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Б е л е ж и т о
На 13. IV. 1894 г. духовниятъ нашъ глава, 

Екзархъ Иосифъ I, безспорно една отъ най-кру- 
пнитѣ личности на българския народъ въ последно 
време, неуморимъ и неустрашимъ звщитникъ на 
бълг. интереси предъ Султанъ и Висока порта, бѣ 
издействувалъ бератъ за учредяване бълг. митро* 
полия въ гр. Неврокопъ.

50 години отъ тогава, По тоя случай Невро- 
копскиятъ митрополитъ Господинъ г нъ д ръ Бо- 
рисъ Симовъ е отправилъ до паството си посла- 
ние, бележито по стилъ и съдържание, послание 
отразяваше промисълв, който въодушевява него- 
вия създатель, — Ш по редъ кириярхъ на Неврокоп* 
ската митрополия.^послание, историческоизложе- 
ние, очертаваще създаването и развоя на българската 
народность, основитѣ, върху които се е развила 
българската държава — въобще цѣлия истори- 
чески пжть, който е измикалъ народътъ ни отъ 
идването и настаняввнето си на Балканитѣ до 
най-последнитѣ дни на своето сжществувание.

Редакцията на ил. „Илинденъ" счита за свой 
приятенъ дългъ да даде мѣсто на ло главнитѣ 
точки на това послание — всѣки ще си припомни, 
ще научи много нѣща отъ него:

л Възлюблени въ Христа Господа духовни чада
Презъ тази годинв се навършватъ петдесеть 

години, откакъ биде създвдена Неврокопската 
епархия, крайжгъленъ камъкъ въ великата сграда 
на всебългарското възстановление и утвърждение.

Когато въ далечни времена нашитѣ првдѣди 
по Божия воля дойдоха и .се установиха оконча* 
телно въ сегашнитѣ вѣковни български предѣли, 
тѣ положиха голѣми усилия да си създадатъ креп- 
ка държава, за да могатъ подъ иейно ржковод- 
ство да бранятъ съ дружни усилия своята нова и 
хубава, богообетована и благословена земя. Богъ 
имъ лрати доблестни царе и вождове, които ги 
поведоха по пжтя на здраво държавно строител- 
ство въ новото имъ окончателно отечество, и из 
дигна отъ тѣхнатв срѣда велики свѣтци и про- 
свѣтители, които озариха съ божествена свѣтли- 
на тѣхнитѣ души и запалиха неугасващи свѣтил- 
ници въ тѣхната нова родина.

йНай^еликитѣ спасителни дѣла въ живота и
иТвъ^ше^ Н3 Нашитѣ Далечни прадѣди сж били 
га!тмШ резъ деветия вѣкъ, въ времето на
ВВДНИЯ Р„аВ„ГГСТ0ЛеНЪ цаРьБ °Ри« '  I. най-дално- видния и наи мждрия нашъ цорьI Тогава се поло-

п о с л а н и е
жиха вѣковѣчнитѣ основи за трайното сжществу- 
ване на единъ славянобългарски народъ въ един- 
но българско отечество и се влѣ божествена твор- 
ческа сила въV нашето вѣрсконародностно и на 
ционално-държавно строителство. Тогава богооза- 
рениятъ нашъ царь Борисъ 1, проникнатъ дълбо- 
ко отъ истинностьта, правотата и спвсителната 
сила на хрнстиянството, което се бѣше вече доста 
разпространило между нвшитѣ отколешНи прадѣ- 
ди, се покръсти и обяви на 865 г. въ своето цар- 
ство божествената Христова вгъра за единствена 
народна и д:ржавна вѣра и взе твърди мѣрки 
противъ гибелното и загиващо езичество. Следъ 
това той продължи неуморно да се грижи за под- 
готовка на свое славянобългарско духовенСтво, 
което на свой езикъ да отслужвá богослужението 
и проповѣдва Словото Божие на нврода, и сжше- 
временно положи мждри усилия за създаване до- 
бре устроена самостойна славннобългарска Църква, 
въпрѣки явнитѣ и прикрити домогвания нв най- 
голѣмитѣ тогава срѣдища —  Цариградъ И Римъ 
— да обсебятъ България по-напредъ духовно, а 
следъ това да я поробятъ и политикески.

Тъкмо тогава Богъ му прати призвâНи бла- 
годатни помощници —  ученицитѣ на св. Кйрила и 
Методия, които следъ Методиевата смърть (въ 
885 година) напустнаха Моравия, и дойдокв въ 
християнска славянобългарска България, гдето ги 
очакваше обилна духовна жетва. Въ България тѣ 
подеха — подъ ржководството на царь Бориса — 
нова усилена апостолска дейность. Тѣ свещбйо- 
действуваха и проповѣдваха, превеждаха и *фе- 
писваха денонощно богослужебни книги и йод- 
готвяха усилено свещеници за Българската Църква. 
И когато биде привършенъ преводътъ на богбь 
служебнитѣ книги на славянски езикъ, на нароз- 
ния съборъ въ гр Преславъ презъ 893 годинйц 
когато царь бѣше вече Симеонъ I, а неговиятъ баща 
Борисъ нѣколко години преди това бѣше приелъ 
духовно монашеско зввние, за да посвѣти изцѣ- 
ло останалия си животъ въ духовно-просвѣтна 
служба^на своя народъ, по предложение на Бо- 
риса славянобългарскиятъ говоръ билъ обявенъ за 
общонароденъ езикъ въ българското царство, за 
богослужебенъ езикъ въ Българската Църква и за 
служебенъ езикъ въ българската държава.

Следъ това историческо решение, взето е 
било и друго важно църковно реш ение: решено 
оило да бжде ржкоположенъ като пръвъ славяно-
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бьлгарскп епископъ Климентъ, най-в.идниятъ уче- 
никъ на Методия и е билъ пратенъ да свидетел 
ствува и строи Българската Църква въ западна 
Македония. Въ тази прабългарска земя св. Кли- 
ментъ, Охридски архиепископъ, проявилъ необик* 
новено ползотворна дейность и извършилъ врпип 
съ своитѣ 3500 ученици едно отъ най великитѣ 
спасителни дѣла въ живота и сждбинитѣ на на* 
шия народъ: тамъ се утвърди окончателно вгъоско- 
националното ш нание и се оиерта завинаги на 
ционалниятъ обликъ на българския народъ

П ° това време сжщо се очерта образъгь на 
единната славянобългарска Родина -  хубава и
оогата, пленителна и скжпаI

Още презъ деветия еѣкъ -  бългврскета 
държава и Бългврската Църква биЛи високо из- 
дигнати и проникнати отъ Божия сила и народна 
мощь. Свещеноначалникътъ ча Българската Църква 
5иде провъзгласенъ отъ царь Симеона за патри- 
архъ. По-късно, презъ 927 година, Българскиятъ 
патриархъ билъ припознатъ отъ Цариградския 
пвтриархъ като напълно равночестенъ нему 
Къмъ края на десетия вѣкъ въ България имало 
33 епископии съ 30 епископи или митрополити 
т. е. два пжти повече, отколкото имаме сега въ 
цѣлокупна БългарияI

Поради различнитѣ превратности въ живота 
и сждбинитѣ на нашия народъ столицата на бъл- 
гарското царство се е мѣстила въ различии гра- 
дове, а заедно съ нея се е мѣстило и седалището 
на Българския патриархъ. Изначало седалище на 
Българския патриархъ е билъ гр Преславъ, после 
V.офия, сетне Воденъ, Мъгленъ, Прѣспа и най- 
сетне Охридъ въ времето на нашия доблестенъ 
царь Самуила, който водилъ тежки борби противъ 
многократно по-силенъ врагъ. Когато презъ 1186 
година братята Ясенъ и Петъръ чрезъ възствние 
възстановиха българското царство и направиха 
Търново столица нIá така нареченото второ бъл 
гарско царство, въ тоя градъ се установи и све- 
щеноначалникътъ на Българската Църква, който 
по късно въ времето на прославения нашъ царь 
Иванъ Ясенъ II биде презъ 1235 година признатъ 
тържествено отъ Цариградския патриврхъ за не- 
зависимъ глава .и патриархъ на Българската 
Църква, напълно равночестенъ нему и на всички 
останали патриарси. Търново остана непрекжснато 
престоленъ градъ на българския патриархъ до 
края на X IV  вѣкъ, когато загина българското 
царство и биде унищожено отъ наши врагове 
българското патриаршество.

Така че, още презъ IX  вѣкъ нашиятъ народъ 
е ималъ всички най голѣми придобивки и най- 
важни условия за животъ и напредъкъ; възвисена 
и спасителна божествена вѣра, самостойна Църква 
съ независими свещеноначалници, свободно могящо 
царство съ велики царе, всеобщъ народенъ, църко- 
венъ и държавенъ езикъ, единно народностно съ- 
знание, ясно очертанъ националенъ обликъ и единна 
всебългарска Родини! Противъ тѣзи здрави основи 
и защитни сили въ живота и сжществуването на 
нашия народъ сж били още изначвло насочени 
вражескитѣ усилия на ония народи, които сж ис- 
кали да потиснатъ и угнетятъ българския народъ 
и следъ това да го претопятъ и прелѣятъ въ сво- 
йта народность. Къмъ тая противобългарска цель 
най-много сж се стремѣли презъ всички времена 
византийцитѣ отъ югъ и югоизтокъ. Тѣ всѣкога 
сж гледали съ всички срѣдства да отнематъ и

ии
унищожатъ преди всиии« 
дарове и блага на български^ " °лѣмитѣ Бож 
държавв, неговата Църк&я и Нар0д,ь: неговата 
следъ това по-леко да мV отн. НеГ0вия езийъ> а 
унищожатъ него свмия напълно ТЪ ВСИЧКО и да 

Всѣкога, когато тѣ сж Vгп-ьв 
или войни да откжснатъ нѣкàква■ №  Лукав5тва 
гарското цврство, веднага сж огь бъл'
скитѣ пастири и архипастири и сж натоапИябгПГар‘ 
духовлнство на бългврския народъ3К*оДВТоЛИСвое

потриархъ и н« негово и ѣ с ^  пГстввихв в \  О?

Г : = , р СГ п и с Г п Г и  еписнопи ~  

" ѣ Г в Г а Г и й Сц„°"ИЯ — ийснсо р о б Г о

отвлВе ИЯЪ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "^ Р ^ Р ^ ^ Е в т и м и Г б и ^ д е  отвлеченъ и звгина въ изгнвние, Цариградския?ъ
М  побъРза* квто дебнещъ хищникъ, д ру^  
но съ общия врагъ, да унищожи Търновсквта па- 
тривршия -  да остави въ царствения и ^трив^  
шески градъ Търново свмо митрополия и да п Г  
ствви тамъ въ сърдцето на българската земя ви- 
зантиецъ за митрополитъ/ Оттогвва нвстжпи за 
оългврския народъ най-страшното време на не- 
виждвно петьѣковно робство подъ гнета на два 
безмилостни врагв, които поругаввхв и унищожа- 
ввха всйчко бългврско —  нв първо мѣстр българ- 
скитѣ светини. Тъменъ врвгъ —  орждие на тъмни 
сили — започна стръвно и бързо дв гвси свѣтил- 
ницитѣ по бългврската земя и надъ нашата хуба- 
ва и свѣтлародина се спусна непрогледенъ мрвкъ, 
които притиснв като тежъкъ нвдгробенѣ камъкъ 
цѣлия български нвродъ. Сцедъ незнайния стра- 
далчески край на последния нашъ великъ патри- 
врхъ, свети Евтимий, всички бългврски архипвсти- 
ри — митрополити и епископи — бѣха насилстве- 
но смѣнени и мнозина отъ тѣхъ мжченически по- 
губени, а на тѣхно мѣсто бѣха поставени визвн- 
тиици. Скоро не бѣше оставенъ никжде нито 
единъ български нитрополитъ или епископъ. Вра- 
говетѣ ни гледаха да премахнвтъ дори всѣквкъвъ' 
споменъ за бългврсквтв държвва и Бългврската 
Църква. Само Охридсквтв врхиепископия продъл- 
жзваше да се именува Охридска бългврска врхие- 

, пискоопия и Охридскитѣ врхиепископи, които от- 
давна бѣха византийци. продължаввха да се на 
ричатъ архиепископи на цѣла България и да 
бранятъ независимостьга на тая архиепископия по 
чисто властолюбиви и користолюбиви побуди. Оба- 
че Цариградскиятъ пвтриврхъ следъ упорити уси~ 
лия успѣ презъ 1767 година — съ недостойни 
срѣдства и похвати — да унищожи Охридската 
българска архиепископия и по тоя начинъ да за- 
личи последния споменъ аа бългврското църковно 
и държавно минело.

