки да стане това, четите водятъ постоянна герила ”.
(Поместена въ „ Нувелъ Маседониенъ ” отъ 25 априлъ 1924 г.)
15) В-къ „ Кориере делла Венеция ” публикува едно писмо отъ
Белградъ, отъ което изнасяме следните пасажи :
„ Пропадането на сръбската унитарна политика е единъ фактъ,
който никой не би могълъ да опровергае. Така, положението въ стра
ната се заплита всеки день повече. Въ всички области на кралството,
всредъ всека потисната националность, се вижда да избухва пламъкътъ, който е скритъ подъ пепельта. Опасностьта отъ единъ пожаръ,
който би могълъ да се отрази върху Европа, се увеличава всеки день...
Кризата въ страната е пълна съ опасности и тя се проявява
чрезъ общи протести срещу потисническия сръбски имперализъмъ.
Х ърватите, които сж на по-високо културно ниво, сж постоянно
тормозени, за да бж датъ сведени на нивото на сърбите. Словенците
искать самоуправление. Черногорците сж заплашени съ унищожение.
Б ългарите и власите отъ Македония, която г. Пашичъ нарича „ Юж738

на Сърбия ”, се оплакватъ горчиво отъ игото, подъ което тЪ сж по
ставени и даватъ единъ въоржженъ отпоръ на сръбскитЪ атаки ”.
(Поместено въ в-къ „ Нувелъ Маседониенъ ” отъ 5 юний 1924 г.)
16) В-къ „ Газетъ дьо Лозанъ ” публикува статия отъ г. Кюпферъ,
който познава добре македонския въпросъ. Броя на вестника е отъ
8 юний 1924 г. Между другото г. Кюпферъ пише :
„ Следъ договоритЬ отъ 1913 и 1919 г. бЪ лесно да се предвиди,
че македонекиятъ въпросъ ще остане рана на БалканитЪ. Тази стра
на, все още неспокойна, занимава наново, отъ нЪкое време, голямата
европейска преса... ”
Г-нъ Кюпферъ следъ като изнася голЪмъ брой документации,
каквито дава близкото минало, и далечното, на Македония и които сж
потвърдени отъ безпристрастни засвидетелствувания, между които и
сръбски признания, за да се установи, че славянитЬ отъ тази страна
сж се считали винаги българи още преди създаването на българската
Екзархия въ Цариградъ, както и преди освобождението на България,
приключва :
„ Ще заключиме ли сега, че македоно-славянит'Ь, бидейки бъл
гари по езикъ, требва да се присъединятъ къмъ България ? Не. Преди
всичко тЬ не сж сами въ Македония. За насъ западнитЬ, общия
езикъ и култура не значи непременно единство, политически : вижте
нашата Швейцария между съседитЬ й. Само народната воля, споредъ
насъ, ясно и свободно изразена, може да даде едно окончателно ре
шение. А македонекиятъ народъ билъ ли е никога запитанъ, изразилъ
ли е нЪкога своята воля или чувствата си опрЪмо съдбата, която му
бЪ възложена ?
Отъ друга страна, ако е установено, че българитЬ отъ Македо
ния сжщеетвуватъ, т ё значи съставляватъ едно отъ онЪзи „ нацио
нални малцинства ”, съ чието покровителствуване се е заело Общест
вото на НародитЬ, споредъ специални договори. Т^хното същ ест
вуване, следъ като е било веднажъ констатирано, предполага тЬхното абсолютно право на това покровителствуване и, следователно, на
гЬхната пълна свобода въ полето на културния животъ. ЦЪлиятъ ма
кедонски въпросъ се състои въ това днесъ. ”
17) Ето какво пише между другото, въ в. „ Диминеаца ” отъ б
май 1924 год. г. Бацареа, относно славянитЪ въ Македония :
„ Доказано е, че не се среща нито единъ сърбинъ въ Македония
и че славянското население отъ тази земя принадлежи на българска
та раса по езикъ, а което е по-важно и по чувства. О тъ друга стра
на въ Черна Гора, въ Хърватско, Словения, Босна и Далмация, съ ед
на дума, въ всички области окупирани отъ сърбитЪ следъ европейска
та война, действията на революционерите сж въ пъленъ разгаръ
вследствие деянията, инспирирани на сръбскигЬ власти отъ техния
шовинизъмъ и тЬхната нетолерантность. ЖителитЪ на всички тЬзи
области сж третирани отъ управниците въ Белградъ като подчинени,
а не като свободни поданици. Всички тЬзи причини правятъ щото
единъ плебисцитъ би билъ равенъ на см ъртьта на Югославия ”.
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Забележка : г. Бацареа е отъ Битолско; бившъ депутатъ въ
цариградския парламентъ следъ 1908 г.; отличенъ познавачъ на Македония.

ПРИЗНАНИЯ НА СРЪБСКИЯ П ЕЧА ТЬ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО
ВЪ МАКЕДОНИЯ

1) Вестникъ „ Прогресъ ”, излизащъ въ Белградъ, отъ 24 септемврий 1920 г., публикува впечатленията отъ Македония на единъ
висшъ сръбски офицеръ. Редакцията не дава името на офицера, кой
то казва между другото :
„ Македония е твърде зле отъ политическа гледна точка. Цивил
ните и военни власти иматъ властьта въ ржцетЬ си и упражняватъ
пълна диктатура. Всички гЪзи власти сж корумпирани и груби. Т е
сж извършили много грабителства и афери, които ще дойдатъ на све
тлина, когато премикатъ тези мжтни времена. Въ Македония се прок
ламира военно положение и отъ населението се иска въ името на оте
чеството да бжде спокойно, да не протестира и да се подчинява безу
словно. Ако ние бихме прибегнали къмъ мобилизация на старите на
бори, революцията би била неизбежна. Войската успева да се снабдя
ва благодарение на насилието, което прилага въ Македония. Всички
жители сж повикани да работятъ чрезъ реквизиция. Пощата не е ор
ганизирана. Вестниците, които не сж благоприятни за правителство
то, сж унищожавани въ самите пощенски служби. Македония, въ
преки своето привидно примирение съ сждбата, е разположена ре
волюционно. ”
2) Белградскиятъ вестникъ „ Югославянски народъ ” отъ 24 септемврий 1920 г. публикува една кореспонденция отъ Македония, въ
която е казано следното :
„ Нашето селско население ще храни и ще пази, както до сега,
българските бандитски групи, защото е загубило всекакво доверие
въ нашите власти, мързеливи, неспособни и твърде често корумпи
рани. Има сжщо факти, които доказватъ, че наши началници и подначалници на полиция сж подпомагали организирането на комитските
групи и укриватъ българските комитаджии, които гледатъ да раз
руш ать нашата държ ава. Въпреки всичкото подсилване на жандар
мерията, на войските предназначени за преследване, бандите форми
рани да противодейетвуватъ на другите банди, комитите сноватъ
нагоре-надолу кждето искатъ и не ще има въ Сърбия сила, която би
могла да ги залови. М ерките, които се взимать срещу тех ъ , взимаше
сжщо и Турция, но се знае техния резултатъ. ”
3) Белградскиятъ вестникъ ,, Политика ” отъ 5 ноемврий 1920 г.,
въ статията „ Викъ отъ югъ ”, пише така върху положението въ
Македония :
„ Анархия и безпорядъкъ е днесъ името на тази наша провинция,
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която преди да бжде освободена се наричаше Стара Сърбия. Хората
тамъ умиратъ било отъ ножъ, отъ пушка или отъ огънь, безъ никой
да желае да се притече на помощь на този народъ ”
4) Сръбскиятъ в-къ „ Радничке Новине ” отъ месецъ декемврий
1920 г., въ статията озаглавена „ Страната на терора ”, пише така
върху положението въ Скопско :
„ Селяните отъ десеть общини въ околностьта на Скопйе сж при
нудени да забегнатъ, ужасени отъ терора упражняванъ отъ страна
на държ авните комитаджии. Актовете на насилие въ село Кожле сж
неописуеми. Селяните сж бити до кръвь. Единъ измежду т е х ъ е билъ
хвърлспъ въ реката, отъ кждето е нзваденъ полумъртавъ и безчузственъ отъ зимния студъ. Народа е обреченъ на безнадежность. Д ър
жавата ще се отстрани ли отъ престжпниците, които върш атъ кър
вавото си дело подъ нейно покровителство ? Ще се разпуснатъ ли
безъ закъснение разбойническите и комитски банди ? Ж елае ли тя
миръ въ Македония ? Или ще продължава терора и насилията поти
скащи непрекъснато македонското население ? ”
5) Сръбскиятъ вестникъ „ Република ” отъ месецъ мартъ 1921
г. говорейки за положението въ Македония, пише :
„ Отъ цела южна Сърбия идватъ до насъ ужасяващи новини.
Цели села сж поставени на ограбване и опожаряване и техното на
селение масово избивано. Въ всека провинция вилнеятъ яничери, кои
то не сж други, а нашите местни власти. Безмилостно се отнасятъ
съ нашите граждани тамъ и се пролива изобилно кръвь. За да се про
чисти южна Сърбия отъ размирни елементи, които се появяватъ бла
годарение на нашата разклатена администрация, министъра на вжтрешните работи е публикувалъ една заповедь, споредъ която ц е 
лото население е на милостьта на полицейските органи. Последния
полски пазачъ може свободно да свирепствува и убива безъ да му се
търси сметка, за това, което е било ”.
6) Белградскиятъ в. ,, Балканъ ” отъ 2 септемврий 1921 г. пише
по поводъ положението въ Македония :
„ Ето вече три години както е предадено на унищожение печал
ното и търпеливо население на нещастна южна Сърбия. Слънцето на
свободата никакъ не я стопля и огрева. Само студъ и мракъ царува
тамъ ; навсекжде кръвь, жертви и пожарища, точно както въ време
то на турското господство ”.
7) „ Епока ” (Б елградъ) отъ 8 февруарий 1922 г., описвайки
положението въ Македония, пише :
„ Ж ителите на Македония се надеваха, че връщането на сръбскитъ войски ще отвори една ера на културенъ и икономически трудъ.
Каква ирония ! Презъ три дълги години жителите на Македония очак
ваха едно подобрение на сждбата си. т е констатиратъ понастящемъ,
че административния апаратъ ги малтретира морално и материално.
Изгубвайки търпение т е сж започнали да протестиратъ, но напраздно; т е не получаватъ даже анкета. Колкото за м естата отдалечени
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отъ желЪзопжтнитЪ линии, администрацията, съ слабостьта си, съ
цинизма, съ лошата вера, съ корупцията си е създала тамъ за град
ското и селско население условия за сжществувания, напомнящи ре
жима въ „ Сибиръ ” презъ епохата на руския абсолютизъмъ. Въ мно
го околии населението е станало песимистично, то нема вече доверие
въ властьта, която то мрази.. ”
8) Въ броя си отъ 1 май 1922 г. в. „ Прогресъ ”, органъ на репу
бликанската младежь, и излизащъ въ Белградъ, разлежда въ една
статия положението въ Македония.
Следъ като забелязва, че белградското правителство не желае
да признае съществуванието на хърватския въпросъ, който, обаче,
сжщестува и очаква едно разрешение, автора на статията казва
следното по д^акедонския въпросъ :
„ Въ този изключителенъ режимъ Македония има нещастието да
бжде въ едно изключително положение. Нейната сждба е по-трудна,
много по-лоша отъ тази на другите провинции. Едно злокобно прокля
тие изглежда, че тежи върху тази чудесна и романтична земя и върху
нейните добри и надарени жители. Защото Македония е една югославянска колония; това е една земя осждена да приема функционери и
да снабдява държавното съкровище. Македония е сжщо едно Елдорадо за корумпираните и безскруполни функционери, които отиватъ
тамъ на ловъ за турски лири. Македония е страна на полицейски надзоръ, на поверителни полицейски мерки и на изтезанията. Това е стра
ната на шепота и на страха. Законите не се прилагатъ тамъ, сво
бодата е непозната, все още робство царува тамъ. Правото и свобо
дата с ж купувани съ цената на парите. Една тежка и задушна отъ
реакция атмосфера обгръща Македония и я убива. Не се оставяйте
да бждете измамвани отъ този или онзи югославски министъръ, ко
гато отъ трибуната на Скупщината той заявява, че македонския въ
просъ не сжществува. Отидете въ Македония или разпитайте некой
македонецъ и вие ще видите тогава дали министъра ви е казалъ исти
ната.
Не може да се разрешава македонския въпросъ безъ да се консултиратъ македонците. Участието на последните въ нашия общественъ животъ не е възможно, ако не имъ се гарантира свободата. До
тогава докато се води империалистическа политика въ Македония,
докато се изисква отъ т е х ъ повелително, чрезъ мжчения и затворъ,
да бж датъ истински сърби, не може да се реши македонския въпросъ.
Насилията могатъ наистина да убиятъ, но т е предизвикватъ само от
вращение и ненависть. ”
9) Белградскиятъ вестникъ „ Самоуправа ” въ рубриката си
„ Прегледъ на сръбския печатъ ” резюмира една статия, която е пу
бликувана въ излизащия въ Скопйе сръбски вестникъ „ Стара Сър
бия ” отъ 22 юний 1922 г. и въ която става дума за злодеянията на
полицията въ Македония, „ една полиция, която прави атентатъ връху
личните и политически гаранции ”.
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10) Сръбскиятъ вестникъ „ Видело ” въ броя си отъ 2 юлий
1922 г., публикува уводна статия върху македонския въпросъ и ма
кедонците.
„ Вместо да се даде, пише вестника, веднага най-голема свобода
и автономия на тези хора, които беха поробени презъ векове, и да
имъ се вдъхне любовь и привързаность, тамъ се прокламира военно
положение и цари системата на полицейски произволи ; съ удари на
приклада и камшика жандарите искаха да привърж атъ освободените
братя къмъ отечеството. Ето защо македонското население не закъсне
да се разочарова отъ Сърбия, особено следъ като тамъ сж изпратени
най-корумпирани и най-безчестни функционери. Освенъ това позна
тите партизани на радикалната партия на Пашичъ, попъ Миничъ,
Яковъ, Чорбичъ и т.н. нахлуха въ Македония като хиени, за да поставятъ ржка на фармите, вместо да разпределятъ земята на зе
меделските работници. Въ началото, следъ 1919 г., въпреки лошия
административенъ персоналъ и несправедливото уреждане на аграр
ния въпросъ, населението се интересуваше изцело отъ политическия
животъ, което се вижда особено въ изборите на 22 августъ
1920 г. и на 27 ноемврий. Тогава немаше нито чети, нито недоволство,
защото беше прокламирана политическа и гражданска свобода. Но
веднага следъ този периодъ дойде отново царството на насилието и
на терора отъ най-лоша проба.
Безъ съмнение, правителството е, което, чрезъ своите агенти,
създава хаоса въ Македония прогонвайки хората изъ планините.
Въ този моментъ анархията въ Македония изглежда е достигна
ла кулминационната си точка. Ф акторътъ — това сж четите докато
публичната власть не струва почти нищо. Населението там ъ е въ вой
на съ държ авната власть. Хиляди хора сж хвърлени въ затворъ, про
гонени, убити и предадени на сждъ. Правителството, което е преди
звикало този хаосъ, не може да има право, прибегвайки сжщо къмъ
насилия. Сеейки ветрове, то жъне бури въ Македония. Последиците
на една глупава, съ насилие, политика струватъ скжпо. Следователно,
правителството, чиято преса препоржчва единодушно и безъ отлага
не изключителни мерки въ Македония вместо да признае грешките си,
гледа да се оправдава хвърляйки отговорностьта върху други.
То мисли, че ще се нам ерять винаги наивници, които ще поверватъ какво хаоса въ Македония се дължи на България, която била
улеснявала формирането на четите, за да ги изпраща при насъ. Въ
глупостьта си правителството отива до тамъ, че претендира чрезъ
своята преса и служебни лица, че Македония била станала гнездо на
български комитети и че населението на тази страна не скривало сим
патиите си къмъ България. Процесите въ Куманово, Прилепъ и Ско
пйе беха открити, за да покажатъ предъ очите на света, че български
т е чети сж които м ж тятъ водата въ Македония. Не си даватъ см ет
ка изглежда за лудостьта имъ да представятъ населението като бъл
гарско. Единъ висшъ функционеръ — шефъ въ вжтрешния отделъ
— г. Лазичъ, заяви открито, че цялото македонско духовенство е бъл
гарско. Ние не знаемъ дали правителството не ще му даде за награда
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едно високо отличие. Би требвало да не се търпи присжствието на
подобни функционери въ държ авните канцеларии ”.
11) Сръбскиятъ вестникъ „Д ем окрация”, излизащъ въ БЪлградъ, въ броя си отъ 13 августъ 1922 г. пише следното върху по
ложението въ „ Южна Сърбия ” :
„ Наистина подходящо е да се признае, че живота въ южна Сър
бия е много труденъ и, въ известни местности, непоносимъ. Голяма
та скжпотия, така както несигурностьта за живота и имотите, плаш атъ нашит1> функционери. Всеки отъ т е х ъ приема като наказание
назначението си на служба въ южна Сърбия. Само функционерите
безъ моралъ намиратъ тамъ единъ удобенъ животъ ”.
12) Белградскиятъ вестникъ „ Време ” отъ августъ 1922 г. въ
една кореспонденция отъ Скопйе пише върху положението въ Маке
дония :
,, Народа въ Скопйе живее постоянно въ страха за утрето. Сутринь и вечерь се лега и става въ несигурность. Човекъ заспива и се
събужда въ страхъ. Всичко както при турския режимъ. Населението
е привикнало на този курсъ на животъ. То е опознало външните и
вътрешни опасности и несигурностьта не е нещо ново за него ”.
13) Подъ заглавие „ Бедна Македония ” сръбскиятъ вестникъ
„ Видело ” въ броя си отъ 17 септемврий публикува уводна статия,
въ която се чете следното :
„ Две големи злини вилнеятъ въ Македония : рушветчийството
и фрапантната липса на всякаква сигурность.
Това положение е констатирано и въ други области на нашата
родина; при все това, неепособностьта на функционерите въ Македо
ния е по-голема и несигурностьта поражда ужасни последици.
Достатъчно е да си таксуванъ бугарашъ (българинъ), за да бждешъ поставенъ вънъ отъ закона.
Българина тамъ е хвърлянъ въ затворъ и изтезаванъ съ сжщата
безцеремонность, както беха презъ миналата година, а и сега още
комунистите въ Войводина и Сърбия. Може сжщо да се твърди, че
българите сж повече преследвани отъ комунистите.
Разните неспособни функционери въ Македония сж отишли
твърде далечъ по този пжть. О тъ обикновения сержантъ до префекта,
всеки преследва българите и ги лишава отъ техните имущества. За
да пзбегнатъ това нещастните македонци сж принудени да предавать
последните си ресурси на адвокатите и на разните функционери.
Това поведение на властите, тази политика къмъ жителите отъ
югъ сж принудили много хора да и збегать въ планините и да ста
натъ комити, защото македонеца има самолюбие. Неправдите ще го
тласнатъ въ борба, така както нашите прадеди, подъ режима съ
турците, а сжщо и преди въ старата сръбска държ ава ставаха „ хай
дути ”. (Вижъ народната песень „ Стария Новакъ и принцъ Богосовъ ”). Естествено е, щото „ хайдука ” да атакува не само виновните,
но и тези, които по единъ или другъ начинъ сж въ служба на по
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следните. Ето защо обществената несигурность въ Македония се
увеличава всЪки день. Отъ друга страна националистическите бъл
гарски среди не стоятъ съ скръстени ржце и не пропускатъ случая
да използуватъ това състояние на духовете.
Не требва, прочее, да се верва, че всички „ хайдути ” или комити
сж дошли отъ България. Повечето отъ тЬхъ сж рекрутирани отъ
нашите поданици, които сж прогонени въ планините отъ пакостното
поведение на сръбските власти.
14) Сръбскиятъ вестникъ „ Организовани Радникъ ” въ броя 79,
1922 г. пише буквално следното върху положението въ Македония :
„ ЦЪлото нещастие не е въ лошите функционери. Т е сж наистина
корумпирани, безсъвестни и праздноскитащи се ; т ё грабятъ, крадятъ,
убиватъ и насилватъ млади момичета и жени. Рушветчийството е
взело огромни размери. Честните функционери сж твърде редки въ
Македония. Политическите свободи липсватъ напълно. Ударите на
приклади и на камшика замЪстватъ конституцията и законите ; чу
довищни присжди, съ които се изпращатъ въ килиите стотици невин
ни, ето резултата на този режимъ въ нашите южни предали ”.
15) Въ белградския сръбски вестникъ „ Политика ” отъ 28 мартъ
1923 г. г-нъ д-ръ Д. Иконичъ въ статия озаглавена „ Въ страната
на сълзите и страданията ” пише между другото и следното :
„ Грабителството е единственото занимание на представителите
на властьта въ Македония. Т е правятъ да плачатъ и страдатъ цели
села, и не се намира начинъ да се накаратъ да зачитатъ закона. За
най-малката направена услуга т е искатъ да бж датъ платени. Запо
ведите на великия жупанъ сж незаконни и противоконституционни.
И всичко това се прави въ името на държ ава, чието сжществувание
никой не чувствува ”.
16) Белградскиятъ сръбски вестникъ „Р епубли ка” въ броя си
отъ 27 септемврий 1924 г. публикува една дописка отъ Скопйе, въ
която се казва :
,, Македонеца не ще пропустне да протестира, защото ние не му
даваме възможность да ж ивее материално и икономически. Което е
повече, ние го потискаме и ограбваме, налагаме му данъци както на
насъ ни уйдисва, наказваме го, викаме го да работи за насъ безъ да
бжде платенъ ; ние го убиваме безмилостно въ набегите на нашите
летещи отреди срещу комитите ; ние го биеме за да го принудимъ
да признае кжде има бунтовници. Всички функционери иматъ часть
отъ отговорность. На чело на администрацията се виж датъ хора,
които нем атъ никакви познания по финансови въпроси и които не
сж били друго освенъ обикновенни домакини въ кж щ ите си въ стара
Сърбия. Властьта е въ рж цете на групи разбойници. Ж ителите сж
систематически ограбвани. Време е за вразумяване и за даване една
материална и морална подкрепа на това население, за да може то да
се чувствува свободно. Не е добре да се чака, щото да се роди още
единъ Т. Александровъ, за да започне нови акции. Защ ото ние ви745

дЪхме, македонците поставятъ въ изпълнение това, което сж решили ”.
17) Вестникъ „Д ем окраци я” отъ Белградъ, съ дата 5 юний
1924 г. публикува кореспонденция отъ Прилепъ, кждето между дру
гото пише :
„ На 20 май сутриньта полицаятъ Трайко Дразмановичъ влезълъ
въ кафенето „ Каймакъ-Чаланъ ” и поискалъ грубо чаша вода. Притеж ательтъ Наумовъ го помолилъ учтиво да почака докато момчето
напълни отъ чешмата стомните съ вода, понеже т е били праздни.
Полицаятъ се разфучалъ и почналъ да вика, че ако не му даделъ
веднага вода, ш,елъ да го убие. Казвайки това полицаятъ извадилъ
револвера и стрелялъ срещу Наумовъ, като не го улучилъ само по
случайность. На другия день Наумовъ побързалъ да даде изложение
срещу полицая. Но нищо не стана, понеже агентите на властите сж
тука неприкосновени.
Такова държание на официалните власти очудва населението,
което се вижда оставено на пълно произволие и безъ никаква про
текция. При тези обстоятелства мжчно е да се затвърди сръбската
власть ”.
18) Белградскиятъ вестникъ „П о л и ти ка” отъ 14 юлий 1924 г.
публикува една статия отъ г. Милославъ Еличъ, подъ заглавие „ Ор
ганизация срещу комитите въ областьта на Брегалница ”, въ която
между другото се казва :
„ Всеки, който изноведва идеи различни отъ тези, които се защ ищаватъ отъ тези хора, рискува да бжде таксуванъ за предатель.
О тъ момента, въ който въ една територия се извършва въоржжение
на хора подъ какъвто и да е претекстъ, се отива до изключване
упражняването на гражданските свободи. Ако тази система продъл
жава, опасностите, които тя търпи ще се обърнатъ срещу обществе
ния редъ, който, така да се каже, тя се стреми да гарантира ”.
19) Въ статия подъ заглавие „ Въ южна Сърбия ” белградскиятъ
вестникъ „ Новости ” отъ 24 май 1924 г. между другото пише :
„ Нашите власти (въ Македония — б.р.) сж корумпирани : златната лира и наполеона оставатъ единствения законъ за жителите,
които искатъ да се ползуватъ съ покровителството на публичните
власти ”.
20) Органа на републиканската сръбска партия „ Република ”
подъ заглавие „ Връщане къмъ средния век ъ ”, писа :
Единъ читатель ни изпраща следното писмо :
„ На пжть презъ Скопйе, азъ бехъ свидетель на една интересна
случка. Първия день на Великдень едно шествие съ владиката и го
лемия жупанъ на чело, минаваше презъ града. Близо до черквата
беше застаналъ единъ младъ човекъ, аптекарь въ Скопйе. Пушейки
една цигара, той гледаше шествието. Забелязвайки го, владиката
Варнава доближи до безобидния наблюдатель. Точно въ този моментъ
жупана удари нещастника съ такъвъ силенъ шамаръ, че лицето му
746

се покри съ кръвь. Веднага бе заповядано да бжде затворенъ за
20 дена. По-късно научихъ, че и едно дете е било жертва по сжщия
начинъ подъ претекстъ, че не свалило шапка предъ шествието.
М естните жители, които гледаха такива сцени кривиха само
лицето си и шепнаха кой знае какви закани. Единъ селянинъ дошълъ
да вземе участие въ шествието каза : ,, тази година числото на селя
ните е намалело, но догодина съвсемъ нема да ги има ”. Помислете
г. Редакторе, колко сж отвратителни такива прояви.
(Поместено въ „ Нувелъ Маседониенъ ” отъ 5 юний 1924 г., Бр. 18)
21) Известниятъ сръбски публицистъ п писатель М.П.С. Талетовъ,
описва въ сръбския вестникъ „ Т р и б у н а ” № 222 отъ 2 октомврий
1922 г., положението въ Македония по следния начинъ :
„ Следъ Букурещкия договоръ отъ 1913 г., който ни даде Маке
дония и Стара Сърбия, ние установихме тамъ единъ режимъ на сла
бость и на корупция, която нема равна на себе си. Общинските секре
тари, подпрефекта, архивара на последния, писара и адвоката експлоатиратъ безмилостно местното население, като да се отнася за една
дива колония или за неприятели, които нем атъ право на животъ,
които по-скоро представляватъ средство за облага и експлоатация.
Люлката на Сърбия, която требваше да бжде основа на Сърбия, е
превърната днесъ въ единъ адъ, въ едно огнище на интриги, на
анархия и корупция ”.
22) Вестникъ „ Радникъ ” отъ 10 май 1924 г. говорейки за вжтрешното положение въ Югославия пише :
„ Пропагандата за идеята за Велика Сърбия, която така неуморно
водятъ сегашните управници, започва да става опасна за режима.
Задъ всеки министъръ стои единъ извънреденъ законъ, предназначенъ да озакони терора. Въ Македония и Черна-Гора нема нужда
и отъ това. Щ иковете и другите инструменти за изтезание продължаватъ работата си. Плува се въ кръвь ”.

ПРИЗНАНИЯ НА ГРЪЦКИЯ П Е Ч А Т Ь ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО
ВЪ МАКЕДОНИЯ

1)
Венизелисткиятъ републикански вестникъ въ Атина „ Елефтеросъ Типосъ ” въ броя си отъ 4 юлий 1923 г. публикува една ко
респонденция отъ Солунъ, въ която говорейки за положението въ
Македония подъ гръцка власть, автора казва :
„ Македонското население намиращо се подъ гръцка власть е
изведнажъ обезнадеждено отъ държ авата. Гръцките власти не идватъ
тукъ, за да организиратъ единъ поносимъ режимъ. Започва се от
крито бунтуване. Простиятъ селянинъ по селата не познава гръцката
власть, освенъ въ лицето на адвоката, който го изнудва, на финансови
агенти, които го облагатъ съ данъци и на полицейския агентъ, който
го бие и арестува. Населението е тероризирано ”.
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2) Филипъ Драгумисъ, бившъ депутатъ въ гръцкия парламентъ
пише въ в. „ Полития ” :
„ Психологията на македонския народъ е променена отъ осно
вата до върха. Впечатлението, което оставя каквато и да е визита
въ Македония или преминаване на страната, е твърде мжчително.
Човекъ се очудва на всичките хубости и на силите, колкото физи
чески, толкова и морални, които има страната и които се прахосватъ
напраздно и човекъ не може да не чувствува симпатии къмъ това
работливо, послушно и достойно за по-добро бждеще население. Който
и да посети Македония подъ гръцка власть, не може да не конста
тира възмущението и безпокойството, които сж завладели това насе
ление, вследствие на безгрижието на властите, омразната експлоата
ция, на която то е обектъ, и възбуждението отъ егоизъма на партий
ния и лични интереси.
Требва да се отбележи, прибавя г. Драгумисъ, че Македония,
отъ както е въ гръцки ржце, е винаги зле администрирана ; но до
1915 г. човекъ се мамеше отъ надеждата, че ще се намери лекарство.
До това време сждебната власть се беше задържала действи
телно на висотата си. Въ този моментъ администрацията е по-лоша
отъ всекога. Кулминационната точка на раздробеность се достигна,
изглежда, следъ като тамъ се намесиха ,, военните фактори ” и при
стигането на стотици хиляди бежанци въ страната посе пълно без
редие, защото, по подстрекателството на властите, новодошлите се
отнасятъ къмъ местното население като завоеватели ”.
3) И.Г. Илиакисъ, бившъ управитель на западна Македония подъ
гръцка власть е публикувалъ една книга върху администрацията на
Македония. Той разглежда политиката, която гръцкото правителство
требва да следва и казва буквално :
„ Партийната политика въ Македония е най-гибелна върху на
шите национални интереси. Ето защо всичките партии би требвало
да се вслушватъ въ една обща национална програма, която да бжде
прилагана методично и споредъ предварително определенъ планъ,
поне презъ една генерация.
Програмата требва да бжде запазена отъ политическите променливости, иначе ние не бихме знаяли да се осигуримъ отъ тази
страна. Това е единствения начинъ да дойдемъ до асимилация на
страната, да останемъ запазени отъ изненади, и да се надеваме, че
ние бихме могли да осигуримъ нашето господство върху тази провин
ция. Такава требва да бжде нашата програма за действие поне за
едно поколение.
За да добиемъ правото на господство въ Македония ние пра
вехме въ миналото една национална политика, която въ всеко отно
шение беше насилническа и жестока. Сега, когато ние сме поставили
тамъ кракъ, благодарение на националната си политика, ние требва
да се откажемъ отъ нея, иначе, ние ще изгубимъ терена, върху който
базираме нашите права върху тази страна ”.

