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3 Въведение

ВЪВЕДЕНИЕ 
Създаването на този очерк е свързано с племенника ми 
Славчо Викентиев Абазов, който е роден в Кочани, Маке-
дония, и днес живее там със семейството си.

Този мой племенник – внук на войводата, – носещ 
с гордост името на героичния си дядо, прояви голям ен-
тусиазъм в подкрепа на инициативата на Кочанския кул-
турен център „Бели мугри“ да се уреди изложба и да се 
издаде книга за войводата Славчо Абазов.

В подготовката за реализацията на тези проекти пле-
менникът настоятелно потърси моето съдействие. 

Трябва да призная, че дотогава не бях проявявал 
особен интерес към революционната дейност на баща 
ми, но племенникът Славчо от Кочани, с чувствата си 
на добър потомък, неволно ми даде един урок по ро-
дова памет. Затова му обещах да издиря подходящи 
фотографии и други документи на баща ми. Поех и 
задължението, след като направя някои проучвания, 
да напиша кратка биографична справка за неговия 
живот и дейност в периода след емигрирането му от 
Македония в България.

За щастие през годините бях успял да съхраня в се-
мейния архив значителен брой снимки, удостоверения, 
свидетелства и други документи на баща ми. Пазех и не-
кролозите, издадени от различни организации по повод 
на неговата смърт. Всичко това до голяма степен улесни 
изпълнението на моята задача.

През март 2009 г. в Културния център на град Ко-
чани се откри изложбата ВОЙВОДАТА СЛАВЧО АБА-
ЗОВ. По-късно същата експозиция е показана в няколко 
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други населени места в Македония, а през месеците юли 
и август 2010 г. и в България – в Културно-информацион-
ния център на Република Македония, София.

Откриването на изложбата в Кочани и последвалите 
репортажи по радиото и телевизията повишиха общест-
вения интерес по темата. Това ускори решението да бъде 
издадена книга за войводата Славчо Абазов.

Съгласих се да се заема с написването на книгата 
след настоятелната молба на племенника Славчо, макар 
да осъзнавах, че поемам и пълната отговорност за греш-
ките и недостатъците, които може би ще се открият в ра-
ботата ми.

* * *
В настоящия очерк са описани важни исторически 

събития, съпътстващи живота и дейността на Славчо 
Абазов. Това е направено съзнателно, за да се създа-
де по-цялостна представа за историческия фон, върху 
който протича неговият живот. Защото действията на 
отделните личности по-добре могат да се разберат и 
оправдаят, когато не се разглеждат изолирано от исто-
рическия момент. В този смисъл съм се опитал да от-
бележа не само проявите и събитията, в които Славчо 
Абазов е имал пряко участие, но и паралелно разви-
ващите се действия на историческата сцена или зад 
нейните кулиси.

* * *
Искам да изкажа своята голяма благодарност към 

моя племенник Славчо Викентиев Абазов от Кочани за 
ентусиазма, с който насърчаваше и подкрепяше написва-
нето на този очерк.
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Дължа благодарност и на неговите съграждани за 
подарените ми ценни книги, а именно: на Радко Дими-
тровски – за сборниците „Се за Македониjа“ и „Амнес-
тираните илинденци“, и на Киро Герасимов – за сборника 
„Злетовска област“, с включения в него особено полезен 
очерк на проф. Ал. Апостолов.

Изказвам благодарност на д-р Зоран Тодоровски и 
на д-р Миряна Нинчовска за предоставената ми възмож-
ност да използвам някои писма, снимки и документи, 
показани на изложбените пана и в изработения от тях 
прекрасен каталог.

Благодаря на сътрудничките в отдел „Книжовно на-
следство“ при Столичната библиотека за тяхното любез-
но съдействие да ползвам някои редки и ценни издания, 
като томовете на П. Дървингов, Ив. Михайлов, Хр. Си-
лянов и др. 

Особено съм задължен и на племенника ми Вла-
димир Атанасов Абазов за неговата редакторска работа 
върху ръкописа на очерка и за компютърната обработка 
на текста и илюстрациите в него.

София, декември 2010 година
Авторът
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ОСОГОВИЯТА – 
ЛЮЛКА НА ХАЙДУТСТВО  
И РЕВОЛЮЦИОННИ БОРБИ

Осоговският край бил люлка и закрила на борците за свобода 
през тежките робски години. Тогава непокорните защитници 
на угнетения народ търсели убежище в гористите пазви на 
планината Осогово.

Разположена върху части от територията на България и 
на Македония, Осоговската планина граничи: на югоизток с 
долината на р. Брегалница и планината Влахина, на североиз-
ток – с Кюстендилската котловина, на северозапад – с Каме-
нишката котловина и долината на Крива река, а на югозапад 
се ограничава от Овче поле.
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Осоговската планина е силно разчленена. Очертават се 
две големи била. Едното, с посока североизток – югозапад, е 
по-високо и стръмно. Другото е по-късо, с посока северозапад 
– югоизток. По него минава границата между Република Ма-
кедония и Република България. То служи и за вододел между 
басейните на реките Струма и Вардар. Двете била се пресичат 
във връх Руен (най-високия осоговски връх – 2251 м).

По-силно е разчленена Осоговската планина в Македо-
ния (от поречията на реките Каменица, Оризарска, Кочанска, 
Злетовска, Кратовска). Дяловете имат отделни наименования: 
Паланечки планини, Кратовски, Кочански, Оризарски. Ето 
защо в Македония се говори не за Осоговска планина, а за 
Осоговски планини.

Кратовските планини започват от връх Руен и ако се вър-
ви на запад по билото им, се стига до високия 2085 м Царев 
връх (Султан тепе). В същата посока следват няколко по-ни-
ски върхове – Мартиница, Дренък и др. Над Кратово е Буко-
вец (1424 м). 

От лявата страна на билото се намира Лесновският мана-
стир „Св. Гаврил“.

В близост до Царев връх е вр. Китката, откъдето започ-
ват Кочанската и Оризарската река. 

Билото на Кочанските планини върви от Царев връх на 
юг до Кочанското поле.

Злетовският край се намира между Кратовските и Кочан-
ските планини, като се започне от Царев връх на изток и се 
стигне до Овче поле на запад. През този край тече Злетовска-
та река, която се спуска на юг и се влива в Брегалница.

Осоговският край, наречен още „Осоговията“, има слав-
но историческо минало. Осоговските планини били закрилни-
ци на именити хайдути и на храбри революционери. Гъстите 
гори, непристъпните върхове, студената вода, многобройните 
реки, които разсичат планинските масиви, създали прекрасни 
условия за изграждането на опорни пунктове на хайдушките 
дружини, а по-късно и на революционните чети, кръстосва-
щи горите и долините на Осоговията.
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Х А Й Д У Т С Т В О Т О 
възниква по време на ос-
манското владичество като 
реакция срещу турските из-
девателства над беззащит-
ното население. Отначало 
поединично, а по-късно 
обединени в дружини, хай-
дутите забягвали в плани-
ните и горите, устройвали 
засади по пътищата и отмъ-
щавали на поробителите.

Хайдушките дружини 
достигали до няколкосто-
тин души. 

„Дружините избира-
ли войвода, който посочвал 
свой байрактар (знамено-
сец). В дружината владеела 
строга дисциплина. Хайду-

тите давали клетва за вярност и взаимопомощ.“1

Според Ефрем Каранов, роден в Кратово през 1852 г., 
книжовник и фолклорист, по-известни войводи в Осоговията 
през ХІХ в. били: терзията Стоимен от Панчерево, пиянечко 
село, заедно с жена си Каймак Стойна, Митре от село Бистри-
ца в Каменица, дядо Ильо (Ильо Марков) от Берово, Трайчо 
от кратовското село Барбарево, Румена войвода от село Гюе-
шево при Деве баир, Марко и Кольо – двама братя от кратов-
ското село Сакулица и др. Сред всички тях най-известни били 
Ильо и Румена войвода.

Дядо Ильо от Берово много години (около 20) обикалял 
горите, често побягвал до Сърбия и пак се връщал. 

„Главната му цел е била борбата с турците. Четата му 
е достигала до 300 души... Жена му на дядо Иля е бягала да 

1 Кратка българска енциклопедия. С., 1969, с. 337.
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се укрива от турците, но те са я залавяли няколко пъти и са 
я карали по Скопие и Кюстендил, даже убиха едно от децата 
й.... Четата 2-3 пъти се е предавала на правителството, но с 
условие да не им се взема оръжието и да се оставят свободни 
в Берово. По такъв начин веднъж четата е царувала 6 месеца 
в Берово и окръжието му“.2

Румена войвода „...още от малка се отличавала с буен и 
жив характер, тя била най-весела, най-добре играла хоро и 
най-добре пеела с хубавия си висок и звънлив глас... Но най-
удивителното за всички беше изкуството й да стреля с пушка 
и да улучва предмета, в който се цели.“3

В очерка си „Румена войвода“ Ефрем Каранов разказва 
за действителни случаи, при които Румена е уцелвала яйце 
или ябълка, поставена на главата на един турчин – Алия – от 
разстояние 60 разкрача. Когато казвали на Алията, че тя може 
да го убие, той отговарял, че ще му бъде приятно да умре от 
куршума на Румена.

Преди да избяга в гората, още като мома, Румена била 
хваната от паланечкия каймакамин (околийския началник), 
защото много „се углеждаха турците на Румена, не беше тол-
кова хубава, ама нещо „фидан-бойлия“. Това станало в село 
Преколница (Пеколница). Надошли селяните да си искат Ру-
мена, но каймакаминът ги вързал, около 40 души първенци от 
Гюешево, Пеколница и Кутугерци, за да ги кара в Паланка, за-
щото уж били размирници. „А Румена седи на един край, на-
метната с една голяма шуба. Дойде Абазовият син от Палан-
ка, почна да се пречи с каймакама, събрахме се ние, жените, 
ударихме плач, не знаем що ще бъде. Абазовият син изтръгна 
ножа си, разсече въжетата, с които бяха превързани селяните, 
разпусна всички селяни и Румена си отиде.“4 Каймакаминът 
си отишъл в Паланка, по-късно бил преместен някъде към 
Скопско и така случаят се потулил.

2 Каранов, Е. Румена войвода. С., 1886, с. 9 и 10.
3 Пак там, с.12 и 13.
4 Пак там, с.15.
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На 17 години Румена се омъжила, но имала дете едва 8 
години след това.

Веднъж някакво турче се скарало с Румена за сено. Ве-
черта намерили турчето убито. През това време мъжът на Ру-
мена бил в Кочани за ориз. Когато се върнал, му казали, че 
Румена е избягала и е станала войвода.

Богатите не харесвали Румена, защото тя често ги напа-
дала, но сиромасите я смятали за своя закрилница срещу из-
девателствата на агите и бейовете. „Румена веднъж дала на 
един сиромах 300 гроша да си купи кон, като му казала, ако го 
види друг път без кон, ще го заколи“.5

Според разказаното от Димитър Гичев, налбантин от Зле-
тово, в Ямишката планина край местността „Ненива водени-
ца“ дружината на Румена войвода хванала Анастас (Абазов) 
и Йосиф, братовчеди от село Зелени град, синове на Кръстьо 
(Абазов) и Атанас. За да освободят децата си, имотните се-
ляни били принудени да платят голям откуп – 7 кесии пари 
(една кесия съдържала 1000 турски гроша). Същият Д. Гичев 
казва, че набезите на хайдушките чети накарали по-късно се-
мейството на Анастас Абазов да напусне малкото слабо защи-
тено село Зелени град и да се премести в Злетово.6

* * *
По време на Руско-турската война (1877–1878) братята 

Марко и Никола Секулички застават начело на ново бунтов-
ническо движение за общи действия против турците, като ор-
ганизират хайдушки и въстанически чети. „Тези чети толко 
се засилиха, че идваха по лозя, палеха огньове, печеха овце, 
гърмяха с пушки и се веселяха, а турците бяха безсилни да се 
съпротивляват на комитите.“7

След Руско-турската война е подписан Санстефанският 
договор, по силата на който Турция губи почти цялата си ев-
ропейска територия.
5 Каранов, Е. Румена войвода. С., 1886, с. 22.
6 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 312 и 404.
7 Пак там, с. 313.
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Недоволни от изхода на войната, Англия и Австрия свик-
ват в Берлин конгрес на Великите сили, за да ревизират дого-
вора. Изтощената военно и финансово Русия е принудена да 
участва в конгреса. На 1 юли 1878 г. е подписан т. нар. Бер-
лински договор, според който Македония и Одринско остават 
изцяло в пределите на Османската империя.

Гневът и недоволството на населението в Македония, не-
справедливо останало под робство, намира спонтанен израз 
в избухналото на 5 октомври 1878 г. Кресненско-Разложко 
въстание. Въстаниците под командването на Стоян войвода 
(Стоян Карастоилов) сломяват турския военен гарнизон, раз-
положен при кресненските ханове. Успехът окуражава бун-
товниците, техният брой нараства и за по-малко от месец ос-
вобождават над 40 селища (Банско, Белица и др.).

Към средата на ноември турците стоварват в Солун мно-
го войска с помощта на английската флота. Започват сражения 
в Разложко, въстаническите чети са разбити, много селища са 
разграбени и опожарени.

Дълга е съпротивата на въстаниците в Мелнишко. Там 
четите водят боеве срещу многобройната турска войска чак 
до средата на следващата година, когато въстанието е поту-
шено по най-жесток начин.

Останалият под омразното робство народ е огорчен, а 
злобата към европейските велики сили, наложили несправед-
ливия Берлински договор, се излива в добилата широка попу-
лярност народна песен:

От връх Пирин планина
отчаян глас се чува:
Македония плаче,
ридае и проклина,
Европа цяла псува:
„Проклета и триж проклета
да бъдеш ти, Европа,
блуднице вавилонска,
кръвнице македонска!“

Осоговията – люлка на хайдутство и революционни борби 
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Кресненско-Разложкото въстание бележи края на изо-
лираните хайдушки акции и открива пътя на организирано-
то националноосвободително движение. Хайдушките чети 
изчезват окончателно в края на ХІХ век, със създаването на 
Българските македоно-одрински революционни комитети, 
прераснали в Тайната македоно-одринска революционна ор-
ганизация (1902, от 1905 – ВМОРО, през 1919 възстанове-
на като ВМРО. По-нататък названията на Организацията са 
според ползвания източник и не навсякъде са съобразени с 
хронологията на промените). Четите на ТМОРО започват да 
кръстосват бунтовната Осоговия, която отваря за тях щедрата 
си пазва на майка закрилница.

Осоговията отново става арена на славни дела, но и на 
жестоки кръвопролития. „Там се разигра прочутата Винишка 
афера, чрез която султанска Турция за пръв път си даде смет-
ка какво народно съзаклятие я подравя в Македония.“8 Там 
се пренасят оръжия, патрони и експлозиви за подготовката 
на Илинденското въстание. Там през Балканската война вли-
8 Михайлов, Ив. Спомени. Т. 2, с. 68.