При все това, византийцитѣ не услѣха да из- 
гасятъ напълно по-малкитѣ свѣтилници всрѣдъ на- 
шия народъ. Мко тѣ навсѣкжде по българсквта 
земя имаха вече свои митрополити и епископи, тѣ 
не смогнаха навсѣкжде дв поставятъ свои свеще- 
ници и монаси. При много храмове и въ повечето 
монвстири имаше българи духовници. Тѣзи скром-
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ни наши свещеници и монаси и нашитѣ старо 
славни монасгири, които нашиятъ народъ посеща- 
иаше съ благоговейна почить и подържаше 
щедра дарителность, блѣщукаха въ тъмната нощь 
”  пългото робство и предпазваха нашитѣ съна- 
п п п н ти  отъ пълно вѣрско и народностно затжпя- 
ване което можеше да настлпи подъ ■лиянив на 
гнеТVШИЯ мракъ. На много мѣста по нашата по- 
робена земя -  особено въ българскитѣ свети.ни и 
на първо мѣсто въ най-великат^българска све- 
тиня. Рилския монастиръ -  бдѣха будни българ 
ски съвѣсти. На много мѣста всрѣдъ нашия по- 
тиснатъ и клюмналъ народъ започнаха да се 
белязватъ признаци на пробуждане и подемъ. 
Обаче най-важниятъ мигъ и наи-великото съ- 
битие за пробуждането на българския нвродъ на- 
стжпи презъ 1762 година. когато иеромонвхъ 1 Iаи- 
сий Хилендарски написа и издвде своята „Славя- 
нобългарска ‘история“, съ която той напомни на 
нашия* народъ неговото славно минвло и, про- 
никнатъ отъ плвменна любовь къмъ него, го про- 
буди съ огненъ зовъ отъ неговата сънна тжпота. 
Огецъ Паисий Хилендарски, който бѣше родомъ 
отъ Банско, въ сегашната Неврокопска епархия, 
бѣше първиятъ и най великъ български будитель 
въ ново време. Той, който се яви като Божий пра- 
теникъ на българската земя, пробуди българския 
народъ за новъ животъ и нови сждбини. Съ него 
почва всебългарското пробуждане и новото въз- 
становяване на всичко българско!

По апосголския пжть на първобудителя Паи 
сия тръгнаха и други достойни и будни синове на 
българския народъ. Започнаха отново да се за 
палвать изгасналитѣ свѣтилници. Зловещата нощь 
започна да отстжпва на зараждащия се день. На 
българското небе се сипваше нова зора, надъ 
българската земя изгрѣваше новъ день Навсѣкж- 
де започна всеобщо пробуждане. Следъ-лробужда- 
нето дойде проглеждане и свѣстяване. Пробудени 
отъ благовестието и озврени отъ свѣтлината на 
новия день, нашитѣ бащи и дѣди тогвва видѣха, 
какво сж били и какво трѣбва да бждатъ Наши- 
ятъ пробуденъ народъ възжела да живѣе и сж- 
ществува самостойно, като отдѣленъ народъ съ 
всички права, които и той имв по божественитѣ 
и човѣшки закони. Той пожела да има отново 
всичко свое, което е ималъ въ цалечното честито 
минало. Бългсрскиятъ народъ най-напредъ поиска 
да си възсганови своята вѣковна Църква съ свои 
пастири и архипастири и свой богослужебенъ 
езикъ. Той не можеше повече да слуша въ свои- 
тѣ храмове чуждъ неразбранъ езикъ и да понася 
чужцото духовенство, което го гнетѣше всѣкакъ 
и го тровѣше съ своята отрова. За нашия народъ 
най-непоносимо бѣше игото на чуждитѣ владици, 
които само гибель готвѣха за него и само срамъ 
носѣха за Църквата Христова. Първи нашитѣ 
будни сънзродници отъ Скопие поискаха дв си 
иматъ свой митрополитъ българинъ, сетне отъ Са- 
моковъ, отъ Търново, отъ Пловдивъ, отъ Охридъ 
и почти огъ всѣкжде по българската земя. За- 
почна продължителна и тежка борба. Коварниятъ 
врагъ не исквше да изпусне сграбчената жертва
нейни?ъПЖаВаШе безмилостно и упорито да смучи 
I  " "1*  «изнени сокове съ надежда скоро да я
И Л п п И напълно- °б аче , пробуденитѣ борчеоки

то П ап очКнИв СбИV И Н3 НВШИЯ Народъ налДел** а  и. 
жескитѣ п * 1 АРЗп Дв Се освоб °ж Дава отъ вра- 

ржце. Първата решителна стжпка за

освобождение се извърши на първия день отъ  
възкресение Христово презъ 1860 година, когато  
Макариополскиятъ епископъ Илврионъ презъ вре- 
ме на божоствената служба въ българския храмъ 
въ Цариградъ изхвърлилъ —  по настояване на 
народа -  името на патриарха отъ богослужение- 
то и отгогава започналъ дв служи и̂  действува 
като независимъ български архиерей, безъ дв 
иска разрешение отъ Царигрвдския патриархъ. Но, 
най великата победа нвнесе нашиятъ народъ презъ 
1870 г., когато въ Цариградъ биде учредена Бъл- 
гарскатв Екзархия и Българската Църква биде 
провъзгласена за незввисима отъ всѣка другв ду- 
ховна власть Това е първото най-велико събитие 
въ спасителното дѣло на всебългарското възста- 
новление! Съ учредяването на Българската Ек- 
зархия въ Цариградъ презъ 1870 година биде въз- 
становена вѣковнато Бългàрскй Църква, която  
точно хиляда години преди това бѣш е създадена 
огъ светия равноапостоленъ царь Борисъ сьсвой  
независимъ представитель. Оттогава великото дѣ- 
ло на всебългарското възстановление започна да 
се развива бърже. Огтогава българскиятъ народъ  
започна да живѣе и сжществува като отдѣленъ  
самостоенъ народъ. тъй както  е живѣлъ въ да- 
лечното минало. Тогава, прибранъ подъ благо- 
дзтния и спасигеленъ покривъ на своя самостой- 
на Църква, нашиятъ народъ наново видѣ ясно 
своя цѣлостенъ националенъ обликъ, почувствува 
дълбоко своята национвлна сила и схвана живо  
своитѣ близки и далечни цели. По молитвенитѣ  
въжделения на цѣлия български народъ и по Бо- 
жия милость скоро следъ възстановяването на 
Българската Църква вьзстановена биде и българ■ 
ската държава  върху часть отъ бългврската земя 
и българския народъ. Това е второто най-велико 
събитие въ дѣлото на всебългарското възстано- 
вление.

Бликна новъ животъ по изстрвдалата българ- 
ска земя Въ свободната часть отъ единното ни  
отечество се разви буйно творчество въ всѣка по- 
сока. Въ поробенитѣ предѣли трѣбввше редомъ  
съ творческата дейность да се води и теж ка  борба  
съ стари и нови врагове, които смѣтаха българ- 
скитѣ земй и българския народъ за своя плячка. 
Пьрво мѣсто и въ творческата работа, и въ бор- 
бата заемаха нашитѣ първи екзарси Антимъ и 
Иосифъ — най-много блаженопочиналиятъ екзархъ  
Иосифъ, който нвй дълго време заемаше съ изклю- 
чително достоинство екзархийския престолъ въ 
Ццриградъ.Той бѣш енай бдителниятъстрвжъ надъ 
народнитѣ сждбини и най твърдиятъ борецъ за 
вѣковнитѣ права нв българския народъ. Прони- 
кнатъ изцѣло отъ всеотдайна любовь къмъ своя 
народъ, той въ продължение на четири десетилѣ- 
тия дене и нощ е горѣш е въ саможертва предъ 
олтара на Българската Църква и бългерската Ро- 
дина. Първа негова грижа бѣш е дв възствнови 
народнитѣ светини и да постави пестири и архи- 
пвстири, учители и настевници на българския на- 
родъ. Той положи чрезмѣрни усилия дв възста- 
нови преди всичко наши стврослввни епископи и 
да постави архиереи въ по важнитѣ срѣдища 
между нашия народъ. Следъ дълге и мжчителне 
борбе съ нѣколко нвстървени врагове той успѣ 
да постави български митрополити презъ 1890 го- 
дина въ Охридъ и Скопие, презъ 1894 год. въ 
певрокопъ и Велесъ, презъ 1896 година въ Би- 
толя, Дебъръ и Струмицв, Това бѣхв неговитѣ
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най голѣми победи н най-хубави успѣхи въ твор. 
ческо-възстановителната му дейность въ поробе- 
ната часть отъ нашето отечество.

Както почти отъ всички краища на нашето 
отечество, и българитѣ отъ Неврокопъ и околни- 
тѣ покрайнини отдавна искахе да се освободятъ 
преди всичко отъ чуждата духовна власть и да
иматъ свой митрополитъ българинъ. Т-ь «я е часть нЖ

§ §  №  въ Дѣлото на цъРковнонационално- предѣлитѣ Й á ^ з ^ о в е Ш ^ ' 1** I Ш Ш I I
и ^ ^ „ ЪЛ  . ! ^ Ле" ! V - - - - И--бѣКа 1 1 1 1  оъ Сл«е Богу 1  га;НеГова м„л:Г ь РСк т Г РЖ' ве-

обратно отъ Търново в-».
тель чудотворнитѣ мощи на све? мИЛСКа Св* оби* 
Следователно, Неврокопската Ивана Рилски'. 
ца не нѣколко светини Ш Ш ш Ш  « неслелни: 
жителка на тѣхната блвгодатнв I  пРодъл- 
шия народъ. Въ нейнитѣ предѣли !  ВСрѣдъ ид* 
българското възстановяввне. Тя е ча ЗВВЪршено

0ѣха удостоени съ Слава Богу за тая Негояя м оьлгарс«а пържввв. 
честьта да иматъ свои представитель (Коств Са- Да отдвдемъ м Я Ш Ш ш I$ Ш Р  “^ н в с ь I  
рефовъ) еъ пъраия църкоенонероденъ съборъ еъ знателносгь на вв™икия Й  и в« т«ешне при-
Церигредъ презъ 1871 г. Но. пореди непрестенно- еперхия -  неЛбревини» « ^  НевРов“пскет,  
то противодеиствие не врвговетѣ ни, блаженопо- зерхъ ИоисиАъ 11 п ™  .  блеженсгшчинелъ еК. 
чиналиятъ екзархъ Иосифъ едва нв и  Кт Ж  . I ^ ^ Н | Н Н г а | Щ
1894 годинв успѣ дв издействувв бервтъ за бъл- митрополи?и Й^арионГи М я ! ЛИ Невро«°пски 
гарски митропрлитъ въ Неврокопъ. рЖнОПЛпЛ«,и сгрпми » " .1 .”Г арнона и Мвкврия. които въ не-гарски митропрлитъ въ Невр^копъТ ржкоГоложи К0НТ0 въ -
на 24 сжщиЧт месецъ първия Неврокопски митро- устройството на Невпп^?п^. благоуспѣШно за 
политъ Иларионъ, който нв 10 май сжщвта ?о- вѣчнв тѣхнатГ ^ ! . К?ПСК0Тза епархия« Д« бжде
дина пристигнв тържествено въ своя престоленъ 
грвдъ. Нв 11 маи (ствръ стилъ), въ деня на ?вети 
Кирилв и Методия, той отслужи първатв сй бо- 
жествена литургия всрѣдъ своето паство. Всички

вѣчнв тѣхнвтв б л в ж е н Г и РХИЯ! Д
преходно тѣхното богоугодно и° н I Ш й о *  Ш  дѣло! 7 м °  и наР°Дополезно

жествена литургия всрѣдъ своето паство. Всички Възлюблени чвдв на светатв ни роднв п ъп«и«
бългври отъ Неврокопъ и всѣкжде лъ епврхйятв и предани рожби нв цѣлокупнвтв ни Ропи!!! 
посрещнвха митрополитв Илиоипня г-к „  у и кодинв!

* ------ -----------." ‘■м'- « ч споилията
посрещнвха митрополитв Илвриона съ ликуввщи 
сърдцв и души като Божий првтеникъ и свой 
дългоочакванъ архипастиръ.