748

РОМЪНСКИЯ П ЕЧА ТЬ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО
ВЪ МАКЕДОНИЯ

Още отъ 1913 г. Ромъния се явява като съюзникъ на Сърбия,
а по-сетне съ Югославия и въ роднински династически връзки. Това,
обаче, не попречи на сърбитЯ да потискатъ ромънското население
не само въ Македония, но и въ Тимошката область ; не попречи и на
свободните ромънци да атакуватъ сръбската и гръцка тирания.
1)
Ромънскиятъ вестникъ въ Букурещъ „ Адеверулъ ” отъ 28 февруарий 1924 г. пише върху положението въ Македония :
„ Това, което ни задълж ава да се върнемъ отново на този теж ъкъ
въпросъ, чиято важность за ромънскитЯ интереси е неотрицаема, е
едно съобщение публикувано презъ последните дни въ пресата, въ
което се казва, че ще се дойде до едно споразумение между Букурещъ
и Белградъ по ромънските училища и църкви въ сръбски Банатъ.
Подробностите на това споразумение не ни интересуватъ никакъ,
но ние не можемъ да не разкриемъ, че то не споменава нищо относно
подобните институции въ другите югославски провинции, населени
съ наши сънародници. Ние не можемъ, наистина, да се въздърж имъ
да окачествимъ варварски факта, че тази спогодба не съдърж а една
линия за училищата и църквите, които власите, сега югославски по
даници, притежаваха напълно свободно подъ режима на турците.
Подчертаваме, че подъ югославски провинции населени съ власи
ние разбираме освенъ сръбски Банатъ, долината на Тимокъ и Ма
кедония.
Власите въ сръбска Македония притежаваха училища и черкви
подъ отоманско господство и откато сърбите сж станали господари
на страната, т е сметнаха за свой пръвъ дългъ да закриятъ тези
учреждения и да унищожатъ всичките огнища за национално образо
вание и култура.
Новите господари на Македония сж действували противно на
всека правда и логика и въпреки формалните ангажименти на Б ел
градъ къмъ Ромъния.
Скоро ще има десеть години отъ деньтъ, въ който нашите учи
лища и църкви въ Македония требваше да затворятъ вратите си,
безъ ни най-малка вина да е извършена отъ техна страна, понеже
затварянето имъ е наложено просто защото сж ромънски ”.
2)
Букурещкиятъ вестникъ „Д и м и неац а” пише на 14 мартъ
1924 г. :
„ Не само за Балканския полуостровъ, но сжщо и за цела Европа,
македонскиятъ въпросъ съставлява една голема опасность. Може да
се допусне единъ пожаръ, на който никой не може д а предвиди раз
м ерите. Ние, ромъните, които сме преките гаранти за Сърбия и
непреките за Гърция що се отнася до администрацията въ Македония,
ще пострадаме първи, ако огъньтъ бжде предизвиканъ отъ това, което
става въ тази страна. Английското правителство беше единъ отъ
членовете, които повдигаха въпроса за даване единъ другъ режимъ
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на Македония. Каквито и да сж разположенията ни къмъ нашия бел
градски съюзникъ, чувствата ни на, елементарна справедливость ни
задълж аватъ да признаемъ, че сърбите не сж направили всичко
необходимо за да премахнатъ македонския въпросъ, а напротивъ на
правили сж всичко, за да разкървавяватъ и влошаватъ раната. До
статъчно е да напомнимъ по този поводъ третирането наложено на
ромънските училища и църкви въ южна Сърбия.
Имало е грешки, които не би требвало да бж датъ извършени и
които нашиятъ съюзникъ и съседъ има всичкия интерееъ да поправи.
Малко добра воля, една троха щедрость и сенка отъ свобода, и оржжията щ еха да паднатъ отъ рж цете на българските комити. Ако
последните се опитаха да упорствуватъ въ предизвикателното си
държание, оржжията щ еха да се обърнатъ срещу самите тех ъ , ако
се видеше възможностьта да се докаже на Европа, че въ всички части
на Македония, различните елементи сж третирани по еднакъвъ начинъ.
Въ противенъ случай въпроса рискува да остане на дневенъ редъ
повече време и би могълъ да предизвика единъ день Богъ знай каква
ужасна катастрофа. До известна степень зависи отъ сръбското прави
телство да отдалечи този день ”.
3)
Списанието „ Пенинсула Балканика ” (Букурещъ) въ броя си
отъ месецъ юний 1924 г. посвещава една статия върху положението
въ Македония, въ която се казва следното :
„ Презъ месецъ октомврий 1923 г., студентите аромъни беха
подчертали въ пресата въпроса по убиването на аромънина Адру, този
по загубата на Капрали, който почина отъ раните получени при единъ
жестокъ побой, и този по изгонването на аромънските фамилии отъ
собствените имъ кжщи така както и жестокостите извършени отъ
гръцките власти въ Македония. Г-нъ Скакисъ, тогавашенъ мини
стъръ, беше опровергалъ твърденията на студентите. Въ опроверже
нието си последниятъ казваше, че той не билъ знаелъ за извършва
нето на подобни престжпления въ гръцка територия, безъ въ всеки
случай да отхвърли ф актите споменати отъ аромънските студенти.
Една полемика се започна въ ромънската преса, която изискваше отъ
г. Скакисъ едно категорично опровержение. Вестникъ „ Килотисъ ”
сжщо обвини г. Скакисъ, че е направилъ една лоша услуга на Гърция
съ уклончивия си отговоръ. Деветь месеци сж минали отъ тогава,
една есень, една зима и една пролеть. О тъ монархия, Гърция стана
република. Създаденъ е въздушенъ куриеръ, Пангалосъ е станалъ
министъръ, но отговора на обвиненията формулирани отъ аромън
ските студенти винаги се чака. Сега, когато ромънския консулъ и
администраторъ на аромънските училища съобщава отново за пре
следвания въ областьта на Мъгленъ, новиятъ гръцки министъръ
г. Сакеларопуло, съ цель да прави диверсии, нагласява интервюта и
отказва да опровергае предишните обвинения, потвърждавайки, че
овчарьтъ не е билъ убитъ, но е починалъ отъ артериосклероза, докато
другия е билъ случайна жертва, и т.н. Защо впрочемъ подобни грешки
не сж регистрирани въ Ромъния ? Гръцкиятъ министъръ е потвърдилъ, че не билъ ималъ време да се осведоми за преследванията на
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аромънитЬ въ областьта на Мъгленъ. Г-нъ министъра лъже, защото
има вече два месеци откакто една интерпелация въ този смисъль му
е била отправена. Или, той има интересъ да забрави. Само въ единъ
случай гърците сж отсждили да отговорятъ категорично и безъ да
губятъ време, ■
— това 6% въ случая съ с. Гора. Гръцкиятъ министъръ
ни тероризира и ни заплашва по този поводъ, безъ да взима предвидъ,
че това беше едно доказателство, защото това е единствения случай
опроверганъ отъ гърците.
Колкото за 700 убийства извършени надъ аромъните, за хиля
дите нападения, грабежи, пожарища и пр. скриватъ се задъ мълча
нието, достатъчно красноречиво. Б е сжщо и съ затварянето на
аромънските училища и църкви, несигурностьта на личностьта и на
имотите. Задоволяеатъ се да мълчатъ.
Всичко това не е друго освенъ лицемерие, злоупотреба съ госто
приемство, некоректность ; съ една дума това не е единъ отговоръ
достоенъ за гръко-ромънското приятелство.
Представителите на Гърция, вместо да иматъ грижата да поставятъ край на варварските преследвания, се опитватъ съ единъ
скандаленъ софизъмъ да задушатъ възмущението, което накипева въ
сърдцата на съвестните ромънци.
Надеваме се, че ромъноката преса ще хвърли въ коша всичките
тези гръцки грубости и ще имъ се доверява занапредъ като на
пожаръ.
4) Подъ заглавие „ Интересите на Македоно-ромъните ” ромънското списание ,, Пенинсула Балканика ”, публикува дълга статия, презъ
мартъ 1924 г. Между другото се казва :
„ Каквито и гаранции да ни дава Сърбия, т е ще иматъ илюзоренъ характеръ, тъй като миналото и настоящето ни каратъ да
подържаме убеждението си, че варварското твърдение на Нинчичъ,
който отрича същ ествуването на какъвто и да е несръбски елементъ,
е прекрасна кристализация на сръбския м анталитетъ . . .
Балканскиятъ въпросъ, споредъ насъ, не може да има солидна
база освенъ само ако Сърбия бжде възвърната въ старите си гра
ници ; и тогава ние бихме могли да се поставиме изключително на
културна почва въ областьта на Тимокъ. Безъ това всекакво преуспеване би било ефимерно, споредъ насъ. Значи, да се приготвиме срещу
Сърбия на борба различна отъ тая, която ни позволява писалката.
Да не ни се възразява, че понеже сме били малцинство, ние не тр ебва
ло да се дигаме срещу некой договори, понеже не сме ние, а сж
сърбите, които нарушаватъ клаузите имъ, заповедвайки да се затворятъ нашите училища ”.
5) Официалниятъ букурещки органъ „ Вийторулъ ” на 2 май
1924 г., пише :
„ Въ Белградъ има достатъчно спорове : проблемътъ съ Маке
дония, кждето вечния революционенъ духъ неутихващо се бунтува ;
бунтовете въ Хърватско и Словенско ; недоволствата въ Босна и
Черногорско, и колко други о щ е . . . Когато единъ собственикъ вижда
кжщ ата си да гори, би било детинщина отъ негова страна да се
занимава съ непокжтнатата кжщ а на съседа си ”.
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СТЕПАНЪ РАДИЧЪ И ХЪРВАТСКАТА ПРЕСА
ЗА РЕЖИМА ВЪ ЮГОСЛАВИЯ

1) Кои сж причинит^, които каратъ Т. Александровъ да дей
ствува въ Македония. <— Г-нъ Радичъ, познатиятъ хърватски лидеръ,
е далъ на 27 мартъ 1924 г. едно интервю на виенския кореспондентъ
на в. „ Независима Македония ”, органъ на организацията на маке
донските емигранти. Между другото, той казва :
„ Въ усилията си да създаде една Велика Сърбия, която той
предпочита предъ Югославия, въпреки че само една нищожна часть
отъ сръбското население се чувствува наистина свободно, г. Пашичъ
си послужи съ конституцията, за да се маскира. Свободата е потжпкана. Само въ Белградъ има една релативна свобода на пресата и
на думата. Навсекжде другаде извънъ този градъ царува реакцията,
която не щади самите сърби. Навсекжде се простира една политика
на корупция и насилие : Косово, Македония и Черна Гора сж трети
рани еднакво сурово. Докато въ Македония ще сжществува тиранията
— революцията и тайната организация сж единствения пжть за бор
бата. Тодоръ Александровъ отговаря на Пашичъ. Да се помжчи г.
Иинчичъ да открие причините, които каратъ Т. Александровъ да дей
ствува въ Македония. Всеки день ни носи новини за ,, подвизите ”
вършени отъ хората на Пашичъ. Политиката на този човекъ при
помня тази на Турция, която бе изгонена отъ Европа точно за тази
причина. Днешна Сърбия съ своя вжтрешенъ животъ е едно петно
за Балканите. Запада е заетъ и загриженъ въ тоя моментъ съ соб
ствената си реорганизация ; но той нема да може да остане дълго
време глухъ на уж асите на потисническия режимъ на Пашичъ. От
носно насъ, хърватите, централизаторската политика на Пашичъ се
отнася не както къмъ братя, а както къмъ жители отъ окупирана съ
оржжие страна ”.
2) Виенскиятъ „ Райхспостъ ” публикува едно интервю съ г. Ра
дичъ, който е изнесълъ предъ вестника своите намерения следъ раз
решението на югославската криза. Радичъ казва, че положението е
ясно и че краля е робъ на Белата ржка, на която Пашичъ служи.
,, Това значи абсолютизъмъ, казва Радичъ ; а това значи, че
хърватите и всички несръбски елементи въ кралството не могатъ
нищо да о'чакватъ отъ новия кабинетъ на Белградъ.
Хърватскиятъ, македонскиятъ, албанскиятъ, босненскиятъ, немскиятъ и унгарскиятъ въпроси взиматъ сега интернационаленъ ха
рактеръ. Всички потиснати националности ще могатъ вече да търсятъ
привърженици въ чужбина. Международните конюнктури сж вече
доста по-благоприятни понастоящемъ. Въ Англия имаме Макдоналдъ,
въ Франция г. Ерио съ социалистите. Х ърватите иматъ унгарците.
Идущите избори ще бж датъ кървави ”.
(Поместено въ в. „ Нувелъ Маседониенъ ” отъ 5 юний 1924 г.)
3) Подъ заглавие „ Разрушителна сила ” вестникъ „ Хрватъ ”
отъ 12 февруарий 1924 г. печати една уводна статия, въ която между
другото се казва :
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„ Сръбските власти се инсталираха въ Македония презъ 1913 г.
и тамъ т е разрушиха малкото редъ, който турците беха установили
по тези места. Въ този моментъ администрацията на Македония е
по-лоша отколкото тази на отоманския режимъ.
Г-нъ Михайло Ивановичъ, народенъ представитель на Черна Гора,
е деклариралъ въ Скупщината, че Черна Гора е била подчинена на
сегашния режимъ по нелегаленъ начинъ и че не е справедливо тази
страна да бжде държ ана подъ властьта на Белградъ. Положението
тамъ е характеризирано отъ кървави събития. Така, неотдавна сръб
ската полиция обкржжи една кжща, която бе запалена и членовете
на семейството, което живееше въ нея, беха изгорени живи. Едно
момиченце, което се опита да побегне, бе застреляно. Това е страшното положение въ Черна Гора.
Въ Босна и Херцеговина се граби и се опустошава. Подъ пре
текста, че требва да се намалятъ чиновниците, се уволняватъ всички
хървати и се зам естватъ съ сърби. Вместо да се назначаватъ местни
чиновници, администрацията се дава въ рж цете на „ освободителите ”
сърби, безъ да се има предвидъ способностьта имъ ; тъй че въ по
вечето случай т е сж некултурни хора, шивачи или фризьори.
Войводина сжщо стене подъ белградското иго.
Македония, Черна Гора, Босна, Войводина, „ чисто сръбски ” тери
тории, както ги наричатъ пансърбистите, сж изоставени на грабежи
и опустошение . . . Следъ като смаза Македония, Черна Гора, Босна,
Войводина, тази разрушителна сила се нахвърли сега въ Хърватско... ”
4)
Вестникъ „ Хрватъ ” отъ 12 мартъ 1924 г. публикува подъ
заглавие „ Бомби, пушки и ками между зж бите ” една статия, отъ
която даваме следните редове :
„ На събранието на патриотичната сръбска младежь, състояло
се въ Белградъ, сж били изразени пожелания въ следния смисълъ :
г. Радичъ не требва да се позволи да се върне. Ако той не иска да
върви въ съгласие съ братята си, той ще бжде техенъ робъ. Адриати
ческото море е сръбско море.
. . . Така че, прибегвайки къмъ обиди, ками и кръвь, Белградъ
ни приготовлява единъ хубавъ приемъ. Единъ младежъ, Вара Падовановичъ, който брои 74 години, заявилъ че сждбата решила Белградъ
да е господаря. Х ърватите требва да се подчинять на сръбската
хегемония, ако не искатъ да бж датъ обстрелвани съ картечница.
Сърбинътъ ще бжде господаря, а другите негови слуги. Ако роптаятъ,
ще бж датъ роби.
Неколцина оратори, отъ всички области, съ изключение на Хър
ватско, Словения и Македония, взеха думата. Събранието е било сви
кано следъ изявленията относно хърватската интервенция въ полза
на Македония. Каза се, че стара Сърбия и „ южна ” Сърбия сж люл
ката на сръбската раса.
Хърватската интервенция не поиска Македония да бжде отделе
на, но изтъкна, че тази земя бе освободена не само отъ Сърбия, но
сжщо и отъ Америка, Великобритания, Франция, и че тя има правото
да се възползува отъ всички конституционални свободи. Македон
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ците, които сж едно малцинство въ Сърбия, сж голямото мнозинство
въ Македония...
Македонците не сж сърби, не искатъ да станатъ такива, затова
т е требва да се възползуватъ отъ клаузите за покровителството на
малцинствата.
Ако беше верно, че македонците сж сърби, нема защо да се има
страхъ отъ плебисцитъ. Но ние мислиме, че това твърдение не е никакъ верно и че македонците не се чувствуватъ никакъ сърби. Оржжието може да победи само територии, но не народи. Сърбите знаятъ
това. Македонците отсжствуваха отъ техното събрание. ”

ОТЗИВИ ОТЪ ЧУЖДАТА ПРЕСА СРЕЩ У РЕЖИМА
ВЪ ПОРОБЕНА МАКЕДОНИЯ

1) Белгийското списание „ Ле нуво Ж уръ ” писа :
„ И въ всички разговори, въ всички писания върху балканското
разбирателство — скептични или наивни, прекалено оптимистични
или безнадеждни — натъкваме се на едно име: Македония. Всички кон
фликти между балканските народи, всичката напластена умраза, го
това да избухне страшно — съ една дума всички опасности, които
застраш аватъ, сж концентрирани въ единъ фокусъ : Македония ”.
2) Немскиятъ вестникъ „ Дойчесъ Фолксблатъ ” писа :
„ Въ белградското министерство на земеделието се работи вър
ху единъ законопроектъ за преселването въ Македония на безимот
ните немци и маджари отъ Войводина, които щели да бж датъ на
станени на изоставените турски имоти. Съ това разместване се цели
да се парализира влиянието на народностните малцинства, като се
разредятъ техните компактни маси. Покрай това съображение си
гурно има и друго. Понеже въ Македония и безъ това вече има единъ
истински адъ, въ който се унищожаватъ македонските населения,
удобно би било да се вкаратъ въ сжщия адъ и онези немци и мад
жари, които сжщо подлежать на унищожение ”.
3) Виенскиятъ „ Ди Цайтъ ” въ статията си „ Възстанието въ
Македония ” пише :
„ Всеки може да мисли за македонците както си иска, но никой
не може да отрече, че т е се борятъ героично за своята свобода ”.
4) Вестникъ „ Тагеепортъ ”, излизащъ въ Грацъ, Австрия, писа :
„ ВМРО е сжщинско правителство въ страната. Тя сжществува
тайно отъ официалното правителство, има свои особени закони, свое
правосждие, свои данъци, своя поща. Тя не е дело на неколко неми
рни хора. Напротивъ, тя се крепи на целия македонски народъ.
Л озунгътъ на организацията е „ Свобода или Смърть ” ! Нейните
привърженици не се предавать живи на неприятеля. Т е знаятъ само
едно : борба срещу чуждото насилническо господство ”.
5) Джеймсъ Баучеръ писа въ „ Манчестеръ Гардиянъ ” :
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„ Македонскиятъ проблемъ, прекъ източникъ на голямата вой
на, требва да бжде разрешенъ въ цялата му пълнота, ако се иска
да се обезпечи мира въ Европа; никакво разрешение не може да бжде
задоволително, ако се игнорира най-жизнения и най-сжществения отъ
факторите ... Да се оставятъ македонците подъ гръцко и сръбско иго
би било единъ исторически скандалъ ”.
6) Вестникъ „ Македония ” отъ май 1920 г. помества следното,
писано отъ световно известниятъ ученъ д-ръ А. Форелъ (16 априлъ
1920 г., Швейцария, Иворнъ) :
„ Това, което ви требва въ Македония, то е преди всичко да из
исквате върху вашата собствена територия свободата на вероизпове
дание, на гласоподаване, на езикъ и граждански права изобщо за все
ки индивидъ и за всЬко малцинство ”.
7) Въ единъ отъ броевете си отъ м. май 1920 г. вестникъ „ Манчестеръ Гардиянъ ” изтъква въ уводна статия подъ заглавие „ Сжществениятъ въпросъ ”, че всичко, което дипломатите сж извършили
отъ примирието насамъ, е временно :
„ Никаква лига на народите не ще обезпечи мира, докато има
потиснати народи, нации, които пъш катъ подъ икомическо робство на
небивали военни обезщетения; хора, отделени чрезъ изкуствени прег
ради отъ ония, които имъ сж близки по езикъ, раса и исторически
традиции. Никога не ще има траенъ миръ, докато победителите се
наслаждаватъ отъ взетата презъ време на войната плячка, а не даватъ на победените никакво утешение, освенъ тъмната надежда за
отмъщение ”.
8) На 3 юлий 1920 г. въ Женева полковникъ Леонъ Ламушъ дър
жа сказка въ защита на Македония, като иска нейната автономия.
9) Английското списание „ Нийъръ Истъ ” отъ 5 май 1921 г. пе
чати следната дописка отъ София :
„ Въ неделя на 17 априлъ, заедно съ кореспондентите на единъ
френски вестникъ, азъ отидохъ въ Кюстендилъ да видя некой маке
донски бежанци. Презъ последните неколко месеци много хиляди ма
кедонци сж избегали отъ Сърбия въ България и въ Кюстендилъ азъ
видехъ повече отъ тридесеть семейства, които току-що беха дошли
отъ Сърбия. Т е всички разказватъ едно и сжщо — че на изборите
преди неколко месеца т е сж били съветвани отъ м естните оратори
и политици да гласуватъ за комунистическия кандидатъ, като имъ
било казано, че ако той бжде избранъ т е ще спечелятъ всякакви
облаги отъ това. Затуй т е гласували за комунистите, но като резултатъ — сърбите изгорели кж щ ите имъ и заграбили имуществата
имъ. По такъвъ начинъ, лишени отъ всичко каквото сж имали, т е из
бегали въ България и сега постепенно се пръскатъ изъ целата стра
на. Човекъ не може да не имъ симпатизира за техната нещастна участь, но справедливо е да се добави, че между т е х ъ имаше неколци
на, които сж дошли въ България преди неколко месеци наверно,
за да отбегнатъ службата въ сръбската войска.
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Всички гЪзи бежанци беха облечени въ живописния си националенъ костюмъ и както мж ж ете, тъй и жените правеха впечатле
ние съ своето здраве и сила. Интересно е да се отбележи, че всички
бежанци възлагатъ надеждите си на автономна Македония и макаръ,
че сж избягали въ България, не искать да бж датъ записани въ тази
страна, въ която наброяватъ около четвъртъ милионъ. Техната спо
собность да се управляватъ може да е спорна, но човекъ чувствува, че
такива хора въ края на краищата ще спечелятъ своето.... ”
10) Едитъ Дърхамъ е написала въ сп. „ Форейнъ Аферсъ ” отъ
м. октомврий 1923 г. статия подъ заглавие „ Хърватско подъ сърби
те ”, кждето между другото, говорейки за Македония, пише :
„ Техната тактика (тая на сърбите) е особено страшна въ Ма
кедония. Целото население на Македония единодушно казва, че подъ
отоманския режимъ то е било много по-добре. МАКЕДОНЦИТЪ НЕ
СЖ СЪРБИ. Сега се иска да ги сърбизиратъ на сила. Сръбските чи
новници въ Македония върш атъ страхотни грабежи. Ако некой се
опита да се оплаче, бива така наказанъ, че никой не желае вече да се
опита втори пжть... ”
11) Списание „ Дж Крисчянъ Сайънсъ Мониторъ ” отъ ноемврий
1924 г., въ Бостонъ, печати писмо отъ единъ американски ученъ,
който е посетилъ Балканите. Между другото той е писалъ :
„ Най-черната точка на Балканите е Сърбия. Войната тамъ мо
же да избухне всеки моментъ. Сърбите не разбиратъ, че народите,
събрани въ rfexHOTO кралство, требва да ж ивеятъ като равни члено
ве на една държава. Сръбските шовинисти не искатъ да знаятъ за
хърватите, които сж единъ по-културенъ народъ отколкото сърбите.
Сжщо така не искатъ да верватъ, че македонците сж по-способни
отъ тех ъ и че черногорците сж ненадминати по храбрость, тъй като
петь века сж пазили независимостьта на отечеството си, отнета имъ
отъ сърбите. Сръбското малцинство е подържано отъ Белградъ съ
силата на байонетите ”.
12) Г-нъ Конвилъ-Ивансъ публикува въ декемврийския брой отъ
1923 г. на сп. „ Лейбъръ Магазинъ ” (Англия) една статия съ загла
вие „ Българската революция и последиците й ”, въ която говорейки
за македонския въпросъ, казва :
„ Македонците сж разделени на две групи : първата работи кон
ституционно и се надева, че ще успее да накара не само българското
правителство, но и Запада да поканятъ Сърбия да спази задължени
ята си по договорите; другата работи нелегално и нема да опре предъ
никакви средства, за да постигне цельта си.
Г-нъ Цанковъ, запитанъ, е заявилъ, че неговото правителство е
съ все сърдце за признаването на правата на малцинствата, дадени
имъ по договорите.
М ирътъ на Балканите зависи отъ изчезването на това безправие. Не е българското правителство, което требва да се държи отговорно за инцидентите, които ставатъ по границите. Какъ би могло
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софийското правителство, съ нищожните сили, съ които разполага,
да контролира движенията на гЪзи оскърбени ирландци на Балкани
т е ? Да би Югославия признала тази действителность — че отговорностьта е, преди всичко нейна, би могло да се има надежда.
Белградъ би требвало да вземе примеръ отъ Англия и да подра
жава отношението й спрямо ирландците, и вместо да прави колкото
е възможно по-тежка сждбата на чуждите народности нему подчи
нени, Белградъ требва да удовлетвори техните справедливи искания,
предвидени отъ договорите. По мирните договори Югославия получи
всичко, може би повече отколкото имаше право. Въ замёна
на това се очаква, че тя ще води една човечна политика спремо по
даниците си отъ чужда народность. ”
13)
Франко-белгийскиятъ бюлетинъ „ Оксиданъ ” отъ 30 януа
рий 1924 г. въ статия озаглавена „ Огнищата на пожара. Въ стра
ната на комитите ”, пише :
„ Отъ дълго време можеше да се смета вече, че не сжществува
македонски въпросъ.
О тъ деня, въ който Македония престана да съставлява трите
турски виляета Солунъ, Монастиръ и Косово, можеше да се предпо
лага, че Европа нема повече да чуе за македонците и техни те иска
ния.
Но не бе така, и специално въ последно време....
Като изключи'мъ Горна-Джумая, Мелникъ, Петричъ и Неврокопъ,
днешна България не притежава вече никаква друга часть отъ тери
торията на Македония.
Подъ сръбската администрация българските училища беха зат
ворени или трансформирани. Набора бе строго приложенъ, но въ Ма
кедония или южна Сърбия, конституционните свободи не беха при
ложени.
Това е поради несигурностьта, резултатъ на дейностьта на че
тите, ще каже некой.
Автономистите могатъ да ви каж атъ, че ако Македония не беше
подчинена на единъ режимъ на своеволие, немаше да има чети.
Революционната Македонска Организация започна наново да
действува съ своите сждилища, своите милиции и съ пощата си отъ
1919 г. Тя бе представяна предъ международните конференции и
конгреси (Ж еневската конференция, Конференцията въ Лозана, и пр.),
на които тя бе изпратила мемоари.
Следъ като договорите отъ 1919 г. санкционираха, въпреки
италианското вето, разделянето, македонците отъ Организацията искатъ, ако не правото да разполагатъ сами съ себе си, т. е. пълната
автономия, протекцията на малцинствата...
Българските македонци твърдятъ, че тя (Македония ■
— б. н.) не
е престанала да представлява часть отъ Източния въпросъ следъ
1878 г.. Тя провокира донекжде младотурската революция, когато бе
решена въ Ревалъ една интервенция на големите сили, за да се побърза съ уреждането й. Тя бе следъ това истинската причина за тур
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ско-балканската война, така както тя продължава да е причина на
раздоръ между България и съседите й...
Повикана да участвува, въ 1920 г., въ изборите, Македония гла
сува за комунистите. Това бе още по-чудно, като се знае, че кому
низма тамъ не сжществуваше ”.
14) Вестникъ „ Чикаго Дейли Нюсъ ” отъ 9 януарий 1924 г. пу
бликува подъ заглавие „ Неспокойна Македония ”. „ Огнище на евро
пейските войни ” статия отъ кореспондента си г. Уолтъръ Колинсъ.
„ Балканите, пише г. Колинсъ, сж били прека или косвена при
чина за трите последни войни и македонскиятъ въпросъ •— ключа на
Балканите — ще предизвика вероятно единъ новъ пожаръ. Дейностьта на революционните чети е започнала наново и наново е започнало
проливането на кръвь... Историята имъ е направила отъ македонците
упорити патриоти. Надарени съ интелигентиость, общо взето, по-жива отколкото тази на другите балканци, т е притежаватъ прекрасни
физически качества и могатъ да понаеятъ лишения... ”
15) Въ „ Меркуръ дьо Франсъ ”, броя му отъ 1 юлий 1923 г.,
рускиятъ журналистъ г. Немановъ, писа :
„ Преди два месеци обиколихъ Югославия (Хърватско, Славо
ния, Босна, Стара Сърбия, Македония), България и Тракия. Тая ста
тия е резултатъ на многобройни наблюдения, които нанравихъ на са
мото место, и отъ многобройни разговори, които имахъ съ полити
чески мжже отъ всички течения и съ шефовете на всички партии въ
балканските страни.
Югославия е, която въ днешния моментъ преживева най-острата
и най-опасна криза. Всички провинции, — присъединени напоследъкъ
къмъ кралството — Хърватско, Славония, Босна, както Македония и
Черна-Гора, сж дълбоко недоволни отъ настоящия режимъ и прези
р а ть сръбското управление...
Сръбските политически мжже, които не можеха да не познаватъ
психиката на хървати, словенци, босненци и пр., требваше съ крайна
предпазливость да се докосватъ до институциите, навиците и култу
рата на новоприсъединените къмъ Сърбия области; т е требваше да
бж датъ особено внимателни въ избора на администратори и въ ме
тодите на управлението. Требваше да привърж атъ къмъ себе си тия
провинции по пжтя на едно уважение към ъ техните особености и
чрезъ единъ грижливъ подборъ на хора съ безупречна честность,
културни и проникнати отъ чувство за справедливость, за админи
стративните постове. За жалость, още отъ първите дни сръбските
държавници установиха друга тактика, тая на господствуващия на
родъ, на народа господарь, който едничъкъ има право да управлява
изцело държ авата. Сърбите си присвоиха хегемонията върху целата
Югославия и започнаха да управляватъ новоприсъединените провин
ции като завоювани земи. Новата конституция (наречена ,, Видовденска ” — отъ името на деня, въ който бе гласувана), гласувана
о тъ една коалиция на радикали (групата на Пашичъ) и сръбските
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демократи, създаде отъ Югославия една единна централистична
държава.
Хърватската диета бе унищожена, м естните свободи отнети,
и цела Югославия започна да се управлява отъ Белградъ. Отвредъ на
най-главните военни и административни постове се назначаваха чинов
ници сърби, урожденци на старото царство. Полицията, финансиите,
местната администрация — всичко мина въ сръбски ржце.
И понеже политическото възпитание и култура на сърбите стоятъ
по-долу отъ тия на хървати и словенци, излёзе, че по-малко просветенъ и по-малко културенъ народъ се нагърби да управлява на
роди съ несравнимо по-високо политическо развитие, по-образовани
и по-възпитани. Сръбските чиновници занесоха съ себе си отъ Ста
ра Сърбия чисто балкански методи на управление. З а уж асъ на на
селението, започнаха честни, коректни, благовъзпитани и лоялни чи
новници да се зам естватъ съ груби, високомерни, безкултурни и че
сто пжти продажни хора, за които законъ и законность беха само
праздни думи.
Сръбските чиновници се показаха арогантни и недостжпни ; не
достойни; т е въведоха въ Хърватско, Славония и Босна единъ режимъ
на произволъ и насилие и, нещо нечувано и невидено никога въ
тия места, администраторите и жандармерийските офицери си слу
жеха често съ юмрука и камшика. Естествено, цЪлата страна екна
отъ единъ викъ на възмущение и протестъ . . .
Върху платформата на една борба противъ сръбския централизъмъ именно станаха последните избори. Т е дадоха на Пашичъ 108
мандати отъ всичките 310. Въ всички новоприсъединени области —
Хърватско, Словения, Босна, Черна-Гора — избрани беха почти само
федералисти и Радичъ събра по-големо число гласове отколкото Па
шичъ (114 срещу 108). Отношенията между сърбите и населението
отъ северните провинции сж обтегнати до най-висока степень, ме
стното общество' бойкотира сръбските чиновници, селяните ги третиратъ като неприятели и чакатъ само сигнала за атаката. Нормалния
ходъ на икономическия и интелектуаленъ животъ е заприщенъ и ако
не се намери изходъ на мжчителното положение, което е създадено,
ако некакво помирение не настане, то не ще мине много и Хърватско,
Словения, Босна и Черна-Гора ще станатъ една втора Македония ”.
Що се отнася до Македония г. Немановъ пише въ сжщ ата ста
тия :
„ Прочее, едно е ясно за всички ония, които сж отивали въ Маке
дония и сж могли да проникнатъ въ интимния животъ на нейното на
селение, а именно : че то не се чувствува сръбоко; че отказва да пра
ща децата си въ сръбски училища; че не може да търпи сръбските
свещеници и че държи най-упорито за своя езикъ (българския), за
своята култура, за своето училище и за своята народна църква.
Веднага подиръ световната война правителството на Пашичъ
въведе въ Македония единъ режимъ на нечуванъ тероръ, на произ
волъ и насилие. Хората, които се осмеляваха да се нарекатъ българи
или се обръщаха на български езикъ къмъ чиновниците, биваха наг
рубявани, бити до изгубване на съзнание, арестувани и наказвани съ
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глоба. Понеже, споредъ официалното твърдение, въ Македония нема
българи, всички български училища, основни и класни, беха затво
рени; учителите беха изгонени и голямо число отъ тЬхъ се намиратъ днесъ въ България. Всички български свещеници беха зам е
стени съ сръбски, а Владиците беха заточени...
Но това не е всичко. Сръбското правителство пристжпи къмъ
колонизацията на Македония съ сърби; и вместо да настани колониститЪ си на свободни и напустнати отъ турците земи, то изгонваше
българи и настаняваше на техните м еста многобройните си пресел
ници.
Тая политика на насилие и на денационализация има за резултатъ възраждането на Македонската Революционна Организация... ”
Организацията води безпощадна борба не само противъ сръб
ската администрация и жандармерията; тя се бори сжщо така и про
тивъ сръбската колонизация. Презъ декемврий м. г. тя организира
една наказателна експедиция противъ колонистите въ с. Кадрафаково ; жилищата и имотите на преселниците беха опожарени и една
часть отъ самите колониста избити. Тая жестока постжпка има
своя резултатъ : останалит-fe живи колониста отъ сжщото село, както
и тия отъ близките селища (Ерджелия, Муставино, Доляни и други)
продадоха имотите си и се приготовиха да поематъ обратно за стара
Сърбия ”.
16) Списание „ Нийъръ Истъ ” отъ Лондонъ публикува въ броя
отъ м. януарий 1924 г. едно писмо отъ Обществото за близкия и
средния Изтокъ. Ето го :
„ Г-нъ Редакторе,
Ние се радваме, че виждаме въ Вашето ценно списание статия
върху парливия въпросъ за малцинствата въ Македония. Споредъ до
стоверни сведения е известно, че единъ режимъ на тероръ цари въ
тази часть на Македония, която бе анексирана отъ Сърбия по силата
на Ньойския договоръ. Народътъ е задълженъ да прибегне до оржжието и въ некой случаи да търси убежище въ България, тъй като
е изложенъ и на ужасни преследвания. Не може да се (вземе за сериоз
но твърдението, че населението въ Македония било сръбско и ние
сметаме, че ако югославското правителство не уважава задължения
та споредъ договора, предстояща е ужасна борба. А тя не може да
не доведе до единъ повече или по-малко общъ конфликтъ на Балкани
те.
Затова ние съветваме щото исканията на македонското население
да бж датъ въ най-скоро време доведени предъ Обществото на Наро
дите ”.
17) „ Нийръ Истъ ” отъ 13 мартъ 1924 г. публикува статия за
„ македонската опасность ” и казва, че е крайно време македонскиятъ въпросъ да бжде разгледанъ отъ Обществото на Народите и да
му се намери разрешение :
„ Все по-чудно е, пише английското списание, че въпреки сжществуването на Обществото на Народите, натоварено преди всичко да
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урегулирва въпроси поникнали между две или повече държави, кои
то не успЪватъ да ги разреш ать направо, европейските велики сили
позволяватъ щото македонската опасность да стигне до крайна ост
рота, безъ да направятъ ни най-малко усилие, за да разчистятъ обла
ците заплашващи мира на континента. България се обърна съ апелъ
както къмъ великите сили, така и до Съвета на Обществото, за една
по-бърза анкета относно македонския въпросъ, но нищо не е напра
вено до сега. Излишно е да се преструва човекъ, че верва, че югославянските твърдения, отказващи съществуването на проблема за Маке
дония, отговаряли на действителностьта. Югославия има да се справя
съ македонците, и тя е която се заканва да счита тази кавга като
казузъ белли противъ България.
Въ качеството си на членъ на Обществото на Народите Югосла
вия нема никакво право да предприеме нито нап-нищожното вражес
ко действие срещу каквато и да е държ ава преди да се обърне къмъ
Обществото за запазването на мира. Въ некой среди се твърди, че
Македония била неразделима часть отъ Югославия и това което ста
ва, следователно, въ тази земя интересувало изключително вжтрешната политика на тази държава. Този аргументъ е опроверганъ отъ
опита да се държи отговорна България за мжчнотиите, съ които т р е 
бва да се справя белградското правителство. Единъ въпросъ, въ кой
то е намесено трето лице, не може да бжде см етанъ като вжтрешенъ
въпросъ на една страна. Ние сметаме, че ако заинтересованите слож атъ добра воля, би било възможно да се стигне до едно разреш е
ние задоволяващо, чрезъ преговори; но понеже — споредъ защитни
ците на югославската теза — белградското правителство не може да
влезе въ преговори съ Тодоръ Александровъ, една международна ан
кета би могла да допринесе за разрешението на въпроса ”.
18)
В-къ „ Уестминстъръ Газетъ ” отъ 17 мартъ 1924 г. публику
ва съ заглавие „ Балканските тревоги ” една статия, споредъ която
искрата, която запали Европа има началото си въ Балканите. Между
другото четеме :
„ Оплакванията на македонците, които се намиратъ подъ юго
славско робство продължаватъ, а излаза до Егейско море, обещанъ
на България съ Ньойския договоръ, не е още даденъ отъ Гърция.
Е абсолютно необходимо щото всичките правителства на съседните
държави да се помжчатъ да разбератъ, че общиятъ интересъ на бал
канските държави изисква общъ духъ на приятелство. Само отнасяй
ки се добре спремо малцинствата и изпълнявайки договорните з а 
дължения, поставени отъ мирните договори, държ авите ще могатъ
да премахнатъ причините за раздоръ.
Великите сили, които сж отговорни за настоящите граници на
балканските държави, требва да д ъ рж атъ щото България да получи
излаза обещанъ на морето и щото македонските оплаквания да бж
д атъ чути. Да престанатъ съперничествата и да се реш атъ най-после
балканците да иматъ една обща политика, която да създаде впечат
ление, въ всека една отъ държ авите, че имъ е осигурено едно общо
право, което премахва кавгите. Единствено по този начинъ ще бж761