Царев връх (Султан тепе)
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зат партизанските чети на Македоно-Одринското опълчение 
и прогонват турците от Злетово и Кратово. Пак там, в Осо-
говията, през Междусъюзническата война цялото Македоно-
Одринско опълчение се сражава срещу новите поробители 
– сърбите, и мнозина доброволци оставят костите си под Сул-
тан тепе. И наистина всички загинали в Осоговията за свобо-
дата на народа заслужават на връх Султан тепе „да се издигне 
достоен паметник, който да гледа към Кожух и Беласица, към 
Вардар, Черна, Брегалница, Пчиня и Струма, на чиито борче-
ски синове Осоговията немалко служи, за да изпълнят дългът 
си към потиснатото отечество“.9

Революционното движение в Осоговския край възниква 
в последните години на ХІХ век – скоро след създаването на 
Тайната революционна организация.

Известна е историческата дата 23.10.1893 г., когато в Со-
лун се оформя ядрото на Организацията. То се състои от съв-
сем тесен кръг интелигентни млади мъже: Дамян Груев от село 
Смилево (Битолско), Иван Хаджиниколов от Кукуш, Христо 
Батанджиев от с. Гумендже (Ениджевардарско), Андон Дими-
тров от село Авайтово (Солунско), Петър Попарсов от село Бо-
гомила (Велешко) и д-р Христо Татарчев от Ресен.

В началото на следващата 1894 г. шестимата приемат изра-
ботения Устав на революционната организация, въз основа на 
който конституират първия Централен комитет с председател 
д-р Христо Татарчев и със секретар и касиер Дамян Груев.10

През лятото на 1894 г. Дамян Груев обикаля много сели-
ща в Македония (Прилеп, Битоля, Щип и др.) и там създава 
първите революционни комитети.

През учебната 1894-1895 г. Даме Груев е учител в Щип, 
където по същото време идва новоназначеният учител Гоце 
Делчев. Между двамата се установяват близки отношения, 
породени от общите им възгледи.

Гоце Делчев е привлечен в Организацията. Благодаре-
ние на всеотдайната си работа той внася нов дух в револю-
9 Михайлов, Ив. Спомени. Т. 2, с. 68. 
10 Борбите в Македония и Одринско. Спомени, С., 1982, с. 80.

Осоговията – люлка на хайдутство и революционни борби 
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ционната дейност. Скоро 
става всепризнат идеолог 
и ръководител на рево-
люционната организация. 
„Негово дело са създава-
нето на първите канали 
на ТМОРО през българо-
турската граница, както и 
учредяването на първите 
пунктове в България за 
приемане и изпращане на 
куриери и за пренасяне 
на оръжия и литература в 
европейските предели на 
Османската империя. Още 
като учител в Щип участ-
ва в изграждането на ко-
митети в града и околните 
селища.“11

За дейността на Гоце 
Делчев в Осоговията и 
Кратовско-Злетовския край 

професор Ал. Апостолов отбелязва: „Кратовският револю-
ционен район в източния си край опираше до тогавашна-
та турско-българска граница и беше близо до Кюстендил, 
където Гоце Делчев беше устроил крайграничен пункт, от 
който, по таен канал, преминаващ през Виница за Щип, се 
пренасяше оръжие, муниции и други материали за нуждите 
на ТМОРО“12

Според разказа на Тасе Тодоров (роден през 1868 г. в село 
Ратовица) Гоце Делчев, преоблечен като свещеник, пристиг-
нал в Злетово и в местността „Десетски гумна“ събрал зле-
товци и ги приобщил към Организацията.13

11 Куманов, М. Македония. Кратък исторически справочник. С., 1993, с. 83. 
12 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 317.
13 Пак там, с. 318.
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Не може с точност да се определи датата на създаване-
то на революционната организация в Кратовско-Злетовския 
край, но от многобройните сведения на съвременници на  
Г. Делчев са направени изводите, че: 1. Гоце Делчев наистина 
е поставил основите на ТМОРО в Кратовско. 2. Това е могло 
да стане в първите години от създаването на ТМОРО, т. е. до-
като Делчев е бил учител в Щип (от есента на 1894 до лятото 
на 1896 г.). 3. За първи ръководител на Организацията в Кра-
товско-Злетовския край бил избран Йосиф Даскалов – учител 
от Кратово, а най-видните членове на ръководното тяло били 
Григор Манасиев, също учител от Кратово, и игуменът на 
Лесновския манастир – Козма.14

14 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 319

Лесновският манастир „Св. Гаврил“
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БАЩА И СИН – ВЕРНИ НА КЛЕТВАТА 
КЪМ РЕВОЛЮЦИОННАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ
Потеклото на Абазови било от село Горно градче, Кочанско, 
но оттам техният дядо Митре се преселил в село Зелени град, 
Злетовска област. Там Абазови се сдобили с много гори и го-
лям брой едър добитък. Отглеждания добитък и получавания 
от горите дървен материал продавали в Злетово.

В началото на 80-те години на ХІХ век семейството на 
Кръстю Абазов – син на дядо Митре и баща на Анастас Аба-
зов – се преселило в Злетово.

Анастас наследил търговията с добитък, но наред с това 
търгувал с колониални стоки и спиртни напитки. Купувал 
стоките от търговци от Щип или ги доставял направо от Со-
лун. Семейството му било едно от трите най-богати и видни 

Панорама на част от Злетово (средната махала)



17 Баща и син – верни на клетвата...

в Злетово. Другите две били 
на Арсо Генов и на Хаджи 
Димитър Гуцев.

„Според разказите на 
по-старите злетовски жи-
тели Анастас Абазов е до-
карвал от Солун уникални 
стоки. В неговия магазин 
за първи път са се появи-
ли емайлирани съдове и 
конфекция (готови дрехи), 
което е било истинска из-
ненада за местните хора. 
Покрай търговията Ана-
стас Абазов пренесъл от 
Солун в Злетово градския 
начин на живот и помогнал 
селището да стане значите-
лен център на икономиката 
и търговията в тогавашната Кратовска каза. ...Ан. Абазов, 
като търговец, е закупувал често и земеделски земи, около 
Злетовската река. Най-известната част от обработваемите 
му земи се намирала в местността Кемеро край самата река. 
Там имал и воденица, позната на хората от Злетовския край 
като Абазовата воденица.“1

Анастас Абазов бил активен член на ТМОРО и съра-
тник на най-изтъкнатите ръководители на Организацията 
в Злетовския край, а в тогавашния предилинденски период 
това са били Григор Манасиев, учител от Кратово, и Козма – 
игумен на Лесновския манастир „Св. Гаврил“.

В къщата на Анастас Абазов се събирали членове и ръко-
водни дейци на ТМОРО. 

Коцка Димитрова (родена през 1885 г. в Злетово) свиде-

1 Герасимов, К. В спомен на Славко Абазов – воjвода от Осоговиjата – Актуал-
ности (Кочани), броj 139, 16 март 2005.
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телства, че „Гоце Делчев идвал в Злетово и отседнал за два 
дни в къщата на Анастас Абазов, познат търговец и имотен 
човек в Злетово“.2

Анастас се ползвал с голям авторитет преди всичко 
поради значителното си богатство. Дори турците имали 
респект от него и от сина му Славко. Редовно изплащал 
на Организацията всички вноски и налози, които са му 
определяли.

* * *
Славчо Абазов бил единствен син на Анастас Кръстев 

и Парашкева Арсова Абазови. Роден в Злетово на 9 март 
1883 г., още от малък го теглело към комитлък.

Славчо (или Славко, както го наричали) бил дружелюбен 
и милостив, но проявявал твърд характер. На нивите на Анас-
тас Абазов работели аргати (ратаи). Често пъти Славко казвал 
на баща си, че трябва да плаща по-големи надници на аргати-
те и да ги храни по-добре. Сред жителите на Злетовския край 
Славко се ползвал с уважение – включително и сред турците. 
Имал бял кон и куче на име Амур и бил постоянно придружа-
ван от гавазина Мула Реджеб – личен телохранител, платен от 
бащата Анастас.

Лазо Якимов, воденичар от Злетово, бил човек на Орга-
низацията и чрез него кратовският войвода Атанас Бабата под-
държал връзка със Злетово. Славко често слушал от Лазо за 
комитите и изразил желание да се срещне с тях. Лазо съобщил 
това на Атанас Бабата и той се съгласил. При срещата Славко 
дал своите горни дрехи на комитите, а като се върнал вкъщи, 
майка му Парашкева изпратила на четата „бохчалъци“. Това е 
известно от разкази на Димитър Гичев и Стоянка Донева Гиче-
ва, от Злетово. Стоянка била прислужница при Абазови.3

Всички съвременници на Славчо Абазов са го запом-
нили като свободолюбив и свободомислещ. Тези свои ка-

2 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 319.
3 Пак там, с. 372.
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чества той затвърдил като 
ученик в Скопското пе-
дагогическо училище. От 
това училище, както и от 
Солунската мъжка гим-
назия, са излезли редица 
будни учители, приобще-
ни към националнорево-
люционните идеи. Мно-
зина от тях са станали 
видни дейци на ТМОРО 
(по-късно на ВМОРО и на 
ВМРО). 

В Скопското педаго-
гическо училище Славчо 
Абазов се среща с Тодор 
Александров, който през 
учебната 1897-1898 г. за-
вършва педагогическото 

си образование и веднага след това става учител в Кочани 
и организационен ръководител в района.

Докато 14-годишният Славко учи в първи курс на Скоп-
ското училище, в Кратовския край се разиграват трагичните 
събития около т. нар. Винишка афера.

На 15 ноември 1897 г. разбойници ограбили и убили бо-
гатия турчин Казим от Виница. „Убийците на Казим още при 
влизане във Виница убили нощния пазач Георги, който бил 
член на ТМОРО. Жената на Георги, мислейки, че той е убит 
от хора на Организацията, съобщила на турската полиция, че 
във Виница има тайна организация.“4

Турските власти били силно изненадани, тъй като дото-
гава нямали представа за бързо развиващата се революцион-
на мрежа в Македония. Властите предприели някои претър-
свания, при които открили значителни количества оръжие. 
Разкритията ги накарали да започнат масови обиски, арести 
4 Пак там, с. 321.
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и побоища почти в целия Скопски революционен окръг.
Задържаните били над 500 души. Други 300 успели да се 

спасят чрез бягство в България. Ръководителите на Органи-
зацията в Кратовско-Злетовския край – игуменът на Леснов-
ския манастир Козма и кратовският учител Йосиф Даскалов – 
след жестоки мъчения били изпратени на заточение в Подрум 
кале, Мала Азия. 

Винишката афера нанася силен удар върху ТМОРО в це-
лия Скопски санджак. „Устроените канали, през които било 
пренасяно оръжието и тайната поща, били разстроени и за 
известно време престанали да функционират... Но във всяка 
такава народна катастрофа има нещо поучително и полезно. 
Както казвал един съвременник, учител от Виница, Винишка-
та афера разбудила от летаргичен сън и най-затъпелия човек в 
Македония, за да разбере, че съществува една тайна револю-
ционна организация...“5

Понесените тежки удари заставят ръководителите на Ор-
ганизацията да търсят нови форми за борба. Така се стига до 
идеята на Гоце Делчев да се изгради четнически институт във 
ТМОРО, а в края на 1900 г. Гоце и Гьорче Петров изработват 
Правилник за действията на околийските чети. Глава първа 
на Правилника гласи: „Във всеки революционен околийски 
район се урежда една чета, като неразделна част от Организа-
цията. Тя се движи тайно из района за нужди на делото и под 
разпореждането на местния Комитет.“

Подчинени на околийската чета са пунктовите чети – по 
една на няколко села. И накрая са селските чети, по една на 
всяко село, съставена от легални членове, които биват моби-
лизирани само при определени случаи. По същество това е 
селската милиция. 

Над всички тези чети е поставена инспекторската, реви-
зорска чета, единствена за цяла Македония и Одринско, под 
командването на Гоце Делчев, който в същото време е и на-
чалник на цялата въоръжена сила на Организацията.6

5 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 326.
6 Пак там, с. 349.



* * *
В Кратовския ра-

йон също се правят 
усилия за обновяване 
на Организацията след 
понесените удари от 
Винишката афера. Ето 
какво разказва един от 
тогавашните кратов-
ски учители: „Изви-
кахме всички учители 
от селата, с които раз-
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Текстът на клетвата
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менихме мисли за предстоящата дейност. Срещнахме се с 
по-видни хора на Организацията от селата, на които дадохме 
указания за работа... За кратко време създадохме в околията 
канал за сигурно преминаване на революционните чети...“7 

(Каналът минава от Кратово през село Близнаци, Куново, 
Луково, Ямище, през връх Султан тепе и за България).

През 1900 г. Организацията в Кратовско вече е обнове-
на. В нейното ръководство са влезли нови хора: Стоил Антов, 
учител от Кратово – председател, Ванчо Шатев – касиер, и 
Васил Лесев – войвода на местна чета. „В присъствието на 
велешкия войвода Диме Берберот и неговия секретар Пана-
йот Байчев, в местността Баба, близо до Кратово, около 10 
души положили клетва. Между тях били Ванчо Шатов, Тасе 
Наунов, Стоймир Грозданов, всичките от Кратово, Славко 
Абазов от Злетово и др.“8

Полаганата от новите членове на Организацията клетва 
гласи:

„Заклевам се в името на своята чест и пред Бога, че вярно 
и честно ще служа на интересите на своята татковина Македо-
ния, ще слушам безпрекословно заповедите на В.М.Р.Комитет 
и ще пазя в най-дълбока тайна всичко що се върши в името на 
Комитета, дори и пред най-ужасните мъчения.

Целувайки това хладно оръжие на свещената революция, 
аз подпечатвам своята клетва с една целувка.

Амин.“
Веднага след приемането в Организацията Славчо Аба-

зов се включва активно в борбата. Наред с това дава и мате-
риална подкрепа на революционната дейност. В своя очерк 
за Злетовска област Ал. Апостолов отбелязва, че „ТМОРО 
всестранно е подпомагана от познатия чорбаджия от Злетово 
Анастас Абазов и неговия син Славко“.9

За кратко време след влизането си в Организацията 
Славчо Абазов проявява и там своя личен авторитет и качест-
7 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 346.
8 Пак там.
9 Пак там, с. 372.
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ва на лидер. Благодарение на активната си работа още през 
следващата 1901 г. става ръководител на злетовската местна 
организация. По същото време се формират и първите чети 
в Кратовския район. Първият кратовски районен войвода е 
Атанас Бабата, роден в село Синитево, Пазарджишко. Изпра-
тен от България за районен войвода от Гьорче Петров, Атанас 
Бабата изиграва голяма роля при организирането на четниче-
ската борба.10

Славчо Абазов организира подпомагането на четите, 
действащи в Злетовския край. Ето какво пише за участието си 
в тази дейност и за ръководството на Славчо Абазов роденият 
в Кратово Георги Топуков: 

„В 1899 г. в манастира (става дума за Лесновския мана-
стир – б. а., ССА) бяха дошли Гоце Делчев и Мише Развиго-
ров. Повикаха нас, членовете, да се закълнем пред тях и пред 
игумена. С полагането на клетвата започнаха да ми поставят 
по-големи задачи. През 1900 г. се преселих от Лесново в Кра-
тово, а по-късно, през 1901 г. – в Злетово.