Къмъ тритѣ първоначални околии нв Невро- 
копскв епархия (Неврокопска, Разложкв и Горно- 
джумайска) бидохв презъ 1920 година присъеди- 
нени Светиврачката и Петричката околии, а отъ 
1942 година — следъ освобождението на Мвкедо- 
ния и Бѣломорието — бидоха придвдени Зърнев- 
сквтв, Царевоселската и Беровската покрайнини. 
Съ създвването нв Неврокопската епврхия въ се- 
гашнитѣ й граници възобнови се благодатната 
впостолскв дейность нв нѣколко светини отъ ми- 
налото. Трѣбва дв се смѣтв зв положително, че 
въ нѣкогашнйя грвдъ Никополъ на Меств (на 5 
клм. огь сегвшния Неврокопъ) още презъ впостол- 
ския вѣкъ е имало християнска община съ епи- 
скопъ, особено като се имв предвидъ, че тоя 
грздъ не е билъ далече отъ древния прослввенъ 
градъ Филипи, кждето е проповѣдвалъ свети 
апостолъ Павелъ. Знайно е сжщо, че още въ IX 
вѣкъ тт-, времето на св. равноапостоленъ цврь.Бо- 
рисъ е сжществувала Брѣгвлнишкв епархия по 
горното течение на рѣкв Брѣгвлницв — въ ония 
покрайнини, които сега влизатъ въ предѣлитѣ на 
Неврокопската епархия. Почти отъ сжщото време 
— войнигѣ на Бългврия съ Византия при царь 
Свмуила — става известенъ крепостниятъ градъ 
Мелникъ съ своя борчески бългврски духъ, в по 
времето нв търновскитѣ нвши цвре Дсеновци 
стввв известенъ като срѣдище нв бългврското 
деспотство съ блвгочестиви и хрвбри влвдетели и 
катц седвлище на епископи. По късно ставв прр. 
чута епископията въ нѣкогвшния грвдъ Крупникъ, 
сегв село въ Горноджумвйсквтв околия. Известенъ 
е презъ XV вѣкъ Крупнишкиятъ епископъ Яковъ 
съ своитѣ синове Иовсвфъ, Дввидъ и Теофвнъ, 
които къмъ срѣдата на XV вѣкъ сж възствновк* 
ли презъ робското време Рилския монастирт^ и 
презъ 1469 годинв сж успѣли да възвърнвтъ

Н  Признвто е, че нашиятъ нвродъ е билъ 
всѣкога скроменъ въ своитѣ желания и сдържанъ
!  п ! ! * ИТѣ стремежи- Като нвр°дъ, той никогв не 
I  посѣгалъ нв чуждото, а най-многото, къмъ кое- 
то се е стремѣлъ, е било -  да запззи сяоето 
или пъкъ да го възствнови. когвто го е изгубвалъ 
Iо и  е гледалъ дв имв нвЙ-много семо оновв, кое- 
то^е било жизнена необходимосгь зв него и което 
тои е трѣбввло да притежава квто свое неотем- 
лемо свещено право по божественитѣ и по чо- 
вѣшкитѣ закони. Сегв се извършвв трепготонай- 
велико завършително събитие въ дгьлото на все- 
българското възстановление. Сегв Бългврсквгв 
Църква и българсквтв държввв сж възствновени 
и върху по-голѣмата часть отъ поробенитѣ до не- - 
дввне наши земи I Сегв се довършва нашето осво* 
бождение и обединение. Благодарейки съ дълбо* 
ко умиление на Богв зв твя Неговв великв ми- 
лость, нека всички българи отправимъ — съ едно 
сърдце и една душа — пламенни молитви къмъ 
Господа Всевишний дв подкрепи въ тѣзи реши- 
телни временв българскии нвродъ да довърши на- 
пълно и утаърди во вѣки съ Божия сило а свои 
усилия дѣлото на всвбългарското обединение !  Тая 
цель е толковв велика, че не бнва да бждвтъща- 
дени никвкви усилия и жертви зв нейното пости- 
гвне! Сегв всички и всичко зв свободна обедине- 
нв България съ несъкрушима вѣра въ победатв и 
тържеството на Божията прввдв и прввдатв нв 
онеправдания български народъI Така ще се из- 
пълни Божйятá повеля и жизненетв необходи- 
мость за българския нвродъ -  всички бългври и 
вѣковни български земи отъ единната всебългар- 
ска Родина да бждатъ завинаги приютени подъ 
майчиното крило нв Бългврскатв Църквв и подъ 
блвгословения скиптъръ на бългврския царь въ 
свободна цѣлокупна България за Божия слава и 
народна честь и доброчестина I Лминъ I

Т Неврокопски митрополитъ Борись*
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дѣлото и зночението нп словянскнтѣ
На 24 май всѣка година чествуваме паметь* 

та на светитѣ братя Кирила и Методия.
Нека за моментъ разгворимъ нашата история 

и ще видимъ, че въ тъмната епоха на оългарск - 
то робство нашата родина е дала мнон1ест® 
свѣтли образи, чиито блѣсквви ореоли о ра у 
ватъ сияйна гирлянда нвдъ нашето поро ено от 
чество и пръскатъ снопове свѣтлина вър у 
родностното съзнание и духовната му просвѣта. 
Срѣдъ всички тия свѣтли образи, обаче, има две 
имена, има два символа, чиято живителна свѣтли- 
на надхвърля границитѣ на нешето отечесгво и 
се разлива далече по обширнитѣ земи на Цѣло10 
славянство. Товв сж двамата братя Кирилъ и Ме- 
тодий, това сж два образа, които се сливатъ въ 
едно свѣтло знаме, което се издига презъ IX вѣкъ 
първоначално въ Солунъ, отъ гдето шедствува и 
пръска живителни лжчи въ Моравско и Панония, 
въ Венеция и Римъ, въ България и цѣлото сла*
вянство.

Родени въ Солунъ, родина и люлка на бъл- 
гарската просвѣта още отъ най-старо време и 
важенъ политически и религиозенъ центъръ на 
цѣла Македонска область, тукъ тѣ научили у дома 
си и на улицата славянски езикъ, а въ училището 
гръцки езикъ. „Вие сте солунчвни, казвалъ имъ 
императорътъ Михаилъ, а солунчвни всички го* 
ворятъ по славянски.“

За по-стария братъ Методий не сж запазени 
сведения — знае се, че той билъ красивъ, уди- 
влявалъ съ своята външна красота и благоро- 
денъ характеръ Постжпилъ на държавна служба 
и понеже знаелъ славянски езикъ, нѣколко годи- 
ни билъ управитель на едно славянско племе. По- 
после Методий, вѣренъ на своя вжтрешенъ гласъ, 

./тказалъ отъ свѣтския животъ и се отделе* 
чилъ въ монастиръ при планината Олимпъ.

Кирилъ, най малкото дете на солунския гра- 
жданинъ Лъвъ, се родилъ въ 827 год. Още отъ 
малъкъ покезалъ наклонность къмъ тихъ, съзерца- 
теленъ, философски животъ. Когато постжпилъ  
въ училище, надминевелъ по успѣхъ всички свои 
другери. На 14 подини остева безъ баща и майка 
му почва да се грижи зе него. Поради голѣмитѣ 
дарби и царско покровителство, той би могълъ да 
стигне до блѣскево положение въ свѣта, но той 
се предвва въ служене Богу, кето стенелъ келу- 
геръ- До кето Методий живѣлъ съ своитѣ блѣно- 
ве всрѣдъ дивното безмълвие въ монвстира при 
Олимпъ, дошълъ при него на уединение и Ки- 
рилъ, за де преплете отъ сега нетатъкъ своята съ 
неговата сждбе и задружно де звживѣятъ единъ  
и сжщъ животъ, съ едни и сжщи мисли зв бж- 
деща дейность всрѣдъ слевянскитѣ народи. Тукъ 
тѣ създели най-свѣтлото и най-могжщото оржжие  

славянскатв азбуке — и започнали де пре- 
веждатъ отъ гръцки на славянски езикъ свеще- 
нитѣ книги.

Отъ тукъ тѣ били извикани отъ визант! 
ския императоръ въ Цериградъ и въ 860 годи 
изпратени съ мисия въ странате не хазариI 
^педъ това наново се завърнали въ Ц аригре/ 
въ това време императорътъ получилъ молба с 
моравския князъ Ростиславъ да му изпрати истI 
ски учитель и просвѣтитель, който де научи не 
и народе му на истинитѣ на християнскета в1
п«йм0ДНИл Му еиикъ- и импереторъгь изпрати 
двамата брвтя Кирилъ и Методи като най-под 
твени зе тези цель. д

ПЪРВОЦЧИТЕЛН св, св. Кирилъ и Иетоди
Братяте съ голѣма радость и съ еввнгелието 

въ рж ка заминали за Моревия. Радостьта не мо- 
ревцитѣ биле всеобща. Съ особено внимение тѣ 
слушели новитѣ учители и охотно приемвли хри- 
стовата проповѣдь на роденъ езикъ. Но колкото 
била голѣмв радостьта не моревцитѣ и колкото  
било голѣмо усърдието не славянскитѣ апостоли, 
толковв по-голѣма била и умразатв на католиче, 
ското духовенство къмъ тѣхъ. Тѣ били неклеве- 
тени предъ пвпата въ Римъ и повикени на сждь. 
Кирилъ блѣскево се защитилъ и спечелилъ диспу- 
та съ най прости аргум енти: „Слънцето, казалъ  
той, свѣти зв всички, дъждътъ вали зе всички и 
възцухътъ се диша отъ всички. Какъ  може тогава 
да се позволяватъ само три езика, а всички оста- 
нели нероди да остаЬетъ глухи и слѣпи ?“

Уморенъ отъ дългото пжтуване Кирилъ се 
разболѣлъ и не 14. II. 869 год. умрѣлъ въ Римъ.

Методий продължилъ грижитѣ за просвѣте 
на славянитѣ на тѣхенъ роденъ езикъ, ала не 
вече въ Морâвия, а въ Пенония, но и тамъ билъ 
преследванъ и следъ дълги лишения въ 885 год. 
на велики четвъртъкъ при изгрѣвъ слънце, вели- 
киятъ славянски просвѣтитель издъхналъ въ рж - 
цетѣ нв своитѣ ней любими ученици съ думитѣ: 
„Господи, въ твоитѣ ржце предавамъ душата си “.

Тѣхнитѣ ученици били изгонени отъ Мора- 
вия, но дѣлото на двамата равноапостоли не про- 
паднело. Тѣ били приети и спесени въ България 
отъ Церь Борисъ и неговиятъ висококултуренъ  
синъ Симеонъ, които разтворили не само царство- 
то си, но и сърдцата си за ученицитѣ на двамата 
апостоли.

За това, което светитѣ братя направиха за 
бългерския народъ частно и за славянския изобщ о, 
си остава ненадминато

Славата имъ вѣчно щ е грѣе въ българскитѣ  
сърдца. Н ие благоговейно ще нашепваме, а под- 
растващитѣ поколения ще се вслушватъ въ нвшия 
зовъ —  зовъ за просвѣта, зовъ за съвършенство, 
зовъ за възвишена любовь къмъ своя Царь и родинаI

Слава. вѣчна слава на Кирила и Методия! 
Поклонъ предъ свѣтлата имъ паметь.

Атанасъ Ел. Павловъ — Крушово

Нови бѣжанци
Напуснали роденъ кошеръ безъ царица 
Скитащи срѣщамъ! м м ж е, ж ени деница 
Лицата имъ помрачени отъ т/кга 
По оставена родна стрѣха в’беда
Избѣгали в тъмни нощи презъ усои  ,
Да спасятъ животъ отъ диви малесори 
Устояли на вихрушки силни, бурни 
Огрѣ ли ги. слънце, сочи си лазурни?
Китно бѣло рухо  имъ е поцърнѣло 
Румено ,имъ лице — жълто посърнѣло 
Огрѣ ли ги ти, слънце, и стопли ли  г« ? 
Сусмивката си блага одари ли ги?!
Бѣжанци сгк: Рѣкалии и Дебрани 
Прочути иконописци и рѣзбари 
Огрѣй ги ти, слънце, сълзи имъ пресуши 
Подъ твоя покривъ страдалцитѣ приеми !
Тогазъ сърдце ми ж ал но  не ще ридае 
Небосклона синий чудно ще сияе! . . .

Ружа Мелети
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Ревизионната чета въ Битолския револ. окржгъ,
8

В ъ  Битолски* районъ съ четата на Георги Сугаревъ. Смилево. Срешата съ
Янастасъ Лозанчевъ въ св Брусникъ

(П р о д ъ л ж е н и е  отъ к н . 2 —3 152 3)
Читателитѣ ще си спомнятъ, че още съ пър. 

вото писмо, което получихме въ с. Орѣоицъ отъ 
окр. комитетъ на Битоля, бѣхме отправени отъ 
сжщ ия къмъ Смилево — родното село на Даме 
Груеаъ. За Смцдеао и смилевчани ни се казаха до- 
ста добри референции и отъ Прилепския войвода 
П. Дцевъ, а следъ него и отъ Крушовския Гюр* 
чинъ Наумовъ, при пребиваването ни въ тѣхнитѣ  
райони. И  действително, пжтуването ни отъ с. Брѣ- 
зово до Смилево бѣше доста свободно: чувству- 
вахме се извънъ всѣкакви злокобни изненади.

Нощ ьта на 22 октомври 1902 г. преваляше, 
когато наближихме Смилевското монастирче „Св. 
Петъръ“ — около 2 клм. надъ селото въ недрата 
на Бигла планина и чухме уговорената парола на 
посрещ ачитѣ ни. Първи отъ тѣхъ се приближи 
въоржженъ и приветливо ни доброса ржководи- 
тельтъ на оргрлизацията въ с. Смилево — Георги  
Павловъ Чурановъ.

—  Въ селое и нашиятъ войвода Сугаревъ.кой- 
то ве чака — бѣха първитѣ думи, които ни пришепна 
ржководитдльтъ, и даде знакъ на другаритѣ си — 
посрещачи, които се обадиха тоже изъ шубрака 
въ страни отъ оградитѣ на монастирчето.

Четири добре въоржжени младежи отъ Сми- 
леао веднага ни заобиколиха и добросаха, следъ 
което излѣзоха напредъ въ авангардъ съ нашия 
патраулъ. Предвождани отъ ржков на селото, по- 
теглихме и се спуснахме по планинския пжть за с. 
С-милево. Съмваше се. Въ низинитѣ се очерта ясно 
ицеалното планинско разположение на селото съ 
масивни хубави кж щ и , построени грижливо по 
стръмнинитѣ въ нѣколко махали, които се раздѣ- 
ляха отъ шуртящ ата кристална вода на криволи- 
чгщ ата селска рѣка. Следъ редъ лжкатуш и по 
сгръмния планински пжть влѣзохме въ село Сми* 
лево.