датъ премахнати причините за кавги и ще бжде осигуренъ мирътъ ”.
19) Вестникъ „ Газетъ дьо Лозанъ ” отъ 24 априлъ 1924 г. пу
бликува статия отъ г. П. Ж антизонъ, отъ която правиме следните
извадки :
„ Това е въпросъ (македонскиятъ — б. р.) на право на едно мал
цинство въ най-класическата си и основна форма.
На базата на македонското революционно движение стои единъ
въпросъ отъ културно естество. Въ деня, въ който тези искания ще
бж датъ признати отъ сърбите, ще зацари въ страната най-пълния
миръ, ще бжде края на революционната организация и ще изчезне
всякаква причина на обтегнатость въ отношенията между Белградъ
и София. Но не зависи абсолютно отъ България настоящето държание
на македонците . . .
Разрешението зависи, значи, отъ Сърбия. Но точно въ Белградъ
е кждето се продължава грешката, че се иска да се асимилира, т.е. да
сърбизира тази страна и да каже, че „ не сжществува Македония ” !
Името и самата тя сж познати, и за нищо не служи да се иска да се
избрише историята, възкачвайки се чакъ до Александъръ Велики. А
преди всичко, сжществува една македонска психология, която е пре
минала презъ всички времена и която днесъ сжществува въ Вжтрешната организация ; това е психологията на хора извънредно смели и
упорити. ТЯзи сж щ ите елементи, които дадоха тласъкъ на младотурската революция. Благодарение на Македония потъна абсолютизма
на Хамидъ. За Македония въ 1915 г. България си изгуби временно
а к ъ л а . . . Затова Сърбия требва да се страхува да поеме сжщите
пжтища. Изучаването на историята би било излишно, ако народите
не взимаха отъ нея поучение ”.
20) Подъ заглавие „Албания за албанците” в. „Г азетъ дьо Ло
занъ ” отъ 1 май 1924 г. публикува статия отъ специалния си кореспондентъ въ Горица г. М.А. Морфоръ. Изнасяме следните редове :
„ . . . Кжде сж прословутите права на малките народи да разполагатъ по свое желание съ сами себе си ? Колкото по-малко се
уваж аватъ тези права, толкова повече се говори за тех ъ .
З а това не требва никакъ да се очудваме, че комите ките дви
жения, развиващи се понастоящемъ въ Македония, ще взематъ поголема форма. Може би не е далече времето, когато кървави парти
зански акции ще почнатъ ; такава една война ще бжде ужасна ; какво
ще могатъ да направятъ големите балкански държави противъ единъ
неприятель неуловимъ, който ще бжде навсекжде и никжде, който
ще преследва конвоите, и ще прави нападения по всички страни ;
който познава прекрасно местностьта, кждето съобщителните пжтища
сж редки и планините мжчно проходими ? ”
21) Вестникъ „К уриеръ Полски” отъ 2 май 1924 г. посвещава
долните редове за положението въ Македония :
„ Ние си спомняме за теж ките борби на македонците противъ
Турция. Сега сърбите сж заместили старите потисници . . . Въ стран
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ство се твърди, че всичко е въ редъ (редътъ цари) въ Македония,
но уж асите не преставатъ въ страната. Привържениците на националното движение или просто всёки, който го гледа съ симпатии, е
убиванъ и изтезаванъ.
Разбира се, населението се бунтува. Сърбия използува всеко
мръдване на последното, за да хвърли отговорностьта върху Бъл
гария и заплашва тази нещастна държ ава съ разни ултиматуми.
Българите дадоха проба за непонятенъ духъ да отстжпятъ. Европей
ската дипломация требва да отдаде повече внимание на този въпросъ,
понеже той става все по-опасенъ. Югославия, която минава презъ
една криза, е едно огнище на смутове и тревоги ”.
22) Въ вестникъ „ Дейли Телеграфъ ” отъ 26 май 1924 год. г.
Хералдъ Спендъръ публикува впечатленията си отъ едно пжтуване
изъ Македония. Извличаме следните редове :
„ . .. Македония припомнюва отчасти планинските местности въ
Шотландия. Но никжде въ Европа вие не ще намерите мълчаливиятъ
духъ, който цари тука. О тъ една страна това е страхътъ, отъ друга
гладътъ. Но сжщевременно се схваща некаква несигурность, която
мжчно успеватъ да скриятъ. Чувствува се тя въ погледите на мину
вачите въ малките групи селяни срещнати случайно.
С трахътъ, това е основната черта на духа, който царува въ
Македония. Наследство отъ миналото, този страхъ прави щото насе
лението да се чувствува винаги изложено на хиляди рискове. Ограб
вано и измжчвано презъ векове наредъ, то се намира винаги на върха
на всекакъвъ видъ насилия. Този страхъ взима често формата на
единъ видъ мрачно любопитство, когато се появи автомобилъ по пжтя.
Каква цель има вашето пжтуване ? Каква причина може да накара
единъ разуменъ човекъ да дойде въ тази загубена земя ? Какъвъ
видъ потисникъ сте вие? Големъ собственикъ, бирникъ или граби
тель ? Или пъкъ е желанието да продавате оржжие, което ви е довело
тука ? Не бихте ли искали да вземете отъ нашите ?
Такива сж несигурните и разнородни форми на страхътъ въ
Македония . . . ”
23) Коментирайки министерската промена въ Югославия „НийръИстъ ”, въ броя си отъ 7 августъ 1924 г., пише :
„ Ние се надеваме, че първата задача на правителството на г.
Давидовичъ ще бжде да се направи една анкета въ връзка съ маке
донския въпросъ. Преди деветь години държанието на България въ
световната война зависеше напълно отъ Сърбия. Българските рсвандикации беха тогава такива, че можеха да бж датъ задоволени
само отъ белградското правителство. Въпреки апела на съюзниците,
то отказа да изучи и разгледа тези ревандикации и времето си из
мина така, че въ даденъ моментъ беш е вече късно. Войната продължи
и последиците отъ сръбския отказъ почнаха да теж атъ върху сръб
ския народъ, създавайки сериозни тревоги на съюзниците.
Югославия днесъ се намира предъ едно идентично положение.
Македонците предявяватъ некой доста разумни и правдиви отъ техно
гледище ревандикации абсолютно противни отъ гледище на сръбското
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правителство, което не винаги е споделено отъ всичките среди на
кралство „ Сърбия-Хърватско-Словения ”. Въ 1915 г. сърбите предло
жиха да се справятъ съ българите безъ много церемонии, така както
днесъ правителството на Пашичъ се смета способно да се справи съ
македонците. Това може да бжде наново грешка и въ този случай,
не може да има съмнение, че въ края на краищата се е стимулиралъ
доста чувствително болшевизма и силите на анархията въ Балканите.
При тези обстоятелства Югославия не требва да бжде изнена
дана, ако старите й съюзници си поставятъ въпроса : дали е необхо
димо да се позволи да се тласне Близкия Изтокъ къмъ хаоса, защото
едно белградско правителство отказва да погледне по-далече отъ носа
си. Ако г. Давидовичъ успее да разреши македонския въпросъ, той
би заличилъ едно петно отъ герба на Югославия ”.

ЕДНА ИСТИНА

В. Мантегаца, познатиятъ италиански публицистъ, печати въ в.
,, Еки е Коменти ” една статия по поводъ коментара въ в. „ Таймсъ ”
относно подписаната спогодба между Римъ и Белградъ. Между дру
гото пише :
„ Италия никога не е дала своята подкрепа на македонските ре
волюционери.
Факта, че при разни случаи ние изразихме симпатии спремо наро
дите, които страдатъ подъ чуждо иго, нема да бжде отреченъ. Отъ
друга страна, противното би било очудваще отъ страна на една сила
като Италия. Но има голема разлика между симпатии и подсрекателство, противно на това, което една часть отъ английското обществено
мнение се мжчи да ни приложи.
Че сжществува единъ македонски въпросъ, въпросъ опасенъ за
мира на изтока и спокойствието на Европа, нема ние да го криемъ.
Да се отрича сжществуването на проблемите е най-лошия начинъ да
се търси разрешението имъ . .. Настоящите мжчнотии сж каквито
сжществуватъ отъ 30 години насамъ и датиратъ отъ времето на
турците ”.
(Взето отъ в. „ Нувелъ Маседониенъ ” отъ 15 априлъ 1924 г.)
ПИСМ О Н А ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ ДО
БЪЛГРАДСКИЯ ВЕСТНИКЪ «Р Е П У Б Л И К А »
И
И ЗЯ В Л Е Н И Я П РЕД Ъ ИТАЛИАНСКИЯ ВЕСТНИКЪ « СЕК О Л О »

1)
Т. Александровъ, който споредъ сръбските вестници билъ
укриванъ отъ българското правителство въ София, за да приготовлява
комплоти срещу Сърбия и народно възстание презъ пролетьта, из
праща отъ Парижъ следното писмо :
До главния редакторъ на в. „ Република ”, Белградъ.
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Често въ колоните на Вашия вестникъ се срещатъ релативно
безпристрастни описания за нетърпимото положение, което царува въ
Македония, Хърватско, Черна-Гора и други области поробени отъ
Югославия. Но вестникътъ Ви избягва да извади логическо заклю
чение и се мжчи да хвърли отговорностьта :
1) отъ време на време върху корумпираната администрация на
г. Пашичъ, неспособенъ да отърве страната отъ революционните
банди ;
2 ) по-често върху България, обвинена, че окуражава и подпомага
революционното движение въ Македония. Но интересно е да се из
тъкне, че въ последно време сръбските власти се проявиха съ нечу
вани жестокости, извършени въ най-отдалечените отъ българската
граница области, Охридъ, Ресенъ и пр. ;
3) върху „ предателя ” на славизма Радичъ ;
4) върху „ жестокия ” Т. Александровъ.
Знайте, че Вие се лжжете ако сметате, че републиканската пар
тия, ако би дошла на власть, би била способна, чрезъ мерки на видъ
по-меки, да осигури властьта и тиранията на Шумадия, некултурна и
неморална, върху останалите несръбски населения въ Югославия,
които сж толкова по-превъзходни въ всички области.
Всички потиснати народи, ревностни за своето национално съзна
ние, се борятъ заедно за техната свобода, за техното право на само
определение, и само когато ще получатъ техната автономия или не
зависимость, ще могатъ да взематъ подъ внимание федерацията въ
една по-голёма държава, разбира се на равна нога. Нито едно силно
правителство, способно да брани държавата отъ четите, нито добрата
администрация каквато иска Вашия вестникъ, биха могли да предот
в р ат я т разцеплението на империалистическа Югославия. Потисна
тите народи въ Югославия не се борятъ нито за едно шовинистко
силно правителство, нито за една ,„ добра ” сръбска администрация
(несъвместими схващания), но за техната свобода.
За да приключиме, очитамъ уместно да припомня прочутите думи,
казани въ 1848 г. отъ Мацини относно австрийците, думи, които
днесъ потиснатите народи въ Югославия казватъ на техните по
тисници сърби : „ Ние не искаме добре да управляватъ, ние искаме
те да си ходятъ ”.
Парижъ, 20 май 1924 г.
Т. Александровъ отъ Ц.К. на ВМРО. ”
2)
Въ сжщия духъ Александровъ е говорилъ съ кореспондента
на италианския вестникъ „ Секоло ” въ Лондонъ. Като помества и
портрета на Александрова, кореспондента, г. Марио Орсини, разказва
какъ се срещналъ въ единъ малъкъ салонъ съ единъ интелигентенъ, красивъ и дълбоко познаващъ нещата мжжъ, когото той сме~
талъ да е секретарь на Т. Александровъ ; а едва следъ като получилъ, неколко дни подиръ интервюто, писмо и портретъ, разбралъ е,
че е говорилъ съ шефа на ВМРО, който е билъ въ Лондонъ да се
срещне съ некой английски общественици, които сжщо сж разбрали
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личностьта на Александровъ по-късно по сжщия начинъ. Ето какво,
между другото, е казалъ Александровъ :
Разни политици и журналисти сръбски се мжчатъ да убедятъ
света, че лошото политическо положение въ Хърватско се дължи на
„ предателя ” Радичъ и на „ жестокия ” Т. Александровъ, които въз
буждали мирното местно население, и на това, че България окуража
вала македонското революционно движение и пр. Азъ мога да ви
кажа, че Радичъ е отдавна обектъ на преследвания отъ страна на
югославското правителство, а Хърватско продължава да изразява,
както преди недоволството си ; Т. Александровъ е отдавна въ стран
ство, а населението въ Македония продължава да се бори. Правител
ството на Стамболийски не може да си даде смётка за последствията
на грешката си да спре революционното движение, за да хареса на
сърбите. Най-после днешното българско правителство на г. Цанковъ
взима престжпни мерки, все за да хареса на сърбигЬ, осигурявайки
имъ гаранции, че България е чужда на македонското движение, което
е спъвано отъ пречките правени му отъ българските властници.
И въпреки това, сръбските управници продължаватъ да сж не
спокойни. Къмъ безкрайната македонска мартирология се е прибавилъ
въ последно време единъ дълъгъ описъкъ отъ нечувани насилия
върху населението отъ най-отдалеченитЬ области отъ българската
граница (Охридъ, Ресенъ, Кичево, Струга). Въ една речь, държана
неотдавна отъ г. Пашичъ въ Босна, той е заявилъ, че радикалната
партия нема да позволи разкжсването на царството и че съ оржжие
ще се защищава това, което се е взело съ толкова кръвь .. . Ние
не можемъ да не съжаляваме искрено, че краль Александъръ готви
войната, благодарение на режима, съ който потиска Македония.
Некой смЪтатъ, че републиканската партия, да би взела властьта,
ще вземе мерки за да намали тиранията на Шумадия, некултурна и
неморална, върху несръбскигЪ елементи въ Югославия. Всички по
тиснати народи, ревностно пазещи националиото си съзнание, се
борятъ за собствената независимость, за тгЬхното право на самоопре
деление, и само когато т1> ще постигнатъ автономия или независимостьта си, ще могатъ да взематъ подъ внимание проекта за една
федерация, разбира се на началото на равенство. Потиснатите отъ
Сърбия народи се борятъ не за една честна и добра администрация,
две несъвместими схващания : те се борятъ за свободата си ”.
Кореспондента припомня и думите на Мацини.
Тази кореспонденция е предадена отъ в. „ Нувелъ Маседониенъ ”
отъ 5 юлий 1924 г.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 24

И ЗЛ ОЖ ЕН И Е НА ПО-КРУПНИТБ ГРА БЕЖ И И РАЗБОЙНИЧЕСТВА,
И ЗВ Ъ РШ Е Н И ВЪ МАКЕДОНИЯ (1918-1922 год.)

НЪмахъ желание да занимавамъ читателя съ мизерните дела,
които се рисуватъ въ настоящето приложение. Но то, на времето, бе
еднажъ изпратено до вестници и общественици въ България, а подиръ
това бе публикувано въ изчерпана вече книга. Отъ друга страна,
тази документация, съ потискащи факти, недвусмислено показва сре
щу какви деяния ВМРО решително се е противопоставяла, а сжщевременно — съ какви елементи сж искали дадени фактори да пречатъ на
мекедонското дело, като даже сж се старали такива елементи да за
читать като „ македонско движение ”...
Казаното тукъ се отнася и до следващите приложения (№ 25
и др.).
А. Грабежи и разбойничества презъ 1918-1920 г.
1) Къмъ края на 1918 год. е ограбена черквата въ с. Страцинъ,
Кратовско, отъ Ангелъ Трайчевъ, отъ с. Барбарево, Св. Николско.
Ограбената сума е поделена между него и двамата кратовски вой
води Дончо Ангеловъ и Григоръ Циклевъ. Отъ тая сума тримата обирджии предлагали на Мите Опилски 1500 лева, за да не ги изкаже, но
той съ възмущение отказалъ да приеме предлаганата му сума.
Забел. Бившия Кратовски околийски войвода Дончо Ангеловъ е
знаялъ за всички вършени обири и разбойничества въ Кратовско и
другаде и е зималъ равенъ съ обирджиите делъ отъ ограбените суми,
като въ замена на това обещавалъ на разбойниците да ги защити да
не бждатъ наказани отъ организацията.
2) Презъ мартъ 1919 г. въ с. Стражанци, Св. Николско, разбой
ниците Григоръ Циклевъ, отъ с. Г. Стуболъ, Кратовско, Пано Ефтимовъ, отъ с. Мечкуевци, Св. Николско, Сене попъ Ивановъ, отъ с.
Лесново', Анг. Трайчевъ, отъ с. Барбарево и Вицо Лазаровъ отъ с.
Стануловци, нападали въ домътъ му заслужилия на Организацията
селянинъ Арсо Коларски и следъ жестоки побоища и изтезания съ
приклади и тояги върху него и целото му семейство, ограбили му 50
лири т. зл. и 20,000 лева книжни.
3) На 8 априлъ 1919 год. е извършенъ обиръ въ с. Липа, Тиквешко, върху първенеца Тодоръ ..... отъ шайката на разбойника Ване
Арсовъ, отъ с. Доляни, Щипско. Ограбения Тодоръ е билъ жестоко
изтезаванъ, а дъщеря му и снаха му били обез честен и отъ главатаря
на бандата Ване Арсовъ и отъ Андонъ Митевъ, отъ с. Сулдурци, Ра
довишко, които били вжтре <въ кжщата, а останалите сътрудници :
Доне Христовъ, отъ с. Доляни, Хр. Сараманли, отъ Радовишъ, Иванъ
Стайковъ, Петрушъ Атанасовъ и Мите Яневъ — тримата отъ с. Гар
ванъ, Радовишко, сж били въ засада и патрули около кжщата.
На другия день следъ обедъ злочестия ограбенъ и опозоренъ ба-
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ща, заедно съ обезчестенитЪ си снаха и дъщеря, отива въ гр. Кавадарци и се оплаква на съглашенския командантъ. Назначава се съглашенска анкета, въ която участвуватъ представители и на силно въз
мутената отъ мерзката постжпка на тези изроди американска сани
тарка мисия и офицеръ отъ българската армия, тъй като сърбите и
гърците приписваха това дЬло на бълг. войници.
Враговете на българския народъ използуваха тоя случай чрезъ
телеграфни агенции и печата на цЬлъ свЪтъ, като го сочеха за „ дело
на дивото, варварско племе, българите, които нЪматъ нищо съ „ чис
тите сърби ”, отъ „ Южна Сърбия ” — (Македония).
4) Презъ пролетьта на 1919 г. сж обрани турците отъ с. Липецъ,
Кочанско, отъ разбойниците Ване Арсовъ, Мите Стояновъ Суджука
ро, отъ с. Соколарци, Кочанско, и тайфата имъ, инспирирани отъ Дон
чо Ангеловъ, Сл. Ивановъ и Ст. Мишевъ. На последните трима сж
дадени по 8 лири отъ ограбената сума, а обирджиите предварително
укрили една часть отъ сумата и си поделили повече.
Забележка. На връщане отъ тоя грабежъ Ване Арсовъ е убилъ
въ Кюстендилско, поради скарване при дележа на обирите, единъ отъ
другарите си, Иванчо Арсовъ. Мин. год., следствие заведеното отъ
жената на убития дело противъ Ване Арсовъ, последния бива аре
стуванъ. По заповедь на министъръ Алекс. Димитровъ, обаче, делото
се унищожава, а Ване Арсовъ, снабденъ съ откритъ листъ отъ сжщия
министъръ се връща на важна служба въ Кюстендилъ.
5) Презъ пролетьта на 1919 год. е изтезаванъ и обранъ Ефремъ ...... отъ с. Дренъкъ, Кратовско. Той и синъ му сж бодени съ
ножове на пушките, виени имъ сж тестикулите, за да кажатъ парите
си. Ограбени сж имъ : 50 наполеона злато и 25,000 лв. книжни. Джелати и обирачи сж били : главатарь — Григоръ Циклевъ, Пано Ефтимовъ, специалистъ по „ виенето ”, Сене попъ Ивановъ, Ангелъ Трайчовъ, и Филипъ Павловъ. — Ограбения е близъкъ роднина на Гри
горъ и Митрушъ Циклеви.
6 ) Презъ ноемврий 1919 год. сж изтезавени и обрани власите бр.
Никола и Щерьо, отъ с. Чашица, Кратовско отъ Пано Жигянски, Фи
липъ Павловъ, Сене попъ Ивановъ и Цветанъ Кумановски. Ограбени
сж имъ освенъ голема сума златни монети, нанизи и книжни пари,
още сребърни пафти, тепелжци, забрадки и пр.
7) Презъ есеньта 1919 г. е изтезаванъ и обранъ богатия тур
чинъ Рекипъ, отъ с. Рудари, Кратовско, отъ разбойниците Митрушъ
Циклевъ и другаря му Беширъ, отъ с. Рудари. Споредъ признанието
на наказания Митрушъ, зели му 70 лири зл. и 200 динара, които два
мата обирджии делили по равно.
Забележка. Братя Григоръ и Митрушъ Циклеви живели задружно, парите имъ били общи и що вършилъ единия, знаелъ и другия.
8 ) Презъ пролетьта на 1920 г. обранъ за първи пжть Димчо Челебия и другарите му въ влашките колиби на Вакъвъ, Паланечко, отъ
разбойниците : Ване Арсовъ, Мите Суджукаро, Пано Ефтимовъ,
Якимъ Трайчевъ, Мите Димовъ и Пано Жигянски. Плана за тоя обиръ
е изработенъ въ квартирата на Григоръ и Митрушъ Циклеви при уча
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стието на Дончо Ангеловъ и др., поради което и отъ ограбените пари
сж дадени долове и на : Дончо Ангеловъ, Сл. Ивановъ и Ст. Мишевъ.
Презъ лотото на 1920 г. Организацията почна вжтре планомерна
работа и по важни съображения се даде презъ септемврий с. г. амни
стия за всички извършени до тогава обири, грабежи и др. престъпле
ния.
Б. Грабежи