В Кратово бях свързан с Григор Манасиев и Йосиф 
Даскалов. Когато се изселих в Злетово, се свързах със Славчо 
Анастасов Абазов, ръководител на Злетовската местна орга-
низация. С него работих до 1903 г., когато той беше затворен 
в Скопския затвор...“(прил. 1).

По-нататък Топуков пише, че е изпълнявал куриерска 
работа. От Злетово е пренасял в Кратово набавените храни, 
облекло и оръжие, които, заедно с писмата, е предавал на 
Атанас Бабата, Диме Берберов, Кръстю Българията и другите 
войводи, кръстосващи Кратовско-Злетовския район. 

Славчо Абазов разширява особено силно работата 
на Злетовския революционен пункт по време на подго-
товката за предстоящото въстание. Както отбелязва Ал. 
Апостолов, Лесново и Злетово са станали много важни 
пунктове, задължени преди всичко да пренасят и да съх-
раняват оръжие, което трябвало да се раздаде на хората, 
когато се вдигнат на бой против турската власт – за наци-
10 Пак там, с. 349.
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онална свобода и за авто-
номна Македония. Пушки 
се пренасят от България, 
през Кюстендил, и биват 
складирани в лесновските 
„рупи“ и в други околни 
села. От 1901 г. в Кюс-
тендил, в качеството на 
ръководител на граничен 
пункт, бил Марко Секу-
лички – много доверено 
лице на Гоце Делчев. Като 
задграничен представител 
на ТМОРО в София Гоце 
Делчев изпращал всички 
пратки и хора на Органи-
зацията чрез Марко.

Марковата конспира-
тивност, познаването на 
кратовско-злетовския терен 
и способността му да ор-
ганизира прехвърлянето на 
хора и материали в Македо-
ния били незаменими и той 

останал пунктов началник в Кюстендил чак до 1906 г.11

През 1903 г. ТМОРО в Кратовско и Злетовско е особено 
активна: устройват се нови тайни канали, на по-заможните 
хора се определят членски налози в полза на Организацията, 
привличат се нови членове, формират се въоръжени чети.12

Революционният кипеж се подклажда от неуморната 
дейност на Гоце Делчев. „Турците узнават за дейността 
му между македонското население и наред със засилване 
наличието на войници и шпиони определят 1000 лири за 
главата на този „канатлъ шейтан“ (хвърковат дявол), кой-
11 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 320.
12 Пак там, с. 350.
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то играе на гоненица с потерите им и се смее презглава на 
тяхната гламавщина и простота“.13

Същевременно се създава тясна връзка между злетов-
ската и другите съседни местни организации, както и с най-
близките околийски ръководства. Поставя се за цел да бъдат 
прехвърляни хора и материали към по-отдалечените краища 
на Македония. В началото на 1903 г. ръководител на близката 
Кочанска революционна околия е Тодор Александров. Тогава 
през Кочанската околия „преминавали много чети и материа-
ли, почти за цяла Македония. С негова помощ през Кочанско 
е пренесена голяма част от експлозивите, които през април 
1903 г. са послужили на познатите солунски атентатори...“14 

На 15 и 16 април известните с прозвището „гемиджи-
ите“ атентатори извършват в Солун серия от експлозии. 
Взривени са френският кораб „Гуадалкивир“, солунският 
клон на Отоманската банка и други обекти. „Сред участни-
ците са Й. Попйорданов (Орце), Д. Мечев, М. Арсов, Д. 
Тръчков, В. Пингов и др., които всички, с изключение на П. 
Шатев, загиват.“15 Павел Шатев останал жив по една слу-
чайност, след като взривил кораба „Гуадалкивир“. Тъй като 
бил родом от Кратово, „турската полиция започнала масо-
ви арести и претърсвания в Кратово и околията, смятайки, 
че солунските атентатори са имали връзка с Организацията 
в неговия роден край“.16

Всеки ден полицията довеждала в Кратово голям брой 
арестувани селяни от Трипатанци, Плешенци, Куново, Бу-
неш, Злетово и др. При разпитите мнозина от задържаните не 
издържали на мъченията и направили признания.

„Българските учители от Плешенци, Шлегово и един 
от Кратово (Ал. Апостолов предполага, че това е бил Григор 
Манасиев – б.а., ССА) от страх, че селяните ще ги предадат, 
побягнали при комитите“.17

13 Силянов, Х. Освободителните борби на Македония. Т. 1. С., 1933, с. 132. 
14 Александров, Т. Се за Македониjа. Скопjе, 2005, с. 9.
15 Куманов, М. Македония. Кратък исторически справочник. С., 1993, с. 235.
16 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с.351.
17 Пак там.
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На 27 март 1903 г. е арестуван Тодор Александров. Изда-
ли го кочански власи, от които събирал такса за подготовката 
на въстанието. Още същата нощ Тодор Александров „с голя-
ма охрана – за да не бъде освободен по пътя от организацион-
ните чети и милицията – бил отведен в Скопие при македон-
ския губернатор по реформите – Хилми паша. При обиска в 
квартирата му (на Т. Александров – б.а., ССА) били открити 
шифровани писма и отпечатан правилник за четите“.18

На 24 май са арестувани Славчо Абазов и баща му Ана-
стас Абазов. Двамата са изпратени през Куманово в скопския 
затвор Куршумли хан.

Поради липса на доказателства Анастас Абазов е ос-
вободен, но неговият син Славчо е осъден на три години 
затвор за престъпление по чл. 63 от Наказателния закон. 
Намерен е за виновен по обвиненията в „подготвяне и оси-
гуряване подслон и храна на българските бунтовнически 
разбойници, проявена активност в събирането на пари от 
населението и пренасяне и доставяне на оръжия, муниции 
и други бойни средства“.

В скопския затвор Куршумли хан по същото време из-
лежавал присъдата си и Тодор Александров, осъден на пет 
години затвор по същия чл. 63 от Наказателния закон, обви-
нен и признат за виновен в „съучастие в тайната преписка на 
българските бунтовнически разбойници и в ръководенето на 
бунтовническите работи“.

18 Александров, Т. Се за Македониjа. Скопjе, 2005, с. 9.
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ОТ АМНИСТИРАНЕТО  
ДО БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
(1904 – 1912)
Въпреки че Илинденското въстание завършва без успех, то 
остава върхът на националноосвободителните борби в Маке-
дония. Въстаниците показват безпримерен героизъм и непо-
дозирана издръжливост. Турските сили са принудени няколко 
месеца да се борят срещу въстаниците, които са победени 
едва при настъпването на зимата. 

„Кореспондентът на руския вестник „Славянский век“ 
писа, че Турция „мобилизира голяма армия и едва успя да 
потуши въстанието в 4 месеца, когато се очакваше да го поту-
ши за 7-8 дни...“ И това е вярно. Цялата мобилизирана турска 
армия от 200 хил. души бе хвърлена срещу въстаниците“.1

Една от причините за неуспеха за въстанието, освен при-
бързаното му обявяване и слабото въоръжение, се крие в лип-
сата на каквато и да било външна подкрепа.

Относно поведението на България по време на Илин-
денското въстание особен интерес представлява станови-
щето на вещия в междудържавните отношение професор  
Г. П. Генов. Според него единствената възможност в резул-
тат от Илинденското въстание Македония да добие автоно-
мия – със съдействието на България и под контрола на Ев-
ропа – щеше да е налице, ако България беше мобилизирала 
войските си и беше успяла да увери Великите сили, че не 
търси анексии, а само автономия на Македония (каквато ав-
тономия Европа би имала грижата да нареди по подобие на 
о. Крит и на други области в Турция под европейски кон-
трол и при европейски гаранции) с единствена цел: свобо-
дата на едно поробено население. Професор Генов добавя: 
„...но това не стана. Попречиха българските и македонските 

1 Генов, Г. Политическа и дипломатическа история на България. Т. 19, с. 9.
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разногласия, политиката на Фердинанд, който никога не е 
бил сторонник на идеята за македонска автономия, а тър-
сеше нейната анексия, и то със съгласието на Австрия. И 
на трето място – попречи слабостта на българското прави-
телство. По тоя начин България остана с един неизпълнен 
дълг към Македония, не положи грижи да обезпечи нейната 
автономия, а по-късно се съгласи на един несигурен дележ, 
който доведе до разпокъсването на Македония.“2

Илинденското въстание е потушено по най-жесток на-
чин. Избитите от турците наброяват над 5000 души. Други 
15 хиляди са хвърлени в затворите. Над 70 хил. души остават 
без покрив и са принудени да търсят убежище в България. 
Опожарени са над 200 селища.

Героизмът на въстаниците и турските зверства спрямо 
цялото население най-накрая събуждат европейската дипло-
мация. 

Правителствата на Русия и Австро-Унгария изработват 
т. нар. „Мюрцщегски реформи“ (по името на австрийското 
градче Мюрцщег, където се е състояла срещата на руския им-
ператор Николай ІІ и австрийския кайзер Франц Йосиф) с цел 
да се подобри животът на поробеното население в европей-
ските предели на Османската империя.

Мюрцщегските реформи предвиждат разпускането на 
нередовните турски войски, „преустройство на администра-
тивните и съдебните учреждения в Македония и Одринско, 
отпускане на помощи за пострадалото по време и след въста-
нието население, за да се улесни завръщането на бежанците 
по родните места“.3

Тези реформи нямат за цел да променят политическото 
състояние на Балканския полуостров, а само да се подобри 
положението на народа, за да не се предизвикват бунтове. По 
силата на споразумението от Мюрцщег, в Македония били из-
пратени австрийски офицери, които да извършат промени в 
турската армия и да въведат ред.
2 Генов, Г. Политическа и дипломатическа история на България. Т. 19, с. 5.
3 Куманов, М. Македония. Кратък исторически справочник. С., 1993, с. 181.
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* * * 
За изглаждане на обтегнатите по време на въстанието 

българо-турски отношения двете страни започват прего-
вори, които завършват на 26 март 1904 г. с подписаното в 
Цариград дългоочаквано споразумение, в което „Турция за-
явяваше, че ще приложи Мюрцщегските реформи в маке-
донските вилаети, не и в Одринско; съгласяваше се да даде 
широка амнистия на всички лица, замесени във въстанието, 
с изключение на осъдените за атентати с динамит, обеща-
ваше помощ за възстановяването на селата, пострадали от 
събитията... От своя страна България се задължаваше да не 
допуска на своя територия да продължават действията на 
революционните македоно-одрински комитети, както и да 
се образуват революционни чети на българска територия, 
които да заминават в Турция“.4

Изброените в двустранната българо-турска спогодба за-
дължения остават само като пожелания, без да се приложат 
на практика, с изключение на споразумението за амнистира-
не на политическите затворници. Амнистията е наречена още 
„Амнистията Начович“ по името на българския публицист, 
политик и държавник Григор Димитров Начович (1845–1920), 
който упорито водил преговорите и подписал в Цариград бъл-
гаро-турското споразумение.

Политическите затворници са освободени през април 
1904 г. и турската страна изпълнява поетото задължение по 
т. 5 от Мюрцщегската реформа, която гласи: „Като доказа-
телство за своето милосърдие, Негово Царско Величество 
Султанът ще позволи обща амнистия на онези жители, които 
са затворени за престъпления по време на размириците, на 
онези, които все още не са осъдени и се намират временно в 
затворите, както и на онези, които от страх или от склонност 
към свободен дух са избягали в България или се укриват в 
други части на Царството“.5

4 Генов, Г. Политическа и дипломатическа история на България. Т. 19, с. 19–20.
5 Амнестирените илинденци во 1904 година (превод и коментар Драги Гьоргиев). 
Скопjе, 2003, с. 10.
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Изключително ценен източник на данни за амнистирани-
те политически затворници представляват турските регистри, 
публикувани през 2003 г. от Държавния архив на Македония 
под наслов „Амнистираните илинденци през 1904 година“ 
(превод и коментар на Драги Георгиев).

Регистрите съдържат сведения за освободените общо 
1278 лица, в това число: 204 – от Диарбекир, 389 – от затво-
рите в Битолския вилает, 88 – от скопския затвор Куршумли 
хан и 597 – от затворите в Солунския вилает. Почти всички 
амнистирани са участвали във въстанието, в неговата подго-
товка или са осъдени за политически престъпления 1-2 годи-
ни преди въстанието.

В регистрите са посочени имената на амнистираните, мес-
тожителството им, какво престъпление са извършили и т. н.

Не са били амнистирани извършителите на солунските 
атентати и на взривяването на моста на река Ангиста през 

Скопският затвор Куршумли хан
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април 1903 г., в съответствие с 
петата точка от Мюрцщегски-
те реформи, където последната 
алинея гласи: „Изключени са от 
тези мерки на милосърдие онези, 
които са допуснали да се ощети 
железницата чрез бомби, дина-
мит или експлозивни и други ма-
териали, както и онези, които са 
извършители на атентати в града 
и в пристанището на Солун“.6 За 
всеки затворник от Диарбекир и 
от скопския затвор в регистъра е 
приложена и неговата фотогра-
фия. Амнистираните от скопския 
затвор са снимани групово, по 
няколко души от една и съща око-
лия, с обозначение на съответен 
пореден номер.

На снимката на затворници-
те от скопския затвор с номера 
от 36 до 43 са амнистираните от 
Кратовската околия. Под номер 
36 фигурира Славчо Абазов, а 
под груповата снимка следват  
данните: Славчо, син на Анастас; 
местоживеене – с. Злетово, Кра-
товско; произход и вяра – бълга-
рин, православна; престъпление 
– подготовка и осигуряване на 
подслон и храна на български-
те бунтовнически разбойници 
и проявена активност по събиране пари от населението и 
пренасяне и доставяне на оръжие, муниции и други бойни 
6 Амнестирените илинденци во 1904 година (превод и коментар Драги Гьоргиев). 
Скопjе, 2003, с. 10..
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средства; дата на задържането – 24 май 1903 г.; основание и 
размер на наказанието – 3 години затвор, съгласно чл. 63 от 
Наказателния закон (прил. 2).

Другите лица от груповата снимка, всичките от Кратов-
ско, са под следните номера:

37 – Санде, син на поп Мано: местоживеене – с. Лесново, 
Кратовско

38 – Васил, син на Петко, живущ в същото с. Лесново
39 – Георги, син на Димо, живущ в същото с. Лесново
40 – Даскал Георги, син на Иван, живущ в Маало Варош, 

Кратовско
41 – Божин, син на Георги, живущ в с. Семери, Кратов-

ско
42 – Данаил, син на Илия, живущ в с. Зелени град, Кра-

товско
43 – Заго, син на Вълко, живущ в с. Койково, Кратовско.
В регистрите, на фотография 7, е снимана група затвор-

ници от Щипска околия. Под номер 53 там е регистриран 
Тодор Александров (по онова време – член на околийското 
ръководство на ТМОРО в Щип), осъден на 5 години затвор 
по същия чл. 63 от Наказателния закон за „участие в тайната 
преписка на българските бунтовнически разбойници и в ръ-
ководенето на бунтовническите работи“ (прил. 3).