Н а ц ъ  гр о б а  на стария в о й в о д а  К ол ь о  Д о -  
б р о л и ц к и  ч е тн и ц и  и ч е т н и ч к и  бъ л гари , бо- 

р ещ и  се с р е щ у  гъ р ц и тѣ  въ К о с т у р с к о ,
IV . 1943 год .

па мегдана предъ училището ни посрѣшна

Г е о п ? :V 3 СИ И Би10ЛСГ ТЪ РаЙ0Неиъ аойвода Георги Сугаревъ, който бѣше пристигналъ преди
дущата нощь. Следъ едно умилно опознаване меж- 
ду четницитѣ оть дветѣ чети, трѣбваше да при- 
емемъ и приветливитѣ добросвания на смилевчани 
които бѣха се събрали по тази тъй ранна добв*зв 
посрещането и разквартируването ни въ селото.

Момчетата отъ дветѣ чети съ обща парола 
настанихме по две групи въ всѣкв махалв, а ние 
съ 1 • Сугаревъ останвхме къмъ центъра на селото.

—  Тукъ е „слободно". И женитѣ и децвта 
ни сж комити —  каза ни самодоволно вдъхновенъ 
придружаввщиятъ ни ржководитель на организац. въ 
селото Георги Павловъ Чурановъ, и прибави: ,М о- 
жете сега да си починете спокойно. Дгитѣ яко не
идватъ въ нашето сел о ...

Низъкъ на ръстъ, но съ високъ духъ и при- 
ятно словохоотливъ, ризсждителенъ и пъргава раз- 
поредителность, той отъ всички се именуввше бай 
Георги. Такв се обръщахме винаги и ние къмъ 
Георги Павловъ Чурановъ — душвта на оргвни- 
звцията въ това именито село, съ чисто плвнин- 
ски характеръ, въ Битолския рвйонъ. Казвнитѣ ни 
отъ бай Георги думи не бѣхв фрази на свмо- 
обълщение, а една действителность, въ която лич- 
но се увѣрихме и констатирахме: Голѣмо село съ 
надъ 450 бългврски семействв, чиито родонпчал- 
ници сж нѣкогашнитѣ измжчени преселници — ми- 
яци отъ Дебърско. Самото планинско мѣстонвхо- 
ждение и разположение на селото, като синоръ на 
Битолския, Ресенскня и Демиръ-Хисврския рвйони 
сж предопредѣлили Смилево за безспорснъ стра- 
тегиченъ междурайоненъ пунктъ и упорв на В. М.
О. Р. О. въ всѣко стношение.

Въ служебната ни беседа съ Битолския рай- 
он. войвода Георги Сугаревъ, последниятъ за Сми- 
лево се изрази: „Тукъ е царството на организаци- 
ята за Битолския окржгъ. Рѣдко идввтъ потери, в 
турци н и ка къ ...“

Съ Тома Давидовъ бѣхме възприели за прв- 
вило да не престояваме повече отъ едно деноно- 
щие при обиколката ни въ селвта. Въ Смилево за 
първи пжть направихме изключение. Чувствувахме, 
че сме вънъ отъ всѣкаквв изненада дв причинимъ 
нежелателни последствия и на добритѣ съ висо- 
ко родолюбиво съзнание смилевчвни. Тукъ „Сло- 
бодно“ — въ пълнвта смисълъ на твзи дума,— от- 
празднувахме и Димитровденъ. като взехме учас- 
тие и въ църковната службв. При шесть дневното 
ни пребиваване въ Смилево, не само че си почи- 
нахме добре, както ни пожела това чистосърдечно 
още първия день бай Георги, но и .основно дв 
се попречистимъ и да се попристѣгнемъ, следъ 
дългитѣ ни еженощни пжтувания до тукъ съ цвр- 
вули, чорапи, дрехи и пр, квквито доствтъчно ни 
бѣха изпратили зв всички въ четата отъ комите- 
та въ Битоля. За нвшето присжтствие не забеля- 
захме никзкво стѣснение у смилевчони, които по 
нарядь съ часове сами денонощно охраняваха от-

аV)
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вънъ селото си Повечето отъ тѣхъ винаги бѣха 
около насъ и при четницитѣ, съ които се забавля- 
ваха и упражняввха за свободно да си служатъ 
съ револвери и манлихера.

Още на другия день въ Смилево получихме 
и последнитѣ софииски вестници, които бѣха при- 
стигнали въ Битоля, а така сжщо и писмо отъ ок°Р ' 
комитетъ въ допълнение на първото, ^ °ето 
получили при денуването ни въ с> Р 7 
Приле.ккия районъ. Следъ служевната ни 1конфе- 
ренция съ Битолскйя район. воивода р У* 
гаревъ отъ тукъ можахме да си размѣнимъ още 
по две писма съ окр. комитетъ въ Битоля. Така мо- 
жахме да се пояснимъ доетатъчно за предстояща- 
та ни рабога, като ревизионна чета и начина за 
ли«Лата ни среща въ с.Брусникъ, като наи подхо- 
дяще и близко село надъ Битоля.

Смилево бѣш е така добре организирано, че 
не счегохме за нуждно да направимъ общо агита- 
ционно събранце, както това направикме въ села- 
та Селце и Пуста рѣка. Тукъ, обаче, се постави на- 
чалото за единичното и групово обучение съ орж- 
жие на по-младитѣ и надеждни членове на орга- 
низациятв, а така сжщо и запознаването имъ съ 
разглобяването и почистването на пушкитѣ, на* 
пжтствия за пазенето имъ и пр. За тази цель въ 
четата ни имахме и подготвени подофицери, орж- 
жеенъ техникъ и отдѣлионни началници, които тукъ  
влѣзоха въ ролята си. Твка се пристжпи и къмъ 
обучението да се служи свободно съ всѣко 
оржжие при стрѣлба, квто се произведохв и пър- 
витѣ боеви обучения презъ деня вънъ отъ селото 
ведно съ четата на Г. Сугвревъ. Въ тѣзи обуче- 
ния взеха участие по редъ и всички млвдежи отъ 
селото, ■родъ личното ржководство и командуване 
на Т. Давидовъ и портупей юнкера въ четата ни 
Димитъръ Дечевъ. Въ това отношение, безъ ка- 
къвто и да е рискъ позволяваше и самото мѣсто- 
нахождение на с. Смилево.

Не пиша легенди; Тѣзи( които ще ми напра- 
вятъ честьта да следятъ и четатъ запискитѣ ми 
като секретарь на ревизионатв чета въ Битолския 
революц. окржгъ, отъ началото до края, ще 
узнаятъзащо пиша и хроникирамъ нѣкои прояви и 
факти, които, безспорно, даватъ ясна и обективна 
предстева за положението на В. М . О. Р. О. въ 
Битолския окржгъ преди акцията за общъ въо- 
ржженъ бунтъ.

Битолскиятъ район. войвода Георги Сугаревъ 
е роденъ и израстналъ въ Битоля. кждето е полу- 
чилъ и гимнвзиалното си образоввние. Младъ, сим- 
патиченъ войвода, едва 25 годишно хрисимо мом- 
че, съ ревнива педантичногть и увлечение въ своя 
идеализъмъ нв примѣренъ и добъръ организаторъ, 
той бѣсъголѣма съобразителность. Четницитѣ му, 
както и въ другитѣ окол. райони, бѣхв отъ селвта — 
бивши легвлни членове нв оргвнизациятв, но по 
разни вфери, както и свмиятъ имъ войводв Г. Су- 
гвревъ, вмѣсто затворв сж предпочели комитлъка, 
за да продължатъ освободителнвтв борбв до крвй. 
Предишнитѣ връзки нв Г. Сугаревъ съ легалнитѣ 
ржководни лица нв оргвнизацията, квто членъ въ 
ржков. тѣло^ въ Битоля преди провъзглвсяване- 
™  " Уг„за Щ в & т  воив°я а. достатъчно улеснява- 

!  Л  “ раб° Та "  пРедназН0чение. Солидареиъ
стео Г С .! !  РеЖД8НИЯ по г0 Рното начал- стео, I . Сугаревъ вичаги бѣше готовъ па полчи-
ни личннтѣ сн раабирвния за общо?о блвго и 
успѣхъ на освободителното ни дѣло.

Съ так о в а  убеждение за Битолския воивОда 
Георги Сугаревъ нне останахме и следъ раздѣ- 
лате ни съ него.
Въ обсега на Битолската раионнв чета бѣхв селата 
въ Битолското поле, въ съседство съ тия въ по- 
лето на Прилепския и Леринския райони, чието 
обслужване бѣ изложено на по-голѣпъ рискъпри  
случайно откриване и сблъскване съ кръстосвашитѣ  
турски потери. Съ тактичнатв си съобразителность. 
обаче, улесняванъ достатъчно и отъ опитнитѣ си 
чегници, които познаваха добре всѣки кж тъ  нв 
района, Г. Сугеревъ продължаваше безупрейно 
своето дѣло.

Въ ^милево и женитѣ бѣха достатъчно ре- 
волюционизирани. При отсжтствието нз мжжетѣ си, 
които съ своя черенъ гурбетчилъкъ поддържахе 
семействвта си, смилевчвнки достойно и съ рѣдко  
себеотрицвние ги замѣствзхв при всички нвреж- 
дания отъ ржководителя на оргвнизацията въ се- 
лото. Тукъ ние завзрихме и първитѣ две ж ени ко- 
митки — Сребрв и Донкв, две млвди етърви отъ  
с. Лера — Битолско, предпочели гората, вмѣсто 
турския звтворъ, поради изрършенвтз преди нз- 
шето идвзне шумна афера въ родното имъ село, 
като вктивни учзстнички въ екзекуцията на звѣра 
— човѣкъ Джелебъ Реджо Сульовъ отъ сжщото  
село. Понеже съ обявяването имъ за нелегални, 
нведно съ съпругв нз първзта —  Апостолъ Или- 
евъ Марковъ тѣ сж взели цѣлзта отговорность 
предъ турската власть въ Битоля, и тази афера не 
бѣш е засегнзла организационнитѣ дейци отъ окол- 
нитѣ села, както обикновено ставаше товз при 
всѣкв зфера, квто усвоено право на турската власть 
зв тероризирзне и угнетявзне българското нв- 
селение. Апостолъ Илиевъ, като глзвенъ авторъ  
въ екзекуциятв нз Реджо Сульовъ, бѣш е новиятъ съ 
ревнива изпълнителность четникъи винзгивъ  пред- 
ния патрулъ, кзто  охотникъ при цвижението въ 
четвта нз Георги Сугаревъ.

Аферата въ с. Лерз, поради участието нв ж е- 
ни въ екзекуцията на единъ виденъ и силенъ на 
деня турчинъ, а по особено и порвди начина нв из- 
пълнението, бѣш е достатъчно стресналв турското  
население въ селата. Б ѣш е се създало внушение- 
т о . . .  "И  кзуркитѣ стенва ком итки“. Поради смѣ- 
лия хврактеръ на товв дѣло, което по своето 
естество доствтъчно говори за революционизира- 
нето на бългврскатз ж енз въ освободителнзта 
ни борбв въ М зкедония, кзто безспоренъ архивъ  
и 38 поколѣнията, посветихъ отдѣлнз статия съ 
подробноститѣ и причинитѣ на твзи аферв, тана 
както  ни се поясни и чухме въ Смилево отъ Геор  
ги Сугеревъ и при рвзпитв на Апостолъ, ж ен а МV 
Сребра и Донка Ставрева.*)

По указание отъ окр. комитетъ въ Битоля, 
придружени отъ Битолската рзйонна чета на Геор- 
ги Сугаревъ, на 29 срещу 30 октомврий 1902 г. 
презъ нощьта влѣзохме и безшумно бѣхме нв- 
станени зз денувзне въ с. Брусникъ, малко село 
въ предградието нздъ Битоля, съ около 120 кж щ и  
българско нзселение, въ политѣ на Пелистеръ пла- 
нина. Поради близостьта му надъ града, при за- 
зорявзнето зередиха се и чувзхме ясно всички ни- 
замски тржби на сигналиститѣ отъ каззрмитѣ нз 
турския гарнизонъ въ Битоля. Тукъ сварихме рж-

ком" тв* въ «н. 8 (88) и кн. 9. (89) на Илюстрафн 
— 1937 год. г  ;■
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ководителя на окр. комитетъ А,-;астасъ Лозанчевъ 
съ когото  стана предварително уговорената ни сре' 
щ а и личното ни запознаване. Въ продължител- 
на конференция презъ деня, съ участието и на 
раионния воивода Георги Сугаревъ, като предста- 
вители на окр. комитетъ въ Битоля, се засѣгнаха 
всички по-актуални въпроси за предстоящата ра* 
бога на ревизионната чета въ окржга и по-специ- 
ално въ нѣкои околии. За насъ съ Т. Давидовъ 
каго началници на тази чета, бѣше отъ значение 
да чуемъ .и узнаемъ легитимното мнение и стано* 
вище изобщо на окр. комитетъ съ огледъ дирек- 
тивитѣ ни, дадени отъ Гоце Дѣлчевъ.