и разбойничества — следъ амнистията огъ
(септемврий 1920 - май 1922)

орг-та

9) На 20 януарий 1921 г. въ с. Орелъ, Св. Николско, извършенъ
е обиръ на Димчо Челебия (11 пжть) и на богатия българинъ — първенецъ, Филипъ Анастаеовъ отъ разбойниците : Мите Суджукаро,
Пано Ефтимовъ, Сандо Пехливано, Гиго Соколарски, Митрушъ Циклевъ, Ангелъ Трайчевъ и Мите Димовъ. Следъ като първите трима
разбойници сж подложили жертвите на нечовешки изтезания : го
рене съ нажежени шишове по вратовете, ржцете и краката, стегане
и виене тестикулите имъ, докато изкажатъ и дадатъ всичките си
скрити пари и скжпоценности; ограбили : а) отъ Димчо 50 лири т. зл.
и б) отъ Филипъ 22 лири т. зл. и 50,000 лева книжни. Задигнали сж
златни и сръбърни нанизи, пафти, дрехи, чорапи и др.
Отъ плячката сж взели : Ване Арсовъ и Дончо Ангеловъ равни
делове съ обирджиите ; а на Ст. Мишевъ и Сл. Ивановъ дали само
5000 лева, Митрушъ Циклевъ и Ангелъ Трайчевъ на една пейка въ
Борисовата градина въ София, като ги излъгали, че сж ограбили
всичко 30,000 лв.
10) Презъ пролетьта на 1921 г. въ с. Добровница, Паланечко, е
извършенъ обиръ съ тройно убийство на селяни отъ сжщото село,
върнали се скоро отъ Америка, отъ разбойниците : Митрушъ Ци
клевъ, Якимъ Кръстовделски, Пано Ефтимовъ, Мите Даскала и Лазо
Фетунички. Ограбили имъ 90 л. т. злато и 25,000 лева книжни.
11) На 10 априлъ 1921 г. въ с. Долни Балванъ, Св. Николско, би
ва нападнатъ въ кжщата му богатия влахъ, кехая Митре Папандия
отъ разбойниците : Ване Арсовъ, Мите Суджукаро, Сандо Пехлива
на, Наце Нушевъ, Нако и Лазо Г. Трогерски, и Гиго Соколарски. Следъ
големи изтезания, ограбили отъ дома му около 8,000 лева, динари
и леи, задигнали за откупъ единствения му синъ въ Г. Трогерските и Теолските ридища, дето получили още 650 л. т. зл. Отъ
ограбената сума сж взели три равни съ обирачите дела Ст. Мишевъ
и Сл. Ивановъ ■
— двата за техъ, а третия — за Лазаръ Фертика.
12) На 15 май с. г. въ с. Пеширово, Св. Николско, е изтезаванъ и
ограбенъ турчина Хасанъ отъ разбойниците : Богданъ Смилевъ,
Алекса и Дане — тримата отъ с. Църнилище, Св. Николско, ■
— Мане
Стояновъ отъ с. Доляни, Щипско и Трайчо Ивановъ. На Хасанъ сж
били обмотавани съ нажеженъ тель краката на голо, а Мане Стояновъ
е изтезавалъ снахата на Хасана, гаврилъ се съ честьта й и най-сетне
отрезалъ пъпките отъ ненките, за да кажатъ двамата парите и на
низите си. Ограбили сж : 45 лири т. зл., три петолирки (нанизъ) и
1200 динара. Следъ завръщане на разбойниците, Сл. Ивановъ и Ст.
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Мишевъ сж искали и взели чрезъ Богданъ Смилевъ долове отъ су
мата.
По поводъ на тоя грабежъ турчина депутатъ Али Шефикъ-бей
прави интерпелация въ Скупщината противъ „ изпращаните отъ Бъл
гария чети ”, а турското население въ Св. Николско взема пушки
срещу Организацията.
13) На 1 юни с. г., кехаята отъ Вакъвските колиби, живущъ въ
с. Орелъ, Димчо Челебия, бива обранъ за трети пжть и убитъ мжченически отъ разбойниците : Митрушъ Циклевъ и бр. Янко и Ангелъ Си
меонови, отъ с. Кнежево, Кратовско. Изтезавали и убили го, че изказалъ на организацията обирачите си — първия и втория пжть.
Решението за третия обиръ и убийство на Димчо Челебия взето отъ
Ст. Мишевъ, Сл. Ивановъ и Дончо Ангеловъ въ София, дето послед
ния отишелъ за тая цель и на връщане пратилъ разбойниците джелати.
Забележка. Тримата инспиратори решили, при тоя набегъ Ми
трушъ Циклевъ съ тайфата си Янко, Ангелъ, Якимъ, Кръстовдолски
и Мите Даскала, да убиятъ богатия кехая въ „ Пониква ”, Бробата.
На 30 м&й петимата нападнали влашките колиби, но като не успели
да заловятъ никого отъ кехаитЬ, оттеглили се и Якимъ и Даскала от
краднали неколко коне, а Митрушъ съ другите ограбили и убили
Димча.
14) Презъ юни с. г., въ турското село Якимово, Кочанско, влизатъ
разбойниците : Яне Велиновъ отъ с. Цера, Царево-еелско, Мите Суд
жукаро, Сандо Пехливано, Йорде Ефтимовъ и Санде Алексовъ, отъ с.
Гжрдовци, и Лазо Трогерски, събиратъ селяните, убиватъ двама ду
ши отъ техъ, за да сплашатъ останалите, и сетне ги изтезаватъ единъ
по единъ да дадатъ парите си. Едва събрали около 200 лири т.,
единъ отъ задържаните, турчинъ, побегналъ и, като се отдалечилъ,
изгърмялъ 2-3 пжти съ револвера си и разбойниците се подплашили
и избегали.
15) На 21 юли с. г. въ с. Кйослери, Св. Николско, е изтезаванъ
зверски и ограбенъ Ферадъ бегъ, отъ сжщото село, а слугата му
убитъ отъ разбойниците : Ване Арсовъ, Мите Суджукаро, Яне Вели
новъ, Сандо Пехливана, Мане Стояновъ, Пане Ефтимовъ, Гио Соколарски, Йорданъ Ефтимовъ, Сане Алексовъ, Лазо Трогерски, ДанеАлекси и Богданъ отъ Църнилище. Пано вилъ тестикулите на Ферада, другите го горили. Ограбили му 600 лири турски.
16)
Два дена подиръ този обиръ (на 23 юли с. г.) сжщата раз
бойническа банда ограбва кехаитЬ и по-заможните власи въ коли
бите на в. Чатала, Плачковица. Отъ ограбените суми въ Кйоселери
и Чаталъ (21-23) взели сж равни делове — по 3 нап. зл. и по 400 ди
нара книжни — и следните лица, които сж взели участие при съставя
не плана на тия обири : Лазо Тодоровъ Фертика, Сл. Ивановъ, Ст. Ми
шевъ, Ване Арсовъ, Якимъ Кита, отъ с. Куланово, като оставили единъ
делъ и за отсжтствующия Трайко Бойковъ отъ Куманово, защото
издействувалъ чрезъ Гьорче Петровъ отъ м-ръ Ал. Димитровъ да се
унищожи делото за убийство противъ Ване Арсовъ и да бжде освободенъ отъ затвора.
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17) Презъ пролетьта на 1921 г., следъ известното сражение на
разбойнишката тайфа на Григоръ Циклевъ при с. Страцинъ, което сра
жение сърбите искаха да използуватъ като> претекстъ, за да окупиратъ Кюстендилъ-Перникъ, оцелелите леко ранени разбойници Гр.
Циклевъ и Пано Ефтимовъ отбиватъ се ужъ да търсятъ конь за теж
ко ранения си другарь Цветанъ Кумановски у Ив. Терзийски въ с.
Секулица, Св. Николско, и му ограбватъ 25 лири т. зл. и 1200 динара.
Следъ това сторили сжщото и въ с. Филип овци, сжщата околия, съ
Ванчо.
Тая разбойническа банда е заминала на времето въпреки заповедьта на члена на Цен. К-тъ на Орг. Т. Александровъ да не бжде
пропусната. Изпратилъ ги е до границата Ст. Мишевъ, като имъ е
далъ за другарь водачъ известния разбойникъ — „ виячъ ” Пане Еф
тимовъ и имъ възложилъ да извършатъ 2-3 крупни грабежа : на
Доне Танчевъ отъ с. Мечкуевци и на Мише.... отъ с. Патетино, Св.
Николско и др. И наистина Гр. Циклевъ и тайфата му се опитали да
заловятъ Доне Танчевъ, но не успели, нападнали и Мише Патетински,
но той ги отблъсналъ, като имъ открилъ огънь. Замислювали сетне
да обератъ единъ богатъ влахъ кехая (въ Конче или въ с. Макрешъ),
но предателството на другаря имъ Максимъ осуетило всички пла
нове.
Забел. При заминаването на Ст. Ивановъ Антовъ съ чета за Тиквешко презъ пролетьта с. г. Дончо Ангеловъ, Григоръ Циклевъ, Сл.
Ивановъ и Ст. Мишевъ тикнали му хитро да заминатъ съ него двама
та опасни разбойници Митрушъ Циклевъ и Якимъ Кръстовдолски,
защото знаели отъ самия Стоянъ, че той отива, освенъ за организационна работа, на връщане да си донесе скритите отъ убития отъ
сърбите неговъ баща 1600 лири т., скривалището на които, освенъ
отъ бащата, знаело се само отъ Ст. Ивановъ. На тръгване отъ Бъл
гария последния купилъ два нови кемера за парите и единия отъ техъ
далъ на „ верния си другарь ” Митрушъ. Плана е билъ : щомъ стигнатъ въ околията, да извадатъ паритё и бързо да се върнатъ въ Бъл
гария само двамата разбойници съ Стояна, но изъ пжтя да го убиятъ
и да му взематъ всичките пари. Когато отишли, обаче въ селото на
Стояна, явили се тамъ силни потери, което ги принудило да се вър
натъ обратно, преди да свършатъ „ работата ” си.
18) Сл. Ивановъ и Ст. Мишевъ, възползувани отъ обстоятелст
вото, че струмишкия ок. войвода Г. Въндевъ неколко месеца не е мо
жалъ да бжде въ преки връзки съ члена отъ цен. к-тъ на Орг. Т.
Александровъ, изпращатъ му фалшивъ печать съ надписъ : „ Струмишки революц. районъ ” и некакви ржкописни разписки и го задължаватъ по-бързо да събере налогъ и да прати чрезъ техъ отъ съ
браните суми въ касата на цен. к-тъ на О-та. Въндевъ извършилъ
това и на 28 декемврий 1921 г. лично занася и дава на Ст. Мишевъ и
Сл. Ивановъ 140 лири т. зл. Следъ като се прегледаха сметките на
Въндева и се разкри това мошеничество на двамата, прати се писмо
да дадатъ обяснение за извършените престжпления и да внесатъ въ
касата 140-те лири. До сега не се получи отговоръ.
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В. По-важни грабежи и убийства, извършени отъ слицитЪ разбойници
въ пределите на България.

19) Къмъ края на ноември 1919 г. въ гр. Кюстендилъ разбойни
ците Григоръ и Митрушъ Циклеви, Сене попъ Ивановъ и др. убиватъ
и обиратъ единъ момъкъ, отъ с. ЗлЪтово, Кратовско, завърналъ се
наскоро отъ Америка, и следъ това обиратъ парите отъ куфара отъ
квартирата му. На времето трупътъ на убития се намери на Хисарлъ
ка и вестниците изказаха предположението, че може да е на изчез
налия отъ затвора зап. ген. Ал. Протогеровъ.
20) Презъ юли 1921 год. е убитъ известния Кочански войвода Симеонъ Георгиевъ Клинчарски. Убийството е извършено по заповедь
на м-ръ Димитровъ отъ негови дедективи, но не малко допринесоха
за това разбойниците Яне Велиновъ и др., които Симеонъ преследва
ше заради грабежите, които вършиха въ Македония.
21) На 8 ноември 1921 г. бе убитъ средъ града Кюстендилъ въ
къщата на жена му Стоянъ Ив. Антовъ, бившъ съдържатель на го
стилница и хотелъ ,, Елитъ ”, отъ разбойниците Григоръ Циклевъ, Ма
не Стояновъ, Пано Ефтимовъ, Ване Арсовъ, Мите Суджукаро и др.,
при присътствието на околийския началникъ, който съ старши и стра
жари съдействувалъ на разбойниците, като заелъ всички изходи на
къщата.
22) Презъ м. мартъ т. г. извършенъ е обиръ съ убийство въ
Радомирско и на местопрестъплението намеренъ бастуна на разбой
ника Сандо Пехливана.
23) Въ началото на м. май т.г. отъ селянинъ въ Жилинци, Кю
стендилско, съ ограбени 4000 лева отъ членове на разбойнишката бан
да, която биде ударена и разпръсната отъ организационни чети въ
Македония на 29 априлъ т.г.
Г. Нахлуването на разбойниците въ Македония — 24 априлъ - 8 май

1922 год.
24. Следъ като Вътрешната М. Р. Организация изчерпа всички
мирни средства, за да вразуми разбойниците и да ги отклони отъ
кривия и опасенъ пъть, следъ като за тая цель се даде и амнистия
презъ септември 1920 за всички извършени до тогава обири, грабежи
и разбойничества и се виде, че мирните средства не помагатъ и раз
бойничеството въ Македония зема застрашителни размери, Органи
зацията се виде принудена да накаже, съгласно правилника, доказа
ните престъпници, които съ били съучастници въ грабежите и раз
бойничествата, извършени следъ ограбванията. Останалите ненака
зани отъ техъ замислиха какъ може да се отърватъ отъ заслуже
ното наказание и да си продължатъ да вършатъ грабежите необезпо
коявани отъ никого.
Членъ на Ц. К-тъ на В.М.Р.Орг. Тод. Александровъ.
(Взето отъ книгата „ Правителството на Стамболийски и маке
донското освободително движение ” ; споредъ данни на Вътреш
ната Македонска Революционна Организация ; май 1923 г.
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Забележка.
Н-Ькой измежду изброените прегрешили лица наистина се сепна
ха, следъ като разбраха какъ сж били заблуждавани отъ Славе Ива
новъ и Стоянъ Мишевъ. Едни, като напр. Христовъ, Пано Жигянски,
Филипъ Павловъ, заживеха наново порядъченъ животъ и помагаха
по силите си на македонското движение. Други като ЦвгЬтанъ Кумановски, съ ожесточение се обявиха срещу измамниците, а показаха и
неуморима настойчивость въ борбата срещу сърбите.

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 25

СЪТРУДНИЧЕСТВО М ЕЖ ДУ БЪЛГАРСКАТА ВЛАСТЬ И РАЗБОИНИЦ ИТЪ.
РОЛЯТА Н А СТОЯНЪ М И Ш ЕВЪ И СЛАВЕ ИВАН ОВЪ .