През април 1904 г. Славчо Абазов, с още 87 амнистирани, 
е освободен от затвора Куршумли хан и се прибира в родното 
Злетово. Там положението на населението е много влошено. 
Цели села в Кратовската околия са опожарявани и ограбвани 
от разбойнически банди. Уплашените хора не смеят да се дви-
жат из околията, за да разменят продуктите на своя труд. Броят 
на турските войски е увеличен, а разюзданите войници, които 
„не признавали нито офицери, нито Султана“ издевателстват 
над беззащитното население. Терорът се засилва от действия-
та на самоволно формирани контрачети. Мнозина емигрират в 
България – както поединично, така и с целите си семейства.

Потушаването на въстанието е нанесло тежък удар на 
ТМОРО. Голяма част от четите – въоръжените сили на Орга-
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низацията – са претърпели значителни загуби, а някои са на-
пълно унищожени. Друга част се спасява, преминавайки през 
границата в България.

„С почти явното покровителство на турските власти в 
Македония започват да навлизат многобройни гръцки и сръб-
ски чети, които тероризират българското население и го при-
нуждават да се обявява за гръцко или сръбско. Естествено 
това не минава без отпор от страна на революционната орга-
низация, която остава единствен закрилник на беззащитното 
население. По този начин Македония се превръща в арена на 
кървави борби между четите на пропагандите и на Вътреш-
ната организация“.7

Враждебното отношение на чуждите „въоръжени про-
паганди“ се е засилило след въстанието, защото тогава са се 
породили опасения, че реформите могат да доведат до авто-
номно управление, каквото Сърбия и Гърция не желаят. Аг-
ресията на пропагандите предизвиква Организацията да се 
възстанови и укрепне по-бързо.

Първият етап на противодействие срещу въоръжената 
пропаганда в Скопския революционен окръг „е унищожа-
ването на сръбско-турската шпионска мрежа в Кумановско, 
жертва на която през 1904 год. стават няколко български 
чети. На 3 септември четите на Мише Развигоров и Кон-
стантин Нунков осъждат и екзекутират най-изявените сър-
бомански предатели в селата Довезенци, Шопско Рудари и 
Кокошине... На 13 декември 1904 г. кратовската чета на Ата-
нас Бабата изненадва и разбива в с. Шопско Рудари четата 
на Йован Довезенски, която дава осем убити. На другия ден 
войводата Боби Стойчев обкръжава в манастира край с. Бе-
ляковци, Кумановско, откъснала се група от същата чета и я 
унищожава напълно“.8

Атанас Бабата се е върнал от България още през пролетта 
на 1904 г. и повторно е създал чета в Кратовско. 

7 Борбите в Македония и Одринско 1878 – 1912. Спомени. С., 1982, с. 22.
8 Елдъров, С. Сръбската въоръжена пропаганда в Македония (1901–1912). С., 
1993, с. 169.
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В Злетовска област подновената след въстанието ТМО-
РО е обхванала всички села. През същата 1904 г. „силата на 
Организацията в Кратовско-Злетовския край нараснала дотам, 
че според твърдението на Васил Лесев, районното тяло нало-
жило на четирима турски предприемачи, дошли да построяват 
жандармерийска станция в околията, сума от 150 турски лири, 
които лично Лесев взел. Турците дори потърсили Организаци-
ята, за да им определи свой човек, който да отговаря за тяхната 
лична сигурност, и те му плащали по 5 лири месечно“.9

Селищата в Злетовския край

9 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 374.
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* * *
За да се заздрави организационната мрежа и да се набе-

лежат мерки за решителен отпор срещу турските сили и че-
тите на въоръжената сръбска и гръцка пропаганда, се взема 
решение да се проведе общ конгрес на ТМОРО, предшестван 
от конгреси на революционните окръзи.

Решено било Скопският окръжен конгрес да се проведе 
в североизточната част на Злетовския край – в околността на 
село Кнежево. Изборът на това място не е случаен. Това от-
белязва и Тодор Александров в спомените си с думите: „Като 
най-удобна за целта бе избрана Кратовската околия, която в 
планинската част има големи гори, па тогава тя бе и една от 
добре организираните околии на окръга. От друга страна, тя 
граничеше с царството (тогава още княжество, тъй като Бъл-
гария се нарича царство след провъзгласяването на нейната 
независимост на 22 септември 1908 г. – б.а., ССА), та в слу-
чай на откриване на конгреса от турците лесно можеха да се 
спасят интелектуални и военни ръководители на окръга, като 
забягнат в България.“10

Делегати на конгреса по право били околийските вой-
води: Ефрем Чучков, известен стар деец на Организацията 
– скопски околийски войвода, Атанас Бабата, който, съглас-
но организационните наредби, като войвода на Кратовската 
околия (където става конгресът) се счита за главен началник 
на всички дошли за конгреса чети и се разпорежда за реда, 
изхранването и доставянето на всичко необходимо, Кръстьо 
Българията – войвода на Кочанската революционна околия, 
Мише Развигоров – на Щипската, Стефан Димитров – велеш-
ки околийски войвода, Петър Ангелов – на Паланечка околия, 
и двама „съперничещи войводи за Кумановската околия – Ив. 
Нунков и Байчев.“11

Освен войводите, които били в нелегалност, на конгреса 
присъствали и т. нар. легални делегати, които, от съображения 
за тяхната сигурност по местата, където живеели, в протоко-
10 Борбите в Македония и Одринско 1878 – 1912. Спомени. С., 1982, с. 662.
11 Пак там, с. 665.
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ла на конгреса са обозначени само с инициали. Инициалите  
С.А. на един от тези делегати се отнасят за Славчо Абазов от 
Злетово. „За това ни навеждат и фактите, че той е бил добър 
сътрудник на повечето от делегатите (които тогава са били 
в нелегалност), каквито били Атанас Бабата, Мише Разви-
горов, Тодор Александров и Стоян Мишев.“12 Всъщност и  
Т. Александров е бил определен за легален делегат, но както 
сам пише в спомените си, „...Към края на декември вслед-
ствие заловено писмо турците потърсиха, за да ни арестуват, 
мене и другаря ми, учител, Стоян Мишев. Укрихме се и оти-
дохме още същата нощ при околийската чета.“13

Мише Развигоров, Даме Груев, Ефрем Чучков и Атанас Бабата 
(седнали отпред, въоръжени) с делегати на Скопския окръжен 
конгрес на ТМОРО. Славчо Абазов (тогава на 22 г.) е третият 
седнал от втория ред, зад Атанас Бабата.

12 Нинчовска, М. Револуционерната дејност на војводата Славчо Анастасов Аба-
зов — Музејски гласник (Кратово), 5/2009, с. 150–151.
13 Борбите в Македония и Одринско 1878 – 1912. Спомени. С., 1982, с. 662.
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Макар и при неудобствата в направените специално за 
делегатите планински колиби (тъмни и влажни дупки, изпъл-
нени с пушек и студ), конгресът протича спокойно. „Четници-
те, на бой около 250 души, които придружаваха делегатите, 
бяха разпределени на групи от 30-40 души и пръснати в села-
та около мястото на конгреса като един вид охрана.“14

Конгресът се открива на 2 януари 1905 г. и след продъл-
жили 6 дни разисквания приема важни решения:

– да се вземат мерки продаваните земи да се купуват 
само от селяните, които обработват земите;

– да се увеличат надниците на селскостопанските работ-
ници и годишните заплати на ратаите (момците), които рабо-
тят по турските чифлици;

– със съдействието на Организацията да се открият пове-
че и по-удобни училища в селата и да се въведе задължително 
основно образование;

– да се опазват горите, да се приучва населението към 
пазене на чистота и т.н.

Конгресът очертава и определена линия на борбата сре-
щу сръбската въоръжена пропаганда. „В този дух се изработ-
ва и приема забележка към главата „Интернационална почва в 
Организацията“ от директивата на серчани, в която делегати-
те подчертават, че ВМОРО (всъщност тогава Организацията 
все още се нарича ТМОРО; преименуването става малко по-
късно, на Рилския конгрес, състоял се през октомври 1905 г. в 
Рилския манастир – б. а., ССА) ще преследва всички сърби и 
сърбомани, които действат против нея, както и всички външ-
ни и вътрешни организации, кръжоци и отделни личности, 
които, макар и да имат за цел освобождението на страната, не 
се подчиняват на нейните статути и решения“.15

На 7 януари 1905 г. конгресът завършва своята работа.
Т. нар. „легални делегати“ в действителност са активни 

революционни дейци. Част от тях, като Т. Александров, Сл. 
14 Борбите в Македония и Одринско 1878 – 1912. Спомени. С., 198, с. 665.
15 Елдъров, С. Сръбската въоръжена пропаганда в Македония (1901–1912). С., 
1993, с. 170.
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Абазов и др., са амнистирани политически затворници – учас-
тници в подготовката и провеждането на Илинденското въста-
ние. Те са обект на внимателно наблюдение от страна на вла-
стите, които търсят повод да им нанесат вреда и да ги подложат 
на забрани. В спомените си Т. Александров пише, че след из-
лизането от Скопския затвор бил назначен за учител в родния 
си град Щип, но още в началото на учебната 1904–1905 година 
турската власт му забранила да учителства. Това обаче само 
спомагнало да се отдаде изцяло на революционното дело.

Пред угрозата да стане жертва на озлобените турски 
властници Славчо Абазов, твърде скоро след амнистията и 
излизането си от затвора, преминава в нелегалност. Развива 
активна революционна дейност като ръководител и войвода в 
Кратовско (за периода 1901–1906 и за 1907 г. сведения за учас-
тието му в революционните дела се съдържат в документи в 
държавните архиви на Македония и България и в дневника на 
Кюстендилския пограничен пункт, запазен в ДА – Враца).

През месец октомври 1906 г. Славчо Абазов преминава 
със своята чета от Кюстендил в Македония. Твърде вероятно 
е навлизането в Македония на чети на Организацията в този 
период да е било във връзка с приетата на Втория редовен кон-
грес на Скопския революционен окръг разгърната програма 
за борба със сръбската въоръжена пропаганда. Конгресът на 
Скопския революционен окръг се е състоял от 17 до 24 юли 
1906 г. в околностите на Кюстендил. В приетата на конгреса 
програма „главният акцент е поставен върху обща акция на че-
тите и милицията срещу опорните пунктове на СЧО (Сръбската 
четническа организация – б.а., ССА) в Кумановско, с която тя 
да се изтласка от планината Козяк и да се прекъснат каналите й 
към вътрешността на Македония“.16 Трябва да се отбележи, че 
действията на сръбската въоръжена пропаганда са били най-
силни в околиите, намиращи се близо до Сърбия (Кумановска, 
Кратовска, Кривопаланска и др.). Натискът на сръбската про-
паганда е спрян най-напред в Кумановска околия. „До края на 

16 Елдъров, С. Сръбската въоръжена пропаганда в Македония (1901–1912). С., 
1993, с. 178.
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1906 г. окончателно е стабилизирано положението и в Криво-
паланска каза, където околийската чета не дава възможност на 
въоръжената пропаганда да проникне южно от река Крива“.17 
По същото време се разрастват и сблъсъците между революци-
онните чети и турския аскер в Македония.

Наред с подема на революционната дейност Организа-
цията понася и някои тежки удари:

– На 27 април 1905 г. загива Никола Карев, с още 18 чет-
ници, в битка с турска войска край село Райчани.

– На 25 юни същата година дългогодишният кратовски 
районен войвода Атанас Бабата „с 13 свои другари комити 
бил забелязан от турската войска между селата Пендак и 
Куклица. Четата успяла да завземе върха Видин и била об-
кръжена от около 3000 аскери и башибозук. Пристигнала и 
турска конница от 100 души, но при започналата битка била 
отблъсната. Към 2 часа следобед артилерия, командвана от 
австрийски офицер, започнала стрелба по позициите на об-
садените революционери. Когато свършили мунициите, бор-
ците счупили пушките, унищожили архивата и с викове „Да 
живее свободна Македония“ се самоубили с револверите.“18

– Озлобени от неуспешната борба с четата на Йордан Спа-
сов край село Стърмош (от комитите били убити само двама, а 
от турците 22-23-ма души), дошлите по-късно от Щип и Кочани 
турски войски ограбили и опожарили цялото село Стърмош. В 
пожара изгорели трима стари хора, една жена изчезнала, а едно 
момче било намерено с отрязана глава, близо до селото.19

* * *
През март 1908 г. в село Жабокрек, Кюстендилско, се 

провежда вторият след въстанието общ конгрес на ВМОРО. 
Конгресът ревизира правилника на Организацията, като се за-
силва централизацията. Разширяват се правата на централния 
комитет, неговите решения стават задължителни за всички 
17 Пак там, с. 177.
18 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 386.
19 Пак там, с. 387.
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останали организационни структури, удължава се мандатът 
на окръжните комитети от една на две години.

„Делегатите констатират безрезултатността на Мюрц-
щегските реформи... За членове на ЦК, с равни права помеж-
ду им, са избрани: Павел Христов, Ефрем Чучков и Петко 
Пенчев. За членове на представителното тяло (задграничното 
представителство) са издигнати: Христо Матов, Михаил До-
рев и Апостол Димитров – действителни, и Христо Татарчев, 
Пею Яворов и Христо Силянов – допълнителни“.20

Издигането на Михаил (Аце) Дорев за член на задгранич-
ното представителство става причина за промяна в живота на 
войводата Славчо Абазов. До тогава Дорев е бил пунктов на-
чалник в Кюстендил и освободеното от него място задгранич-
ното представителство поверява на Славчо Абазов. Още през 
същия месец март 1908 г. Славчо Абазов, заедно с Георги Гочев, 
поема ръководството на Кюстендилския пограничен пункт на 
ВМОРО (в променения през март 1908 г. Правилник на орга-

Кюстендил в първите десетилетия на ХХ век

20 Куманов, М. Македония. Кратък исторически справочник. С., 1993, с. 136.
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низацията е предвидено пунктовият началник да си определя 
един помощник и нужния брой служители и куриери).

Пунктов началник в Кюстендил е изключително сери-
озна и отговорна работа, свързана с изпълнението на важни 
задачи, регламентирани най-прецизно в раздел ІV „Предста-
вително тяло“ от Правилника на ВМОРО.

Съгласно чл. 155 от Правилника пунктовите началници 
са длъжни:

а) да оказват всички възможни съдействия и улеснения 
на четите и нелегалните лица, минаващи границата, и да ги 
укриват в случай на опасност или преследване от властта;

б) да препращат предназначените за вътрешността мате-
риали;

в) да завеждат пограничните канали и пощи и да бдят за 
тяхната изправност и тайност;

г) да приемат, укриват и препращат върналите се по ка-
нал чети, бежанци и единични лица;

д) да уреждат складове за оръжия и други материали и да 
оказват всички улеснения за организационните акции, които 
предстоят да се извършат в пунктовата им територия;21

Всички чети и единични лица при влизането си вътре (в 
Македония – б.а., ССА) са напълно под разпорежданията на 
пунктовия началник (чл. 156 от Правилника на ВМОРО).

Пунктовият началник е длъжен да следи за шпионите и 
контрабандистите в пункта и да взема необходимите в случая 
мерки (чл. 158).