За положението на организацията въ Битол- 
ския окрдчгъ и по отдѣлно за всѣка околия, отъ 
-Ан. Лозанчевъ не чухме повече отъ онова, което 
<ъ по голѣми подробности ни се каза повѣрително, 
преди да тръгнемъ отъ Гоце Дѣлчевъ и Георче 
Петровъ, като задгранични представители на В. 
М . О. Р. О. въ София. Дѣлчевъ наскоро бѣше се 
завърналъ отъ обиколката си въ Битолския окржгъ. 
Той лично бѣш е констатиралъ и знаеше факти* 
ческото положение на организацията по добре отъ 
всички.

Съ по. особена загриженость Ан. Лозанчевъ 
ни поясни подробно създадената неприязънь ме* 
жду костурския район, войвода Василъ Чекаларовъ, 
отъ с. Смърдешъ. и обявилитѣ се въ непокорство 
волни войводи Коте Христовъ отъ с. Руля — дей- 
ствующъ съ четата си въ М алко Преспанския рай- 
онъ и Геле Алостоловъ Плачковъ, отъ с. Търсйе—ъъ 
една часть на Леринския районъ, съседни на Кос- 
турския. Ние съ Давидова останахме съ убежде* 
нието, че въ основата си този конфликтъ има еле- 
мечти и на лична непричзънь, поради засегнато 
честолюбие на последнитѣ двама за подчинение 
на пързия. При това положение, въ интереса на 
освободителното ни дѣло, намъ се налагаше при 
обиколката ни въ тѣзи райони да анализираме 
щ тателно фактитѣ и на всѣка цена да ги отстра- 
нимъ.

Не бѣха идентични, обаче, мненията на нѣ- 
кои отъ ржководнитѣ лица и войводи за начина 
и мѣркитѣ по изглеждане безболезнено неприя- 
знения конфликтъ между В. Чекаларовъ съ Коте и 
Геле. Ан. Лозанчевъ ни заяви, че за нашето идвв* 
не и предназначение като ревизионна чета въ Би- 
толския револ. окржгъ  своевременно окр. комитетъ 
е получилъ подробно писмо отъ Гоце Дѣлчевъ и 
Георче Петровъ въ Висока (София), а въ подслед- 
ствие и отъ централния комитетъ въ Св. Гора (Со- 
лунъ) и че окр. комитетъ билъ солидаренъ съ дв- 
денитѣ ни директиви отъ Гоце Дѣлчевъ.

Възприе се да отидемъ първо въ Леринския 
и Малко-Преспанския райони, за които ни се каза 
че се считатъ безъ титулярни войводи и до наз* 
начаването на такива ра проучимъ на самото мѣ- 
сто по най цѣлесъобразенъ начинъ дейностьта на 
действуващитѣ тамъ съ четитѣ си Геле и Коте, а 
следъ това и въ Костурския районъ, за да изслу* 
шаме Василъ Чекаларовъ и другаритѣ му, за да 
може да се вземе въ последствие и съответно ре* 
шение. Впрочемъ. такъво бѣше становището по 
този въпросъ и на Гоце Дѣлчевъ. Давидовъ поя- 
сни на Ан. Лозанчевъ и повдигнатия при пребива- 
ването ни въ Прилепския и Крушовския райони 
въпросъ отъ войводитѣ Петъръ Ацевъ и Гюочинъ 
Наумовъ, както това отбелязвхъ по рано, по от- 
-ношение мѣркитѣ зв снабдяване организирвното

06ясни- - *  •*>*-ки околии. ка нрещ вта и за всич-

—  До като се уреди квнала зв пренасянето 
на доставеното и складирвно оржши*  и “
на границата отъ задграничното предстввителсмо 
на организацията -  квзв Анаствсъ Лозвнч^въ -  
предоставено е на окол. ржководни тѣла и вой- 
води да направятъ всичко ьъзможно за снвблявя. 
нето имъ съ оржжие, всѣки за своя районъ по 
какъвто начинъ намѣрятъ за добре, по частенъ 
редъ, чрезъ контрабандисти турци и арнаути, отъ 
Гърция и Албания. Тази инциятива — прибвви Ло- 
занчевъ — е подета и даде добри резултати въ 
повечето околии, макеръ и съ слвбо оржжие: „мар- 
тини“ и „ г р а . . . . ‘

Тукъ отъ Ан. Лозвнчевъ научихме. че въ Кос- 
турския районъ къмъ края на августъ (1902) се е 
явилъ съ голѣма чета Полковникъ Янковъ, квто 
представитель на рвзколническия емигрантски ко- 
митетъ въ София Вследствие алармистичнитѣ му 
награпнически домогвания били предизвиквни редъ 
вфери въ тоя районъ и съ това Янковъ е създвлъ 
чувствитепно сътресение въ оргвнизациятв. Ан. 
Лозанчевъ съ тжга и голѣмо огорчение ни обясни 
и чухме доста куриози за авантюристичнитѣ про- 
яви на полк. Янковъ, реклвмирайки се за вдъхно- 
венъ мандатйоръ на този „върховенъ комитетъ“. 
като е забъркалъ акъла нв българското нвселение 
въ нѣколко села, увѣрявайки го, че било решено 
и билъ изпратенъ съ мисия да обяви възстание на 
8 септемврий (рожд. Богородици) и пр. Трудно е 
да се убеди читателя да повѣрва, че въ този мо- 
ментъ се разкриватъ попълзновенията на „вфери- 
ститѣ“ отъ София.

Само за харектеристика, като констатация, ще 
разюмирамъ тази „мисионерске* проява на полк. 
Янковъ въ Костурско, отреченъ отъ четницитѣ му, 
на които е разчиталъ да прави възстание.

Отъ онова което ни се каза и чухме съ Де- 
видова отъ ржководството на окр. комитетъ въ 
Битоля, заслужава да се хроникирв следното:

Полковникъ Янковъ, безсъмнено, е рвзчиталъ 
на връзкитѣ си съ населението въ родното му с. 
Загоричени и на това въ съседнитѣ села въ Кос* 
турско, като добре организирени. Въ случая той е 
билъ поласканъ и отъ обстоятелството зв уквза- 
ния му отъ населението добъръ приемъ, презъ 
1897 год, - когато квто офицеръ отъ бългвр- 
сквта врмия, официвлно съ униформвтв си 
е получилъ разрешение отъ Султана и е 
идвалъ не само въ родното му село, но е пра- 
вилъ и официални посещения въ Костуръ и Би- 
толя. Знайно е — трупали сж се на тълпи да 
видятъ иделизирания отъ българитѣ въ робскатв 
страна български офицеръ. дошълъ всрѣдъ тѣхъ 
като знамение Божие, офицеръ, който и да е 
билъ той, безъ огледъ на неговата личнодть. кой- 
то съ своята блестяща униформа, съ чудно кра- 
сиввта си стойкв е възбуждалъ чувства нв уми- 
ление и възторгъ, и зв когото дълго се е при* 
казвало изъ селв и грвдове като за нѣщо свѣто. 
като за нѣщо велико, очараввюще. Свмообълщенъ 
отъ това сй посрещане, полковникъ Янковъ е 
събралъ въ четата си за четници момчета отъ 
костурскитѣ еела, които се нвмирвли въ Ьългв* 
рия като гурбетчии.

Парвдирвйки шумно и съ униформвта си, ка- 
то воененъ мандатйоръ дд обяви и ржководи въз-
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сганието, за което е увѣрявалъ всички и нввсѣкж- 
де, че за тази цѣль били изпратени и звели мъ- 
стата си сжщо голѣми чети, начело съ офицери и 
генерали въ всички по главни пунктове и околии 
въ Македония, полк. Янковъ на първо ®Рем® 
убедилъ и увлѣкълъ н а с е л е н и е т о  въ р ■ 
дното му с. Загоричени, «  въ последствие Р 
гѣхъ и това въ околнитѣ селе. Така тои се 
талъ да прибере за свои сподвижници и 
старитѣ четници отъ сьседнитѣ раиони IР
ския и Преспанския, начело съ Коте Хр ■ и 
с. Руляно, е билъ откритъ отъ ТУРСКИТ*  п° ТиЕе 
и много отъ четницигѣ му загинали въ срвжение
надъ с. Звгоричени.

За негово съжаление, полк. Янковъ не само 
че не е успѣлъ да вплете въ мрежата си, но е 
билъ и изобличенъ съ по трезвитѣ разбирвния на 
главнитѣ ржководни фактори на организ. въ Кос- 
турския районъ. Поспеднитѣ веднагв сж влѣзли 
въ връзка съ окр. комитетъ въ Витоля и следъ 
като имъ е било обяснено, че идването на полк. 
Яковъ нѣма нищо общо съ В. М. О. Р. О. и че то* 
ва е едно порочно дѣло подъ влиянието на вън* 
шни фактори, отречени отъ устава на организа* 
цията, съ преднамѣрна цель и угроза^на единство- 
то нв сжщата и пр. костурскиятъ войвода В. Ча- 
каларовъ и другаритѣ му сж взели сериозна по- 
зиция. При първата имъ среща съ полк. Янковъ 
тѣ сж му дали да разбере, че за подобни възстани- 
чески и др. вкции е компетентенъ да разпорежда 
само централниятъ комитетъ на В. М. О. Р. О. 
а не и други. Поради това му е било 
предложено да напустне доброволно Македония, 
ако не желае да се солидилизира съ нареждани- 
ята на окр. комитетъ въ Битоля, респективно на 
централния комитетъ въ Солунъ, като декларира, 
че се постввя въ пълно подчинение и разположе- 
ние на В. М. О. Р. О.

По този начинъ полк. Янковъ се е почувству- 
валъ деградиранъ и отреченъ не само отъ съсе. 
лянитѣ му отъ с. Загорчени, но и отъ четницитѣ 
му, на които главно е разчиталъ за провеждане 
плана на мисията си: една часть отъ четницитѣ 
въ четата му паднали въ сражение съ аскера, дру- 
ги се присъединили къмъ Костурската районна 
чета.а трети сж напуснали и се прибрали при се- 
мействата въ роднитѣ си селв. Така Полк. Янковъ 
е билъ принуденъ да напусне Костурско, следъ 
като съ парадиитѣ си е създалъ редъ афери съ 
блокади, претърсвания и арести съ денонощни по* 
тери отъ турската власть въ селата на Костурския 
рвйонъ.

Следъ като отождествихме възгледитѣ и мне- 
нията ни по всички по важни организац. въпроси 
въ връзкасъ предстоящате ни работа, като ревиз. че- 
та, сжщия день се раздѣлихме съ Ан. Лозанчевъ 
съ интимнитѣ нй благопожелания: следъ като за- 
вършимъ съ успѣхъ първата ни обиколка въ всич- 
ки окол. райони, да се видимъ и поздравимъ пекъ 
за съответни решения съ участието и на всички 
раионни войводии окол. ржководители на органи- 
зац. въ окржга.

При денуването ни съ двете чети въ <1. Бру- 
сникъ, макаръ и въ предградието нвдъ вилаетския 
административенъ центъръ, Битоля, ниебѣхме пред- 
метъ на о:обено внимание съ беàшумно глстопри- 
емство отъ страна на селянитѣ съзнателно ор- 
гвнизирани. Вечерьта отъ казврменитѣ помѣщения 
на Битоля започнаха и слушахме всички аскерски 
ситнални тржби и барабани, артилерийски и сувв- 
рийски фанфари съ бандвта имъ за сборъ, про- 
вѣрка и пр. а сжщо така и оригиналната имъ це- 
ремония ■— дова (обща молитва) за Султана съ 
дизхармоничния възгласъ ,Падишахъмъзъ чокъ  
йяша -а-а а" (Д а живѣе Султанътъ). Когато всич- 
ко утихна и Битоля, потънвла въ мракъ.се унася* 
ше въ дъпбокия си сънъ, придружени отъ четатд 
нв Гебрги Сугаревъ безшумно нвпуснвхме с. Бру- 
сникъ и поехме пжтя нвдъ квзврмитѣ къмъ Битол- 
ското поле за Леринския районъ.

Пвтрулирани отъ опитнитѣ четници на Г. Суга*, 
ревъ, въ редица съ по-голѣми разстояния единъ 
следъ другъ, минвваме въ дѣсно надъ кезармитѣ. 
Нв пжтя привлече вниманието ни голѣмата чешмо 
въ района на квзармитѣ съ изобилно течещв вода 
и спираме. Не отъ жажда а отъ лудория, ей тъй 
за куриозъ, четницитѣ се надпреварваха да опи- 
татъ вкуса на тази благодатна планинска вода. 
Следъ малка любопитна почивка, при която би- 
толскиятъ район. войвода Г. Сугаревъ достатъчно 
задоволи и заинтересованостьта ни, като ни поя- 
сни нагледно разположението на видоветѣ казар- 
мени помѣщеиня и постройки съ тѣхнитѣ пред- 
назначения, депвта и табитѣ (погребитѣ) чиито 
силуети въ тъмнината се очертвввха ясно подъ 
насъ, а такв сжщо и за разположението нв маха- 
литѣ (кварталитѣ) съ по-важнитѣ сгради въ Би- 
толя, ние безмълвно продължихме пжтя си къмъ по- 
лето.