Ако не беха Славе Ивановъ и Стоянъ Мишевъ, разбойниците не
биха се оформили въ група и немаше да извършатъ тъй много престжпления. Некой, които по свой починъ беха сгрешили, щеха да бж
датъ установени на частна работа въ България. Други отъ техъ мо
жеха чрезъ подвизи и рискове да изкупятъ греха си. Споменатите
двама, обаче, изиграха демонична роля ; те тикнаха въ повече позоръ
и въ вражество срещу македонската кауза неколкото души прости
чки хора, които въ миналото юначно се беха борили срещу пороби
теля.
Стоянъ Мишевъ и Славе сж щипяни. Стоянъ е бившъ учитель въ
Щипъ ; свършилъ бе скопското педагогическо училище ; бивалъ е чет
никъ, а за кратко време и войвода. Бе крайно мълчаливъ човекъ ;
изглеждаше надутъ и саможивецъ. Хитъръ, безъ особени умствени
способности. Обичаше да бжде елегантно облеченъ. Презъ първата
световна война е билъ заплашенъ и изоставенъ отъ Александрова,
задето е взималъ подкупи като околийски началникъ въ Куманово.
Отъ тогава потайно е намразилъ Тодора, безъ да дава външенъ изразъ на чувствата си. Никога не видехъ да се насмее този човекъ.
Не можехъ да си обясня защо той не се установява на частна работа
и все повече съзирахъ, че е единъ търтей. Оженилъ се бе за гиздава
софиянка, която — споредъ приказки на мои съграждани — имала
нужда отъ повече пари и съвсемъ го поставила подъ чехъла си.
Славе Ивановъ до последния моментъ бе около Тодора въ Со
фия. Ако не бе почти пълната му неграмотность, требвало би да се
смета, че е нещо като началникъ-щаба на македонското движение;
така се държеше. Едва знаеше да се подписва; интелектуално стое
ше много низко. По женкарство би могълъ да излезне на конкурсъ.
Съ другаря му Лазаръ Тодоровъ, наричанъ Фертико, нЪмаха други
разговори освенъ за жени. Лазаръ бе поне духовитъ; цела сбирка би
могла да се изпълни съ негови сполучливи шеги. Славе Ивановъ беше
хитрецъ. Всички трима — и Стоянъ, и Фертико и Славе, имаха непре
одолима нужда отъ пари. Последната капка идеализъмъ и борчество
бе пресъхнала у техъ.
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Стоянъ и Славе сж сметали, че дълго ще могатъ да заблуждаватъ всички насъ и особено Тодора, чрезъ леки, нерисковани услуги,
а отъ друга страна да развивать бандитските си конспирации. До
излизането си отъ София Тодоръ не бе напълно увйренъ, че те сж
уреждали обирите въ поробена Македония; слухове и предположения
беха на лице, но не сжществуваха още признанията на никого отъ
участниците. Обратно, Славе се явяваше като докладчикъ предъ То
дора по тия повече отъ неприятни случки; той именно му разясняваше
кой отъ подозираните може да се смета повече виновенъ и кой помалко; той изказваше мнения за най-подходящото отношение, което
требвало да се възприеме къмъ техъ. Тодоръ взе Славе и по пжтя
за Кюстендилско, когато тайно напустна София. При посрещането му
на определенъ пунктъ отъ други борци, единъ измежду техъ е предложилъ щото Славе Ивановъ веднага да бжде ликвидиранъ или закаранъ вързанъ въ Македония, защото имало точни данни, че той е
лъгалъ и насочвалъ простите юначни хора къмъ обири, като делилъ съ
техъ ограбените пари. Тодоръ не се съгласилъ, защото онези, които
биха свидетелствували, се намиратъ въ София и не биха дошли при
повикване като видятъ, че Славе не се завръща. Стоянъ Мишевъ и тия
хора открито биха поели опасенъ пжть като узнаятъ, че другаря имъ
е задържанъ.
Специално Славе все още обичаше да се представя като много
веренъ деецъ, готовъ на всичко.
Преди още да стжпи въ Македония, въ по-свободно общение съ
редица наши деятели, въ граничната область, Тодоръ е успелъ да съ
бере доста сведения за виновностьта на Стоянъ Мишевъ и СлаЕе.
Т е отъ своя страна, преди още Тодоръ да се увери напълно въ
падението имъ, беха хвърлили мостъ за минаването имъ къмъ против
ниците на ВМРО. Имали с а вече известни връзки съ лица отъ бъл
гарската тайна полиция. I! все пакъ продължаваха съ хитрините си,
за да ни заблуждаватъ. Така единъ день получихъ кратка бележка
отъ Славе Ивановъ, съ която ми известява, че се намира въ арестъ,
но спокойно мога да го посетя като се възползувамъ отъ услугите
на лицето, което ми носи бележката. Като се стъмни, тръгнахъ следъ
това лице, което ми обясни, че било таенъ полицай, но имало почить
къмъ македонското дело и затова съ удоволствие услужвалъ да влез
на въ връзка съ арестувания нашъ другарь. Славе беше настаненъ
самичъкъ въ една доста широка стая кждето имаше неколко кревата
за арестанти; а може би да бе и стая на самите полицаи. Той ми обя
сни накратко, че билъ подкаранъ отъ трима дедективи както си седелъ
въ нькаква сладкарница. Още не билъ разпитванъ ; допускаше, че
срещу него требва да има некакво тайно донесение. Искалъ въ всеки
случай да ми извести кжде се намира, — да имаме предвидъ ако нещо
се случело съ него ..... Азъ писахъ веднага на Александрова и исказахъ мнение, че този арестъ ми изглежда повече нагласенъ отколкото
истински. Следъ два дни Славе бе свободенъ и ми обясни, че го пи
тали дали той не знае нищо за некакво убийство на непознатъ човекъ,
чийто трупъ преди много време бе намеренъ въ Хрисарлъка до Кюс-
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тендилъ. За мене това обяснение 6 Ъ пълна измислица. Но препратихъ до Тодора и писмото на Славе; той б£ намЪрилъ за нуждно
самъ да извести за своето арестуване. Следъ няколко дни му предадохъ краткия отговоръ на Тодора, който продължаваше отвреме
на време да му се обажда съ по два-три реда за дребни работи, кол
кото и той отъ своя страна да го държи въ заблуждение относно сло
жилото се вече всредъ насъ разбиране за неговата „ верность ”.
Отъ Стоянъ Мишевъ чухъ, че той установилъ връзка съ близ
ките на генералъ Рачо Петровъ, нЪкогашенъ министъръ председа
тель на България, който излежаваше наказание въ софийския централенъ затворъ. Обещали, че могатъ да измъкнатъ генерала отъ за
твора, и да го прехвърлятъ въ чужбина. Ставало дума за минаване въ
Гърция. Започнали да подпитватъ наши хора за превеждането ужъ
на видно наше лице презъ границата откъмъ Неврокопско. Поведохъ
разговоръ съ Стояна на тази тема и изказахъ съмнение, че би мог
ло сполучливо да се прехвърли лицето презъ Петричкия окржгъ.
Стоянъ, за моя изненада, ми отговори : „ Чункимъ много е важно
дали Рачо Петровъ ще мине живъ и здравъ въ Гърция... Ако видатъ
зоръ тия, които го придружаватъ, нека му теглятъ ножа и му прибератъ паритЪ ”. Така заяви този студенъ типъ, продължи да гледа въ
земята и да мърмори н-Ьщо. Той очакваше сигурно да изразя ентусиазъмъ за тая му идея, та и мене да спечели за овоитЬ тъмни зами
сли. Стана ми ясно, че тия хора възнамЪряватъ да пипнатъ обеща
ната отъ Рачо Петровъ сума, безъ даже да го изведатъ отъ затвора.
Ако пъкъ усп^ятъ да го отправятъ къмъ границата, явно бЪ, че ще
го убиятъ и ще ограбятъ паритЬ, които би ималъ и върху себе си.
Зарекохъ се да следя какъ се развива проектираната акция и да я
осуетя. Но по никакви причини тя въобще не биде предприета.
Отъ мои приятели б^хъ узналъ, че Стоянъ е влЪзналъ въ връзка
съ двама фалшификатори на банкноти. Задължилъ бЪхъ тия прия
тели да ме държатъ въ течение на работата. Но си личеше, че и отъ
този проектъ не го е огряло.
Всички опити, които се направиха за неутрализирането на разбой
ническата група чрезъ амнистии и по други пжтища, свършиха съ неустгЬхъ, благодарение на интригитЬ на двамата. Отъ началото и до
край тЯ сж били инструкторите за онЪзи, които сж отивали дори
къмъ Вардара, за да изтръгватъ пари отъ по-богати селяни чрезъ
жестокости.
Тодоръ хаджи Костадиновъ въ Кюстендилъ и Моне хаджи Кимовъ, който наскоро 6Ъ избЯгалъ отъ Щипъ и се бЪ установилъ въ
София, употребиха големи усилия да откъснатъ няколкото души
селяни, добри бивши четници, отъ влиянието на престжпната двойка.
Но тя плетеше всевъзможни лъжи и повлияваше върху простит^ хора
главно чрезъ заплахата, че Тодоръ можелъ да ги приеме за народна
работа, а сетне щЪлъ неусетно да ги ликвидира. Намеси се въ увеща
нията и нЪкогашниятъ Кратовски войвода Славчо Абазовъ, а по-късно и хора отъ Илинденската организация въ София. Докато ми 6 Ъ
възможно да се движа безопасно изъ софийските улици, срещахъ се
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и азъ съ н^кои отъ бандитите, а главно съ Ване Арсовъ, отъ с. Доляни, Щипско, и Мите Соколарски, наричанъ Суджукаро, отъ село
Соколарци, Кочанско. Ако тия двама селяни се откъснеха, другите
десетина души щеха да ги последватъ. Ване Арсовъ бе най-хитриятъ
между техъ, а по храбрость бе много цененъ въ миналото Мите. Б е 
ха неграмотни хора. Веднажъ ги срещнахъ въ една кръчмица близо
до министерския съветъ; те пожелаха тамъ да се видимъ. Това пра
веха за по-голема своя сигурность; струваше имъ се, че сж по-защитени като иматъ отъ една страна полицейски участъкъ, а отъ дру
га стражата на министерския съветъ; възможно бе да имаха връзки
и съ некой тайни полицаи въ тоя кварталъ. Другъ пжть ги видехъ
въ сладкарницата на Болю Тивешлията, на площадъ Света Неделя.
Ване Арсовъ, обаче, постави едно знаменателно условие при разговора
— всеки отъ насъ да държи ржцете си върху масата и никой да не
бръква въ джобовете си.
— На стари години значи, ще се пишемъ ученици въ забавачни
цата, Ване, — му казахъ, та ржцете си ще държимъ върху чиновете.
— Пишаме се веке, дума да не става — отговори той.
Изтъкнахъ имъ редица доводи, че е крайно време да се прибератъ
въ редовете на движението. Казахъ имъ, че съмъ готовъ да тръгна
лично съ техъ и да се явимъ при Тодора въ Македония. Ако искатъ,
можемъ да вземенъ и Монката хаджи Кимовъ, пъкъ и стария Тодоръ
хаджи Костадиновъ.
■
— Това нещо не е лошо, факя ми го окото, казва Мите, видимо
склоненъ да верва на моитё доводи и готовъ да влезне въ пра
вия пжть.
— Арно бе Мите — намеси се Ване Арсовъ — , но ти не знаешъ
колко е строгъ Тодоръ ; нема да ни прости за тия едепсъзлъци
(безсрамия) що ги направихме. Право да ти кажамъ, мене ме е
страхъ, нема да одамъ.
Почвамъ наново да ги увещавамъ. Заявявамъ имъ, че съ главата
си отговарямъ ако имъ се случи нещо ; че на колене ще молиме всички
Тодора, за да имъ се прости. Ако не ги приеме за работа въ Маке
дония, нека поне чуятъ лично отъ него, че никой тукъ въ България
нема да ги преследва. Казахъ имъ, че могатъ да се установятъ на
частна работа и да не слушатъ никакви други съвети.
— Другите нема да ни оставятъ на мира, заявява Мите. Подъ
„ другите ” той разбираше онези свои другари, които не желаятъ да
хващатъ работа и, както и те, сж вече въ връзки съ полицията и съ
той наречените „ федератисти ” ■
— име, което беха започнали да си
прикачатъ малцината опозиционери срёдъ македонската емиграция.
Тъкмо въ това бе и злото — че софийското правителство и тези
федератисти беха взели подъ защита разбойническата група. Славе и
Стоянъ Мишевъ използуваха наказанието на бандита Митрушъ Ци
клевъ, и на некогашния кратовски войвода Дончо Ангеловъ, сжщо
про'виненъ по грабежите, за да вливатъ повече страхъ и недоверие
всредъ подведените отъ техъ хора.
Неколцина отъ тия подведени все пакъ се прибраха въ четите и
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до край почтено се бориха, изкупвайки грешките си съ трудъ и ри
скове. Едни отъ техъ загинаха въ борба срещу сърбите ; други си
хванаха частни работи въ Кюстендилско. Най-провинените останаха
подъ главатарството на Стоянъ Мишевъ и Славе 'Ивановъ ; те слу
жеха едновременно на властьта срещу македонското движение и на
федератистите, които чрезъ подобни елементи се опитваха да подържатъ разколническата си акция.
При една последна моя среща съ Ване Арсовъ чухъ какъ той
бе заучилъ отделни думи отъ приказките на федератистите и на
кюстендилския анархистъ Заре Секулички, който бе станалъ съвсемъ
близъкъ на тайната полиция. Като се опитвахъ наново да му въздействувамъ за оттегляне, примитивниятъ Ване Арсовъ ми каза :
—
Ванчо, право да ти кажамъ, сега е ведерация . . . Тодоръ требе
да даде очеркъ . . . „ Искаше да каже, че е „ възприелъ ” федератив
ната идея ; а подъ „ очеркъ ” разбираше отчетъ. „ Идейната ” еволю
ция на Ване Арсовъ бе очевидна. . . Немаше вече средство, което
да го спре въ падението му. Виде ми се самонадеянъ и дързъкъ.
Както казахъ, простъ бе откъмъ знания, но много съобразителенъ и
природно буденъ — затова влияеше на целата банда.
Много месеци следъ заминаването на Тодора азъ подържахъ
връзка съ Славе Ивановъ, който се стараеше предъ всички да мине
все още като македонски деецъ. И азъ предъ всички познати давахъ
видъ, че нищо не се е променило въ отношенията ни спремо него.
Отдавна, обаче, имахъ нареждане отъ Тодора да го следя, да се
предпазвамъ отъ него и другарите му и нищо да не разкривамъ предъ
техъ. Впрочемъ, това азъ правехъ и безъ да имамъ нареждане. Въ
опитите ми да въздействувамъ за приемане на сгрешилите наново въ
движението, азъ се явявахъ само като доброжелатель, който иска
да помогне „ добрите ” намерения въ този смисълъ на самите Славе
и Стояна, както и на другите посредници. Съ нищо не давахъ поводъ
да помислятъ, че сметамъ техъ за грешници. Тая игра продължа
ваше доста дълго и можеше да стане опасна за мене.
Една сутринь Славе идва рано въ квартирата ми и ме покани,
ако желая, да отидемъ къмъ село Горна-Баня, кждето искалъ да
посети бившия учитель и деятель отъ Кратово Стефанъ Бидиковъ ;
требвало да говори съ него по некой общи работи. Отидохъ. На
връщане въ София се отбихъ въ шивачницата на моя тетинъ Андонъ
Коцевъ, който разтревоженъ ми съобщи, че полицията е правила
обискъ въ домътъ на другата ми леля, кждето живеехъ. Славе съ
еднакво старание, както и азъ, разпитваше за подробности и накрая
спокойно заключи, че требва да се касае до некоя клевета на моите
противници, студентите отъ опозицията. До вечерьта той ми извести,
че при обиска приежствувалъ и кумановеца Стойчо Добревъ, когото
ругаеше. А азъ подозирахъ, че работата е наредена отъ самия Славе,
който все пакъ може да се е усъмнилъ, че азъ имамъ некаква връзка
съ Александрова. Знаехъ, че той вече се е срещалъ съ въпросния
Добревъ и е билъ въ честа връзка съ единъ дедективъ отъ щипека
фамилия, отдавна преселенъ въ София. Полицаите беха отворили
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шкафчето, кждето стоеха мои книги за прочитъ ; но набързо сж го
затворили, виждайки, че тамъ има само книги. Тъкмо между листята
на една книга се намираха последните две-три писма, получени отъ
Тодора. Но и полицията и Славе се увериха, че нема конкретни данни
за моя връзка съ поробена Македония ; или поне установиха, че въ
квартирата ми нема писма.
Наскоро бехъ потърсенъ отъ единъ селянинъ отъ село Врасаково, или Сърчиево, Свети-Николско, на име Стоянъ. И той е билъ
известно време четникъ. Каза ми, че неотдавна е дошелъ отъ Маке
дония и некой го отправили до мене, понеже по-рано съмъ билъ
работилъ при Тодора. Искаше да му се помогне отъ Щипското брат
ство докато си намери работи ; а бидейки безъ пари, помоли ме да
остане неколко дни при мене, за спане и храна, ако ми е възможно.
Приехме го съ леля ми на драго сърдце и ни бе гостъ около една
седмица. Сетне узнахъ, че билъ изпратенъ отъ славевци да ме разузна
ва. Гостенинътъ не успе, обаче, нищо да узнае отъ мене. Сжщиятъ
човекъ следъ две-три седмици избегалъ, предалъ се на сърбите.
Можеше съ голема вероятность да се мисли, че бандитската група го
бе изпратила, съ некаква нейна задача, въ услуга на сърбите.
Една вечерь придружихъ Славе въ разговоръ до квартирата му.
Надълго ми разказваше какъ требвало Александровъ да се отнася
къмъ прегрешилите. Развиваше ми забъркани теории, въ които се
четеше смущението на единъ егоистъ и грешникъ. Искаше да се
представи чистъ като гължбъ единъ човекъ, раздвоенъ въ неколко
неморални посоки. Следъ като капнахме отъ умора стоейки на крака
предъ портата на неговата квартира, той намери за нуждно да ми
подскаже, че е време да се изясня съ техъ ли съмъ или съ Тодоръ.
Представляваше си вероятно, че ностжпва дипломатически като из
бягва да визира направо мене, а говореше че всички македонци треб
вало да си определятъ позициите. 'Избегваше да каже, че той е съ
правителството, по-точно съ тайната полиция. Излизаше, че Македония
и емиграцията требваше да избиратъ между Александровъ и разбой
ниците. Тази вечерь Славе направи голема критика на Тодора ; но
не посочи други негови минуси освенъ че билъ строгъ, хладенъ, не
прощавалъ, билъ стегнатъ при отпущане на помощи. Не изтъкна нито
едно отъ големите му качества. Разбрахъ, че ми се налага занапредъ
по-големо предпазване. Следъ тоя разговоръ напустнахъ квартирата
на леля ми ; Славе Ивановъ никога вече не ме виде.
Спрехъ се по-обстойно върху него и Стоянъ Мишева защото ■
—
както казахъ — безъ техъ немаше да се появи разбойническата
група, която стана ренегатска. Въ Щипски, Кумановски и Струмишки
окржзи тя извърши дела едно отъ друго по-страхотни и по-срамотни.
Това ренегатство съставлява твърде важна ■
— зловеща, разбира се ■
—
страница за историята на нашата народна борба срещу поробителя,
лево отъ реката Вардаръ. Ако пъкъ не бе българското правителство
и групата на федератистите, Стоянъ Мишевъ и Славе немаше да
добиятъ криле за пъклените си замисли и да потънатъ до край въ
престжпления ; биха се оттеглили на частна работа нейде изъ широ
кия оветъ.
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Лицата, които требваше да отговарятъ предъ правосждието на
ВМРО, беха приети на служба въ българската полиция. Известно
време тя ги пращаше край границата, да поставятъ засади срещу
наши нелегални хора и идващи отъ Македония бежанци. Но не при
несоха никаква особена услуга на властите. Чрезъ тая имъ служба
окончателно свалиха маските си ; не можеха да заблуждаватъ вече
никого средъ населението на кюстендилския край, а още по-малко
средъ тамошните македонски преселници.
Нека спомена некой отъ престъпленията, които извършиха въ
България, опрени на полицията. Тя ги беше използувала и при
изстъпленията, които беха станали при Горни-Джбникъ срещу опози
ционния съборъ. Сжщо така и при стрелбата срещу земледелския
министъръ К. Томовъ по шосето за с. Банки край София.
Въ едно софийско кафене убиха Дане Богословски. Той бе хрисимъ момъкъ ; познавахъ го отъ родното му село Богословецъ, кждето
презъ войната бехъ за известно време секретарь-бирникъ. Не пожелалъ да се завърне въ селото си следъ излизането му отъ казармата.
Намерилъ работа въ това бедно кафене, кждето отметниците го
поканили да се постави въ услугите имъ. Отказалъ, и затова сж
посегнали върху живота му. Представлявахъ си какво тежко впеча
тление може да е направила убийството му, въ свободна България,
средъ другарите му въ селото, които лично бехъ опозналъ.
Убили беха въ София стария войвода Михаилъ Странджата.
Полицейски органи беха нападнали въ София запасния поручикъ
Трайчевъ отъ Кратово. Завързала се престрелка, при която Трай
чевъ пада, но другаря му прилепчанинъ Кирилъ Ивановъ успелъ да
избега, гоненъ презъ много улици. Узна се, че при този случай е
била въ ходъ провокацията на единъ таенъ полицай, който се опитвалъ
да вмъкне Трайчева въ некакъвъ комплотъ срещу лица отъ упра
влението.
На тоя страниченъ фронтъ загинаха сжщо : Тодоръ Лазаровъ
отъ с. Горно-Трогерци, Щипско ; Иванъ Ташовъ отъ с. Морарци,
Кукушко ; Спиро Георгиевъ отъ Царево-село ; Туше Чолевъ отъ Ку
кушъ ; Вангелъ Андоновъ отъ с. Дере-Мислимъ, Мелнишко ; Гьошо
Стоименовъ отъ Щипъ ; Санде Неманички отъ с. Неманици, Щипско.
Опиталъ се бе искрено да говори на Славе Ивановъ неговиятъ
познатъ Кирилъ Джидровъ отъ Кочани, много по-младъ отъ него.
Свършилъ бе солунската търговска гимназия ; имаше дарба за рису
ване и бе отличенъ математикъ. Щ е кажа, че измежду моите познати
до сега той бе забележителенъ човекъ съ интелектъ и култура ;
редко морална личность. Живееше затворено, следейки главно лите
ратура, вънъ отъ другата му работа като чиновникъ въ една банка.
Изненаданъ бехъ, че Кирилъ се е решилъ да приказва на Славе. Той
беше въ сжщность единъ идеенъ отшелникъ, откженатъ отъ полити
ческите и отъ много други житейски въпроси. Потърсилъ бе по свой
починъ разбойника, за да го морализирва. Десетина дни следъ като
бехъ напусналъ дома на моята леля, срещнахъ въ банката Джидрова,
който ми бе другарь отъ Солунъ. Тоя неженъ човекъ съ мжка ми
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разправяше какъ всичко е казалъ на Славе направо въ очи. И вяр
ваше, че го е раздрусалъ душевно и че ще се оправи. Казахъ му, че
никакъвъ резултатъ нема да има и отъ неговия разговоръ, но че
бандата ще сметне и него за свой противникъ и ще го ненавижда. Той
кротко отговори :
—
Не бихъ желалъ Славевци да ме сметатъ вече приятель. Не
се боя. Требва да ни води доброто намерение ; а мой дългъ беше
да обърна вниманието му, като му покажа колко лошъ е пътя що е
поелъ.
Не мина много време и Кирилъ Джидровъ биде нам^ренъ убитъ.
Смъртьта на Джидровъ е скъпа загуба за нашето общество.
По едно време четири-петь души отъ бандата откриха колонияленъ магазинъ на улица „ Шиттка ”. Неподозирани отъ техъ верни
наши хора известяваха, че магазинътъ имъ служи по-скоро за свърта
лище и складъ на оръжие.
Истинско сражение се е развило въ Кюстендилъ срещу Стоянъ
Ив. Антовъ, тиквешки войвода, родомъ отъ с. Мързенъ-Ораовецъ.
Съ участието на полицаи и въ присъствие на околийския началникъ
отмётниците заобиколили къщата, въ която Стоянъ е билъ скритъ,
наскоро завърналъ се тайно отъ Македония. ЦЪлиятъ градъ е знаелъ,
че обсадата се ръководи отъ окръжния управитель. Антовъ е стрелялъ за отбрана отъ стаята си, добре заключена ; а отвънъ градъ отъ
куршуми, срещу прозорците й. Обсадениятъ нЪмалъ намерение да се
предава. Най-сетне изменникътъ Пано отъ с. Църнилище, СветиВиколско, счупва вратата и съ насоченъ револверъ се втурва въ
стаята. Но еъ мигъ и той и Антовъ падатъ пронизани отъ куршу
мите, които взаимно си отправили.
Групата на отметницитё е имала зъбъ на Стояна, първо задето
въ неговото кафене неколко месеци преди това е билъ убитъ единъ
нейнъ членъ, като се е стреляло отвънъ. Подозирали Стояна въ
съучастие съ нападателите. Но още повече е билъ намразенъ заради
наказанието, което Т. Александровъ бе наложилъ на Митрушъ Ци
клевъ отъ с. Горни Стуболъ, Кратовско. Този Митрушъ, братъ на
известниятъ съ злините си Григоръ, е билъ вмъкнатъ въ четата на
Антовъ, когато тя е заминала за Тиквешко. Тайната мисия на Митруша — както е казано въ изложението отъ Александровъ — била да
убие Антова и му вземе хиляда и шестотинъ турски златни лири,
които е требвало да бъдатъ занесени на Александровъ. Това съ били
пари на ВМРО, запазени отпреди войните отъ бащата на Стояна.
Александровъ е билъ своевременно уведоменъ съ какво наме
рение Митрушъ постъпва въ тиквешката чета. Когато тя се отбива
при Тодора, Митрушъ е билъ обезоръженъ, призналъ конспирацията
ои и е билъ наказанъ.
Стоянъ Антовъ бе решителенъ мъжъ. Немаше големо образо
вание, но притежаваше будность въ по-големъ размеръ отколкото
мнозина съ висше образование. Съ държанието си, погледа и фигу
рата си внушаваше почить. Смелъ и опитенъ човекъ, надаренъ и съ
физически сили за нелегаленъ животъ.
Убийствата, които извършиха въ Кюстендилъ, създадоха не-
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приятно за властьта обществено настроение, а само въ наша полза.
Появиха се млади борци отъ поробена Македония, които дебн'Ьха отм'Ьтницит'Ь и имъ нанесоха чувствителни удари.
Изненадана б1> цялата група, когато б£ наиаднатъ Славе Ива
новъ. Не сж очаквали нападението да бжде извършено посрЪдъ плад
не, до самото Народно Събрание въ София, кждето Славе обичаше
вс'Ьки день да се разхожда по най-хубавата улица. Изненадани 6 i>xa
и отъ факта, че нападательтъ изхождаше отъ съвършено нова срЪда,
неподозирана отъ тЬхъ. Въпреки четиритЬ рани харамийскиятъ главатарь оздрав'Ь. Револверътъ на Ангелъ Здравковъ (Ангелето) бЪ
направилъ засЬчка. Нападательтъ 6 Ъ отъ село Княжево, Софийско,
явилъ се доброволецъ въ македонските редове *.
Друго нападение б£ извършено върху група отъ бандититЪ надвечерь, въ едно кафене на улица „ Царь Симеонъ ”. Раненъ бЪ само
единъ. Разказвали на свои близки, че млади момчета стреляли откъмъ
вратата. И това ги бЪ смутило. Но най-много се изплашиха, като
падна убитъ Ване Арсовъ, пакъ поср^дъ б'Ьлъ день. Върху него е
стрелялъ двадесеть-годишниятъ Трайчо Пацковъ отъ Щипъ, наскоро
изб’Ьгалъ отъ сръбския режимъ ; кратко време е билъ нелегаленъ и
пристигна въ София. Пацковъ се предаде на полицията.
Нападнати б4ха двама души отъ сжщата тайфа въ Горна-Джумая, кждето пристигнали по неизвестна работа. Тамъ въ сжщность
се е касаело повече до тЬхно подплашване ; стреляно е било отъ
улицата срещу прозорцитЬ на стаята имъ въ хотела.
Въ Кюстендилъ Ипократъ Развигоровъ отъ Щипско Ново-село
застреля едного отъ групата. Ипократъ 6 Ъ станалъ нелегаленъ и се
движеше съ четата на Траянъ Кръстевъ Лакавишки отъ с. Люботенъ, Щипско, а по-късно съ Кочанската чета.
Въ с. Коньово край Кюстендилъ б1> наказанъ другъ изм-Ьнникъ
— Какальовъ, родомъ отъ н'Ькое щипско село. Трима четници, дошли
отъ Македония, преоблечени въ български войнишки дрехи, подирили
Какальова въ селската община, при която служелъ като пъдарь, за
по-лесно прикритие. Казано имъ било, че е въ полето. Като видЪлъ
войницигЬ, доеетилъ се че може да сж преоблечени лица и залегналъ
да стреля. Но тримата успали да го повалятъ и се опжтили къмъ
границата.
Злосторникътъ Стоянъ Мишевъ не можа да избегне наказанието
си ; но го получи малко по-късно.
Двулична роля играеше, помагайки тайно на изменниците, Марко
Секулички ; а открито имъ съдействуваше — споменахъ вече —
неговиятъ внукъ Заре Секулички, който минаваше за най-важенъ
*
Наскоро следъ това Сл. Ивановъ се озовава въ Виена и се поставя
въ услуга на комуниста Димитъръ Влаховъ. Тамъ влаховци му написаха
брошура презъ 1924 г. възъ основа на абсолютно лъжливи данни, които той
е далъ, a rfc отъ своя страна сж ги подредили споредъ изискванията на
фалшификаторската имъ пропаганда. Едва ли ще ми се случи презъ живота
да прочета друга книжка съ толкова измислици, изопачения, плитки хитрувания.
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между анархистите въ Кюстендилъ. Стариятъ Марко е познатъ въ
този край като „персона грата”, защото преди 1912 г. е бивалъ
пунктовъ началникъ на ВМРО ; познатъ е билъ на всички нелегални
дейци, минали въ тая посока границата ; а те беха стотици. Истинско
удоволствие бе да го слушате какъ майсторски разказва ; и когато
знаете, че измисля ■
— за да не кажа, че лъже — имате желание подълго да останете съ него. Въ една запазена бележка — фотографи
рана въ некой наши печатни издания — Гоце Делчевъ се обръща
за услуга къмъ Марко, но направо го нарича старъ разбойникъ.
Некой приписваха на него убийството на единъ организационенъ
куриеръ презъ турския режимъ ; човекътъ е билъ намеренъ убитъ
на македонска територия. Убеждението на мнозина е било, че убий
ството е устроено отъ самия Марко, който въ качеството си на пунк
товъ началникъ е изпратилъ куриера да носи некаква сума пари.
По-стари дейци сж ме уверявали, че задграничниятъ представитель
Тодоръ Лазаровъ билъ наредилъ още преди балканската война тайно
да бжде премахнатъ този несигуренъ хитрецъ, но засадата не успела.
Както и да е, Секулички се явяваха въ времето, за което говоримъ,
като опасни ятаци на отметниците.

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 26

РОДООТСТЖПНИКА СТОЙЧЕ д о б р е в ъ

и

неговата

банда

Произхода му е отъ с. Колицко, Кумановска околия, Македония.
Билъ е некога, презъ кратко време, четникъ въ четата на легендарния
кумановски войвода, Кръстю Лазаровъ. Като такъвъ, той, при много
случаи, е проявилъ дефектите на своята смрадна душа, та е станало
нужно да се бракова и прати въ забрава.
Септемврийските събития отъ 1918 година откриха границите на
България за много нравствени лешове. Единъ отъ техъ бе и той.
И той не закжсне да се намести на призвано место, въ строя на
прочутата и незабравима шпионска фаланга, устроена отъ покойния
български министъръ, Александъръ Димитровъ.
Знае се, че въ устройството на тая шпионска фаланга, софийската
сръбска легация и придадената къмъ нея сръбска военна мисия ока
заха, по пжтища изповедаеми и неизповедаеми, ценно сътрудни
чество.
Едновременно съ него беше се наместилъ, тоже на призвано
место, въ строя на сжщата шпионска фаланга и другъ родоотстжпникъ, еднакво злокачественъ като него, печалното име на когото,
вече добре известно и популярно, е Христо Даскаловъ, родомъ отъ
с. Смилево, Битолска околия, Македония.
Дейностьта и на двамата, като шпиони отъ поменатата шпионска
фаланга, е низа отъ дела, едни отъ други по-свирепи, по-скверни и
по-цинични.
Венецъ на тия техни дела, безспорно, бе погубването на най-
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Сръбската държавна банда, начело съ ренегата Стойче Добревъ.

храбрия, на най-честния и на найч?в1>тлия македонски синъ, Симеонъ
Георгиевъ, бившъ Кочански войвода.
Знаятъ

се

подробностите

на

извършеното

чов^коубийство.

Подпомогнати отъ своя другарь по служба и по падение, Илия Тончевъ, изпълнявайки1 заповедите на хора съ малки глави, съ тЪсни
души и съ тесни умове, те измъкнаха, презъ една злокобна августов
ска нощь 1920 година, по противоправенъ пжть, отъ избите на шестия
полицейски участъкъ на българската столица задържания безъ поводъ, безъ основание и безъ прегрешение Симеонъ Георгиевъ, вър
заха го, заклаха го, качиха безжизнения му трупъ на български държавенъ камионъ и го отнесоха въ землището на с. Жилинци, Кюстен
дилска околия, гдето го закопаха.
Смели и жестоки, когато беха подпрени, за да извършатъ злодейството, те станаха страхливи и подли, когато разбраха, че се от
дръпна, по понятни подбуди и разчети, подпората имъ, следъ като
злодейството бе консомирано. меркающите се отмъстителни ножове
на СимеоновитЬ другари ги уплашиха и ужасиха. И т Ь . . . избягаха.
Христо Даскаловъ, надеждно дегизиранъ, при комбинирани гри
жи и съдействия на българската власть и на органи на софийската
сръбска легация, „ избяга ” успешно презъ българската граница при
гара Драгоманъ и се озова въ сръбската столица, Белградъ, гдето се
конституира интелектуаленъ сътрудникъ на сръбската власть въ раз
рушителното й дело спрямо Македония, спрямо неговата родина.
Стойчо Добревъ, начело на единъ сбиръ, съставенъ отъ няколко
изчадия, лика-прилика на него, въоржжени и екипирани съ оржжие
и дрехи, измъкнати отъ българските държавни складове, „ изб-Ьга ”,
тоже успешно, презъ българската граница при градъ Кюстендилъ и
се озова въ гр. КриворЪчна Паланка, гдето се конституира физически
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сътрудникъ на сръбската власть въ разрушителното й дЪло опрЪмо
Македония, спрямо неговата родина.
И сега, той и неговиятъ сбиръ, см-Ьнили вече дадената българ
ска държавна премЪна съ вражеска премина, ала задържали дадено
то имъ българско държавно оръжие, вилнЪятъ съ него всрЪдъ своя
народъ, рушатъ съ него своята родина, обслужвайки една инородна
и иноземна власть, свирепа, подла и коварна, която мърси родината
имъ, мърси Македония.
Какво крушение, морално, какъвъ цинизъмъ, какво злокачестве
но родоотстжпничество !
Ние излагаме ликоветЪ на тия злокачествени родоотстжпници на
показъ, за да бждатъ видени и запомнени не отъ ония, които ги
знаятъ, а отъ ония, които не ги знаятъ и отъ ония, които трЪбва да
ги знаятъ.....
Изъ в-къ „ Илиндень ”, София, год. III, бр. 8,25 II 1923 г.
Взето отъ книгата „ Правителството на Стамболийски и македон
ското освободително движение ” ; споредъ данни на Вжтрешната Ма
кедонска Революционна Организация ; май 1923 г.

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 27

УСЛОВИЯТА ЗА ПОМ ИЛВАНЕ Н А РАЗБОИНИЦ ИТВ.
В. М. Р. О.
« Свобода или смърть »
18 окт. 1922 г.
Ns 326
М а к е д о н и я

ДО П ОСРЬД Н Н Ц И Т В ЗА ПОМИЛВА НЕ Н А УЦ Ъ Л Ъ Л И Т Ь РАЗБОИНИЦИ
И Т Б Х Н И ВДЪХНОВИТЕЛИ.

Получено писмо, което осветлява Кюстендилските събития.
ЗлннигЬ, които принесоха разбойниците на освободителното дЬло сж
големи, грамадни. Съ извършените грабежи надъ българи, турци, и власи
въ Македония и България — отъ края на 1918 год. досега, — грабежи, при
дружени съ жестокости, убийства и изнасилвания на моми и жени, малка
часть отъ които сж изложени въ приключеното приложение къмъ неизда
дената брошура « Разбойничеството въ Македония»..., разбойниците и тех
ните инспиратори отчуждиха инородните елементи отъ Организацията, убиха
доверието на населението изобщо у бившите борци за свобода, подбиха
престижа на В.М.Р. Организация, напакостиха на обезоржжена и беззащит
на България, станаха причина за афери, предателства, свързани съ нови
безполезни жертви и пр. и пр. А откато разбойниците се явиха задъ некаква
идейна маска ; « Федеративенъ » съюзъ или комитетъ, съ некакви своеобразни
печати, съ устави, правилници, позиви, съобщения и др. подобни, калжпени
въ София, групираха се около техъ всички престжпници, изменници и шпиони,
осждени отъ Организацията, съ цель безнаказано да вършатъ своето противонародно дело — грабежи и предателства — както сж случаите въ гр. Щипъ,
Струмишко и другаде.
Много време, усилия и жертви се изгубиха напразно въ борбата съ
това големо зло — разбойничеството. И сега, когато се почва най-ефикасния
начинъ на борба съ тези злосторници, — да се избивать задъ граница,

784

за да не се увеличаватъ тукъ страданията и мжките на поробеното насе
ление, намериха се посредници за помилване на уцелелите разбойници, съ
което може би ще ги насърдчатъ къмъ нови престжпления, както стана и
досега. Голема морална отговорностъ предъ Организацията и историята поематъ
посредниците за помилване. Централниятъ комитетъ на В.М.Р. Организация
даде първото помилване на разбойниците презъ Септемврий 1920 год. за
всички извършени до тогава грабежи. Това помилване само насърдчи поголямата часть отъ разбойниците и увеличи гЬхното число ; милостьта на
Организацията те счетоха за нейна слабость и помислиха, че могатъ безна
казано да продължатъ стария пжть. Разбойниците правиха още 2-3 пжти
опити за помилване, — последния пжть чрезъ Ване Арсовъ съ посредничест
вото на Т. х. Кост., — и когато имъ се прати обща декларация съ условията
за подписване отъ всички техъ, подсрекнати отъ Сл. Ивановъ отказаха да
подпишатъ декларацията (сега се заканватъ на Т. х. Костадиновъ да го
убивать) и като идваха презъ Априлъ т.г. 36 души тукъ вжтре, съ цель да
убиятъ члена отъ Центр. К-тъ на Организацията Богданъ и да унищожатъ
самата Организация, Ване Арсовъ и другарите му сж се хвалили, че съ
« преговорите» за помилване сж успели да измамятъ, да приспятъ Богдана,
за да могатъ по-лесно да се справятъ съ него. Коя е гаранцията, че и сегаш
ния опитъ не е некаква игра за печелене време ?
Макаръ да желаемъ искрено да не се пролива братска кръвь, когато
българския народъ има толкова много кръвни врагове, съ които требва да се
разправя, опита на миналото, обаче, ни кара да бждемъ много предпазливи.
Ето защо нема да бжде преустановено унищожаването на разбойниците
тамъ, дето се намерять, докато не изпълнятъ по отделно следните условия :
1) Всеки отъ техъ да се разкае искрено и да подаде до Централния
К-тъ на Организацията молба за прошка и помилване, приподписано отъ
двама гаранти отъ емиграцията тамъ.
2) Да пратятъ заедно съ заявленията печатите : « Македонски Революционенъ Федеративенъ Съю зъ», (големъ) и Македонски Революционенъ
Федеративенъ Комитетъ» (малъкъ) и по 1 екземпляръ отъ всички позиви,
съобщения, устави, правилници и др. под.
3) Ст. Мишевъ и Сл. Ивановъ да пратятъ подправения печать на Центр.
К-тъ на В.М.Р. Организация и фалшивите печати на Струмишки, Скопски
и други революционни « райони», чрезъ които печати изтръгнаха 140 лири
турски организационни пари отъ Струмишкия околийски войвода Георги
Въндевъ.
4) Да престанатъ да влизатъ вжтре въ Македония сами, да пращатъ
свои орждия или да пишатъ писма противъ Организацията, да препращатъ
позиви, съобщения и др. под.
5) Да престанатъ да сж въ услуга на враговете на македонската свобода
противъ В.М.Р. Организация : а) на българското правителство, по чиято за
поведь се убиха много заслужили на Органицията дейци и което въ сътрудни
чество съ сърбите иска да унищожи В.М.Р. Организация ; б) на отцепнишката
« Федеративна емигрант. Организация» тамъ, която даде на разбойниците
името си, съдействие и планъ за унищожение на В.М.Р. Организация и др.
подобни и
6) Да се отдалечатъ отъ пограничните на Македония околии и окржзи
и отъ София, докато дадатъ доказателства, че сж се поправили и докато се
позабравятъ престжпленията имъ.
Чл. въ Ц. К-тъ на В.М.Р. Орг. ; Т. Александровъ.
Взето отъ книгата « Правителството на Стам
болийски и македонското освободително дви
жение » ; споредъ данни на Вжтрешната
Македонска Революционна Организация ; Май
1923 год.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 28