На завърналите се от вътре чети и лица пунктовият на-
чалник прибира под разписка оръжието и другите вещи, ко-
ито им предава при завръщането им (чл. 160). Забележка: не-
легалните окръжни членове и боевите началници могат да си 
задържат револверите.22

 Пунктовият началник организира куриерска служба и 
ръководи работата на куриерите (прил. 4).
21 Архивите говорят. Т. 26. Четите на Вътрешната македоно-одринска революци-
онна организация. С., 2003, с. 7.
22 Пак там, с. 8.
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И още редица задачи се вменяват в задължение на пун-
ктовия началник, което прави тази длъжност изключително 
важна и отговорна. 

Още преди създаването на Кюстендилския пункт, през 
1895 г., Гоце Делчев дава висока оценка на мястото, което за-
ема и ще заема Кюстендил в революционното движение. В 
писмо до Ефрем Каранов от 17 октомври 1895 г.  Г. Делчев 
пише, че „Кюстендилският комитет, благодарение на географ-
ското местоположение, би могъл да направи за постигане на 
целта много повече, отколкото всичките събрани в едно ко-
митети във вътрешността на България. Кюстендилският ко-
митет представлява един кораб, подир който вървят други, и 
предназначението на който е да търси, като по-близо до брега, 
спасителен път, за да могат достигна всичките кораби до бре-
гът.“ И действително Кюстендилският пограничен пункт на 
ВМОРО става една от най-важните пропускателни врати за 
поробена Македония, функционираща през целия период на 

Схема с каналите за преминаване на четите на ВМОРО през 
Кюстендилския и Дупнишкия пограничен пункт за Македония
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съществуването на Организацията от 1896 до 1934 г. Пунктът 
е създаден в началото на януари 1896 г. от Гоце Делчев, който 
се споразумява за това с председателя на Кюстендилското ма-
кедонско дружество Ефрем Каранов. За негов пръв началник 
е назначен Никола Зографов.23

Кюстендилският пункт е бил под непрекъснато наблюде-
ние и контрол от страна на задграничните представители, между 
които най-тесни връзки с пунктовите началници са поддържали 
Гоце Делчев, Гьорче Петров, Христо Матов, Т. Александров и 
др. За особеното внимание, което ЗП оказва на Кюстендилския 
пункт, свидетелства опазената в архивите кореспонденция с 
пунктовите дейци. Между съхранените писма има две от Христо 
Матов (в качеството му на задграничен представител) до Славчо 
Абазов и Георги Гочев (началници на пункта).24

Най-важната задача на пунктовите началници била из-
пращането на чети през границата. За тази си дейност начал-
ниците били задължени да водят специален дневник, в който 
биват регистрирани важни сведения. Според запазения днев-
ник на четите на ВМОРО през Кюстендилския пункт за вре-
мето от декември 1903 до юни 1908 г. са преминали 162 чети 
– най-големият четнически поток за Македония. 

„Четниците получават оръжие и се обличат в четнически 
дрехи от складовете на пункта, а при завръщането ги предават 
обратно. Съставът на четите обикновено е определен предва-
рително, но в Кюстендил става окончателното им оформяне... 
В кореспонденцията между пункта и представителството по-
стоянно се препращат разписки и квитанции за пари, оръжие, 
храна и дрехи, отчети на пунктовите началници, обяснения за 
всяка похарчена, макар и най-дребна, сума. ...Поддържането 
на складовете с оръжие и дрехи и опазването им от посега-
телствата на властта е също отговорна задача на дейците от 
пункта. Понякога се е налагало преместването им от съобра-
жения за сигурност. 
23 Архивите говорят. Т. 26. Четите на Вътрешната македоно-одринска революци-
онна организация. С., 2003, с. 8.
24 Пак там, с. 9.
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Дневникът на Кюстен-
дилския пограничен пункт 
се оказа един от най-важните 
документи за историята на 
ВМОРО за следилинденския 
период. В него има сведения 
не само за пълните имена на 
войводите и четниците, но и 
за родното им място, възрас-
тта им, семейното им поло-
жение, а в повечето случаи 
и за датата на завръщане, ги-
белта им и друга, също мно-
го важна информация – за 
предали се на врага, върнали 
се обратно по различни при-
чини и др.“25

Дневникът започва с ре-
гистрирането на преминалата 
на 8 септември 1903 г. през 
Кюстендилския граничен 
пункт чета, водена от войво-
дата Атанас Бабата.

* * *
След решенията на Кюс-

тендилския конгрес четниче-
ският институт се преустрой-
ва. В него се включва цялото 
население, организирано в 
селска и градска милиция.  
В резултат от засилената дей-
ност на четите е отблъснато настъплението на сръбската про-
паганда, а също и „султанските войски не са в състояние да 
се справят с четите.
25 Архивите говорят. Т. 26. Четите на Вътрешната македоно-одринска революци-
онна организация. С., 2003, с. 11.
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Първата страница от дневника на Кюстендилския граничен пункт. 
В началото е регистрирана Кратовската чета с войвода Атанас 
Бабата (Дневникът се съхранява в ДА – Враца.)
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Борбата със своите постоянни противници четническият 
институт на ВМОРО води непрестанно до юли 1908 година, 
когато побеждава Младотурската революция и бойните еди-
ници – четите – са разпуснати. С този акт четническият ин-
ститут преустановява временно своята дейност...“26

Младотурската революция, извършена през юли  
1908 г., възстановява конституцията от 1876 година, която 
Абдул Хамид е отменил. Вестта за падането на абсолютизма 
се посреща с голямо въодушевление в Македония. Населе-
нието очаква с надежда положението му да се подобри след 
прокламираните равни права и свободи на всички народно-
сти и вероизповедания и империята.

Хората с радост подкрепят младотурския комитет 
„Обединение и напредък“, дейността на който се развива 
най-силно в Македония и по-точно в турските гарнизони в 
Македония.

„На 23 юни / 6 юли 1908 г. майор Ниази бей с група вой-
ници и цивилни напусна гарнизона в гр. Ресен (Македония) 
и се оттегли в планината, където се обяви в бунт срещу сул-
танската власт, по същия начин, както постъпваха и маке-
донските революционери, като се обявяваха за нелегални и 
се оттегляха в планините. Това беше началото на бунта или 
началото на т. нар. Младотурска революция.... Последваха 
бунтове в гарнизоните, на първо място в Битоля, където с 
убийството на началника на дивизията войската се обявява 
в подкрепа на бунтовниците. Няколко дни по-късно почти 
всички турски гарнизони в Македония подкрепиха младотур-
ския преврат.“27

На 10/23 юли в прокламация, завършваща с думите 
„Яшасън хуриет, милет ватан“ (Да живее свободата, на-
цията и отечеството), младотурският комитет „Обедине-
ние и напредък“ прогласява в Солун възстановяването на 
Отоманската конституция от 1876 г. Пред опасността от 
26 Петров, Т. Нелегалната армия на ВМОРО в Македония и Одринско 1899–1908. 
С., 1993, с. 201.
27 Генов, Г. Политическа и дипломатическа история на България. Т. 19, с. 137.
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размирици и гражданска война, които още тогава са мо-
жели да свършат фатално за него, Абдул Хамид отстъпва 
пред бунтовниците и на 11/24 юли в Солун се получава 
съобщение от Цариград, че конституцията е възстановена 
в цялата империя.

Младотурците освобождават политическите затворници 
и призовават четите на ВМОРО да слязат от планините и да 
се разоръжат. Мнозина войводи се доверяват на новата власт, 
предават оръжието и разпускат четите.

„В Злетово дошъл Марко Секулички. В четата бил и ко-
митата Ное Савов от Зелени град и други. Хаджи Джумер, 
като най-богат и най-виден турчин от Злетово, организирал 
обща трапеза насред село. За християните се поднесла ракия, 
а за турците един вид лимонада...

От Пробищип били предадени на турците 23 пушки. Спо-
ред думите на Сене Тиров Димишков, от Пробищип, дошлите 
в Кочани комити били посрещнати със зурли и тъпани. По-
братимяването станало около Кръстовден...“28

В Кюстендилския пограничен пункт рязко намалява 
дейността, защото е спрял четническият поток за Македония. 
Очакваните свободи и равенство пред закона за всички на-
родности в Отоманската империя обезсмислят по-нататъшно-
то съществуване на четническия институт във ВМОРО.

През 1909 г., след неуспешен опит на султанските сили 
да възстановят абсолютизма, Абдул Хамид е свален от прес-
тола и властта е завзета изцяло от младотурците, които започ-
ват открито да проявяват своя национализъм.

Младотурците дори не скриват намерението си да ото-
манизират македонското население, като заселят в Маке-
дония преселници мюсюлмани от други краища на импе-
рията. Открито се проявява и стремежът им да премахнат 
контрола на Великите сили и да предотвратят реформите 
от ревелската среща, които биха довели до автономия на 
Македония. Младотурците успяват да осуетят изпълнени-

28 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с.388–389.
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ето на Ревелското споразумение29, тяхната революция се 
посреща „със симпатия в Европа, особено сред по-демо-
кратичните обществено-политически среди. Те ръкопляс-
каха на станалото и хвалеха неговите автори като истински 
обновители на Турция. Много скоро реформите в Македо-
ния, които от пет години заемаха такова централно място 
в общественото мнение на Запад и Русия и бяха станали 
такава важна цел на европейската политика, изведнъж като 
че ли бяха забравени и изоставени дори и от английската 
дипломация, която до неотдавна правеше голям политиче-
ски капитал с тях.“30

Още преди победата на младотурците дясноориенти-
раните дейци на Организацията са резервирани към искре-
ността на прогласените от тях „хуриет, адалет и мусафет“ 
(свобода, равенство и братство). Нека припомним, че в края 
на 1907 г. нелегалният младотурски комитет „Обединение и 
напредък“ начело с Ахмед Риза бей е свикал в Париж кон-
грес на всички революционни организации в Турската импе-
рия. На отправената покана се отзовават и вземат участие в 
конгреса някои арменски, арабски и еврейски организации. 
Поканата до ВМОРО обаче попада в ръцете на скептично 
настроените „ръководители на десницата и те не изпращат 
делегати в Париж“.31 Не такова отношение към младотур-
ските обещания за равенство и свобода има лявото крило на 
ВМОРО, ръководено от Яне Сандански, което безрезервно 
се доверява на младотурците. Нещо повече – когато по-къс-
но, през пролетта на 1909 г., хората на султана се опитват 
да съборят режима на младотурците, привържениците на 
Сандански се включват в борбата срещу султанските сили. 
(Отрядите на Сандански, Паница и Чернопеев, наброяващи 
29 На 28 и 29 май (9 и 10 юни нов стил) 1908 г. в руското балтийско пристанище 
Ревел се състоява среща между английския крал Едуард VІІ и руския император 
Николай ІІ. Там се постига споразумение за прилагането на реформи, които да 
доведат до умиротворяване и автономно управление на Македония. (Ревел или 
Ревал се е наричала днешната столица на Естония – Талин.) 
30 Генов, Г. Политическа и дипломатическа история на България. Т. 19, с. 143.
31 Борбите в Македония и Одринско 1878 – 1912. Спомени. С., 1982, с. 824.
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почти 1000 доброволци, стигат до Цариград и участват в 
пленяването на султан Абдул Хамид).32

Само година след прогласяването на възстановената кон-
ституция привлекателните лозунги на „хуриета“ са забравени 
и под младотурската маска се показва предишното старотур-
ско лице.

„Една година след „хуриета“ властта започна преслед-
ване на бившите македонски дейци, създадена бе турска 
контраорганизация по подобие на ВМОРО, която предприе 
избиване на някогашни войводи по улиците. Из засада заги-
наха, между другите, и големият борец Пере Тошев, скопски-
ят войвода Васил Аджаларски и старият деятел Александър 
Китанов в Горна Джумая.“33

Властта започва да прилага твърдо отоманизма, и то не 
само в Македония. На тази политика са подложени арменци, 
сирийци, албанци, араби – в техните родни земи, завладени 
от турците.

* * *
Славчо Абазов напуска Кюстендилския граничен пункт, 

където четническият поток е спрял и революционната дей-
ност е затихнала. Отива в родния край, но скоро след като 
младотурците показват истинския си образ, емигрира в Бъл-
гария. Връща се в Злетовско нелегално, за кратки срещи със 
семейството.

През май 1910 г. в Злетово се ражда дъщеря му Стра-
хилка (сестра на първородния му син Викенти, роден през 
1906 г.). По това време терорът на младотурците в Македо-
ния се засилва. 

„Властта на младотурците искаше напълно да се за-
страхова от евентуална въоръжена борба на македонския 
народ и през втората половина на 1910 година провежда 
в цяла Македония разоръжителна акция. С голяма жесто-

32 Борбите в Македония и Одринско 1878 – 1912. Спомени. С., 1982, с. 759.
33 Михайлов, И. Избрани произведения. С., 1993, с. 63.
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кост от страна на нарочно докарани турски полкове от на-
селението се изземва откритото при терористичните акции 
оръжие. При този терор мнозина са избити, хиляди други 
намират спасение зад граница...

Общо по обезоръжителната акция в Македония са по-
страдали 4913 души, а 4060 са избягали в България или по 
планините.

От Скопския революционен окръг са избягали в Бълга-
рия около 2000 македонци.

Обезоръжителната акция в Злетово е проведена при жес-
ток терор. В нея турската власт използва платени терористи 
– турци, които да ликвидират изтъкнати хора на ВМОРО.“34

Тодор Александров, който по това време минава в неле-
галност, успява да прибере от народа и да укрие по-голямата 
част от оръжието. Минава в нелегалност и някогашният при-
ятел на Сандански – Христо Чернопеев. Борбата срещу Тур-
ция пламва отново. ВМОРО се противопоставя на турските 
правителствени чети и започва атентати.

„Двата големи атентата в Щип и Кочани през 1911 г., 
при които турското население нападна открито българското 
и изби мнозина, нагорещиха атмосферата. В целия свят тре-
вожно се заговори за положението в Македония. Това беше 
прелюдията на войната против Турция от страна на съюзени-
те вече балкански държави.“35

34 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 390.
35 Михайлов, И. Избрани произведения. С., 1993, с. 64.
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УЧАСТИЕ В БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 
(1912–1913)
Надеждата, че младотурската революция ще донесе така 
жадуваната свобода на народа на Македония, угасва твърде 
бързо. За съжаление настъпилата промяна пресича вмеша-
телството на европейските велики сили, които преди това са 
налагали на Турция извършването на демократични реформи. 
Новите турски управници започват да си служат със старите 
средства за потискане на поробения народ. Връх на издева-
телствата стават масовите кланета над беззащитното насе-
ление в Щип (през ноември 1911 г.) и в Кочани (през юли  
1912 г.). Съседните балкански държави започват да настояват 
за предоставяне на автономия на Македония и Одринско, а 
отказът на турското правителство дава повод за избухването 
на Балканската война. 