Освенъ Смилево и Брусникъ, въ Битолския 
районъ посетихме и селата Цапари — въ подно- 
жието на Пелистеръ планина и Кръсгофоръ — въ 
полето. Въ с. Цапари сме предметъ на особено 
внимание и гостоприемство. Макаръ и само на 13 
клм. отъ Битоля, присжтствието на дветѣ чети не 
бѣше хвйна и за децата. За да се заякчи ощ е по- 
вече вѣрата въ освободителното цѣло на селянитѣ 
въ това село, съ изпитано българско народностно 
гордо съзнание, вечерьта се състоя общо събра- 
ние, въ което съ по-голѣмъ ентусиазъмъ имъ го- 
вори Т. Дввидовъ, като началникъ нв ревиз. чета. 
Денуването ни въ с. Кръстофоръ — на 3 клм. отъ 
Битоля —  стана предпазливо.

Предидушия день отъ Битоля бѣха изпрово- 
дили до ржководителя на организац. въ Леринъ 
за нашето отиване и посрѣщане първо въ с. Ба- 
ница. Поради това съ приближаването ни презъ 
полскитѣ села Георги Сугаревъ съ четата си 
остана въ своя районъ, а ние съ двама куриери се 
отправихме къмъ с. Баница, кждето сжщвта нощь  
влѣзохме и останахме за преденуване.

Христо Настевъ 
(следва)
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ИлинденсКого възстание по споменитѣ ва

С В Ъ Т О З А Р Ъ  Г Е О Р Г И Е В Ъ
е д и н ъ  отъ  м ал ци ната  останали ж и в и  револю ционери.

Българскиятъ народъ, въ своето минало и въ 
борбитѣ си за национално обединение, много пжти 
е поднасялъ на свѣта чудни по своя герои- 
зъмъ и пълни съ себеотрицание дѣла, — рожба 
на вдъхновени народни водачи, които, ратувайки 
за велИка и обединена Бългабия, не се спираха 
предъ нищо, дори и тогава, когато смъртьта ги 
дебнѣш е на всѣка крачка. Отъ смърть тѣ не се 
боеха. — Посрещаха я съ радость, съ гордость и 
пълно сомообладание. Затова, ако църквата въз- 
пѣаа и величае героизма нв своитѣ светии за вѣ- 
рата на Христа Бога и Неговото свето учение, то 
и  ние можемъ спокойно да посочимъ и възпѣемъ 
дѣлата на нвшитѣ народни герои съ сжщото 
усжрдие, защ ото и тѣ положиха своя животъ зв 
прдвдата и свободата за които нашиятъ Господь 
Христосъ увисна доброволно на кръста. Наградата 
за първитѣ е вѣчното блаженство и лицезрение 
на Бога. Награцвта за вторитѣ е да каж е нѣко 
га народътъ, че умрѣха за правда и за свобода на 
своя поробенъ братъ

Д ко ли нѣкой отъ тѣзи борци оцѣлѣе и из- 
лѣзе живъ отъ борбата, презъ цѣлия си животъ 
той само едно блѣнува — да посочи на по-мла- 
дитѣ споменитѣ си за страшнитѣ борби на тѣзи 
народни борци, на чиято саможертва само се 
д ъ лж н наш ата политическа и духовна свобода, и 
да разбератъ, тѣ — младитѣ — добре цената на 
тази свобода, та когвто отечествениятъ дългъ ги 
позове, съ радость и усмивкв да се отзоватъ съ 
чиличени гърди и несломимъ духъ дв посочвтъ 
на врага и свѣта, че тѣ сж достойни наследници 
на онѣзи, съ чиято кръвь е изкупена нашатв нз- 
-ционвлна и духовна свободв.

Днесъ бългврскиятъ нвродъ е щвстливъ, зв- 
щото очакввнвтв отъ вѣкове свобода дойде и то 
почти въ нейнзтв цѣлость. Това крупно събитие 
въ наш зта история подействувз свмо върху ду- 
ш итѣ и сърдцзтз нз онѣзи, още мвлко остзнвли 
ж иаи дейци отъ миналитѣ ни борби, които въ 
този зктъ  нз народностното ни обединение виж- 
д зть  ревлизирзни своитѣ мечти, виждвтъ своя 
идезлъ осжщественъ, радввтъ се, тържествуватъ и 
горятъ отъ желвние дз поднесзтъ нв млвдитѣ 
квртинвтз нз стрзшнитѣ борби, зв дв рвзберзтъ, 
•какъ се е дошло до пълното тържество нз по- 
тъ п кзн зтз  ни правда, Всичко товз тѣ правятъ, зз 
да дздзтъ възможность нз по млздитѣ дз разбе- 
ратъ, че днеш нзта великз рздость нз обединенз 
•и цѣлокупнз Бъпгзрия не ни е поднесенз нз го* 
тово, з тя е извоювана съ хиляди и хиляди знаи- 
ни и незнайни жертви нз нзш итѣ бвщи, дѣди и 
прздѣди.

Тзкъвъ единъ нвшъ родолюбецъ и револю- 
ционеръ отъ борбитѣ зз нзшото обединение е и 
Свѣтоззръ Георгиевъ Новевъ — рожбв нз много- 
страдалнатв ни Мзкедония, още живъ Илинденецъ, 
който, следъ печзлния крей нз Илинденскатв епо- 
пея, нзмѣри прибѣжище въ брзтската «и по сждов 
и учвсть Унгария, отъ кж дето и се обзждз.

Кой е Свѣтоззръ Георгиевъ Новевъ? Единъ 
скроменъ, но съ високъ блвгороденъ духъ, истин-

ски синъ на Македония и ученикъ нз Борисъ Сз- 
рвфовъ. г

Нз въпросз 38 споменитѣ иу отъ Илинден- 
скатз епопея, той ми отговори следното:

яРоденъ съмъ въ с. Вранещицз, Кичевскз 
околия, въ 1882 годинз.

Детскитѣ си години прекзрвхъ въ родното 
село, при родителитѣ си. Много пжти нзблюдзввхъ 
жестокоститѣ на турцитѣ. Много пжти съмъ билъ 
свидетель на стрвшни картини. Още като дете, 
слушзйки хзйдушкитѣ ни пѣсни, блзгоговѣехъ 
предъ невидимия обрззъ нз възпѣвания герой. 
Слушвйки тѣзи народни пѣсии, азъ ги заучаввхъ 
игиусвоявахъкзтособствензплъть и кръвь. Когето 
поотрзснахъ, нвучихъ отлично да бия тжпанъ и 
дзйре, и като такъвъ нѣмвше свзтбв въ Кичевска 
околия, кждето дз не бѣхъ квненъ дз свиря съ 
нашвтз четв. Тзмъ ззъ нзмирвхъ нзй-подходящъ 
случай да излѣя душвтз си и мжквтв за народна- 
та ни свободз. Обичахъ хайдушкитѣ и нзроднитѣ 
ни пѣсни и съ пълнз душв и сърдце ги поднасяхъ 
нз роднитѣ ми братя — роби. Тѣзи пѣсни изпъл- 
ваха слушащитѣ ги съ рздость, но въ сжщото време 
възбуждвхз и мисли зз борбз противъ поробителя. 
Тогава бѣхъ вече на 15 години. Нашиятъ коми- 
тетъ въ с. Вранещицз бѣше подъ ржководството 
на Кичевския, з този пъкъ — подъ това на Бн- 
толския, който бѣше централниятъ ни комитетъ 
подъ ржководството на Борисъ Сарафовъ. Язъ 
бѣхъ куриеръ нз нзшия солски и райсннитѣ чети 
и комитети. Нзшитѣ селски войводи бѣхе — нз 
с. Вранещица — Методи Стойковъ и Трайко Ко- 
взчевъ. Нз Кичево бѣше рвйоненъ войвода Взнчо
Мицковъ Сърбаковъ. Отъ 1900— 1903 година азъ 
бродихъ отъ село на село и отъ градъ на градъ, 
кзто куриеръ нв организзциятз- Споменитѣ ми за 
тѣзи скитания и обикалки сж свързвни съ такива 
моменти, които никогз нѣмз дз забравя, но и дз 
ги опишз или възпроизведа надали бихъ можалъ, 
защото имаше тзкивз случки и изненади при из- 
пълнение на възложенвтз ми мисия, които човѣш 
кото слово и перо е слзбо дз опише. Моменти нз 
стрзхотность, но и моменти на възторгъ, нз нз- 
ционѣлно величие и гордость. Въ 1903 годинз 
зтмосферзтз бѣше много тежка. Н з р о д ъ т ъ  
тънѣше въ м и з е р и я .  Тѣ не се поддаватъ 
нв описание. Никой# не се чувствуваше си- 
гуренъ, че утрешниятъ день ще го ззвари 
живъ. Безправие и мжчение, гладъ и мизе- 
рня царувахз около нзсъ. Всѣки чувствуввше. че 
е нзстжпилъ вече моментъ, когзто това вѣковно 
мжчение трѣбва да нвмѣри своя краи. Ние день 
и ношь сновѣхме отъ грздъ нз градъ и отъ село 
на село и проповѣдввхме нв народз утрешната 
свобода. И вко е нуждно за нея животв си дв 
жертвуваме, трѣбвз товв да напрввимъ, защото 
по-достойно е да умремъ като борци зв свобод , 
отколкото квто жалки мжченици въ ржцетѣ 
п о д т и с н и к а  Ц ѣ л и я т ъ  н з р о д ъ  сеI въо- 
душевляввше отъ твзи идея, и нашето дѣ 
мираше подкрепа еъ н .ш игѣ  сънеродници. И дей- 
ствителио, на св. Илив атмосфератв 6ѣшс неу 
държима и свещенвта борба запоннв. Нашата
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и продължи 
Тамъ бѣ ра- 
настжпи и две-

обѣдъ дойде 
и нвшата четв 
задъ село

бойн. чета з»е позиция огь Бнтолското шосе яо Боятъ започня рено сутрииьт, 
с Лисичане и р. Велике. Боятъ се з.почня въ 6 цѣлия день до късна вечерь. . . . . . .
чвса СVТРИНЬТВ Да описвамъ духв на бойцитѣ и ненъ и Ярсо воиводата. Нощьта настлши и две 
обшото въодушевление се считаиъ слвбъ. Товв не тѣ стрвни се отте. лихме. Рвдостьте ни бѣше го
бѣше бой, в единъ полетъ, пъленъ съ надежди .............^
за угрешнатв свобода и съ пълното съзнание да 
Се смаже врага — вѣковния ни подтисникъ. Ние 
бѣхме малко на брой. Бѣхме две чети на брой 
около 120 — души. врагътъ бѣше стократно повече 
отъ насъ. Духътъ нй, обаче, бѣше великъ и бо* 
дъръ и многочисленостьта на врага на ни плаше* 
ше. Бихме се шесть часа непрекжснато. Много отъ 
моитѣ другари паднаха. Противницитѣ ни правиха 
много опити да ни отблъснатъ, но усилията имъ 
останаха безполезни. Тогавв къмъ 12 часа нв 

отъ Кичево редовенъ аскеръ, 
бѣше принудена да отстжпи 

Вранещица. Селото бѣше пред- 
варително изпразднено. Всички жени и деца 
бѣха се скрили въ гората зедъ селото. При от- 
стжплението ни, женитѣ и децата останаха безза- 
щитни.