ПОКАЗАНИЯТА Н А ВЛАДИМ ИРЪ СОСИПА
Именувамъ се Владимиръ Атанасовъ Виляровъ (Сосипа). Единъ день
презъ зимата (1923 г.), Давидко ме покани да отидемъ въ Пловдивъ, гдето
ще се явимъ на Македонския Федеративенъ Комитетъ. Отбихме се въ София
и Давидко ни заведе у Стойчо Чочковъ. Последниятъ беше заминалъ за
Пловдивъ, но жена му ни каза, че ще ни изпрати до него съ братъ си. Въ
София останахме два дни, азъ у Чочкова, а Давидко и Андрея — на хотелъ.
Н а третия день потеглихме за Пловдивъ съ шурата на Стойчо Чочковъ —
Сандо и тамъ право въ гостилницата на Колю Костурчето. Стойчо ни каза,
че въ тази гостилница ще се хранимъ безплатно. Гостилницата се
намира срещу фабриката « Мехмедъ п аш а», държи я Колю, но е на
името на братъ му Кузе. З а спане Стойчо Чочковъ ни заведе въ хотелъ
« Виктория». Н а петия день отъ пристигането ни К. х. Риндовъ, касиера
на федератистит-Ь, чрезъ Колю ни раздаде пари, за да се облечемъ по-добре.
Н а менъ даде 2000 лева, а на Давидко и Андрея по хиляда. При даването
на парите казаха ни, че ще ни издържатъ и ще ни давать пари, но каквото
ни заповедать да го извършимъ съ готовность. Всички пари даваше Кочо
х. Риндовъ. Когато се събирахме въ гостилницата на Колю, всички техни
хора приказваха гръцки. Когато ни даваха парите Риндовъ предложи да
дадемъ клетва, но Колю каза да почакаме малко, до като се събератъ всички.
Единъ день Леонидъ, отъ с. Гърчища (Гевгелийско) ни каза, че по запо
ведь на х. Риндовъ, требва да отида по некой фирми (богати хора въ града)
и съ квитанция въ ржка да ги заплаша да внесатъ парите още нея вечерь.
Азъ отказахъ. тези, които отидоха по тази работа, снадбяваха ги съ писто
лети. Веднажъ, не помня коя дата, къмъ 9 часа вечерьта, азъ, Леонидъ, П.
Чочковъ, Дерменджиевъ и Илю Жековъ се събрахме предъ единъ магазинъ,
да изнудимъ господаря и да вземемъ пари. Менъ ми стана лошо и Леонидъ
ми каза да отида право въ гостилницата, а те останаха тамъ. Когато се
върнаха казаха, че не сж свършили никаква работа, защото имало големо
движение. Разправяха ми, че те по такъвъ начинъ сж събрали много пари
въ Пловдивъ и Татаръ-Пазарджикъ. Това ставало по следния начинъ : отиватъ при некой богатъ гражданинъ (въ кжщи или дюкяна му) всички въоръ
жени, дадатъ му да подпише квитанция и ако не се съгласи, на другия
день му искатъ двойно. Стойчо Чочковъ беше се върналъ въ София и следъ
неколко дни дойде пакъ въ Пловдивъ, за да иска пари отъ комитета, но не
му дадоха и той се скара съ Колю, който отказа да дава храна на Илия
Жековъ и некой други. Стойчо Чочковъ му каза сърдито : азъ съмъ довелъ
тия хора и ще си ги взема, нема да оставя да ги използувате. Тогава той
повика менъ, братъ си Петъръ Чочковъ, Пандурски, Жековъ и Никола Дер
менджиевъ отъ Одринско. Вечеряхме въ друга гостилница и требваше да
потеглимъ. Азъ и Жековъ пропуснахме влака, а Дерменджиевъ избега. Опре
делихме среща въ кжщата на Сандо, шурата на Стойчо Чочковъ, които
живееха къмъ подуенската гара. Жековъ остана въ Пловдивъ, защото не му
изпратиха хиляда лева, които искаше. Азъ потеглихъ за София и въ кжщата
на Сандо намерихъ Пандурски и П. Чочковъ. Оржжието и дрехите беха
приготвени. Вечерьта дойдоха Давидко, Воденски и Андрея. Стойчо Чочковъ
ми каза, че отиваме въ Дупница, но кжде ще спремъ, знаятъ Пандурски
и Давидко. Азъ, Пандурски и П. Чочковъ потеглихме съ каруца презъ Вла
дая, за да прекараме оржжието. Давидко, Воденски и Андрея заминаха съ
влака. Пристигнахме въ гр. Дупница и каруцата разтоварихме къмъ края
на града. Всичко беше въ чували и минаваше за стока. Азъ останахъ да
пазя вещите, а Пандурски и П. Чочковъ отидоха въ града. Вечерьта по
тъмно се върнаха съ каруца, натоварихме багажа и го закарахме въ домътъ
на Иванъ Чорлевъ. Н а втория или на третия день на Коледа, не мога да
си спомня добре, дойде при мене Христо Желёзнички и ми каза, че ще
ме чакатъ въ дома на Иванъ Чорлевъ. Щомъ се мръкна отидохъ тамъ и
сварихъ другарите си въ четнишки дрехи. Вечерахме, пийнахме си и азъ
взехъ да се стегамъ.
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Забравихъ да добавя, че съ федератисткит-Ь групи, които обираха граж
даните въ Пловдивъ, имаше много дедективи, единиятъ отъ които се казваше,
мисля, Трайко. Това обстоятелство ми даваше право да мисля, че и властьта
е съ федератистит-Ь и ми даваше куражъ.
Подписали за неграмотность две лица.
Присжтствували поемни лица.

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 29

ПОКАЗАНИЯТА Н А ХРИСТО Ж ЕЛ Ъ ЗН ИЧК И
Именувамъ се Христо Стоименовъ ЖелЪзнички, плененъ другарь на фе
деративната разбойническа банда на Илия Пандурски и Петъръ Чочковъ.
Въ с. Рила 7-8 дни работихъ въ инсталацията (електрическата) надъ
селото, подиръ което тръгнахъ за Дупница. Постжпихъ въ Дупница на р а
бота въ Пожарната команда. Куртевъ ме запозна съ д-ръ Петровъ и съ
Чорлевъ и имъ разправи, че бЪгахъ отъ автономистит-Ь. Веднага ме пратиха
за пазачъ на общинската градина съ 1600 лева месечна заплата съ без
платна квартира, осветление, отопление и зеленчукъ за храна. Въ Дупница
стояхъ до Коледа. Н а 5 януари 1923 г. отъ София дойдоха Илия Пандурски,
Владо Сосипа и Петъръ Чочковъ, като докараха една каруца съ оржжие и
дрехи. Въ дома на Сосиповия роднина въ горната махала стовариха тия
вещи. Сосипо остана да спи тамъ. Чочковъ и Пандурски отидоха да спатъ
при Чорлевъ. По трена стигнаха отъ София и Давидко Вангеловъ, Георги
Воденски и Андрея Ивановъ. Чакаше се да дойде и Илия Жековъ отъ Радовишко и некое турче отъ Струмишко, но не додоха. Н а бждни вечерь се съб
рахме на вечеря въ училището. Щомъ се стъмни добре, дойдоха Чорлевъ
и Владо. Н а вечерята беше и училищния слуга, съ когото станахме 11 души :
азъ, Чорлевъ, Владо, Пандурски, Чочковъ, Воденски, Давидко, Андрея, Ме
ханджийски и Т. Яневъ. Чочковъ каза на Чорлева : « Щ е има нужда да се
отвори отъ тукъ каналъ, за да преминаватъ федеративни чети за Гевгелийско,
Воденско, Тиквешко и др. ». Следъ вечерата Пандурски и Чорлевъ се отде
лиха на страна и шушукаха около 1 часъ. Механджийски и азъ си отидохме
по-рано, а останалите на бждни вечерь преспаха въ училището. Н а другия
день рано Чорлевъ и Пандурски ходиха въ дома на първия. Вечерьта въ
домътъ на Чорлевъ взехме да се обличаме въ четнишки дрехи. Дадоха ми
една манлихерова дълга пушка, патрони за нея, две войнишки куртки, два
войнишки шинела и единъ чифтъ калцуни. Вечеряхме у Чорлева. Ние по
теглихме 10 души. Чорлевъ ни изпрати до чешмата при кжщата му, ржкува
се съ всички, пожела ни добъръ часъ и успехъ. Нощувахме и денувахме
въ Мурсалевските ханчета при ханджията, познатъ отъ по-рано на Пан
дурски. Потеглихме по трасето на дековилката, стигнахме въ с. Падежъ при
зори въ дома на Тодоръ. Домакините беха 2 мжже и 1 жена и 2 или три
деца. Обедвахме тука, а за вечера минахме въ с. Дебочица въ дома на Пан
дурски, гдето сварихме майстори, почакахме да си излезатъ и после влезохме. Бащата на Пандурски дойде пиянъ и каза на Пандурски : « или бжди
кочъ или нека те газятъ всички». Зетя на Пандурски дойде сжщо при насъ.
Следъ два- три часа минахме въ Андоновата плевня и тамъ ни знаеше още
едно лице. Н а другата вечерь Пандурски поиска да убиемъ Димитрачко и
още едного отъ Дебочица ; съ него се съгласи само Чочковъ, а ние се про
тивопоставихме. Вместо бой взехме му едно агне безъ пари. Отъ тукъ пре
минахме въ сръбско и въ Умленските колиби видехме Иванча Умленски,
който ни даде храна. После стигнахме на Бабинските колиби, местностьта
« Требомиръ» и тамъ останаха Воденски, Сосипо, Пандурски и Чочковъ,
а другите отидохме на други колиби половинъ часъ далече. Следъ обикол
ката на още 2-3 колибарски селища стигнахме на Мехаджийската колиба, и
къмъ 8 часа следъ пладне напуснахме и нея. Н а всички срещани овчари се
даваха позиви отъ федератистите. Четеха се устави. Отъ Механджийската
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колиба тръгнахме да идемъ въ кжщата на Георги Тренчевъ и на мракъ
уловихме сина му, съ който отидохме у дома имъ гдето вечерахме. Чочковъ
и Воденски настояваха да се убие стария Тренчовъ, за гдето презъ летото
той ги издалъ на милицията. Скрихме се въ Тренчовата кошара и чакахме
два дни да се върне стария Тренчовъ отъ пазара — въ Берово и чакъ на
третия день той се зададе на конь. Механджийски и азъ наблюдавахме, а
Чочковъ и Пандурски го хванаха.
Пратиха ме да докарамъ сина на Тренчева. И двамата, синъ и баща,
вързахме, а вързанъ бе колибаря Прилича, за да се прикрие, че той има
участие въ залавянето и убийството. Тренчевъ докарахме въ кжщи, сина
оставихме при слугите въ една стая и азъ го пазЪхъ, а Пандурски, Механ
джийски въ другата стая държаха вързания баща и го изтезаваха. После
вид'Ьхъ, какъ Тренчевъ бе горенъ съ железо по врата и лицето. Воденски
и Чочковъ почнаха да тършуватъ изъ кжщата. те намериха парите въ
сандъка и разни дрехи. Бащата сжщо докараха да го пазя при менъ, а
тършуването продължиха те. Подиръ това Пандурски и другите — не помня
кои — изкараха сина и бащата надъ кжщата, гдето всички отидохме, като
у дома затворихме домашните, за да не викатъ за помощь. Залаяха кучетата
и азъ отидохъ за часови, а другите убиха двамата Тренчови. Другарите ми
казаха, че на сина и бащата сж турнали примки на врата, по двама теглили
примките, а други ги измушкали съ щикове. Пандурски съ свещь провери
измрели ли сж. Поделихме си по около 1000 лева книжни български и сръбски
пари ; имаше две лири златни, които Чочковъ купи и тая сума разделихме.
Паднаха ни се по малко сръбски пари. После при кантона Пандурски ни каза,
че требвало да убиемъ Колтата въ Сухострелъ, българска територия. Чочковъ
и Воденски се съгласиха — останалите пакъ се противехме, но първите ни
казаха, че щомъ не искаме да извършимъ това, да оставиме оржжието и
дрехите, а да вземемъ по една икона и да станемъ просеци и калугери.
Пандурски прибави, че той ще граби и убива, защото билъ загазилъ по
всички посоки. Тръгнахме всички и отидохме въ с. Брестово. Съ бинокълътъ
видехме отсреща въ една кжща Колтата и целъ день го наблюдавахме.
Наближихме вечерьта къмъ махалата, гдето беше Колтата. Азъ, Механджий
ски и Воденски бехме до кжщата на Брестовеца Иванъ, а презъ това време
другите уловиха вече Колтата, самия Иванъ и Лесо, митнически стражарь.
Колтата закарахме до Сухострелъ. Влезнахме въ кжщата на хазайно му
Псалтирко. Чочковъ поведе Псалтирковица да отвори стаите, сандъците и
Чочковъ имъ взелъ парите именно : 25 лири, 7 бона по 1000 лева и около
12000-13000 лева книжни български. Подкарахме вързаните къмъ гробищата.
Азъ държахъ Псалтирко, Чочковъ наново му поиска пари. Н о Псалтирко му
каза : можешъ да ми вземешъ живота, но немамъ други пари. Тогава Чочковъ
го мушна съ ножа си въ гърдите, а Пандурски викна Механджийски да
отиде да мушка, за да може Псалтирко по-скоро да умре и да немало
време да вика, тъй като българската застава е близко. И азъ го мушнахъ
единъ пжть и отидохъ да видя, има ли шумъ къмъ заставата. Константирахъ спокойствие. Връщайки се, видехъ Колтата увисналъ на едно дърво.
Н а гърдите му закачиха писмо.
При границата стана поделбата на парите. Отъ тамъ презъ едни колиби
и по шосето Берово-Царево надъ Цръвникъ, а на другия день отидохме
на Умленските колиби, гдето съ насъ се съединиха провинените предъ
В.М.Р.О. Иванъ и Христо Умленски. Отидохме къмъ Робево и после къмъ
с. Мачево. Отъ Мачево отидохме въ планината и тамъ часовия Иванъ виде
въ зори организационна чета. Искахме да бегаме, но тръгнахме да я ударимъ. Обаче, попаднахме между огънь отъ три страни и отстжпихме. Паднаха
убити другарите ни Иванъ Умленски и Трайко Яневъ ; а ранени Г. Механ
джийски и Хр. Умленски. Н а една колиба превързахме ранените. Бехме
захвърлили чанти, пелерини, шапки, кепета и пр. Шапките ни беха арнаут
ски бели кечета, купени отъ Берово и навезени отъ Трайко и Пандурски съ
эмблема, чукъ и сърпъ съ червени конци. Избегахме къмъ Струмица и 7-8
дни се скитахме изъ Барбаревските колиби. Хлебъ взехме отъ дървари.
Обратно дойдохме до Русиново и научихме, че наблизо е органзационния
войвода Кушовъ. Затова хванахме къмъ Егуменските колиби. Презъ дена
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дойдохме въ Беровската планина. Обаче, неочаквано запукаха пушки и ние поч
нахме да бягаме. Хр. Умленски загуби револвера си и азъ загубихъ затвора на
пушката си. Додохме къмъ Пехчево. Осъмнихме се да не сме издадени и
упжтихме се къмъ границата, минахме и хванахме единъ овчарь да ни води,
но той призори избЪга, следъ което видЪхме и милиция. Досетихме се, че
търсятъ насъ и хукнахме къмъ сръбско. Подиръ малко се повърнахме въ
българско въ гората на Цжрварица. Тукъ се яви споръ. Пандурски тогазъ
взе отъ Сосипа пушката, защото той му я билъ далъ. Ние спахме въ гората,
а на следния день тръгнахме къмъ Цжрвшце. Спахме въ фролошката воде
ница и къмъ 10 часа презъ деня стигнахме въ Бобошево. Обаче, милицията
ни залови въ селото, вързаха ни и така свърши експедицията ни. Туй бЪше
на 14 мартъ. Пропуснахъ да съобща следнитЬ работи : Пандурски ми раз
правяше веднажъ, че той е извършилъ обира надъ власигЬ при Лисецъ —
лЪтото 1921 г.
20 мартъ 1923 год.
Подписъ : Хр. Симеоновъ ЖелЪзнички.
Присжтствували поемни лица.
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ОРАНЖ ЕВАТА ЕКСПЕДИЦИЯ ВЪ

НЕВРОКОПСКО

Показанията на единъ отъ участниците въ Оранжево-федеративния отредъ
на Българското Правителство, изпратенъ презъ м. априлъ т. г. въ градъ
Неврокопъ, отъ гдето той доброволно се предава въ редовете на Вътрешната
Македонска Революционна Организация :
« Следъ Кюстендилските събития се сформирова въ София, въ поме
щението на казармата на 1-ва дружина една полицейска школа, преко под
чинена на Вжтрешното министерство. Въ тази школа можеха да се приематъ
лица само по препоржка на дружбите. Безъ съгласието на дружбите никой
не може да се запише тамъ. Предназначението на тази школа беше да се
обучать неколко хиляди верни борци, за въ случай на нужда, изходящи
отъ средата на дружбите, тези хора се обучаваха като редовни войници,
не се назначаваха на служба или работа нигде, защото немаше нужда отъ
техъ, Съ една дума, те беха хора повикани да пазятъ интересите само на
« Земледе лекия Съюзъ ». Отъ тамъ получиха титлата « Оранжева Армия ».
Заплата получаваха по 1500 лева на месецъ, плюсъ облекло и храна, квар
тира, осветление и отопление. З а началникъ на така наречената « гвардия»
е подполковникъ Добружански, по убеждение земледелецъ, а за неговъ помощникъ Бакърджиевъ, бившъ главенъ инспекторъ на полицията. Презъ
тази школа, до колкото знамъ, минаха много хора, едни се уволниха, други
сега напоследъкъ беха изпратени по изборите въ Стара България, а една
голема часть — не по-малка отъ 1000 души, — се изпрати въ Петричкия
окржгъ. Н а местото на заминаващите сжщия день идваха други отъ друж
бите. Въ тази гвардия, чисто « земледелска», се допущаха агитатори отъ
« Земледелския съю зъ» да й говорятъ политически речи. Между ораторите
най-често посещаваше казармата Димитъръ Кемаловъ, придруженъ отъ Стоянъ
Калжчевъ. Речите на първия беха особено предизвикателни по отношение
на македонското движение. Кемаловъ имаше връзки съ оранжевата гвардия
чрезъ помощника Бакърджиевъ, съ когото се познаваха отъ Неврокопъ.
Презъ м. февруари н. г. почти всички избегали отъ Неврокопско и Петрич
кия окржгъ бехме разколебани и искахме да се завърнемъ по домовете.
Това настроение даже се изрази и въ неколко конфликти доста остри, които
обаче биваха потушавани отъ Д. Кемаловъ съ забележка, че това е разколъ
и тези, които повдигатъ подобни въпроси, сж изменници и неверни спремо
« Земледелския Съюзъ ». Отъ този месецъ и следъ честите тогазъ конфликти
Кемаловъ започна да говори на всички ни, че нема защо да се тревожимъ
за завръщането ни, защото този въпросъ билъ на дневенъ редъ въ Министер
ския Съветъ, обаче, не могатъ да се споразумеятъ относно мерките, които
требвало да се взематъ, крути или миролюбиви, защото министрите не се
погаждали. Заговори се за реконструкция на кабинета, следъ което всички
мерки щели да бждатъ взети. И така, следъ реконструкцията, Кемаловъ
весело говореше, че дойде дена. Започна да ни учи да пишеме писма до
министрите, въ които да очернимъ Автономистическото движение като чисто
блокарско. Н а мене на неколко пжти говори да пиша писма лично до Министъръ-Председателя, обаче, азъ въпреки обещанието — никога не писахъ.
Презъ този периодъ той е ималъ среща съ министъръ Обовъ, комуто говорилъ (преди да замине Обовъ въ странство). Министъръ Обовъ винаги е
билъ въ услугите на Кемаловъ като управляющъ временно Вжтрешното
Министерство. Утвърдяване списъка на контра-шайките преди падането на
Неврокопъ стана отъ Обовъ.
Въ началото на месецъ мартъ Д. Кемаловъ ходеше между насъ и на
всекиго говореше да се готвимъ да отидемъ една депутация при министрите
Стамболийски и Обовъ, Стояновъ и Муравиевъ. Понеже втория се опозори,
а четвъртия не беше заелъ поста, решихме да отидемъ при Стамболийски
и Стояновъ, който току-що постжпи. Депутацията беше начело съ Петъръ
Ангеловъ и Хайдуковъ Никола отъ Горна-Джумая, бившъ депутатъ отъ бол
шинството. Намерихме Стамболийски въ Министерския Съветъ, той ни прие
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въ присжтствието на единъ господинъ, по външностьта му личеше, че не
бЯше българинъ. Н а зададения въпросъ какво обичаме, думата взе Хайдуковъ и описа, че всички отъ депутацията сж напуснали родните си огнища,
понеже били преследвани отъ автономиститЬ блокари, като носители на земледЬлски идеи. Министъра, следъ като изслуша него, ядоса се и каза защо
не си ми обадилъ до сега. Хайдуковъ се смути; но отъ това безисходно
положение го изкара Петъръ Ангеловъ, който взе думата и говори за убий
ствата, грабежите, безчестията, налаганите данъци и преследванията на земледЪлците отъ окржга. Министъра попита : « е добре, какво искате сега » ? —
« Искаме да се завърнемъ и да ни осигурите живота», бе отговора. Следъ
това министъра каза да си отидемъ, а за останалото ще нареди потреб
ното, като ни облече всички въ власть, и по такъвъ начинъ ще можемъ
да се завърнемъ.
Забравихъ да кажа, че министъра попита : « по убеждение какви сте :
федератисти или автономиста ? », отговора му бе, че сме само земледЬлци
и че не принадлежимъ къмъ никоя фракция. Така се свърши разговора.
Още сжщия день се събрахме въ хотелъ Златица и всека околия беше
длъжна да състави списъкъ на хората си, който списъкъ щеше да се
представи на Стамболийски. До вечерьта списъкътъ беше приготвенъ, представенъ и на другия день се съобщи, всички да се яватъ въ казармата
при Оранжевата гвардия. Една часть се явиха, тамъ се облекоха и въоржж и х а; никаква задача не имъ бжше възложена, само ядеха, пиеха и се
готвеха за Петричкия окржгъ, когато ще се издаде заповедьта. Командата
се наричаше « разузнавателна часть при полицейската команда» съ начал
никъ Константинъ попъ Ивановъ и приставъ Атанасъ Драчевъ. Много хора
не беха отишли въ казармата, останаха вънъ, обаче заплатата си отиваше.
Въ последствие Константинъ попъ Ивановъ я получи и не я даде никому,
като се оправдаваше, че който е билъ въ казармата, той ще получи запла
тата, който не е билъ — нема нищо да получи. Недоволство имаше много,
защото хората се беха разписали въ раздавателните списъци и по ведомос
тите, а заплата не имъ се даде. Това ставало по нареждане на Д. Кемаловъ
въ когото и отидоха парите ; това положително знамъ. За задържането на
тези пари Кемаловъ говореше интимно на менъ, че ще се употребятъ за
общи нужди, на първо време ще се издава независимъ информационенъ вест
никъ, посветенъ изключително противъ автономистите. Чрезъ него щелъ да
опише биографиите на водителите на това движение, и пр. и пр.
Въ интервала между решението да се отиде въ казармата и до деньтъ
на тръгването ставаха почти всеки день размени на мисли между предста
вителите на Д. Кемаловъ и тези на Паница и на Стойче Чочковъ. Замина
ването на Паница се пазеше въ най-голема тайна. Стойчо Чочковъ дойде
въ казармата съ 21 човека, облекоха се и искаха, колкото може по-скоро
да тръгнатъ, а на насъ се каза да пазимъ дохождането на Чочковъ въ
казармата въ най-голема тайна. Лично азъ не бехъ въ казармата, обаче
тези сведения зная положително, защото живеехъ въ една квартира съ Кост.
попъ Ивановъ. Стойчо Чочковъ и Паница не се знаеха и не действуваха
заедно до тръгването ни. Чочковъ се познава съ Яне Богатиновъ, и Левковъ
отъ Пловдивъ. Въ София те размениха неколко писма между Чочковъ и
Паница. Куриери беха Георги Кираловъ и Григоръ Милчиновъ. Тези срещи
и преговори продължаваха дълго време между поменатите горе лица и между
много други, на които имената не зная, обаче, всички беха хора добре охра
нени и все македонци федератисти. Чочковите хора беха всичко до послед
ния моментъ около 30 души, отъ които половината войводи, отцепници и
осждени отъ В.М.Р.О. Между техъ имаше двама войводи, на които имената
не зная и които въ 1920 година на сръбска територия сж ходили съ четата
на Крумъ Зографовъ, за да уншцожаватъ В.М.Р. Организация и лично Тодоръ
Александровъ.
1. Цельта на организирането.
Цельта на организирането беше, Паница и всички останали войводи, на
всека цена да превзематъ Неврокопската околия, гдето Паница разчиташе
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на успЪхъ, благодарение връзките, които ималъ съ старитЪ Санданисти
и съ нЪкои отъ настоящите. фактори, вмъкнали се въ организацията. Следъ
като се превземе околията, набързо, набързо да се сформировать чети, изклю
чително съ Санданисти, като по такъвъ начинъ акцията му гцЬла да се
популяризира най-първо въ Мелнишка околия, гдето ималъ свои хора, които
нямало да окажатъ съпротива, и следъ това между останалите. околии въ
окржга. По такъвъ начинъ Паница щЪлъ да остане заведущъ Петричкия
окржгъ на местото на Алеко Василевъ. Най-главната цель, обаче, е да се
премахне Тодоръ Александровъ на всЬка цена и съ каквито и да сж сред
ства. Агенти въ Мелнишка околия за тази цель имало, а сжщо и въ Неврокопска. За помагачи въ Неврокопско той считаше свещ. Миланъ Коневъ,
Иванъ Коюмджиевъ, Димитъръ Пенковъ, Стефанъ Урдевъ, Ангелъ Тетимовъ
и др. санданисти. Щомъ дойде Паница въ Неврокопъ повикалъ последнигЬ
лица и поржчалъ имъ да образуватъ друга организация противъ автономиститЪ.
2. Държане беседи или даване заповеди, писмено
или устно, отъ кого и какви.
За общъ началникъ за нашата команда бЪше Кост. попъ Ивановъ, обаче,
фактически бЪ Паница. Паница нареждаше, въ кое село да се влЪзе, да се
събере населението и му се обясни, че досегашните автономисти сж престжпници и т. н., само той е работилъ идеално за автономията. Следъ това да
се види, какви суми е събирала организацията, и веднага да се изнамЪри сумата
и да се прибере. Беседи отъ него имаше въ видъ на другарски разговоръ,
а такива въ София имаше отъ н-къ школата и военния министъръ. Присжтствувахъ на речьта на военния министъръ, предъ войницитЬ и стражарите.,
произнесена въ казармата, гдето единъ воененъ направи забележка такава :
« Господинъ министъре, ние отиваме тамъ да възстановяваме авторитета на
държавната власть, обаче, насъ ще ни посрЪщнатъ съ куршумъ. . . Министъра
лаконически отговори : « Който ви пусне единъ куршумъ, вие ще му пуснете
100 по гърба ». Такива устни заповЪди се даваха и отъ министъра на вжтрешнитЪ работи въ кабинета му, гдето на нЪколко пжти вика Коце попъ Ивановъ,
Стоянъ Поповъ и др. лица. Въ сжщия духъ говори и главниятъ секретарь
Саповъ. Писмена заповЪдь имаше Кост. п. Ивановъ само за дохождането
му въ Неврокопъ, тя гласЬше така : До н-ка разузнавателна часть Кост. п.
Ивановъ. По заповЪдь веднага заминете за частьта си за гр. Неврокопъ.
Съ храна ще се снабдявате отъ военнит-Ь власти, които сж длъжни да ви
давать такава, а сжщо и съдействие» и т. н. Друго едно писменно упжтване
имаше за военнитЪ действия, маршрута, произшествията, отношенията съ
войската, цивилното население и т. н. И двегЬ бЪха подписани отъ н-ка
Добруджански.
3. Имената на хората отъ групата, а тъй сжщо и
разпределението и началници отъ гЬхъ.
Имената на всички не помня, зная само имената на Неврокопчани, а на
ЧочковигЬ хора много малко, защото съ тЪхъ говорюсь и се запознахъ отъ
Батакъ насамъ. Н а които имената знаехъ, дадохъ ги още вчера. До с. Батакъ
началникъ бЪше Кост. п. Ивановъ, а отъ Батакъ насамъ б-Ьше Паница. Б-Ьхме
разпределени на 5 чети, на едната бЪше Стоянъ Мишевъ, на другата Дерменджията, на третата Пехливана, на четвъртата единъ войвода, името на
когото не зная, на петата Тодоръ Мавродиевъ. Чочковъ и др. 5 войводи
заедно съ Паница бЪха щаба.
4. СрещитЬ съ разни министри, военни и цивилни съ Кемаловъ,
Петъръ Ангеловъ, а така сжщо и разговорит^.
Както въ началото обяснихъ, срещи имаше много между Кемаловъ и ЧочковитЪ хора безъ Паница, защото той се криеше въ кжщи. Други цивилни
се срещаха много съ тЬхъ, обаче имената не зная. Разговора, обаче, съ тЬхъ
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зная ; той се отнасяше изключително до предстоящата акция. Съ военни
лица освенъ съ подполковникъ Атанасовъ (сжщиятъ който б■feine назначенъ
за окржженъ управитель), майоръ Никифоровъ и въ Доспатъ съ майоръ
Сапунджиевъ, съ други военни не съмъ знаялъ да се срещатъ. Отъ мини
стрите най-много Кемаловъ се срещаше съ Стояновъ и Стамболийски. Азъ
няколко пжти съмъ питалъ Кемаловъ за разговорите, обаче, той винаги
криеше и самодоволно говореше, всичко е въ редъ, още малко остава, мерки
ще бждатъ взети ; какви мерки, обаче, той не обясняваше.
Н а 12 мартъ, когато бехме депутация и имаше думата Хайдуковъ, Стам
болийски го прекжсна и му каза нервно, « защо ти като депутатъ, не си ми
съобщилъ всичко това отъ по-рано», а Хайдуковъ смутено му отговори :
« Азъ мисля, че Кемаловъ ви е обяснилъ всичко », обаче министъра съ сжщата
нервность му каза : « нищо не ми е обяснилъ». Следъ това имаше големо
роптание противъ Кемаловъ ; всички го обиняваха, че не е описвалъ поло
жението, гдето требва. Отъ тогава насамъ Кемаловъ всеки день това върше
ше, отъ министерство въ министерство. Разговорите не можехъ подробно да
науча, защото мизерията ме караше следъ дневната работа въ министерството
да ходя и следъ 6 часа въ театъръ « Ренесансъ», гдето играехъ вееха
вечерь до 12-1 часа. Ако имахъ възможность, щехъ да науча и най-малките
подробности, защото той имаше безгранично доверие въ менъ.
5. Пжтя презъ кждето сл минали и що сж правили, съ кого
с Ai се срещали, ятаците имъ по пжтя въ пределите на
стара и нова България.
Н а минаване отъ София минахме презъ Подуенската гара, качихме се
на влака за Т. Пазарджикъ. Презъ Белово щехме да вземемъ и Чочковите
хора, които беха на Юндола съ Атанасъ Драчевъ и други некой Неврокопчани и отъ стара България. Дали не беха готови, не зная, но когато
минахме Белово, те не можаха да се качать съ насъ, а дойдоха на другия
день по обедъ въ Батакъ. Ние влезохме въ Пазарджикъ въ мръкнало, тамъ
чакаха каруци ангажирани отъ Георги Кемаловъ, брата на Д. Кемаловъ,
съ които веднага потеглихме за Батакъ, кдето стигнахме сутриньта. Наста
нихме се въ единъ ханъ. Сжщия день дойде останалата часть въ Белово
и се настанихме въ квартира. Спахме тамъ. До тогава не беше ясно, дали
ще дойде Паница, обаче, съ нетърпение се очакваше. Н а другия день привечерь съ 2 файтона дойде той, придруженъ отъ Венето и Георги Кемаловъ.
Спахме и сутриньта рано тръгнахме. Както споменахъ, въ Батакъ бехме
по ханшца и квартири. Големо гостоприемство намерихме въ дружбата.
Отъ дружбата познавамъ Янко Джамбазовъ и единъ горски стражарь Петъръ.
Отъ Батакъ спахме на чарковете надъ Доспатъ. Забравихъ да спомена, че
въ Батакъ Коце п. Ивановъ арестува Аликаната отъ Шабанли и Ш акиръ
Даутовъ отъ с. Сатовча, живущъ въ Шабанли и ги караха съ насъ, първия
до Доспатъ, гдето го предадоха на пол. участь, а втория го освободиха на
чарковете съ условие, да отиде въ Шабанли и донесе въ Доспатъ органи
зационное оржжие. Спахме въ Доспатъ въ участъка, пощата и кафенето.
Азъ бехъ назначенъ да пазя пощата, да не се водятъ разговори по теле
фона или по апарата, защото разбирамъ да манипулирамъ и съ двата уреда.
Презъ деня доловихъ следния разговоръ между майоръ Сапунджиевъ и
капитанъ Пейчевъ. Първия пита, има ли гости пристигнали въ Неврокопъ,
втория отговаря има, две роти ли беше не помня точно, обаче, още две сж
на пжть и неизвестно е кога ще стигнатъ. Сапунджиевъ пита още други
некой части дойдоха ли ? (въпроса беше за оранжевите). Пейчевъ отговори,
че други нема (и не може да се сети за какви пита) и пита : ами въ Доспатъ
пристигнаха ли ? Не, отговори Сапунджиевъ, следъ това пита тамъ ли е
Филиповъ. Пейчевъ отговори — не знамъ. Такъвъ разговоръ се водеше и
съ Слащенъ, обаче Сапунджиевъ и тамъ нищо не каза. Презъ деня и ве
черьта Кост. п. Ивановъ беше при Сапунджиевъ, отъ когото взе една кар
течница и около 20 сандъка картечни патрони. Зараньта тръгнахме за Сатовча.
Презъ У син е, Курудере влезохме въ Сатовча. Въ селото беха доста хора
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избегали, но имаше и останали. Отъ местните хора видехъ въоржжени при
насъ на позицията Никола Карталовъ и Лазаръ Карабожиковъ. Въ селото
не стоехъ повече, защото се спречкахме съ Чочковъ за нанесения побой отъ
него на телеграфистите чиновници — мои познати. Надъ позициите задъ
Сатовча стоехме два дни, кждето се бехме окопали. Презъ деня въ сжбота
или петъка майоръ Сапунджиевъ прати два сандъка съ патрони, които до
караха трима стражари отъ сжщата команда — закжснели въ София.
6. Съ какви суми сж разполагали и отъ кжде.
Не зная отъ кжде разполагаха съ суми, обаче, положително зная, че
ние когато мизерувахме въ София, Кост. п. Ивановъ похарчи 60 хиляди
лева за 2-3 месеци, а може и повече. Големи суми харчеше Дим. Кемаловъ,
но най-много попъ Ивановъ, който за една вечерь е имало случай съ про
ститутки да харчи 2-3 хиляди лева. Отъ казармата заплата получаваха по
1500 лева. Чухъ веднажъ, че взели отъ Вжтрешното министерство 100,000
лева. Имаше даже и недоволства. Това ми каза Ат. Драчевъ.
7. Оржжие, облекло и где какво е взето, има ли други материяли,
каквито и да сж, и местонахождението имъ.
Оржжие и облекло взеха отъ казармите — на всекиго пушка, 250 патрони
и комплектъ дрехи. Други материяли, оржжие или каквито и да е, нематъ,
но все требва да има скрито, защото Чочковите хора сж имали оржжие
по-рано, оставили го некжде, а съ държавно дойдоха и получиха. Безъ оржжие
те не сж. Можехъ да науча и това много лесно, но не ме интересуваше, а
най-важното, че ми липсваше време. Въ Пловдивъ непременно иматъ оржжие,
защото тамъ се организиратъ и изпращатъ гдето требва.
8. Чести разговори водени отъ войводите съ четниците.
Разговори ставаха често. Винаги се говореше противъ В.М.Р.О. — автономистите и водачите имъ. Постоянно се чуваха ругатни, клевети и закани.
А п. Ивановъ повече разправяше за лицата, които требвало да се избиятъ,
за нивите, които щелъ да отнеме и даде на хората си и пр.
9. Н а военните ли или на вжтрешното министерство
сж били на разположение.
До София бехме подчинени на Вжтрешното министерство, а съ тръгва
нето отъ София — на военните.
10. Ятаци въ София, Т. Пазарджикъ, Белйово, Пловдивъ,
а тъй сжщо въ Неврокопско и гр. Неврокопъ.
Както споменахъ по-преди, ятаци въ София и на всекжде иматъ, обаче
немахъ възможность да ги изуча, а най-право е, че никой не ме натовари
съ такава мисия. Въ София най-важното, което требваше, казахъ го на
познатия вашъ X. У., обаче за ятаците кои сж, това ми беше невъзможно
да изуча по простата причина, че бехъ заетъ съ работа презъ деня и вечерьта. Въ Неврокопъ сжщо не зная кои сж ятаците, но ясно е споредъ
думите на Паница, че такива има измежду санданистите.
11. Подробности, разговорите имъ съ Кемаловъ.
Лично на разговорите между Кемаловъ и Паница не съмъ присжтству-
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валъ, но зная, че Кемаловъ ходеше често при него и го информираше по
въпросите и решенията на правителството. Кемаловъ е говорилъ на Паница,
да не се страхува отъ нищо, защото военните ще действуватъ строго, и
ще унищожатъ всички нелегални автономисти. Това научихъ лично отъ
Паница въ Сатовча. Въ София се говореше, че съ насъ ще дойде Петъръ
Ангеловъ и дедо Тошо, но не зная защо и двамата не додоха. Въ последствие
научихъ, че Петъръ Ангеловъ билъ назначенъ за секретарь на окржжния
управитель въ Петричъ. Момчиловъ не дойде съ насъ, защото се обвинява
въ убийство въ Велйово и София и злоупотребление на държавни суми,
за които престъпления Кемаловъ знае. Почти всички забегнали въ София
отъ Неврокопска околия сж. наклонни да си дойдатъ, но и сега нема човекъ
близъкъ на техъ, който да ги информира правилно за положението. Всички,
които отиватъ отъ Неврокопъ въ София, лъжатъ и не казватъ истината.
Пакъ повтарямъ, че сж. наклонни да си дойдатъ, съ изключение на 3-4 души,
на които не понася това положение. Най-големото зло за организацията е
Кемаловъ, който постоянно съ всички средства я петни. Безъ него окржгътъ
е омиротворенъ ».
28 априлъ 1923 г.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 35