Македонската емиграция от различните краища на 
света и особено в България, където тя е най-многоброй-
на, не остава равнодушна към страданията на своите братя 
под турско робство. Когато назряват събитията, свързани 
с предстоящата война, македонците в България и в много 
други страни изявяват пред българското правителство го-
товност и силно желание да се включат в борбата срещу 
турците. Така в България се създава Македоно-Одринско-
то опълчение за освобождаването на Македония и Тракия. 
Опълчението се включва активно във военните действия и 
дава хиляди жертви в сраженията през последвалите две 
балкански войни. 

Боевете, делата и подвизите на Македоно-Одринското 
опълчение са описани подробно от П. Дървингов, начал-
ник-щаб на Опълчението, в неговия внушителен труд „Ис-
тория на Македоно-Одринското опълчение“. Книгата на 
полковник Дървингов се състои от два отделни обемисти 
тома; първият е озаглавен „Животът и действията на опъл-



52ВойВодата СлаВчо абазоВ

чението във войната с Турция“ (1919), а вторият – „Живо-
тът и действията на опълчението във войната със съюзни-
ците през 1913 г. “ (1925). 

Особен интерес представлява приложената към том пър-
ви таблица за състава на Опълчението според месторождени-
ето на доброволците. От таблицата се вижда, че най-голям е 
броят на опълченците, родени в Македония – 10 255 добро-
волци. Следват родените в България 2512 души и в Одринско 
– 1215. Родените в други страни доброволци са общо 531 (от 
тях 275 – в Армения, 82 – в Русия, 68 – в Румъния, 40 – в Сър-
бия). С неуказано месторождение са 157 доброволци. 

Опълчението наброява общо 14 670 души. Към тях тряб-
ва да се прибавят още 2174 македонци и тракийци, числящи 
се към партизанските взводове и четите. С тях общата числе-
ност на Македоно-Одринското опълчение възлиза на 16 844 
доброволци. 

Още на втория ден от мобилизацията напливът на до-
броволци е така голям, че щабът, разположен в зданието на 
Изпълнителния комитет на македоно-одринските братства, е 
напълно блокиран от тях. 

„Едни идеха за войводи, други за четници, трети за 
доброволческите отряди и всички прииждаха на такива 
тълпи, щото смело може да се каже, улиците около щаба на 
отрядите бяха пълни от сутрин до вечер със свят, необоз-
рим и невъобразим, от хора от разни положения, даже от 
разен произход . . .“1

Не само в София, но и в цяла България многобройната 
македонска и тракийска емиграция изпада в трескава възбуда. 
Ежедневно в щаба пристигат десетки телеграми, които показ-
ват високия патриотичен дух и огромното желание на тази 
емиграция незабавно да се включи в борбата срещу турските 
поробители. 

Главният мотив за огромния ентусиазъм е мисълта за 
близкия край на робството в Македония и Одринско. Особе-

1 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 1 С., 1919, с. 2.
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Петър Дървингов (1875–1958),  
началник-щаб на Македоно-Одринското опълчение
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От къде

 

Англия – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
Австрия – – – 1 2 4 1 1 – – 3 3 – – – – – – – – – – – – 15
Албания – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
Армения – – – – – – – – – 4 – – 256 15 – – – – – – – – – – 275
Босна – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – 1
Галиция – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – 1
Гърция – – – – – – – 1 – – – – – – 2 – – – – – – – – – 3
Италия – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – 1
Мала Азия – – – 2 5 1 – – – 1 – 5 – 5 2 4 – – – – – – – – 25
Моравия – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – 1
Персия – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – 1
Русия – 2 3 2 1 4 2 2 1 4 36 11 1 – – 1 – 6 6 – – – – – 82
Румъния – 3 – – 7 5 2 1 5 14 4 9 6 2 5 – 1 – 4 – – – – – 68
Сърбия – – 1 1 2 2 3 9 1 9 4 4 2 – 1 1 – – – – – – – – 40
Хърватско – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – 1
Черна Гора – – – – 1 – 1 – – 1 5 2 – 1 1 – – – – – – – – – 12
Чехия – – – – – – – 1 – – 1 – – – – – – – – – – – – – 2
Щирия – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – 1
От странство всичко – 6 4 6 18 17 9 15 7 33 56 35 267 24 11 6 1 6 10 – – – – – 531
България
кадър подофиц. и редници 2 20 23 23 30 45 11 17 8 37 19 18 24 23 23 28 – – – 3 – – 12 12 378
доброволци 8 23 52 38 89 229 42 313 53 204 105 127 239 61 61 41 19 116 10 232 16 14 11 31 2134
От България всичко 10 43 75 61 119 274 53 330 61 241 124 145 263 84 84 69 19 116 10 235 16 14 23 43 2512
От Одринско всичко – 3 6 19 30 180 15 5 165 39 199 215 135 62 42 52 21 10 9 – 3 1 – 4 1215
С неуказано 
месторождение македонци

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 157 – – – – 157

Македония 25 871 794 773 953 689 1002 435 307 535 580 399 192 729 695 686 82 128 193 – 66 8 64 49 10 255
Всичко в Македоно- 
Одринското опълчение 

35 923 879 859 1120 1160 1079 785 540 848 959 794 857 899 832 813 123 260 222 157 85 23 87 96 14 670
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ТАБЛИЦА за състава на опълчението според месторождението на 

Забележка. В таблицата не влизат 2174 доброволци македонци и одринци, числящи се в състава на 
партизанските взводове и четите. 
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доброволците и според дружината или службата, към която са се числили

А всичко в Македоно-Одринското опълчение 16 844
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но силна е еуфорията сред македонската емиграция, у която 
неимоверно нараства надеждата, че най-после Македония ще 
стане свободна.2

* * *
Между първите и най-ентусиазирани желаещи да се бо-

рят за освобождението на Македония е Славчо Абазов, който 
е назначен за войвода на Кратовската чета – един от парти-
занските отряди, организирани само ден след обявяването на 
мобилизацията, т. е. на 18 септември 1912 г. 

2 Българското население и ВМОРО не са знаели, че монархът Фердинанд и него-
вото обкръжение тайно са договорили със Сърбия дележа на Македония, вместо 
твърдо да застъпват македонската независимост. По това време Т. Александров 
е с четата си в Солунско и Кукушко и по-късно заедно с всички сили на ВМОРО 
подпомага балканските съюзници срещу турците. „Тогавашният м-р председател 
Ив. Гешов признава в една своя книга, че не се е знаело от страна на македонските 
водачи съдържанието на сключения между България и Сърбия договор за предва-
рителен дележ на Македония, нито за прословутата „спорна зона“, включваща Ку-
маново, Скопие, Тетово, Гостивар, Дебър, Кичево и др.“ (Ив. Михайлов. Избрани 
произведения. С., 1993, с. 65).
Към подписания на 29. ІІ. 1912 г. между България и Сърбия договор е приложена 
тайна притурка, в член 2 от която се предвижда Македония да се раздели на две 
зони – спорна и безспорна. „Що се отнася до територията между Шар планина и 
Родопите, Архипелага и Охридското езеро (т. е. Македония), ако двете страни се 
уверят, че организацията на тази територия в отделна автономна област е невъз-
можна предвид на интересите на българската и сръбската народност или по други 
вътрешни или външни причини, то с тази територия ще се постъпи въз основа на 
следните заявления: Сърбия се задължава да не дири нищо отвъд линията, отбе-
лязана на приложената карта“. (Д. Гоцев. Освободителните борби в Македония 
1912–1915 г. С., 1981.) Посочената в картата линия започва от връх Голем, северно 
от Крива Паланка, и следва в югозападно направление до Охридското езеро, като 
минава през връх Китка, по главния водораздел Градище планина до върха Гори-
ще, през Вардар до Преополе планина, по водораздела на Баба планина и Крушка 
тепеси, Илинската планина, до Охридското езеро при манастира Гъбовци.
Територията западно от така очертаната линия, с градовете Куманово, Скопие, 
Гостивар, Кичево и Дебър, образуват т. нар. „спорна зона“. 
България се задължава да приеме тази граница, ако руският император, в качест-
вото си на арбитър, се произнесе в полза на тази линия. 
Областите на изток от същата линия образуват т. нар. „безспорна зона“, която при-
надлежи на България. 
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„Тия отряди, на обикновен език наричани чети, трябваше 
да се съставят от бивши войводи, революционери и добро-
волци, и тяхната задача трябваше да бъде да нахлуят в Турция 
с цел да събират сведения за турските войски и да устройват 
заедно с местното население и местните чети всички възмож-
ни пречки както на мобилизацията, така и на съсредоточени-
ето на същите войски.“3

За всичките набързо сформирани 50 чети от щаба на бъл-
гарската армия са отпуснати 60 000 лева, едно предписание 
за получаване от софийския арсенал на 600 пушки и нищо 
повече, освен пожелание за успех. 

Предвид важността четите да заминат възможно най-ско-
ро още на 18 септември щабът на партизанските отряди със-
тавя „Правилник за доброволческите чети, които ще дейст-
ват в Македония и Одринско в Освободителната война – 17 
септември 1912 г.“, разпорежда вземането на оръжието и па-
троните и свиква войводите. През следващите два-три дни на 
четите се дават задачите, оръжието, взривните вещества и по 
петдесет-сто лева на човек за обмундироване и снаряжение. 
Набързо са обучени 60 души по употребата на експлозивите 
и на войводите се дават печатни инструкции за разрушаване 
на жп линии и действие с бомбите. 

„Надпреварата на войводите беше стихийна. Всеки 
бързаше да вземе пушките, а за останалото просто не ис-
каше да знае.“4

Както става ясно от списъка на състава на четите, през 
границата минават повече четници, отколкото е броят на раз-
дадените пушки, защото войводите можели да увеличат със-
тава, стига да намерят оръжие и снаряжение. Така броят на 
четниците почти във всяка чета нараства с по двама, трима, 
дори с десетина души, а четата на Славчо Абазов е увеличена 
с 33 човека. По-голямата част от необходимото въоръжение и 
снаряжение на тези допълнително набрани четници е доста-
вено с лични средства на войводата. 
3 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 1, С., 1919, с. 1.
4 Пак там, с. 8.
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„При разпределянето на четите по зони на действие ща-
бът смяташе да изпрати най-голямото количество в одрин-
ския театър на войната, дето партизанските отряди трябваше 
да разрушават телеграфите и железниците Цариград – Од-
рин, Одрин – Дедеагач и Дедеагач – Солун, като се държат 
по периферията на българската армия. В действителност оба-
че това не можа да стане, тъй като повечето от войводите не 
бяха запознати с тоя театър, и по нужда по-голямата част от 
тях бидоха пуснати в Македония, дето те почнаха да навли-
зат в началото на октомври и принесоха неоценими услуги на 
сръбската и гръцката армия. 

На четите се туриха номера и дадоха следните задачи:
Чета № 1, Мих. Думбалаков, получи 10 пушки и задача 

да действува от Беласица срещу железните и телеграфните 
линии между Порой и Карасуле. Тая чета минала границата в 
състав 28 души. 

Чета № 2, П. Карамфилов – 10 пушки със същата задача; 
минала границата в състав 16 души. 

Чета № 3, Мих. Герджиков – 100 пушки. Организиране-
то й стана в Бургас, гдето трябваше да се разчлени на повече 
четици, задачата на които беше да разрушават железниците 
и телеграфните съобщения между Цариград и Одрин и да 
действуват в пространството между р. Марица и Черно море. 
Четите на М. Герджиков са броили общо 180 души. Най-голя-
мата от тях е летящият отряд на запасния подпоручик Аянов 
от 47 пушки манлихерови и 32 мартинови. 

Чета № 4, В. Чакаларов, с 26 пушки и задача да дейст-
вува срещу линиите в Битолско и Костурско и всички такива 
до там. 

Чета № 5, Ив. Попов, с 14 пушки и задача идентична с 
оная на № 4. 

Чета № 6, Хр. Силянов, с 10 пушки и задача както на № 4. 
Чета № 7, Шакир Кръстю Гермов, с 11 пушки и задача 

да действува по линиите в Прилепско и до там; минала грани-
цата в състав 16 души. 

Чета № 8, Кочо Хаджи Манов, с 12 пушки и задача да 
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действува по линиите в Струмишко и Поройско; минала гра-
ницата в състав 13 души. 

Чета № 9, Ал. Джорлев, с 12 пушки във Воденско и Ле-
ринско; минала границата в състав 15 души. 

Чета № 10, Г. Занков, с 10 пушки в Сярско; броила 24 
души. 

Чета № 11, М. Чаков, с 10 пушки в Сярско, броила 11 
души. 

Чета № 12, Кр. Гечев, с 10 пушки в Драмско; броила 12 
души. 

Чета № 13, Коце Бояджиев, с 10 пушки в Драмско; бро-
ила 10 души. 

Чета № 14, Ст. Чавдаров, с 10 пушки с Драмско; броила 
10 души. 

Чета № 15, Пею Яворов, с 10 пушки в Разложко и Не-
врокопско; броила 10 души. 

Чета № 16, Кръс. Българията, с 20 пушки в Ахъчелебий-
ско и Дедеагачко; състав 20 души. 

Чета № 17, Марко Иванов, с 11 пушки в Леринско; 11 
души. 

Чета № 18, Г. поп Христов, с 6 пушки в Леринско; 8 
души. 

Чета № 19, Алексо Стефанов, с 14 пушки в Битолско 
поле и Демирхисарско; 15 души. 

Чета № 20, Славчо Пирчев, с 10 пушки в Битолско поле; 
11 души. 

Чета № 21, Н. Т. Гюмюшев, с 10 пушки в Ахъчелби – 
Скеча; състав 18 души. 

Чета № 22, офицерския кандидат Н. Данаилов, с 10 пуш-
ки в Ахъчелби – Скеча; състав 18 души. 

Чета № 23, Пав. Христов, с 9 пушки в Битолско; дости-
гнала до 21 души. 

Чета № 24, П. Пенчев, с 3 пушки в Прилепско; по списъ-
ците тая чета брои 40 души. 

Чета № 25, Хр. Цветков, с 10 пушки в Битолско – Демир-
хисар; състав 14 души. 
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Чета № 26, Гоце Междуречки, с 8 пушки в Кукуш – Гев-
гели; състав 9 души. 

Чета № 27, Георги Мончев, с 8 пушки в Солунско; 9 
души. 

Чета № 28, Г. Джинджифилов, с 8 пушки във Воденско; 
12 души. 

Чета № 29, дякон Евстати, с 8 пушки във Воденско; 10 
души. 

Чета № 30, Борис Илиев, с 11 пушки в Джумайско; 15 
души. 

Чета № 31, Стоян Мишев, със 7 пушки в Щипско; 7 
души. 

Чета № 32, Г. Гачев, със 7 пушки в Щипско; 7 души. 
Чета № 33, Сл. Абазов, със 7 пушки в Кратовско; 40 

души. 
Чета № 34, Стамен Темелков, с 6 пушки в Радовишко; 

12 души. 
Чета № 35, Ефрем Чучков, със 7 пушки в Кочанско; 26 

души. 
Чета № 36, Спиро Дильов, с 6 пушки в Скопско; 7 

души. 
Чета № 37, Даме Мартинов, с 6 пушки във Велешко; 20 

души. 
Чета № 38, Сим. Молеров, с 9 пушки в Струмишко; 9 души. 
Чета № 39, М. Стойчев, с 8 пушки в Крушовско; 10 

души. 
Чета № 40, Н. Жеков, с 20 пушки в Петричко; 25 души. 
Чета № 41, подпоручик Левтеров, с 60 пушки в Дойран-

ско и Поройско; тая чета достигнала 91 човека и тя бе съста-
вена главно от войници от 8 Приморски полк. 