Много изстрели се дадоха следъ мене, 
но великъ е нашиятъ Богъ и подъ негова- 
та закрила остенахъ невредимъ. Изкачихъ се 
на' едно високо мѣсто и отъ тамъ наблюдавахъ 
и продължихъ стрелбата. Всичкитѣ ми другари 
помислиха, че азъ съмъ станвлъ жертва на увлѣ- 
чението си. Но Богъ ме запази. Следъ обѣдъ отъ 
къмъ село Кладникъ дойде къмъ Битолското шосе 
въ наша помощь четата на Ярсо Войводата отъ 
с. Подвизъ, Кичевско. Като наблюдавахъ отъ 
височината тази картина, сълзи на умиление, 
и надежда изпълниха душата ми. Останали- 
тѣ отъ н а ш а т а  ч е т а  ж и в и  б о р ц и  се 
събрахме и започнахме да гонимъ бъгащитѣ.
Това продължи до вечерьта. Тогава нашето 
село даде доста много жертви. Видѣхъ съ очитѣ 
си Дѣдо Угринъ, Насте Стояновъ, Кита Настева 
—  съпруга нв Димитрия Голобовски. Последнвта 
даде живота си, но не и съпружеската си вѣррость,
Ранени имаше много. Времето бѣше доста на- 
преднало, а и турцитѣ ги нѣмаше вече никакви.
Четата ни веднага се отново сформирува и поехме 
оалкана. На другия день рано чухме страшенъ пу- 
шеченъ огънь. Межцу селото Карбуница и мона- 
стира св, Пречиста“ се водѣше страшенъ бо*.
Т«зя мѣстность се именуя, Гюргевица. Те„ъ Се 
сражаваше Дрсо отъ Попничт, |/ал «п к чодвизъ, Квпитанъ Дечевъ. ____
иорданъ Пиперка отъ с. Козица.а по-късно и 11 ко"я* съ които ти занесохме
шитѣ две чети. Противинкътъ 1  V . Т г I ™ '  3  С' Кладнииъ, Т а „ъ, следъ кето
яга, който бѣше оргенизиоалъ ,  СефеРъ ® “ ° " ѣТИ ° IЪ свещ' Нвете Веляновъ, погребехме
отъ всички т)оски с е л . 1  УРСКата милик«я ° РВ нв църкват0' Саещеникъ Несте Веля.
дв с*ш „ : 0“ Л°  и огь гр. Кичево, ИРИЪ. 6Ь С. НащЪ. боенъ ДРУзрь. И днесъ въ

IЙЯ

Свѣтозаръ Георгиев ъ

лѣма, когато на бойното поле намѣрихме Сеферъ 
лга убитъ отъ четника Дритонъ, отъ с. Доленци. 
Спедъ това ние отидохме между селата Голѣмо и 
М?лко Църско, тамъ.получихме отъ селянитѣ хра- 
на и останахме на почивка, На другия день вой- 
водата Иорданъ Пиперка нареди нвшитѣ две чети 
да отидатъ на бойното поле при Гюргевица и да 
приберемъ убититѣ и ги погребемъ по нвшия хри- 
стиянски обичай Каза ни, че ако има аскеръ и 
открие по насъ огънь, той веднага ще ни се при- 
н  *"5 на п°м °щ ь. Баповѣдвта Му бѣ изпълнена- 
Ние събрахме 34 души убити наши другари и - 
привързахме на 17 коня, съ които

да сжщо така заедно и еъ 
ска. Борбата бѣше жестока и ППР Д0ВНата во0- 
равна. Ние се биеяГ численость не-

ДРУгари намѣриха т е т , с м ъ Г ь Г с и  МН° Г°  Н"ШИ

--  —■ иио,
двора на църквата почиватъ нашитѣ бойни 
гари, които съ^своята кръвь и животъ подчертехе 
предъ свѣтв и предъ младитѣ, какъ трѣбва да се 
мре за родната свобода.
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Следъ това ние останахме въ балкана около 
с. Вранещица и чвкахме заповѣдь за по-нвтатъшни 
действия. Въ това време Пешо Паш а, подвойвода 
на Ванчо Сърбвковъ, намиращъ се въ Песякъ 
планина, написалъ писмо на Кичевския кайма- 
каминъ, ако иска да се бие съ него, да 
заповѣда въ Песякъ планина. Каймакаминътъ 
събралъ всичкия аскеръ отъ тритѣ града — Ки- 
чево, Прилепъ и Самоковъ и се отзовалъ въ Пе- 
сякъ планина. Борбата бѣш е страшна. Пешо бѣше 
организиралъ много голѣма чета и се биеше 
страш но. Но многочисленостьта на турцитѣ надви 
и отъ четата на Пешо Паша останаха около 35 
души. Всичкитѣ други положиха живота си на 
бойната линия, Ние се опитахме да му отидемъ 
на помощь но за голѣмо съжаление всичкитѣ пж  
тища бѣха заети отъ аскеръ и бвшибозукъ, 
които действуваха съ модерни снаряжения и 
ертилерия. П ж т ь т ъ  ни вече бѣше свобо- 
денъ и ние потеглихме за вжтрешностьта на Бъл- 
гария, но р, Вардаръ при гр. Скопие бѣше много 
дотекла и не можеше да я преплуваме. Върнахме 
се заедно съ войводитѣ на Крушово въ плани- 
ната при с. Вранещица, кж дето се видѣхме съ вой- 
водитѣ на Охридския районъ : Деякъ, Дойчинъ, 
Тасе и Наке отъ Лавчани. Тукъ, следъ прочувстве- 
но слово на войводитѣ, съ сълзи се раздѣлихме. 
Войводитѣ ни посъветваха да остачемъ между на 
роца понеже имало вече амнистия. На раздѣлата 
войводитѣ ни дадоха по единъ наполеонъ. Следъ 
това, съ сълзи на очи и пожелания за по-щастли- 
ви бжднини, разцѣл^ ^ ^ ^ ^ ^ и ^ ^ ^ ^ а з д ѣ л и х м е ,
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като всѣки пое своя пжть въ живота. Повече отъ 
воиводитѣ заминаха за вжтрешна Бългврия.

Щастливъ съмъ, че видѣхъ приживе дѣлото, 
на което служихъ цѣлия си животъ, почти завър- 
шено. Днесъ германскиятъ народъ върна свобо 
дата на поробенитѣ ни братя отъ Македония и 
ги приобщи къмъ Родината ни — мвйка България. 
Нѣмв нищо друго повече да искамъ отъ Бога, 
освенъ това, свободата на поробенитѣ ни брвтя 
дв остане вѣчна. Я борбитѣ и жертвитѣ за нея 
да сж поука за младитѣ, за да разбервтъ. колко 
ценна е тази свобода и съ колко жертви и съ 
цената на каква кръвь тя е извоювана. Та вко нѣ- 
кога се осмѣли нѣкой да посѣгне на тази свеще- 
на свобода, да знаятъ, какъ трѣбва да се жертву 
ватъ за нея. Некв примѣрътъ на хилядитѣ и ми 
лионитѣ жертви да бжде винаги аъ тѣхнвта па 
меть и винаги да се възхищаватъ отъ подвизитѣ 
имъ. Защото нѣма по-мило и ценно отъ това, да 
умрешъ за благото на родинвта и за свободвте 
на своя поробенъ братъ. Ц взъ сегв вече нѣма 
ннщо друго да очаквамъ отъ живота, освенъ да 
дочакамъ своя крвй. както нѣкогв првведния Си- 
меонъ, съ думитѣ: „Сега, Господи, можешъ да при- 
берешъ душата ми, защото видѣхъ дѣлото на 
сйободнв, велика и Обединена Бългерия завър- 
шено.“

„Да живѣе Н. В. Цврьтъ на бългвритѣ Симе- 
онъ I I " бѣ последното негово възклицвние. изрв- 
зено съ треперящъ гласъ и съ сълзи на очи.

♦ Ил.

З Л  Р о  д  ъ
Презъ 1904 година В. М. О. Р. О. не престана 

да организира ония селища, въ които до тогава 
не бѣше пусгнала пипалата си. М еж ду тѣхъ бѣха 
и селага отъ Тетовско и Гостиварско, По това 
време стана и обсадата на монастира „Св. Дта- 
насий“ при с. Леш окъ, Тетовско, за това искамъ 
да разкаж а тукъ.

По нареждане на организацията зв тѣзи око- 
лии трѣбваше да замине една чета отъ 10 души, 
подъ войводството на Цене Марковъ отъ с Долно 
Елзвци, Гостиварско, замѣстенъ по късно отъ вой- 
водата Н и ко л Л отъ  сжщ ото село, съ помощникъ 
Данаилъ Георгиевъ, сега хлѣбарь.въ Подуене — 
София. Никола потеглилъ съ четата си отъ София 
и следъ кратко пребиваване въ Скопската околия, 
Продължилъ 39 мѣстоназначението си. Пристигналъ 
въ мѣстностьта „Жеденъ" на Суха гора планина. 
която загражда Тетозско и Гостиварско поле отъ 
югъ. — Войводата спира съ четата си въ с. Рао 
тинци, разположено въ подножието на сжщата 
планина и населено изключително съ добри бъл- 
гари. Четата била посрещната отъ селсчия учигель 
Костадинъ Янчевъ, който й дава подслонъ за едно 
денонощие въ кж щ ата си, а следъ това я придру- 
жава като куриеръ до Лешечкия мона<;тиръ — на 
3 — 4 клм. отъ селото. П ж тьтъ  водѣлъ презъ 
землището на арнаутското село Слатино. Тукъ. въ 
единъ бостанъ, четницитѣ били обстрелвани отъ 
двамага стопани врнаути. Четницитѣ, раз иРа 
отговорили съ залпъ и убили двамата бостанджии- 
арнаути. При това, въ бързинвта си да се отда-

лечвтъ, за да не бждатъ изненадани отъ другъ 
противникъ преди да достигнатъ цельта си, единъ 
отъ четницитѣ изпустналъ пелеринатв си и четни- 
шката си шапка. Като чули вистрелитѣ, група вр- 
наути отъ съседното село пристигнвли на мѣстото 
и намѣрили двамата убити боствнджии. кокто н 
изпустнатата пелерина и шапка. Веднага съобщили 
на Тетовския каймаквминъ зв извършеното убий- 
ство, като му представили и намѣренитѣ вещи. 
Квймвквминътъ, по внушение не Мехмедъ паша и 
неговия синъ Алимъ Бей. имайки на рвзположе- 
ние винвги 1 0 — 15 Души въоржжени заклети 
арнаути, наредилъ чрезъ тѣхъ да се събервтъ 
всички врнвути и турци отъ Тетовскв и Гостивар- 
ска околия годни да носягь оржжие. и да звми- 
натъ за мѣстопроизшествието, до квто свмъ той. 
заедно съ Мехмедъ паша и неговия синъ, заминвл ь 

за Слвтино.
Това ствва въ сжботв вечерьтв. На другия 

день — недѣля. е праздникътъ Св. Богородицв 
(15. VIII. 1904 г. ст. с т ) когвто въ монестирв „Св 
Атанасий“ става голѣмъ съборъ. посещвввнъ отъ 
бългврското население нв дветѣ околии. и дори

отъ по-далечни мѣств.
Каймвквминътъ ималъ всички основания дв 

предполага, че комигитѣ-убийци ще се възползу
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ватъ отъ спучая, за да се скриятъ въ  ̂монастира 
межпV посетителитѣ. Вестьта зâ убииството на 
двамата арнаути се разнесла съ бързината на 
мълния по дветѣ околии, и всички заклети поти- 
сници нв раята потеглили съ пушки, ятагани и съ- 
кири, Това било добре дошло за всички врагове 
на българщината по оня край, гдето отъ много 
години се дирѣлъ поводъ за едно поголсвно 
клане. По заповѣдь на Мехмедъ паша и Ялимъ 
бей за цельта отдавна е било вече складирано 
оржжие въ джамията Св. Недѣля, намираща се въ 
Долната махала, отъ гдето звпочватъ бългврскитѣ 
кжщи. Яла четатв промѣня плана и, вмѣсто да се 
отпрзви къмъ монастира, дръщз се назадъ и 
остава да се прикрива изъ царевичнитѣ ниви на 
с. Егуновци.

На другия день войводатз лзпраща единъ 
селянинъ отъ с. Раотинци съ писмо до главния 
учитель въ Тетово, като му съобщава, че четата 
е открита и иска връзка съ В. М. О. Р. О. за по- 
мощь и спасение. Писмото се предава на пишещия 
тѣзи редове — учителя Тома Исайевъ, който веднага 
влиза въ връзка съ органитѣ на В. М. О. Р. О. зв 
спасяване на четата.

До това време изъ града кръстосватъ групи 
разярени башибозуци, въоржжени отъ глава до 
пети, и сѣятъ ужасъ между мирнитѣ граждани 
съ свирепия си видъ. Чаршията скоро опустява, и 
първенцитѣ на Тетово се събиратъ въ общинско- 
то управление, за да обмислягь начина, по който 
да спасятъ -българщината. Особена грижа зада- 
ватъ многобройнигѣ поклоници при монастира — 
до 5 — 600 души — мжже, жени и деца. Моето 
предложение бѣше, де се разпореди отъ страна 
на Организацията, щото четвта веднага да. на- 
пустне предѣлитѣ на околиитѣ ни, тъй като нѣ- 
маше възможность тя да действува. Така граждан- 
ството би било нвй добре запазено. Следъ това 
смѣтнахъ, че трѣбва да насочимъ усилията си за 
спасяване на поклонницитѣ на монастира, следъ 
като бѣхъ се увѣрилъ, че четата не е тамъ. Сви 
кахъ общинския съветъ, който, подъ председател- 
ството на свещеника Яндрей Ирановъ -  свеще- 
никъ и сега в ь едно отъ включенитѣ въ предѣ- 
литѣ на царството Тетовски села — трѣбваше да 
° 5миисии «ѣркитѣ за предотвратяване пъкленитѣ 
замисли на Мехмедъ паша и Ялимъ бей. Съветътъ 
реши да се донесе до знение на надлежнитѣ
заабГпатйЧУVЖДеСТраННИтѣ пРедставители въ Скопие 
околии н вТО вастРашава населението на дветѣ 
околни. Никой, обаче, не се решаваше да тръгне
за Скопие, защото всички пжтища, които водѣха

ЖрТиятъ Рм  п а а н Г ѣЯНИ ' Ъ арнаУтски пълчищи. 
Петъръ ̂ Симчевъ,3 сега "р~

души^едовнТ в I-  Се охРдняваше отъ 300 -  400 
щити богомолцитѣ о к КРаЙН°  НеД?СТатъчна да За'  
бозуци, на брой повече отъ’3 -  4 0 00^ ^ С® бЗШИ’