Снимка, направена въ Солунъ, на петима отъ предалите се на гърцитЪ
ораижевогвардейци федералисти-разбойници. — Между тЪхъ има
гръцки офицеръ и гръцки дедективъ.

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 36

Д ОЗНАНИЕ СНЕТО ОТЪ ЛАКО ИВАНОВЪ , КОИТО СТАНА П РИ ЧИ Н А
ЗА ИЗВИВАНЕТО НА ЕД И НЪ Н ЕВИ Н ЕН Ъ БЪЛГАРСКИ
ВОИНИКЪ И НЪКОЛКО ОРАНЖ ЕВОГВАРД ЕИЦ И ВЪ
КАМИОНЕТКАТА П РИ СВ. ВРА ЧЪ .
Днесъ 5 май 1923 година подписаниятъ Лако Ивановъ, 25-годишенъ, грамотенъ, жененъ, родомъ отъ с. Петрово, околия Мелнишка, на зададените
ми въпроси отговарямъ следното :
БЪхъ полицейски старши стражарь, завеждахъ Петровския пол. участъкъ
отъ Мелнишкото околийско управление.
Миналата година презъ м. августъ, около 22-ия день отъ сжщия месецъ,
дойде баща ми при менъ и ми каза, че В.М.Р. Организация ме осъдила
на смърть за извършени отъ менъ престъпления.
Азъ, изплашенъ отъ това, вземахъ другарите си стражари, Илия Ангелковъ, Антанасъ Нашковъ и Никола Маджаровъ и избягахме още същата
вечерь. Отидохме въ Голешевската планина и тамъ се прибрахме при раз
бойниците : Иванъ Кънчевъ отъ с. Лъки, Илия Ангеловъ отъ с. Парилъ —
Неврокопско, Атанасъ Бунгаловъ отъ с. Голешево и Антонъ Ковачевъ отъ
с. Храсна — Мелнишко.
За началникъ на групата ни беше Иванъ Кънчевъ. Н а другия день
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сутриньта като станахъ, видехъ, че Вунгаловчето го нема между насъ, обаче
не обърнахъ внимание. Къмъ обЪдъ пристигна Вунгаловчето съ четири пушки
и каза, че успелъ да ги открадне отъ митнишкит’Ь стражари въ с. Голешево.
Следъ като се наобядвахме, преместихме се на друго м-Ьсто. Същата
вечерь отидохме въ с. БЪлйово и влезохме въ кжщата на тогавашния БЪлйовски общински кметъ, името на когото не зная. Вечерахме при кмета и оста
нахме да спимъ въ неговата кжща. Н а другия день кмета ни каза, че ще
събере селяните, за да ги изплашимъ и да се откажатъ да работятъ за
В.М.Р. Организация.
Привечерь сжщия день дойдоха по-видните селяни при насъ и забра
нихме имъ строго въ бждеще да работятъ за организацията. Останахме и
втората вечерь въ кжщата на кмета.
Сутриньта около 10 часа предъ пладне дойде кмета при насъ и ни каза,
че двама полицейски стражари идатъ отъ къмъ Горно-Спанчево за къмъ
Голешево. Понеже нЯмахме всички другари пушки, решихме да имъ вземемъ
пушките. Веднага отидохме при моста на 200-300 крачки отъ селото и турихме
имъ засада, избихме стражарите, взехме имъ пушките и дрехите и оттег
лихме се въ корията, а кмета Белйовски го оставихме да ги погребе.
Имената на стражаригЬ сж : Илия Велевъ отъ с. Кърчево и Димитъръ
Апостоловъ отъ с. Горна-Сушица. Н а другия день бехме подгонени отъ мили
цията и отъ тамъ избягахме къмъ с. Парилъ, Неврокопско.
Като поседяхме нЯколко дена къмъ с. Парилъ, азъ съ своите другари
и Бунгалчето отидохме въ Неврокопъ и се явихме при окол. началникъ К. п.
Ивановъ, на когото казахме, че сме прогонени отъ автономистите.
Началника ни каза : останете при менъ на служба. Азъ постжпихъ пол.
старши стражарь заедно съ другарите си. Следъ нЯколко дена Бунгалчето
замина пакъ къмъ с. Парилъ при Иванъ Кънчевъ.
По въпроса за откраднатите овце отъ с. Белйово азъ нищо не зная,
но предполагамъ овцете да сж откраднати отъ Иванъ Кънчевъ и групата му.
Като полиция и по заповедь на окол. Н-къ К. п. Ивановъ тръгнахме
начело съ Вянето по преследване автономистите въ Неврокопските села.
При окупацията на Неврокопъ отъ автономиститё, азъ и другарите
ми бехме вжтре въ града, скрихме се въ една плевна въ сламата. Въ плевната стояхме четири дена до изтеглянето блокадата отъ автономистите. Следъ
като излезохме отъ плевната, научихъ, че Паница и окол. Н-къ били къмъ
Сингартия. Опжтихъ се да ги търся, обаче, вместо техъ да ги намеря, хвана
ме селската милиция и ме арестува. Презъ вечерьта сполучихъ да избегамъ и отидохъ право при Кънчевъ, но той, изплашенъ отъ положението,
каза ми да се махна отъ тамъ.
Следъ това азъ заминахъ за София и отидохъ право въ кжщата на Петъръ
Ангеловъ. Заловихъ се за частна работа, но живеехъ въ кжщата на П.
Ангеловъ.
Около 20 ноември 1922 год. уговорихме съ П. Ангеловъ да замина и
разузная положението въ Мелнишко. Азъ и другарите ми Никола Маджаровъ отъ с. Петрово и Илия Щерковъ отъ с. Хърсово следъ некой день
тръгнахме отъ София по железницата. Като стигнахме на гара Левуново
слезнахме тамъ и сжщата вечерь стигнахме до Петровско. Обаче, тукъ
бехме открити — и подгонени отъ милицията, избегахме въ Гърция, кждето
се предадохме на гръцките власти въ с. Кърчево, Демиръ-Хисарско.
Като престояхме неколко дена въ с. Кърчево изплашихме се да не би
да бждемъ убити и тукъ отъ автономистите, помолихме гръцките власти
да ни изпратятъ въ Солунъ.
Обаче, вместо въ Солунъ, гръцките власти ни изпратиха въ Патра (СтараГърция). Като поседохме неколко дена въ Патра, сполучихме да избегаме
и дойдохме въ Атина. Въ Атина се явихме при българския консулъ, който,
като го помолихме, издаде ни открити листове да заминемъ за България.
Качихме се на българския параходъ « Фердинандъ» и стигнахме въ
Варна.
Отъ Варна отидохъ въ София право въ кжщата на П. Ангеловъ. Понеже
немахъ пари, намерихъ нашия тютюнотърговецъ х. Манчевъ, отъ когото
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взехъ 2000 лева за сметка на тютюна ми, съ които пари преживехъ неколко
дена въ София.
Н а 1 мартъ т. г. постжпихъ съ всичките си другари въ Оранжевата
гвардия.
Тамъ — отделиха ни всички избегали отъ Петричкия и Скопския окржзи
на брой около 80 человека и отделно ни обучаваха.
Презъ месецъ априлъ т.г., на 2 или 3 — не помня добре — нашата
рота подъ начальството на К. п. Ивановъ слязохме на гара БЪлйово. Следъ
като престояхме тамъ неколко дена отидохме въ Пазарджикъ, Пещера и
стигнахме въ Батакъ.
Въ Батакъ ни стигна върховния ни Н-къ Тодоръ Паница.
Начело съ Паница потеглихме за Сатовча. По пжтя за Сатовча бехме
ударени отъ няколко души милиционери (помаци), разпръснахме ги и продъл
жихме пжтя, вечертьта стигнахме въ Сатовча.
Следъ като си отпочинахме първия день, на втория день бехме съ наме
рение да тръгнемъ за Неврокопъ. Н о по едно време предъ пладне повикаха
насъ началниците на групите при Паница.
Паница ни каза, че сме били обсадени отъ автономистигЬ. Тогава Паница
нареди да се приготвимъ за пжть.
Презъ това време пристигна единъ офицеръ съ около 30 войника. Вед
нага Паница и К. п. Ивановъ отидоха при офицера. Какво сж. говорили,
не знамъ.
Следъ като се завърнаха отъ срещата съ офицера, даде се заповедь,
да се приготвиме по-рано вечерьта. Вечерахме и къмъ 8 часа вечерьта поте
глихме отъ Сатовча. По пжтя нищо не забелезахме. Н а зараньта стигнахме
въ Неврокопъ, кждето се настанихме въ казармата.
Всички, които беха отъ града, отидоха си по домовете, а ние останахме
въ казармата. Следъ обедъ азъ излезохъ, за да направя некой покупки
и да се видя съ некой приятели отъ градътъ. Следъ два-три часа, завръ
щайки се въ казармата, научихъ, че другарите ми сж обезоржжени.
Азъ избегахъ къмъ с. Парилъ, безъ да се обадя на никого. Отъ тамъ
презъ Калиманско стигнахъ въ с. Цалемъ, отидохъ при единъ мой приятель
на име Димо Велевъ, когото излъгахъ, че съмъ изпратенъ по служба, нахранихъ се добре и тръгнахъ за Св. Врачъ, кждето се прибрахъ при другарите
жандармеристи (оранжевисти), останахъ три-четири дена при техъ, отъ кжде
то бехъ изпратенъ съ четири души стражари въ покритъ камионъ за София.
Въ камиона имаше още двама войника, единъ фелдфебелъ, единъ старши
подофицеръ и единъ цивиленъ. По пжтя излезоха хора въоржжени непознати,
дадоха заповедь да се спре камиона, обаче стражарите вместо да спратъ
камиона, откриха огънь. Н а огъна се отговори съ огънь. Въ това време азъ
припнахъ да бегамъ. Стрелящите на камиона спреха стрелбата, пуснаха
се подиръ менъ, настигнаха ме и ме уловиха.
За всички досегашни престжпления, извършени отъ менъ, признавамъ
се за виновенъ. Обаче, по-виновни сж отъ менъ тези, които ме заблуждаваха.
Подписъ на обвиняемия : Л. Ив. Лазаровъ.
Снелъ дознанието : Победа.
Свидетели : Полски, Таяръ.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

№ 37

Това приложение съдържа :
1. Писмо отъ проф. Александъръ Цанковъ до Иванъ Михайловъ, отъ
11 юлий 1956 г., отъ което се вижда, че самъ той — проф. Цанковъ —
има намерение да направи публично достояние разменената помежду
него и Михайлова кореспонденция. Следователно, съ пълно основание
тукъ сж използувани пасажи отъ писмата на г. проф. Цанковъ.
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2. Писмо отъ проф. Ал. Цанковъ до Ив. Михайловъ, отъ 14 януарий
1956 г., съ което иска отъ последния да каже мнението си върху ония
м-Ьста отъ единъ неговъ (на Цанкова) трудъ, кждето става дума по ма
кедонските работи.
Това писмо е дадено целостно, за да се види и самия подписъ на проф.
Ал. Цанковъ, което не е безъ значение съ огледъ на евентуално оспор
ване отъ страна на заинтересовани.
3. Часть отъ писмо на проф. Ал. Цанковъ отъ 15 юний 1956 г., въ което
той уведомява Михайлова, че изцело приема направените бележки по
изпратения за прочить ржкописъ.
Отъ сжщото писмо е дадена и извадка, въ която се описва отсжтствието
на генералъ Иванъ Вълковъ въ деня и вечерьта на преврата отъ 9 юний
1923 г., до късно, и се изказва мнение, че Вълковъ е билъ при Царь
Борисъ.

*
Преписъ
Буеносъ-Айресъ, 11 .VII.56.
Уважаемий г. Ив. М-въ,

Най-сетне вчера привършихъ предългото си изложение. Постарахъ се да бжда изчерпателенъ и да отбЪгна грешки или неправилни
констатации. Дали съмъ успЪлъ ? — Щ е чакамъ Вашата дума и пре
ценка. Предметъ на следващите редове сж две молби, които отправямъ къмъ Васъ : Единъ отъ моите внуци, когато разучвахъ Вашето
изложение по невнимателность разсипа кафето, което требваше да
ми поднесе, на манускрита. Много отъ страниците сж негодни и дори
не могатъ да се четатъ. Кореспонденцията ми съ Васъ е подредена
и пазена отъ самия менъ. Но разменените между Васъ и менъ писма
сж важни както отъ политическо тъй и отъ историческо значение и
азъ я прилагамъ къмъ моите архивни материали, които единъ день,
ако не отъ менъ, то отъ други мои близки, може да бждатъ публич
но достояние и отъ политически и общественъ интересъ. Много ще
Ви бжда благодаренъ, ако ■
— въ течение на времето и колкото Ви е
възможно — ми изпратите дубликатъ . . . ”.
*
Преписъ
Буеносъ Айресъ 14.1.56 г.
Уважаемий г. Иванъ Михайловъ
Най-сетне се намери по когото изпращамъ моята работа. Той
пжтува съ параходъ и ще пристигне следъ 2-3 седмици въ . . . Той ще
има грижата по некакъвъ начинъ да я изпрати на надлежния адресъ.
Моля Ви, щомъ получите пратката съ 2-3 реда само да ме уведомите
и то по възможность по-бързо за приемането й. Разбирате ме защо си
позволявамъ да настоявамъ ■
— да съмъ спокоенъ, че наистина тя е
достигнала до Васъ. Ако прочетете книгата ми, моля Ви съ специално
писмо да ме уведомите относително въпросите и текстовете, които
засегатъ Вашите работи, т. е. македонскиятъ въпросъ и македонски
те работи. Ако има грешки, отбележете и техъ. Ако прочетете целата
работа пишете ми Вашето мнение и преценка. Да Ви кажа правото —
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не знамъ дали защото съмъ много измъченъ, поради много тежкото
ми положение, и имамъ и други бели и трагедии ■
— не ми се вЪрва, че
въобще тая моя книга ще види никога бёлъ свЪтъ. Дано да се лъжа !
Поздравлявамъ Ви най-сърдечно
Вашъ
Ал. Цанковъ
Новия ми адресъ :

Преписъ
Буеносъ-Айресъ, 15.VI.1956.
Уважаеми г. Ив. М-въ,
Четохъ съ гол^мъ интересъ и съ голема благодарность изложе
нието Ви. И азъ нямамъ намерение да полемизирамъ; бележките,
които правите приемамъ изцяло, но и азъ ще требва да се изясня по
много отъ въпросите, които третирате.
Второ. Генералъ Ив. Вълковъ билъ ли е наистина въ Кричимъ
при царь Борись на 8 юний 1923 г., или това е мое предположение.
Когато лигарите — кабинета Пенчо Златевъ — Крумъ Колевъ ме
интернираха на островъ света Анастасия, съ мене заедно беше и
Кимонъ Георгиевъ ; по онова време, 1923-25-26 г., единъ отъ найблизките и доверени хора на Вълковъ. Той ми разказваше и ме увери,
че Вълковъ, като началникъ на картографическия институтъ, е билъ
връзката между царь Бориеъ и лигарите. Той — Вълковъ, който
б^ше муденъ и съ тесни хоризонти, не предприемаше нищо, не взи
маше никакво решение безъ да уведоми царя и безъ да иска неговото
съгласие. По тая причина той именно бе, който по внушение на дво
реца замедляваше, за да не кажа саботираше преврата, който се от
лага на неколко пжти. Затова и азъ твърдя, макаръ и съ известна
предпазливость, че на 8 юний той е билъ въ Кричимъ за окончател
ното решение.
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ПЪРВИТЕ РД Ш В Ш Я ПО П Р Ш Ш М SI ПТМВЛ1 РЕД

B«epi <4 tiopwiT н и на Bt* маяи и • ос об « о «««eima
■оа е том ичиа а
•ичсто иароаио гИ рая и е. icon
по чл. IS oTnovKo »реветрае. увеличат саба престиж пм
оротече acpci интерес Р*э* него иа вакаааането на яареа* българскяа иароа Тръкоп'1. о
; 1Г330? k.<Ti се и първите рамскшаякя. Янге ппаастиятала, като еа, ко«]Гнистача.аото миоаинстао
Пр.* лтъримне на аасеяами* Останали на становището си,] Иячол» П»т*<н
Нал па
^'»•ЧЯНИ. • гт* • « in t* апеэа
то аа бме 2 часа, а йе ча:: »в |I a n avtooc | сега
♦< Л \ •.
•I •
нар. п р е к т а м г е л Трафоа полотна, както с приела ко*'
ü ü te i
"•>
c p c iill
писмата.
пари пэлучщ
Куаеа,
t .« ** Mb tp.*
По
чл.
17
опозиоиоишгте
вт
Г
1
лй*д[
>>_a«JU;
J L U !_ 6
6Ц
$lSS
•lvw i^ fo
н а , 'Гсчобоасн сачо преди наколю
преасташтели са‘ ........................
останали наJ t e L I I L
Ш Ы -M ü '
• Г!с <и or ,.1 и | от Пеигралиив аатвор. етавовището
г,
W
са-Коиституииага
llpeec. В. Нол*гк» (ааънн).
|M»p:ja.tM*r иисагел бе посретН. П т ч о *
и 1 °уго. пн*
>•»- t r i ii « * hi крак* и аа бъае помага h i nvpao че
шефа си
Ф и н - !- " ‘“ ^ . ж и т е л н и оаации от ..тре- теие с кашлвфициржо виоаия* дДга ещ « т 1М
МП (
кодсо
гоаиви край
j 4i на опозиция ia. Ьсреч бура- стао or ааа трета от нароа ЦПбов
,1 f
L*-'
I 1.1 U' рукоплескания я . ото» ките преастааители, а не С Ал— савгър м?
л,- I , и>I
I I'-. 1><онннте нароана прааставв обикновено миоа-ш:гао. По чл.
иII' ТСЛИ коиуниСТЪГ РайЛО й»~ 23 оооэицича a ocnM ia ва
И ракеанелат Гмъвм).
Сл, Пушкаpot. Адвокат ва
М4Ю1 се нааигма от австото сгаяочището си, гласуване го
си и с и т пешо. прнаружепо издало иа проскгокоястатушата Оббоа не стааан. — Борб-ие
с . у м * . С npHCkUUTB CH «MC* и б>ае тайно, а юиисиата е npei апоал 1923 го*- в ве*.
инг.лииарност комуаи^ическо- прнела то аа бъае повченно, нага след npeaoata и* 9 пни
ю оф и -oihmctbo се очи като Спореа г. Нашоа. по всичко i m i u u , ча бълг. маоо* а* а
1И ЩАТИ еаии човек и аапочяя да ръко* друго комисията б и т сьаър* мбрааил «атата ва Ад. С к в бодааскв...
•■/•еска. Палат* зал* ръколлес. шеио еанниаушна.
■ . V . , .tu;}
Тук r. Н школа Пмлчо»
H. IltmKOf. А ахе ГК за
каше. Трифон Куч»* са подоктаачи^а,
като бравихте.
клони усмихна г и сама tu прекъсна
ч г Ч ъ р ч и л ЧЯСТОТО с».
мнаи:
Сл Пушкаро* : Цъоръяп:p 4 d H -tq , к а т о
— f it 0 чвшлчо точчо. яата борба иа 9 септември saСлеа полагане м е 'в а от г
°p . тан ски т*
7риф эч kv*e » и новолошчмта П о чл чл 99 и 100 ( 0. р. аърши с решиталвата побей
и ю йсни в
и. роаии нреаетавитеаи праймам отчоечо ч»пвакосном*о»я- иа марой... (ръ«Ойл«Ск*аи( а*
*о (* а с т а я я г
т е «в члродчшт* пмбет»- ков. мношистао).
се к ьм
it.' 1 нко^рнгзння
аитела) вы* различия t n иг*
П. Патко»: Само ча та аа
разглеждане?«
ва
араега
öv опоыцавтш л ио»дст*- баяв таи тогава. Ти беше то
: |Н. ИГс гри+.и на
«в
т>»»ит*л- гава в* друго място.
;• 1 «и . сльтяо трч- арапалавка за гьтреяваа » о т л и т »
»ил.пс Л1 мо»
сиисто.
Сл П утчаро». Другар»
Слад прочитане на проекте* Нихола 11*ткоа I Ти яною до*
.реме .11 се грй* но Kui'ro 1о « л ||м народният
сн е ю ироаовОЛ' преаставител а р Ие.Пашоа (к ). превмлиик!
бра амаеш, къ*а бах a i тога
• * та» г im сюите
Д оклад чи - v r
аэтъкяа, -че »ничии въраате развсаеа- ва, мшо 6at в какво правех.
'■», г«ча че He Ф о гк то п р в а и л и и гъ те б и л арист
Н. П»тчог- 3<шото май.
■аа
il i v л л je о^^е* от кслисиата почти е и н о а у ш Мая напреа думата ее аааена ватуа ти го кааваа Тя вв см
.ы
Iь 1 /ке- "о , и а то п р в а с г в и м та л л г «
ва С4«»и Пущчвоо» (Обб.аК бал тогава а таа борба.
и * o n o s a u N ir « см с е г а . който, гсдорейки за борбите а<
Сл. Чушкшвог. Ако а то*и
иоааевг ама оттаи провокират*,
република, каи
И днас е ней (вестна истинI, а* сън алыкаи аа аааае чв
че и. !» юнн уоийлмте ва ва 9 септеавои ме С«вви Пуш
Алек^аиаър Стааб >л -а.ки аа* каров, • аааа потаъраахта tat«
анха отроанага h v |л а ч в •и дина. пр >тиа които дмее
ръкопн.ина проект на воааи тук вдигате аоЯ.
! .*.• . i*cn fepb ни.I и a А т и м б о и опроверга* р«лу6ликан«ка кон- 1итуцив аа
Н. П*тчо» : Д а , л а , я м
•
им е от ; нч анес сгобсцеипата, чс 30 b'urann**
ги <1 и м * р ч ч я « е . но пи
и r»f.irr>at, Лритвмски военна кво*2и п о 
О т опо'ицият• — 3 — • тай I б » и T b p iau ie a , мой
■ к п н . и г а I стигнали »пампмо ачера а пр»* а а р и ге
одая н
г я а ги • у п ъ ч а н а !
а . 1.HU j.iec, • с г шин. то Apr ос го I I . а гръа*
С х Пушчаго»: Сле* в ее»
ч • h i : ho е и 'е- кич 0сТ90а Ксфалскаа. Та обИшко л л 11*тчо* — За въ тгив'п наяса ъ if , 1 Ъ )С К ота*
•>'Р.»г и *•», че • .пиха. че бртипгкит* ни«#* ке не се говоря а к »щата на а>Х1К, адаи въпрос *а(В **N
• . :*•#•* м| Лри» чиепчи са вами oan{iüi«tia •
бъ и *хк и « т аа « « и яо с* к а
енйаГ
-•
1''\1)1ИчТн Аогосг01и аа поочостс*я«ю ио щ
71ушкср » — Ако в> но гпааов*. , .
г •г *р.м 11 “оа* щи« 1а иа Коофг. Г6ТА1
Or »ю аавип*: К а
вестни хора счатат че с пра•
г
;4 1 г и I * о
каРгшеямт* ва ш я щлаа- ренаииа а Народного събрааме бънарскмта jcim * »o- ?
I •• •. • »«а -у нсмие
См. П ушч -ро»: Hi^eiT« а
т а могат да увеличат аааба
телом
.%4*lfN f f f .
«
.'ЮЧ00Ч, 12 и**аи^> (УьЛ та, коато яолучаит, сие« аа каягегг, ма с та поотив панубл ■
• r I" « « « ••*«. че
кан:к 1Та коя. r-tyii««.
len) Untv: 6« y i'a ro от в « * ,
•
М ри Г 4М «Ч О Т О |
Ншчола flem-o»: Ние См
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ПОКАЗАЛЕЦЪ
I.