Чета № 42, Дончо войвода, с 10 пушки в Петричко; 74 
души. 

Чета № 43, Ник. Герасимов, с 12 пушки в Петричко; 20 
души. 

Чета № 44, Лазар Дельов, с 10 пушки в Гевгелийско; 24 
души. 
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Чета № 45, Апост. Дограмаджиев, с 8 пушки в Дедеага-
чко; 24 души. 

Чета № 46, Димо Николов, със 7 пушки в Димотишко; 
7 души. 

Чета № 47, Трайко Павлов, с 14 пушки в Паланечко; 17 
души. 

Чета № 48, Ст. Филипов, с 12 пушки в Неврокопско; 30 
души. 

Чета № 49, Ст. Мълчанков, с 12 пушки в Неврокопско; 
25 души. 

Чета № 50, Тодор Оровчанов, с 6 пушки във Велешко; 
15 души. 

Четите се приготвиха надве-натри – поради мобилиза-
цията възможност за добро стъкмяване нямаше – и потеглиха 
към границата, гдето повечето от тях достигнаха между 25 и 28 
септември. Една част успя да мине в турско преди обявяване на 
войната, другата мина почти едновременно с войската.“5

Четата, водена от Славчо Абазов, е една от първите, кои-
то минават границата още преди 5 октомври – датата, на коя-
то България, Сърбия и Гърция обявяват война на Турция. 

На самия 5 октомври 1912 г. четата на Славчо Абазов, 
заедно с четите на Ст. Митев и Г. Гочев, вече води бойни 
действия и при влашките колиби Кормина, югозападно от 
връх Султан тепе, разпръсва един турски конен разезд, който 
„в отстъплението си вселил паника в селата Турско Рударе, 
Злетово, Дренак, Стриговци, чието турско население рано на 
6 октомври напуснало селата си и почва да опожарява българ-
ски села по течението на р. Злетовска.“6

От началото на военните действия четата на Славчо Аба-
зов и другите революционни чети подпомагат охотно съюз-
ническите войски. Местното население също помага на сръб-
ските и гръцките войски с каквото може. Хората с нищо не са 
показвали враждебно отношение. Напротив – с песни, музика 
5 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 1, С., 1919, с. 
10–12.
6 Пак там, с. 575.
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и радостни възгласи населението посреща тези войски като 
освободители и съюзници. 

„На места самото население бе взело оръжие и се бе про-
тивопоставило на турските сили, с което косвено подпомага-
ше пак съюзниците... В Кратовско добри услуги към сръбска-
та армия извършиха четите на Гьоше Гочев от Щип и Славчо 
Абазов от Кратово.“7

На 10 октомври „четата на Славчо Абазов и 300 души 
милиция заели Кратово, последвани от 14-и сръбски полк, 
който обаче още същия ден отпътувал за с. Крилатица, севе-
розападно от Кратово. Четата и милицията заели Черни връх 
и завързали престрелки с предните части на турците, настъп-
ващи с много войска и много оръдия от Овче поле.“8

На 11 октомври една част от сръбската Тимошка диви-
зия се отправя към Черни връх, югозападно от Кратово, къ-
дето предишния ден „на позиция и в бой се намират четите 
на Славчо Абазов, Дончо Ангелов, Тодор Оровчанов, Спиро 
Дильов и П. Лесев с местна милиция“.9

Боят с турците продължава и на 12 октомври, когато 
„рано преди пладне турците отстъпили, като изгубили две ба-
тареи и множество припаси.“10

Както вече се подчерта, населението и четите са се ста-
раели да подпомагат действията на сръбските войски с цената 
на много усилия и човешки жертви, но на тази приятелска 
подкрепа сърбите отговарят с враждебност и насилия над 
местното население. По-късно започва гонение и срещу чет-
ниците. Там, където сърбите се установяват по-трайно във 
военно отношение, техните жестокости и насилия над маке-
донското население стават все по-силни. 

Още в началото на войната при първите съприкоснове-
ния между четите и сръбската войска става ясно, че сърбите 
идват в Македония не като приятели и освободители, а като 
завоеватели и потисници. 
7 Михайлов, И. Спомени. Т. 2, с. 354.
8 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 1, С., 1919, с. 595.
9 Пак там, с. 598.
10 Пак там, с. 602.
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Писмо от Славчо Абазов, с което съобщава за влизането в Кратово
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Един от първите документи, описващи вражеското отно-
шение на сръбската войска спрямо местното население още 
от началото на Балканската война, е донесението до щаба на 
Македоно-Одринското опълчение от старши районния вой-
вода Славчо Абазов. В документа подробно са описани зло-
деянията на сръбската войска, безнравственото поведение на 
войниците, издевателствата над мирното население. Наред с 
описанието на първите грабежи, безчинства и тормоз върху 
македонското население от страна на сръбската войска доне-
сението дава на щаба описание на първите съвместни военни 
действия на четите и сръбските сили, развиващи се в Кратов-
ския регион. В този смисъл документът притежава значител-
на историческа стойност. Ето и пълното съдържание на това 
интересно и исторически значимо донесение на войводата 
Славчо Абазов, изготвено в Кратово на 16. 11. 1912 г. 

До Щаба на Македоно-Одринското  
опълчение в София

Чест ми е да донеса на благосклонното Ви внимание 
следното:

1. На 9-и, месец октомври, войските от 14-и полк на Ти-
мочката дивизия, придружени с около 360 четници и мили-
ция, безпрепятствено навлязохме в гр. Кратово, тъй като въз 
основа сведенията по разположението на турската войска в 
Кратовско, които имахме на ръка и връчихме на коменданта 
на войските, не представляваха сериозна опасност за превзе-
мането на поменатия град. Въпреки че в тези сведения и от 
наша страна изрично да бе внушено на коменданта на вой-
ските, щото настъпателната войска да заеме височините на 
Плавица и Черни връх обаче, той не се съобрази ни най-малко 
с горните обстоятелства и въпреки че на едно разстояние от 
3-4 часа от поменатите височини да бе разположена главната 
квартира при Овче поле, замина още същия ден с артилерията 
за с. Крилатица, отстояще на 1½ часа разстояние на запад от 
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Кратово. На 9-и, същия ден, турските войски от Овче поле, 
предшествувани от един кавалерийски разезд от 60-80 души, 
изгориха 8 български села и насърчени от отсъствието на ос-
вободителните войски при поменатите височини, потеглили 
с полска и горска артилерия към Черни връх. Находящите се 
около Черни връх български селяни и четници, изпратени по 
покана на селяните, завзеха по-важните позиции на помена-
тия връх и завързаха сражение с турските войски. Числено-
то превъзходство на последните осигури само една позиция 
при Черни връх, на която биде разположена около 3000 души 
турска войска, подкрепена в тила им с около 60 оръдия. Съ-
щия ден през нощта извиках местния градски командир и му 
биде внушено да разпореди до полковия командир да изпрати 
войска и артилерия на Черни връх, защото според сведени-
ята от полесражението силни турски отделения откъм Щип 
се стараели да завземат важни позиции, от където ще могат 
да бият фронта и главната колона на нашите войски. Вед-
нага след тоя разговор комендантът замина за с. Крилатица 
и на 10-и заранта се завърна обратно, носещ известието, че 
са изпратени войски за Черни връх. Мъчното пренасяне на 
топовете по липса на сгодни пътища е заставило четниците 
и народната милиция, въоръжена с бързострелни пушки от 
ограбения турски склад в Кратово, при много несгодни ус-
ловия да поддържат сражението с редовната турска войска. 
Едвам в четвъртък заранта, 11-и м. м., войската се намери на 
полесражението и след един двудневен бой турците бидоха 
принудени да отстъпят, като оставиха 11 топа с голямо ко-
личество военни муниции, които бидоха закарани в Сърбия. 
Горното за сведение върху военните способности и опасната 
самонадеяност на г-н полковника.

По-доле ще се постарая да Ви опиша впечатленията на бъл-
гарското население от сръбските войски, дисциплината и прес-
тижа на администрацията, както и шовинистическите домогва-
ния на последните с резултатите от отбелязаните им качества: 

1. На 9-и м. м. войската навлезе в Кратово в съвсем раз-
небитено състояние. Войниците в безредие се пръснаха по 
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махалите, за да искат хляб, вино и ракия, макар за това да бе 
взела грижата по-рано още наредената реквизиционна коми-
сия. На няколко места забелязах пияни войници, които пора-
ди неумереността в пиенето повръщаха и падаха по улиците. 

2. До тяхното пристигане в града имаше тайно управле-
ние и реквизиционна комисия измежду българите, обаче след 
пристигането си те веднага смениха нашите хора със свои – 
сбирщина от разни краища, без да познават местните условия 
и нужди. Това много повдигна шовинизма в сърбоманите, а 
урони до висша степен честолюбието на българина. Мнозина 
слушах да казват, че една тирания се замени с друга и тур-
ското безредие с друго по-опасно. Единственият българин 
чиновник, г-н Игн. Мангъров, веднага биде уволнен от длъж-
ността и. д. окол. началник след пристигането на назначения 
от тях д-р Ковановик. 

3. Поменатия н-к с първо дохождане веднага нареди град-
ски съвет с председател Ив. п. Георгиевик (сърбоманин от 
Кратово), заклет враг на българския национален дух, секретар 
сръбския арх. наместник, а за членове бълг. арх. наместник 
с няколко души по-видни българи и неколцина сърбомани. 
Временно се прилагат действуващите в Сърбия закони, спо-
ред които всичките членове бидоха заставени да дадат клетва 
за вярност в името на сръбския крал и отечеството. Съвест-
та на бълг. арх. н-к свещ. Пан. Коцев, който не е искал да се 
кълне в името на крал Петра и който е дълго противостоял да 
се прибави най-сетне в клетвата една забележка, че тя важи, 
докато трае войната, е била изнасилена и той е бил заставен 
да подпише писмена такава, което нещо се последвало и от 
другите членове българи. 

4. Кражбите, вършени от сръбските войници в къщите на 
забегналите турци от града, се приписват на българските чет-
ници. Полицейският комисар на име Радойна Поповик, по на-
родност черногорец и дошъл в града за сръбски учител преди 
два месеца, при все че службата му помогна да извърши сума 
кражби, не престава да малтретира по един най-скандалиозен 
начин мирните български граждани и селяни, да им нанася 
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побой и да произнася над тях най-арогантни псувни, с кои-
то се накърняват националните и религиозни чувства. Това 
положение не можеше никак да се претърпи и щеше да се 
разрази в нежелателен и кървав конфликт, ако идването ми в 
града беше закъсняло с още един ден. 

5. По време на боя при Черни връх войниците, които бяха 
наводнили околните села, унищожиха неимоверно количество 
продукти и закараха много товарен добитък с обоза за Кумано-
во. Надошлите близки роднини на войниците при Черни връх 
са вдигнали голямо количество дрехи от турските къщи, жита, 
месо, масло, жива стока и пр. и ги закараха в Сърбия. 

6. В един от тукашните военни складове намерихме около 
25 000 оки олово, още от времето, през което са обработвали 
рудите в Кратовско, и сега по заповед на окол. началник със 
селски коне и коли то се прекарва през Куманово за Сърбия. 

7. Официален език е сръбският. Има разпоредба да се 
дават заявленията на сръбски. За писари при селските общи-
ни, макар временно, по липса на сръбски такива, властта на-
значава български учители, които се принуждават да пишат 
на сръбски – нещо неестествено и безсъвестно. Безуспешни 
бяха възраженията ми в смисъл да се признае и български-
ят език. Тъкмо когато нашите учители заеха натрапените 
им длъжности, пристигнаха от Куманово сръбски ученици 
и заместиха нашите учители, които в бездействие обикалят 
улиците. Населението е силно обидено от горната смяна на 
чиновниците. 

8. Околийският н-к даде заповед в разстояние на 24 часа 
да се предаде оръжието, каквото и да било то. Събраха се 
даже и ловджийските пушки, които ведно с прибраното от 
турците се експедираха за Сърбия. Със силен натиск и под 
страх от смъртно наказание продължава да се коренно обез-
оръжава селското българско население. За забелязване е, че 
щателен обиск за оръжие до днес не е направен в нито една 
турска къща, каквито стават в българските. 

9. Въпреки че реквизиционната комисия разполагаше с 
достатъчно жито и храни, военните власти поставиха ръка и 
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над хамбарите с турско жито, които бяха заети от нас и с кои-
то мислехме да спомогнем на пострадалите от турския аскер 
и башибозук български семейства, къщите на които са изго-
рели с всичкия им имот, а стопаните на някои от тях – избити. 
Властта не проявява никаква заинтересованост към страда-
щите българи, когато почти на всички турски семейства про-
дължава да помага парично и при всякакви нужди. 

10. Макар че всички турски дрехи и други вещи да са из-
пратени с коли към Куманово и голяма част от такивато вещи 
разпродадени из населението от самите сръбски войници, 
властта има безочливостта да ги търси с обиски по българ-
ските къщи из селата. При обиска в къщите на българските 
селяни първенци Трайко баба Денин от с. Крилатица и Арсо 
Котарин от с. Опила собствени техни неща са заграбени под 
претекст, че те били турски. 

11. За убиване духът на българското население, ловят се 
най-живите и свестни българи и се поставят в затвора със за-
плашвания, че ще бъдат застрелвани. Някои от тях се глобя-
ват парично. 

12. Над българските учреждения властта поставя само 
сръбски трикольори. Неимоверно, но факт е, че сръбските 
войници са безчинствали и вършели безнравствени дела и 
над българки по селата, от където има оплаквания големи. 

Това е набързо и в общи черти описано положението на 
българина в Кратовско. В потънкости то – положението – е 
по-трагично и по-окаяно. 

Гр. Кратово  С почит:
16 ноември 1912 г.  Старши районен войвода
 (Сл. Абазов)

P.S. Както комендантът на града, така също и окол. н-к и 
другите офицери в града съблякоха по-богатите турци, като 
им взеха насила на кого 100, на кого 200, а на х. Юсин бега 
500 лири, когото подир туй убиха, и за да прикрият престъ-
плението си, заловиха 8 души най-съвестни българи от с. Та-
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лашманци и ги закараха в Скопие пред военния съд. 
Моля, ако то Ви е възможно, направете постъпки да бъ-

дат освободени, докато не са застреляли някой от тях. 

Адрес: Славчо Абазов, Щип. 

Донесението от Славчо Абазов до Щаба в София е напра-
вено от мястото на описаните събития, с добро познаване на 
обстановката в района. Недвусмислено подчертава тежкото по-
ложение, в което изпада населението на Македония. Изтъква 
неприятната истина, че сърбите няма да бъдат лоялни съюзни-
ци и имат намерение да господстват над завзетите територии. 