ната, Ш

поредилъ, поклснницитѣ Г с Г к р и Т Г Т ъ  '

1Г снатъ -ънвогрвденъ съ каменни зидове. к 

облѣкохме, кТатоНнквиИм.С“° РО Ск0Пие’ нкс «  пре- 
бСЗЪ Д“ правимт> нѣкому Гечатл"аниеЛ,а б "ѣнеТа“ :

карани въ Скопие отъ единъ файтонджия — тур- 
4инъ. Веднага се явихме въ конака при ввлията 
Етхемъ-паша, който ни прие много любезно и ни 
изслуша внимвтелно. Следъ това ни даде да про- 
четемъ една телеграма, изпратена му отъ Тетов- 
ския каймакаминъ, въ която му се съобщаваще за 
появата на четата, за убийството на двамата арна- 
ути и намѣрената пелерина и шапка съ надписъ 
„свобода или смърть“ и съ погрѣшно донесение, 
че четата се укрила въ монастира. Ние оспорихме 
вѣрностьта на това съобщение, като възразихме. 
че всичко това е клевета отъ сърбоманитѣ, които 
подъ покровителството на Мехмедъ паша и Ялимъ 
бей, си служеха съ непростени срѣдства да ком- 
примитиратъ българското население предъ вла- 
стьта, че никаква чета не се намира нито въ.мо» 
настира, нито дори въ околиитѣ, че убийството 
на двамата арнаути е дѣло на арнаути-крадци. 
Накрай, за да подсилимъ нашитѣ твърдения, ние 
предложихме нá валията да разпореди чрезъ те- 
товския каймакаминъ. щото предъ главнитѣ порти 
на монастира да се постави шпалиръ отъ тетовски 
турски първенци — паши, бейове и аги, да се 
пропуснатъ обсаденитѣ поклонници, които гладу- 
ватъ отъ 3 дни, и ако между тѣхъ се намѣри 
четннкъ или съмнително лице, то ние, като пред- 
ставители на Тетово, сме отговорни да поемемъ 
всѣка отговорность. Ввлиятв прие нашето пред- 
ложение и разпореди телеграфически да се из- 
прати за монастира незабавно войска отъ Приз- 
ренъ и Гостиваръ. Като ни освободи, ние се от- 
правихме въ Българската митрополия. а после при 
българския търговски агентъ за съдействие. Задс- 
волени отъ съчувственитѣ отговори и обещания и 
тукъ, ние^се запжтихме къмъ рускйя консулъ Бѣ- 
ляевъ. Той, обаче, не благоволи да ни приеме. 
Това лесно се обясняваше отъ факта, че консу- 
лътъ. се ржководѣше отъ тогавашната рускв по 
литика за подпомагане шукадиицитѣ въ усилията 
имъ съ най-неподбрани срѣдствв дв посърбятъ 
българскотсг население въ Македония. Сега ние 
знаемъ, че тази политикв не даде никакви пло- 
дове, защото и днесъ, следъ 25-годишно сръбско 
властуване нздъ тѣзи краища, българското насе- 
ление нито на йота не ■ се отклони отъ пжтя* 
които бѣ му начерталъ Кирилъ Пѣйчиновичъ.

Следъ отказа на Бѣляевъ да ни приеме, ние 
се отправихме до защитникв на бтягарщинвта въ 
скопския вилаетъ —  австрийския представитель
йVпг? Л °ИТО ?мШе вече не Н М М И *  спасилъ българитѣ отъ Щипско, Кочвнско и цѣла Мвке-
дония презъ време на Винишката вфера. Нвистина 
г. ПаРа ни прие сърдечно. Той веднага отиде прм 
валията и издеиствува да се изпрати вртилерия

Нс~ “нр ~  ; г бсѣнсдъ06нѣнг„°чоср
Г Рмао Г с т: СНИ“Г Ва ЧеТ“ Нв сс н- и р а  наТ0само
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Резултатитѣ на мисията ни бѣха на лице. 

Каймакаминьтъ бѣ изпълнилъ нареждането на 
валията. По сжщия начинъ който Предложихме, 
поклонницитѣ бѣха оставени свободно да напу- 
снатъ монастира, съ заповѣць веднага да се при- 
бератъ по домоветѣ си. Само нѣколко души бѣха 
задържани квто съмнителни въ затвора. Следъ нѣ- 
колко дни успѣхме да освободимъ и тѣхъ като 
благонадеждни гражцани, чрезъ застжпничеството 
предъ каймакамина, съвмѣстно съ архиерейския 
намѣстникъ.

Презъ това време четата бѣ успѣла да се 
изплъзне безопасно отъ с. Егуновци и презъ 
турски села да се настани въ българското село 
Елошникъ въ пълна безопасность. Отъ тукъ следъ 
успокояване на духоветѣ и следъ отслабване на 
одителностьта у турцитѣ, тя премина въ с. Блаце, 
а отъ тамъ — въ Скопска околия.

Така предотвратихме една беда, която щѣше 
да струва живота на много невинни хора, пре- 
«инно старци, жени и дгца. Пъкленитѣ плвнове 
на Мехмедъ паша и Ялимъ бей за поголовна сѣчь 
на раята бѣха осуетени. Тома Нсайевъ

Презь време но учителствувпнето ии въ Цпригрпдъ
Въ Царигрáдъ учителствувахъ презъ учебна- 

та 1895/1896-гЙдина въ българската прогимназия и 
въ духовната семинария. И дветѣ училиида бѣха 
въ едно здание. При семинарията имаше пенсионъ. 
Всички семинаристи живѣеха въ пансиона. Зда* 
нието се намираше въ квартала Фери-кьой Бѣхъ 
и надзиратель въ пансиона заедно съ учителитѣ 
иеромонахъ Мелети, после Митрополитъ Велешки, 
и Емануилъ Ляпчевъ.

Съставътъ на учителския персоналъ при две* 
тѣ училища бѣше следния: ректоръ на семина- 
:рията Ст. Станимировъ и учители: Георги Канди- 
ларовъ, Хр. Поповъ, Бъчваровъ. иеромонехъ Ме- 
лети, Иванъ Дейковъ, Емануилъ Ляпчевъ, Благой 
Орловъ; първитѣ трима отъ свободна Бългррия, 
а другитѣ отъ Македония. По вървежа на учеб- 
ното дѣло въ дветѣ училища и по отношенията 
•ме*кду учителитѣ би могло да се каже много 
нѣщо, но това не е предметъ на статията ми.

Още въ начвлото на годината срещна ме 
Димитъръ Ляповъ (Гурйнъ) отъ костурскитѣ села. 
Той бЬше чиновникъ въ Екзархията. Каза ми, че 
централниятъ комитетъ на революционнета Маке- 
доно-Одринска организация въ Солунъ му писалъ 
да ме прИеме като членъ на комитета въ Цари- 
градъ. Председатель на комитета бѣше Димитъръ 
Ляповъ, а членове: Лазаръ Димитровъ (азъ), Бла- 
гой Орловъ и двамата студенти въ медицинския 
■факулгетъ въ Цариградъ, — Георги Николовъ и 
Панче Васковъ.

Презъ годината не се разви голѣма деиность. 
Комитетътъ се събра на заседание само веднъжъ 
презъ цѣлата година въ кжщата, дето живѣеше 
Д , Ляповъ. За прикритие Ляповъ бѣше ангажи- 
ралъ цигани чалгаджии, които свирѣха и ни за- 
бавляваха. Това не ни бъркаше много въ размѣ- 
•ната на мисли. Понеже честото събиране на ко- 
митета бѣше трудно, поради това, че членоветѣ 
живѣеха въ разни части но града, отстоящи мно- 
■го двлечъ една отъ друга, реши се да се предо- 
стави на председателя да взема инициативи и ги 
прилага както намѣри за добре. Само при много 
важни случаи да свиква на заседание комитета. 
Той имаше широко познанство съ революционитв 
водачи на арменскитѣ организации. Въ връзка съ 
тѣзи организации се рвзвиваше и работата на на
шия комитет^.

Въ Цариградъ живѣеха доста българи гур- 
бетчий отъ Костурско и Ресенско. Имаше посве- 
тени членове въ революционното дѣло знач т 
ленъ брой отъ тѣзи гурбетчии и продължаваше 
да се работи въ това направление непрекжснато и 
да се организиратъ момчетата въ групи. ,ова 
първата и главна задача нв комитета. И въ т 
отношение Д. Ляповъ работѣше най-вече, понеже 
бѣше познатъ между костурчани. На мене бѣшевъз-

ложено да раздавамъ вѣстницитѣ .Македония“ и 
„Право“, излизащи въ София, на куриеритѣ отъ 
различнитѣ части на градв. Помня, че Тома Ба- 
крачевъ дохвждвше често да взима вестници да 
ги раздава на по интелггентни членове, за да ги 
прочитатъ предъ другитѣ членове. На мене се 
повѣряваха често пжти бомби отъ врменскитѣ ко* 
митаджии за временно укриване, коитоскоро си ги 
прибираха.

Често пжти азъ четѣхъ в. „Македония* на 
ученицитѣ отъ Ш класъ на прогимназията. Помня 
че между тѣхъ бѣше и Никола Милевъ. Той бѣше 
най добрия ученикъ, най-прилежния, нвй-интили- 
гентния въ класа

По-горе квзахъ, че бѣхъ назначенъ зв учи- 
телъ въ прогимназията, но по-късно бѣхъ нвто- 
варенъ да преподавамъ старобългарска граматикв 
и литература въ семинврията Замѣстихъ Нвко 
Силяновъ отъ Скопие. Нека поясня това. Покой- 
ниятъ въ началото на учебната година препода- 
ва нѣколко седмици, но се разболѣ и постжпи на 
лѣчение въ германсквта болница, дето стоя дълго 
време. Посещавахъ го често, понеже се познавах- 
ме отъ София .като студенти. -Последното ми по- 
сещение бѣше трогателно. Немѣрихъ го въ поло- 
жение на агония. Мжчеше се нѣщо да ми каже, 
напрягаше сили и движеше бърнитѣ, но не се чу- 
ваше никакъвъ гласъ. Оставихъ го въ това поло- 
жение дълбоко трогнатъ и душевно развълнуванъ. 
Презъ нощьта почикалъ. Това бѣше къмъ края на 
зимата.

Изгубихме единъ отличенъ учитель и даро- 
витъ филологъ съ здрави и широки познания по 
специалностьта си. Отъ него можехме да очаква-
ме ценни научни трудове по нвродознанието, етно- 
графията, народното творчество, езикознвнието и 
особено по народнитѣ диалекти. (наречия) въ Ма-
кедония. ^

Нека сега кажа нѣколко думи и за клането на ар- 
менцитѣ, което стана презъ ваканцията на 1896 год.

Ваканцията прекарахъ на остравъ Халки у 
Х ристо Далчевъ, студентъ по правото въ Мактеби- 
хVкукъ въ Цариградъ. У  него и се хранѣхъ, по- 
неже майка му бѣше при него Виждахъ и чу- 
вахъ всѣка вечерь, когато дохаждаше параходътъ 
отъ Цариградъ, плачъ и писъци на арменки, кои- 
то получаваха лоши известия за сродници и близки. 
Видѣхъ съ очитѣ си и квкъ гьрцитѣ на ОСТРОВВ 
водятъ ученицитѣ въ черква на молебенъ (макаръ 
и да бѣше ваквнция), дето духовенството призо- 
ваваше Всевишния да подкрепи дѣсницата на 
султанъ Хамида да изколи арменцитѣ, «о и т о * *  
борѣха за свобода и човѣшки права. Нечувана 
мерзость и поддость 1 Безподобенъ цинизъмъ и 
гавра съ християнската вѣрап

Лазаръ Димитровъ

/



I

ечлтъ 
►еоЕвлтIон оеIл РВЕ55Е.:----Мвие

Н аум ъ  К остов ъ  Я  
(вижъ ки. 2 — 3 152 — 3 

стр. 10)

С т з д ъ р ь н а н и е :
1. Бележито послание — 1* Невронопски ми-

трополитъ  Борисъ
2. Ревизионната чета въ Б и го л ски я  револю ц.

окржгъ — Христо Настевъ
3. Д ѣлото и значен и ето  на славянскитѣ  пър-

воучители св. св. Кирилъ и Методи — 
Лтанасъ Ел. Павловъ

4. Свѣтозаръ Георгиевъ
5. За родъ и отечество — Тома Исайевъ
6. Презъ време на учителствуването ми въ

Цариградъ — Лазаръ Димитровъ

С П И Р О  И В .  Х А Д Ж И Е В Ъ
С в и ж ъ  КН. 2  — 3  1 5 2 — 3  ОТр. 11}

•»

I  Печатниаа .ПИРИНЪ  
Телеф. 2-40-12

, София, ул. Екз. ЙОсифъ, 38 |  
Пор. № 29 /1944

1 Нар

Ф им а Д и м и тр о в а  
Н и ш а н д ж и е в а  

(вижъ кн. 2 — 3 152-3 
стр. 15)

одна библнотена-Соф#