И М Е Н А *

A.
Абазовъ Славчо, войвода — 225, 354
Абдулъ-Хамидъ, султанъ — 37, 60, 250
Авни Рустемъ — 160
Аврамовъ АсЬнъ — 27, 251-253
Аврамовъ, свещеникъ — 350
Аврамовъ Стефанъ, четникъ — 164
Аджаларски Василъ, войвода — 112
Адилъ Бей, проф. — 77, 164
Адлеръ — 298
Алайковъ Велинъ — 187, 188, 203, 208
Александровъ Коце — 202
Александровъ Тодоръ — 21-23, 25, 3133, 57, 65, 68, 79-84, 89, 90, 92-94,
96-99, 101-103, 108-114, 116, 118-124,
126-128, 130, 131, 136, 138, 144, 150,
151, 153, 155, 159, 173-176, 179, 180,
185, 186, 192, 196-199, 201-203, 207212, 217, 219-221, 224, 228, 231-234,
236-238, 240-246, 249, 254, 257, 268,
269, 276, 284, 287, 291-297, 304, 306,
307, 309, 312, 313, 317-319, 321, 324,
327-329, 356
Александъръ Велики — 230
Александъръ, краль сръбски — 49, 51,
132, 285, 351
Алихи Акимъ — 146
Алихи Сюлейманъ — 145
Али Шефикъ Бей — 197
Алтимирски Никола — 221
Аметовъ Мустафа Ибраймовъ — 259
Ананиевъ В., четникъ — 143
Анастасовъ Григоръ — 57
Ангеловъ Петъръ — 245, 258
АндрЪевъ Ангелъ — 357
Антоновъ Никола — 292
Антовъ Ивановъ Стоянъ, войвода —
154, 208, 209
Анчевъ Василъ — 148
Апостоловъ Николчо — 93
Арнолдъ Е. — 166
Асанъ Али — 145
Асанъ Хюсейнъ — 146
АеЬновъ Кръсто, войвода — 164
Атанасовъ Георги, подполковникъ —
128, 163, 228, 229, 235, 243, 296,
297, 306
Атанасовъ Гошо — 28
Атанасовъ Миланъ — 203
Атанасовъ НедЪлко — 287

Атанасовъ Филипъ д-ръ — 159, 208,
221, 258, 297, 320, 323, 324, 326
Ато Жоржъ — 176
Ацевъ Петъръ — 27
Ачковъ Димитъръ — 267
Б.
Бабамовъ Петъръ — 264
Бабата Атанасъ, войвода — 136, 143,
164
Бабунски Иованъ — 61, 62, 275, 351
Бадевъ Иорданъ — 231
Баждаровъ Георги — 188, 231
Байърдъ Дж. Ф. — 340
Балабановъ Ал., проф. — 48
Балабановъ Иванъ — 251-255
Балкански Комитетъ въ Лондонъ —
165
Балканско Съглашение — 176
Бараковъ Иванъ — 185
Баучеръ Джеймсъ — 52, 54, 174, 335,
337, 340, 341, 343, 728
Бедри Пеяни — 159
Бекиръ, четникъ -— 154
Бенешъ Едуардъ — 289
Бераръ Викторъ — 52
Берлински конгресъ — 47, 49
Berthelot — 334
Бичаклиевъ Стоилъ, четникъ — 129
Благоевъ Христо, четникъ — 163
Бобчевъ Илия — 287
Бобчевъ Стефанъ С. — 286
Богдановичъ — 170
Бойчевъ Никола — 260
Болийо Анатолъ Льороа — 52
Бондикевъ Ангелъ — 226
Бондикевъ Коце — 226, 227
Бондикевъ Христо, четникъ — 226
Борисъ Ш , царь — 193, 218, 251, 265267
Ботевъ Христо — 32, 213, 276
Брайлсфордъ Н. — 236, 347
Брайсъ Лордъ Джеймсъ — 53, 339, 341
Брелъ Валтеръ — 176
Британска Енциклопедия — 283
Бугарчевъ Илия — 28
Будиславлевичъ Сава — 63
Бужбовъ Димче — 157
Буйновъ Ал., войвода — 164, 249
Букурещки договоръ 1913 г. — 48, 49,
51, 341, 347, 352

*
Отъ списъците, които сж дадени като приложения, въ този показалецъ
сж посочени само няколко имена.
817

Бурнхамъ Ж. — 166
Буровъ Атанасъ — 211
Буховъ Георги — 28
Бучковъ Стоянъ — 243
Бучишки Григоръ, четникъ — 136
Бъкстонъ Леландъ — 54, 338
Българията Кръсто, войвода — 164
Бъмкаловъ Стоянъ — 148
Бърльо Иванъ Яневъ, войвода — 25,
135, 138, 141, 144, 202-206, 216, 230
БЪлуховъ Петъръ — 260
Бюловъ, графъ — 50
В.
Вазовъ Иванъ — 47
Вайгандъ Густавъ, проф. — 342, 343
Вангели Пандели — 160
Вапцаровъ Иванъ — 255
« Вардаръ » дружество — 26-28, 30, 31,
146, 185, 301
Василевъ Алеко — 234, 235, 243, 260,
296
п. Василевъ Ангелъ, четникъ — 157,
234
Василевъ Василъ — 28
Василевъ Славейко, полковникъ —
270, 271
х. Васковъ Илия — 139
Везенковъ Гьошо — 62
Везенковъ Михайлъ — 62
Велевъ Никола — 301
Велиновъ Митэ, четникъ — 107
Велишавовъ Мехмедъ — 260
Велковъ Лазаръ Дивлянски, войвода
—
112, 143, 144
Велчевъ Дамянъ, полковникъ — 265,
270,
271, 296
Веляновъ Величко, войвода — 57, 144
Веляновъ Кръсто — 26, 28-30.
Венизелосъ — 307, 308
Весовъ Любомиръ, войвода — 144, 146,
157
Видаковичъ — 57
Вилхелмъ Втори — 50
Витларовъ Нанчо — 218
Влайковъ Тодоръ Г. — 295
Влаховъ Димитъръ — 32, 134, 312, 313,
325-328
ВМ ОРО — 306
ВМ РО — 21-23, 25, 26, 35-39, 42, 45,
46, 48, 65-68, 73, 79-82, 84, 85, 87-90,
94, 112-116, 119-122, 124-128, 131-133,
138-142, 144-150, 153-155, 157-164, 171,
173, 178-181, 185, 187, 188, 192, 196200, 204, 207-210, 216, 217, 221225, 230-232, 234, 238, 240, 241,
243-249, 253-255, 257, 260, 261, 263,
265, 268-271, 274, 276, 283-285, 287293, 296, 297, 301, 303-307, 310-328,
330, 333, 352, 355, 356
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Воденски Георги — 321
Войновъ Мите, четникъ — 62
Временна Комисия — 29, 34, 41
Вуичъ — 65
Вълковъ Иванъ, полковникъ — 266,
267, 270, 271
Вълковъ Кочо — 74
Въндевъ Георги, войвода — 148, 149
Въндо Стари, войвода — 149
Върховенъ Съветъ на Конференцията
за миръ въ Парижъ — 173
Вяневъ Георги — 312
Г.
Гайгуровъ Славчо — 28
Генчевъ Ванко (Аспарухъ), войвода
—
155, 235
Гарибалди Джузепе — 198
Гарвановъ Иванъ — 163, 248, 250-256
Гелевъ Живко — 27
Георгиевъ Евлоги — 221
Георгиевъ Кимонъ — 265, 267, 270, 271
Георгиевъ Петко, четникъ — 163
Георгиевъ Клинчарски Симеонъ,
войвода — 80, 90, 92, 198, 199, 269,
284
Георгиевъ Стоянъ, четникъ — 156
Георговъ Ив. д-ръ проф. — 24, 48, 242
Герджиковъ Михайлъ, войвода — 164
Гешовъ Ив. Ев. — 45-47, 221
Гиргиновъ Ал. — 45
Гичевъ Димитъръ — 277
Гйошевъ Иванъ, четникъ — 145
Гладстонъ Уйлямъ — 174, 290
Годаръ Жюстенъ — 346
Голисъ Жоржъ — 52
Горно-Джумайско възстание — 49, 319
Гочевъ Гйошо, войвода — 254, 354
Границки Санде — 205
Грашевъ Иванъ — 30, 35
Грей Ед. — 48
Грековъ Александъръ — 193, 223, 281,
292
Григоровъ Кирилъ — 219
Гризебахъ А. д-ръ — 87
Гроганъ Леди — 179
Грозевъ Иванъ — 47
Груевъ Дамянъ — 36, 37, 113, 136, 150,
215, 301
Група « Освобождение » — 36
Грънчаровъ — 325
Грънчаровъ Стоянъ — 148
Гръцки Юмрукъ — 62
Гулевъ Никола, четникъ — 145, 212
Гули Пито, войвода — 145
Густи, проф. — 164
Гушлевъ Никола, четникъ — 156
Гущеровъ Тодоръ — 219
Гърдовски Иорде — 97, 133

Гюрковъ Иорданъ — 301
Гюрлуковъ Иванъ, четникъ — 156

ДДавидовичъ Люба — 120
Давидовъ Тома, войвода — 157, 164,
231

Даевъ Михайлъ, войвода — 164, 248
Даневъ, министъръ председатель —
45, 287

Д’Анунцио Габриеле — 168
Данчевъ Иванъ, четникъ — 164
Даскала Гйоре — 234
Даскаловъ АсЪнъ, четникъ — 163,
217-218

Даскаловъ Иванъ — 61
Даскаловъ Райко — 190, 203, 208, 217,
239, 285, 287, 289, 290, 320

Даскаловъ Христо — 198
Дашнакцютунъ, арменска организа
ция — 222
Дебрешенски Георги — 243
Дей Пиеръ — 179
Декларация на Ц.К. на ВМ РО отъ
1.8.1924 г. — 48
De M artino —

334

Д’Епере Франше, ген. — 173
Д’Етурнель дьо Констанъ, баронъ —
346

Дечевъ Димитъръ, войвода — 164
Дечевъ Никола, войвода — 164
Джамбазовъ Санде, четникъ — 62
Джидровъ Кирилъ — 28
Джолевъ Христо — 148
Джоневъ Иванъ — 354
Джуздановъ Мито, четникъ — 214, 310
Дзингарели Итало — 176
Диаманди — 164
Диамандиевъ Ихчиевъ Василъ, чет
никъ — 154
Дигаловъ Илия, войвода - 156, 157
Дикинсонъ — 298
Димитриевичъ Мита — 126
п. Димитриевъ Миланъ — 63
Димитровъ Александъръ — 22, 25, 35,
131, 198, 199, 201-203, 212, 244, 268,
271,
276, 284, 285, 320
Димитровъ Георги — 295, 323

Димитровъ « Гюпчето » Ичко, войвода
—

Добровски — 177
Доде Алфонсъ — 56
Драгачевацъ — 63
Дранговъ Кирилъ — 27, 28
Драшковичъ, министъръ — 59, 60, 321
Дубински — 287
Дървинговъ Петъръ — 231
Дърхамъ Едитъ — 355
Дътонъ Самуелъ Т. д-ръ проф. — 347
Дьо Пресансе Франси — 52
Делчевъ Гоце — 36, 37, 80, 95, 136, 150,
152, 163, 197, 215, 220, 250, 251, 301
Е.
Евдокия, княгиня — 266, 267
Евтимовъ Симеонъ — 30, 221, 309
Едуардъ V II — 50
Еренталъ — 50
Есадъ Паша — 289
п. Ефремовъ Ване — 113
п. Ефтимовъ Иванъ — 211
Ж.
Жантизонъ Полъ — 176

3.
Замбаковъ Атанасъ — 147
Занковъ Георги — 34, 164, 223, 230,
233, 235
д-Ьдо Зао отъ с. Емирица — 90, 136
Зафировъ Запро, войвода — 147
« Звено », — 266
Здравена Зора — 28
Здравковъ Ангелъ, четникъ — 163
ЗемледЪлска Македонска Дружба —
36
Зия Дибра — 160
Златановъ Харалампи («Ш аренъ
Ампо»), четникъ — 95, 109, 127,
128,
130
Златаревъ Иванъ — 157
Златевъ Пенчо — 267
Златковъ Дончо, войвода — 150
Зографовъ Крумъ — 97, 98, 208
Зогу Ахмедъ — 160

154, 214

Димитровъ Любенъ — 27
Димитровъ Ставри — 354
Димитровъ Христо — 238, 239
Димовъ Вергилъ — 277
х. Димовъ Димо — 31, 35, 36, 152, 247,
277, 321

Диогенъ — 222
D i V illanova —

334

Добревъ Стойчо — 99, 132, 133, 198, 199

И.
Ибраимовъ Алия, четникъ — 156
Ивановъ Иорданъ, проф. — 287
Ивановъ Иосифъ — 187, 188
Ивановъ Лука, войвода — 164
Ивановъ Моне — 188
Ивановъ Сандо — 219
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Ивановъ Славе — 208, 209, 323, 324, 326
п. Ивановъ Илия, войвода — 234, 260
п. Ивановъ Константинъ — 260
Изпълнителенъ Комитетъ на македон
ската емиграция — 34, 39, 40, 43
Икономовъ — 244
Икономовъ Иванъ — 74
Илиевъ Иванъ, войвода — 154, 322
д-Ьдо Илиевъ Мито, войвода — 154
Илинденско възстание — 37, 38, 49,
119, 247, 319
Организация « Илиндень » — 223, 264,
300
Иширковъ А. проф. — 87
И.
Иовковъ Арсени — 307
Иорданъ отъ с. ЛЪзово, четникъ —
216

К.
Кабакчиевъ Хр. — 322
Кавуръ — 46
Кадри Ходжа — 159
Казасовъ Димо — 210, 268
Каламатиевъ Михайлъ — 139
Калйошъ — 158
Калфовъ, полковникъ — 265
Калчевъ Атанасъ, войвода — 154
Камбонъ Жюлъ — 50
Kämmerer — 334

Кангаловъ Никола — 219
Кантарджиевъ Чудомиръ — 164
Капетански Насе — 95, 96
Каравеловъ Любенъ — 276
Кара-Георги — 172
Караджата Стефанъ — 213
Караджата Стефанъ, войвода — 91 127
Караджовъ Иванъ — 146, 147, 187, 211,
217, 224, 307
Карайордановъ Стефанъ — 28
Каракашевъ, д-ръ — 152
Карамановъ Христо — 244
Карамихайловъ Стоянъ — 28
Каранджуловъ Иванъ, д-ръ — 43,
212, 308
Каранфиловъ Миле « К учкаро». чет
никъ — 214
Карасулски Иванъ, войвода — 149
Карнегиева Анкетна Комисия — 52, 57,
67, 347, 349, 350
Кастолди, полковникъ — 335
Като — 334
Кацаровъ Гаврилъ, проф. — 230, 287
Кацарски Илия — 148
Качарковъ Доню, войвода — 154
Келпековъ Иванъ, войвода — 154
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Кемаловъ Г. — 261
Кемаловъ Димитъръ — 239, 258, 261
Кемалъ Паша Мустафа (Ататюркъ)
—
128, 328
Кибрита — 193
х. Кимовъ х. Григоръ, помощникъ
войвода — 104, 139
х. Кимовъ Моне — 138
Кингъ Х.В. — 339, 340
Св. св. Кирилъ и Методи — 85, 298,
352
Китинчевъ Спиро — 144
Кицевъ Пандо, четникъ — 156
Кларкъ Дж. Ф. — 340
Клемансо Жоржъ — 50, 178
Кльонковъ Ладе — 153
Кльонковъ Лазаръ, войвода — 153
Клисаровъ Коце — 357
Ковачевъ Иосифъ, проф. — 303
Козлевъ — 238, 244
Коларовъ — 323
Коларовъ Илия П., четникъ — 155
Колевъ Крумъ — 267
Колевъ Петрушъ — 352
Колинсъ Уолтъръ — 126, 176, 180
Колищърковъ Петъръ — 28-30
Комитетъ за нови държави — 334
Кондовъ Георги — 43
Константиновъ Алеко — 303
Константиновъ Петъръ — 61
Конференция въ Генуа — 173
Конференция въ Лозана — 164, 173,
298
Конференция на 2-я соц. Интернационалъ — 298
Корфъ, полковникъ — 75
х. Костадиновъ Тодоръ — 188
Костадинъ дЬдо, отъ с. Баничанъ —
259
Костаки отъ с. Колешино — 148
Костенцевъ Арсени — 30
Костенцевъ Михайлъ — 30
Костурковъ Стоянъ — 294-296
Коте отъ с. Руля — 275
Котевъ Иванъ — 352
Кошевецъ Христо — 357
Крамаржъ — 290
Красновски Иванъ — 23
Кратовски Мане, четникъ — 145
Крафтъ, д-ръ — 168
Кресненско възстание — 49
Крушевска Република — 37
Кръстевъ Траянъ Лакавишки, помощ
никъ войвода — 139
Кулишевъ Георги — 31
Куртевъ Владимиръ — 164, 188, 230
Куртишъ, четникъ — 154, 158
Кусевъ Владимиръ — 43
Кушевъ Бано — 146
Кушевъ Илия, войвода — 27, 145-147,
157

Кушевъ Петъръ, д-ръ — 145, 146
Кушевъ Тодоръ — 27, 146
Куюмджиевъ Арсо — 148, 154
Куюнджичъ — 70
Кърчовалията Илия, войвода — 154
Кьосеивановъ Георги — 193
Кюлевъ Влагой — 28
Кюлевъ Илия — 260
Л.
Л азарова Иванова Мария — 260
Лазаровъ Иванъ — 260
Лазаровъ Кръсто, войвода — 112, 141,
143, 306, 354
Лазаровъ Тодоръ — 80, 146
Лазичъ Жика — 63, 312
Лайбиъръ A. X., д-ръ — 53
Лапанда, дЪдо — 259
Laroche — 335
Leeper — 334
Лейбъръ Парти въ Англия — 52, 338
Лековъ Стоянъ Царо, войвода — 145
Лерински Илия, войвода — 156
Лерински Марко Ивановъ, войвода 164
Лесновски св. Гаврилъ — 67
Лилинковъ Илия — 219
Липманъ Уолтъръ — 51
Лисицата — 138
Личевъ, ген. — 269
Личката — 193
Ллойдъ Джорджъ Давидъ — 52, 178,
336
Локвички Арсо, войвода 155, 157
Лонгъ Едуардъ — 175
Лудендорфъ, ген. — 202 Лукашъ —
287
ЛЪсевъ Петъръ, войвода — 112
Льо Бонъ Гюставъ — 311
Льондевъ Кръсто — 207
Лютвиевъ Атанасъ — 348
Лямевъ Григоръ — 275
Ляповъ Димитъръ Гуринъ — 222

Маркъмъ Рувимъ — 176
Марчевъ Георги — 28
Масарикъ Алиса — 286
Матковичъ Добрица — 63, 64, 134, 321
Матовъ Христо — 79, 80, 118, 146, 249,
254

Махно — 235
Мацанкиевъ Д. — 281
Мачекъ Владко, д-ръ — 166
Mazes S. Е. —

51

Медаровъ Димитъръ. четникъ -— 90,
91, 97, 99, 107, 108, 112, 130, 131

Меморандумъ на ВМ РО до ОН, 1924 г.
—

66

Мерджановъ Славе, войвода — 164
Мечкаровъ Иорданъ — 267
Миладиновъ Ат. — 301
Милевъ Никола, проф. — 70, 242,
273, 275, 278, 292, 308.
Miller David Hunter — 51, 334, 335
Милетичъ Любомиръ, проф. — 24, 33,
42, 185, 192, 242, 296, 303, 308

Милковичъ Животинъ,

поручикъ

—

352

Милюковъ Павелъ, проф. — 23, 120,
188, 286, 287, 347

Митевъ Ионо — 271
Митовичъ, приставь — 252-254
Михайлова Менча — 253
Михайловски Стоянъ — 303
Михайловъ Димитъръ — 43
Михайловъ Иванъ — 225, 251
Михайловъ Панчо, войвода — 97-100,
126, 128, 203, 204

Мицевъ Христо, свещеникъ — 61
Мишевъ Стоянъ — 133-135, 208, 260,
297, 312, 323-326

Молловъ Владимиръ — 158, 293
Моневъ Михайлъ — 23, 211, 312
Morley Headlam —

334

Мотикаровъ Иванъ — 217
Мула Ахмедъ — 260
Муструка Кочо, войвода — 150
Мълчанковъ Иванъ, четникъ — 234,
260

М.
Маджаровъ Атанасъ — 187
Маджаровъ Л азаръ — 211
Мазонъ Андре, проф. — 178
Майореско Титу — 48
Македонски Наученъ Институтъ — 112
Малешевски Илйо дЪдо, войвода — 68
Малинковъ Сандо, четникъ — 188
Малиновъ Александъръ — 286, 287
Малонъ Сесилъ Л ’Естрейнджъ, пол
ковникъ — 53
Мандарче Велко — 209
Маневъ П. — 301
Маноловъ — 204

Мърквичка, проф. —
Мълчанковъ Стоянъ
Мърквичка, проф. —
Мърмевъ Петъръ —

286, 287

— 258, 260
286, 287
188

Н.
Настевъ, върховистски войвода —
231
Наутлиевъ Мишо, четникъ — 97,129
Начевъ Владимиръ — 270
Неджибъ Бей Драга — 167
НедЬлковъ Мише, четникъ — 105,
129, 163
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Тито Брозъ — 312
Титони — 50
Тиховъ, д-ръ — 220
Тодоровъ Коста — 194, 224, 276, 279,
283, 321, 325
Тодоровъ Лазаръ « Фертико » — 209
Тодоровъ Панчо (Калята) — 358
Тодоровъ Тодоръ — 39, 55
Толстой Левъ — 56
Томева Цв-Ьта — 64
Томовъ Коста — 204
Томсонъ, ген. — 176, 179, 286
Тончевъ — 198
Топалджиковъ, ген. — 269
Тополовъ Тома — 57
Торлаковъ — 204
Тошевъ А. — 45, 48
Трайковъ Илия — 148
Трайковъ Пецо — 156
Трайчевъ, поручикъ — 225
Трумбичъ Анте, д-ръ — 49
Тунджанска дивизия — 81
Тушо отъ с. Колеигино — 148
Търговишки Кръсто — 61, 321
Tyrrell —

335
У.

Удърфъ В. Лайлъ — 339, 340
Узуновъ Ангелъ — 187
Уйлсонъ Уудроу — 51, 54, 299, 335, 339
Умленски Хр. — 321
Унче — 236
Ф.
Фаденхехтъ, проф. — 287
фонъ Фалкенхайнъ, ген. — 50
Федеративенъ комитетъ — 34
Фердинандъ, царь български — 45, 46,
251-255
Филиповъ Стоянъ — 74, 187, 260
Филипъ Македонски — 230
Францъ Иосифъ — 49

X.
Хаджи Димитъръ — 164, 213
Хаджията Теодоси — 90, 136
Хазнатарски Гогата, войвода — 154
Харизановъ Иванъ — 294
Харлаковъ, капитанъ — 230, 270
Харлаковъ Н. Ив. — 270, 316
Хартъ В. X. Лиделъ — 50
Хербертъ Обрей — 54
Хинденбургъ, ген. — 202
Христовъ Димитъръ — 231
п. Христовъ Георги, войвода — 157
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Hudson Manley О . —

334

Хърстъ Франсизъ В. — 346
Хюсеинова Ава Бабичка — 260

Ц.
Цанковъ Александъръ — 231, 266, 267,
270,
286, 292, 310, 315, 323, 325
Цановъ Стефанъ — 277, 279
Цариградска Конференция, 1876 г. —
49
Цариградски Парламента — 48, 85
Цвиичъ, проф. — 169, 348
Цв’Ьтковъ Параскевъ, войвода — 164
Церетели — 298
Циклевъ Григоръ — 133, 260, 261, 321,
326
Цилевъ Димитъръ — 301
Цицваричъ Кръсто — 169
Цицонковъ Иорданъ (Николовъ Ата
насъ) — 218, 285-287, 289, 290
Цоневъ Б., д-ръ — 47
Цура Байрамъ Бегъ — 160
Църковенъ Съборъ — 299, 300
Църнилишки — 97
Църцорийски Дончо — 61, 321
ЦЬрски Яне — 97, 103

Ч.
Чавчето Славе, войвода — 157
Чакаларовъ Василъ, войвода — 141,
156
Чаулевъ Петъръ, войвода — 22, 81,
231, 290, 312, 323-327, 356
Чернодрински Войданъ — 30
ЧернопЪевъ Христо, войвода — 81, 112,
141, 164, 231, 232, 234, 356
Чичевъ, поручикъ — 236
Чкатровъ Иорданъ — 26-30, 301
Чолаковъ АсЪнъ, четникъ — 163
Чолаковъ Гйошо, войвода — 145
Чорбаджисъ — 75
Чочковъ Стойчо — 208, 260, 321
Чуклевъ Пано — 193, 223
Чукуровъ Александъръ — 236
Чупариновъ Дончо — 214, 313
Чучковъ Ефремъ, войвода — 25, 80, 94,
96, 150-153, 351
Чърчилъ Уйнстонъ — 51, 196, 334
Ш.
Шалдевъ Василъ — 27
Шалдевъ Христо — 187
Шандановъ П., четникъ — 144
Ш еба Янъ — 287
Шерадамъ Андре — 52

Шеретовъ Коце — 131
Шишмановъ Иванъ, д-ръ — 47
Шкартовъ Мишо — 154
« Ш оф ь ора» Владо, Черноземски
(Георгиевъ Величко), четникъ —
102, 139, 216
Шукингъ Валтеръ, проф. — 346
Щ.
Щ аба на 3-а бригада на македонското
опълчение — 81
Щ ерю Юнака, войвода — 149

Ю.
Юруковъ Василъ — 265
Юруковъ Никола, архитектъ — 32, 34,
208, 221, 297, 320
Юруковъ Петъръ, войвода — 164
Юсни Цура — 160
Я.
Яворовъ ПЪю — 37, 118, 163, 220
Ягичъ Ватрославъ, проф. — 177
Янакиевъ Ташко — 233, 235, 236, 260
Яневъ Спасъ — 228
п. Яневъ Гйошо — 206
Янковъ, полковникъ — 231
Яшаръ Еребара — 160
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Югославия при управлението на
Стамболийски — 278-280
« Македонските чукари » — 191

Признания на гръцката преса за на
силническия гръцки режимъ 747-748

Македонската емиграция и ВМ РО —
42

Мнения на чужденци за сръбския ре
жимъ въ Македония — 749-751,
752-764

« Федералистите » — 30, 31, 34-36, 39,
41, 207-209

Сръбските държавни банди въ Маке
дония — 61, 62, 131-136
Масовите убийства въ с. Търлисъ
74-77

Студентското
— 301

дружество

« В ард аръ »

Македонската парламентарна група
въ България — 302-303

МасовитЬ убийства въ с. Гарванъ —
63-65

Требваше ли да се създаде македон
ска политическа партия въ Бълга
рия — 307-309

Права на националните малцинства
— 343-345

Споразумявания съ албанците за об
ща борба — 158

Независимостьта на Македония — 28,
31, 36-41, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 124,
174, 175, 179, 334-336, 337, 338, 340343, 346, 728-747

Убийството на Стамболийски — 268272

Важность на македонския въпросъ —
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