Безпокойството на Славчо Абазов от арогантното отно-
шение на сръбските войски спрямо местното население се за-
силва и на 30 декември 1912 г. той изпраща подробно писмо 
до българския министър-председател. В писмото, подписано 
от Сл. Абазов от името на комисията на гражданите от Кра-
товска околия, не се скриват гневът и възмущението, предиз-
викано от сърбите, които, вместо да бъдат истински съюзни-
ци и освободители, са се превърнали в жестоки окупатори.

От българска страна, изглежда, не е било отделено доста-
тъчно внимание на тревожните сигнали. По всяка вероятност 
и самият монарх Фердинанд, вместо да се загрижи за опасно-
то поведение на съюзниците, се стреми повече към Одрин и 
Цариград, опиянен от бързите победи на тракийския фронт11. 
11 Лозенградското срещно сражение се развива удивително бързо. Битката на Пър-
ва и Трета българска армия срещу турската Източна армия започва на 9 октомври 
и завършва на 10 октомври 1912 г., когато турската армия при Лозенград се оттегля 
в безпорядък и българите завземат Лозенградската крепост.
 „Малко преди да падне Лозенград, началникът на германската военна мисия в 
Турция Колмар фон дер Голц високомерно бе заявил: „Лозенградските силни по-
зиции могат да бъдат взети само след шестмесечна обсада, и то от пруски войски“, 
а българите преодоляха съпротивата около града за два дни, като плениха архи-
ва на отстъпващите турски войски, карти, планове, няколко автомобила, хиляди 
пушки, милиони патрони. В паническото си бягство командирът на Трети турски 
низамски корпус Махмуд Михтар паша си забрави часовника и обсипаните с би-
сери табакера и сабя, а комендантът на крепостта Хилми паша не успя да си вземе 
дори еполетите.“ (К. Косев. Подвигът. С., 1983, с. 65)
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Българският владетел прекалено се е доверявал на постиг-
натата тайна договореност с крал Петър. Цялата българска 
армия и Македоно-Одринското опълчение са на тракийския 
фронт и докато сломяват ожесточената турска съпротива при 
Лозенград, Одрин и Люлебургаз, на запад сърбите и гърци-
те бързо прогонват по-слабите турски сили и се настаняват в 
Македония. Скоро македонският народ попада под ново, по-
тежко робство. 

Писмо до българския министър-председател, подписано от Славчо 
Абазов (Кратово, 30 декември 1912)
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А ето как се развиват събитията през Балканската война 
в Кратовско и в Злетовска област според вещото описание на 
Александър Апостолов в неговия исторически очерк „Злетов-
ска област“.

Още от 1909 г. турците, предугаждайки намеренията на 
съседните балкански държави, започнали ежегодно да взи-
мат за своята войска част от македонските младежи, годни за 
военна служба. Голяма част от подбраните наборници обаче 
не желаели да постъпят в турската войска. Под влиянието на 
революционните комитети те бягали главно в България, по 
устроени от ВМОРО канали. 

Така още през есента на 1910 г., когато трябвало да се 
определят чрез жребий младежите за постъпване във войска-
та, около 20 наборници били прехвърлени в България от че-
тата на Дончо Ангелов. В 1911 г. само от Пробищип избягали 
трима младежи. Те отишли в с. Добрево, където се събирали 
бегълци от други сеела. Предвождани от куриер на Органи-
зацията, младежите преминали турско-българската граница и 
през Кюстендил били препратени в София. 

Непосредствено преди Балканската война бягството на 
младежи станало масово. 

„Така например през м. октомври 1911 г. от повиканите 
60 новобранци да се явят в Кратово, за да бъдат изпратени в 
турските военни гарнизони, се явили само четирима, а други-
те избягали в планината.“12

Турските власти извършвали и други дейности по под-
готовката за предстоящата война. Те събирали населението 
от Кратовско и изградили с безвъзмезден труд (ангария) стра-
тегически важния път, който свързва Кратово със Злетово и 
по-нататък – с Кочани. 

Войната против Турция започнала на 18 октомври 1912 г. 
На територията на Злетовска област в течение на тази война са 
се водели сражения между турската и сръбската войска на 23 и 
24 октомври (10 и 11 октомври по стария календар) 1912 г. при 

12 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 417.
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Черни връх. Битката се е състояла в четвъртък и петък, а след 
това турската войска се изтеглила към Велес. 

„Големи услуги на сръбската войска по време на сраже-
нията в Злетовската област направили местното население 
и революционните македонски чети. Четите на Гошо Гочев, 
от Щип, и на Славко Абазов, от Злетово, още с пристигане-
то на сръбската войска в Кратово станали твърде активни и 
участвали в битката срещу турския аскер, било съвместно със 
сръбската войска, или самостоятелно.“13

На Черни връх четникът Санко от с. Барбарево, заедно с 40 
души селска милиция, водил няколкочасова битка с турците и ус-
пял да задържи позицията до пристигането на сръбската войска. 

„Четата на Славко Абазов и други четнически групи са се 
биели срещу турската войска край Лесновските ридове. През 
време на тази битка някои турци от Злетово, познати убийци, 
какъвто бил Рашид, острели ножове и се хвалели, че ще колят 
злетовци. Но щом загърмели бомби откъм Лесново, злетов-
ските турци се приготвили да бягат. Хаджи Джумер, най-бо-
гатият турчин от Злетово, но едновременно и най-почитаният 
и от македонците, заповядал на своите дългогодишни ратаи 
братята Сандре и Саздо Петревски от Злетово да впрегнат 
волска кола, да съберат багажа от къщата и да го придружат 
до Велес. В колата, върху ковчега с парите, седяла жената на 
Хаджи Джумер. И други турци от Злетово се приготвили за 
бягство, но се двоумели и чакали какъв ще бъде крайният из-
ход от битката. Интересен бил мигът на раздялата между зле-
товските турци и македонците, които векове живеели заедно 
като господари и рая, но като съседи се били сближили дотам, 
че и едните, и другите тежко чувствали раздялата. Разбира се, 
някои по-искрено, а някои от „хатър и чин“ – както биха ка-
зали турците. Тогава насред селото излезли злетовци, между 
които Анастас Абазов, най-богатият човек в Злетово, баща на 
войводата Славко, Ефтим Максимов, Алекса Пашата и други, 
та убеждавали турците да не бягат, като им казвали: „Ако дой-
дат нашите, ние ще ви браниме, а ако дойдат вашите, вие ще 
13 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 418.
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ни браните“. Обръщайки се към злетовци – македонци, така-
ва изява и желание изказал и Хаджи Джумер от името на тур-
ците, които били готови да бягат. Но тъкмо се разколебали, 
нови експлозии на комитски бомби се чули откъм Лесново. 
Тогава турците се прегърнали и сбогували с присъстващите 
злетовци и тръгнали към Щип. 

(За това разказвали всички злетовци, съвременници на 
Балканската война. 

По разказите на Д. Гичев, Я. Апостолов и П. Панев – всич-
ки от Злетово, някои турци, които не чувствали никаква вина, 
се върнали още от с. Пишица. Някои стигнали до Велес и оттам 
успели с влак да се прехвърлят на юг, а други, които особено се 
били проявили с нечовешкото си отношение към македонците 
от Злетово и Злетовска област, били настигнати в Щип и лик-
видирани от членове на местните революционни чети.)

Веднъж в Злетово пристигнала четата на македонски ре-
волюционери от този край начело с войводата злетовец Славко 
Абазов. Те хванали Маариф-Оджа от Кратово, който бил познат 
като „катил“ турчин, и го ликвидирали над Злетово, заедно с още 
двама, в местността Мадено. От четниците някои тръгнали след 
избягалите турци злетовци, за да хванат онези, които били из-
вестни със своите лоши постъпки спрямо народа в този край.“14

Комитетите и местната милиция от с. Калнище успели с 
оръжие да запазят селото си от турската войска, която се из-
тегляла към Велес и по пътя си ограбвала и палела селата. 

„Докато сръбската войска със съдействието на маке-
донските революционерски чети и селската милиция водели 
борба против турския аскер от дясната страна на Злетовска 
река, българската войска водела борба против турския аскер 
от лявата страна на реката. И на българската войска помагали 
революционерските чети, съставени от македонци. 

Така четата на Ефрем Чучков, стария вече войвода от 
Щип, разбила значителна част от турската войска на плани-
ната Паникла, която се намира в Злетовската област, и след 
това, с части от българската 13-а дивизия, участвала и в други 
14 Пак там, с. 419–420.
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боеве за освобождаването на Македония от турците. Револю-
ционерската чета на Дамян Димитров от с. Пантелей спряла 
турската войска, която от Кочани отивала в помощ на турците 
на Черни връх.“15

Щом започнала да понася поражения в борбата против 
сръбската и българската войска, а също от революционерски-
те чети и местната селска милиция, турската войска започ-
нала да ограбва и да пали селата по пътя на изтеглянето си. 
Най-много щети в Злетовска област били нанесени на Лес-
новския манастир. Турските войски изгорили трите мана-
стирски чифлика заедно с къщите и покъщнината на чифли-
гарите македонци. Изгорени били два хамбара със зърнени 
храни. Всички села в областта претърпели загуби от турската 
войска, която вземала от селяните храна, заграбвала добитъка 
и принуждавала населението да работи ангария. 

„При изтеглянето си турската войска ограбила и запали-
ла християнските села от Злетовска област: Ратавица, Бучище, 
Трипатанци, Глобица, Неокази, Стърмош, Плешенци, Лезово, 
Гайранци, Долни Стубол. Всичкият добитък от тези села бил от-
каран. В Долни Стубол турската войска се настанила цяла сед-
мица, след което селото било ограбено и запалено. Селяните от 
Стърмош зимували по опразнените турски къщи в Дренак. 

По време на войната турската войска взела заложници 
от македонските села. От Злетово били взети като заложници 
Стефан Павлов – Котлето, и Мане Маричански. 

Турците извършили и убийства над населението в Зле-
товска област. Нане и дядо Тасе от Калнище били заклани 
във воденицата на Злетовската река. В Оздрим заклали жена 
и мъж. В Неокази убили един мъж и ранили една жена, а в  
с. Петришино обесили две момчета на сливово дърво. В Ко-
чани загинал един селянин от Щалковица. 

Предизвикани от такова отношение на турския аскер и 
на башибозука, християните от този край не останали длъжни 
на турците и на техните семейства. Натрупваният пет и поло-
вина вековен гняв на македонския роб се излял и превърнал 
15 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 420.
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в неконтролируема стихия, каквато неминуемо обхваща уг-
нетените маси при такива случаи. Тогава хуманността, може 
да се каже, изчезва, а разумът се потиска от ниски инстинкти. 
Турските села в Злетовска област напълно били ограбени от 
селяните на околните македонски села. Алчността за грабеж 
обхванала селяните от някои села до такава степен, че някои 
тръгнали да ограбват турски села чак в Овчеполието. 

Отмъщението над турците, които се върнали в селото 
Стрисовци, било безмилостно. Всички били затворени в една 
плевня, плевнята – запалена, хората вътре изгорели. Спасил 
се само някой си Ракип и избягал в Турско Рудари. 

Ограбването на турските села било спряно от македон-
ските чети, които първи влезли в селата. Интересно е да се от-
бележи, че християните от Злетово не са сторили нищо лошо 
на турците, освен че четата на Славко Абазов запалила ново-
построената голяма къща на Хаджи Джумер, в която се поме-
щавала турска полиция и войска. Когато по-голямата част от 
турските семейства се завърнали в Злетово, Анастас Абазов, 
бащата на Славко, предложил да ги избият и да им заграбят 
имотите. Синът му Славко, в качеството на войвода, му се 
противопоставил и турците продължили мирно да живеят и 
работят. Изселили се едва между двете световни войни, през 
1925–1926 година, след като продали имотите си.“16

Войната на територията на Македония завършва за 
около месец и половина. На 4 декември 1912 г. победени-
те турци, след интервенцията на някои от великите сили, 
подписват примирие. По-голямата част от Вардарска Ма-
кедония е окупирана от сръбски войски, които са стигнали 
Лерин и Гевгели и през Албания са се озовали на Адриа-
тическо море. Българите са завзели частта от Източна Ма-
кедония по линията Г. Джумая – Щип – Гевгели – Кукуш 
– Солун.  „Останалата част от Македония, заедно с Лерин, 
била окупирана от Гърция, чиято войска, също както бъл-
гарската, влязла в Солун.“17

16 Пак там, с. 422–423.
17 Пак там, с. 418. 



76ВойВодата СлаВчо абазоВ

* * *
Примирието от 4 декември не слага край на войната. На 

10 януари 1913 г. младотурците извършват преврат и подно-
вяват военните действия. С нови сили, прехвърлени от Мала 
Азия в Тракия, турците се хвърлят в упорити боеве, но техни-
те атаки са отбити. 

На 26 януари турската флота извършва десант при Шар-
кьой на брега на Мраморно море. Там от многобройните ко-
раби са стоварени около 15–20 хиляди души. Срещу тези вой-
ски решителен отпор дава Македоно-Одринското опълчение. 
Десантните турски части са спрени. 

Македоно-Одринските опълченци при Шаркьой за-
почват решителни контраатаки и на 28 януари принуждават 
нападателите да се върнат на корабите и да се оттеглят. На 
13 март 1913 г, турците са принудени да отстъпят одринска-
та крепост. На 3 април, след настъплението на българските 
войски при Чаталджа, се стига до второто примирие между 
Турция и България, а на 17 май 1913 г. е сключен Лондонски-
ят договор, с който се слага край на войната на балканските 
съюзници срещу Турция. 

* * *
Нека видим сега каква е съдбата на четите след окупира-

нето на Македония от балканските съюзници. 
„До когато военните действия срещу турците в Македо-

ния се развиваха, многобройните български чети бяха тогава 
посрещани и гледани от сръбските и гръцките военни власти 
като най-полезни съратници за осигуряване на победата. Ко-
гато обаче тук тая война се завърши, съюзниците на България 
не само не виждаха никаква полза от четите, но и самото при-
съствие на тия чети в Македония им се виждаше вече несъв-
местимо с техните съкровени планове и намерения. Месец 
ноември 1912 година е началото, когато и сърби, и гърци, като 
че ли по взаимно съгласие, почнаха да обезоръжават четите и 
населението и системно с растящо постоянство да преследват 
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всички, които можеха да играят и най-малката роля в живота 
на българите в Македония. А към средата на същия месец 
както едните, така и другите, с официални наредби от адми-
нистративните им власти открито и просто предложиха на 
четите да напуснат окупираните от сърби и гърци македон-
ски земи. По-нататъшното стоение на четите на Македония в 
тия краища без въоръжени стълкновения беше невъзможно, 
а това наложи едни от тях да се преместят в земите, заети от 
българските войски, други да дойдат на Мраморно море и да 
постъпят в дружините на опълчението, и трети да се обявят за 
нелегални и да останат по местата и районите си. 

Но с това не се завършва трогателната съдба на македон-
ците, да гледат като неми зрители родината си заета от бал-
канските съюзници, и себе си напълно пренебрегнати.“18

През януари 1913 г. със заповед от Щаба на действащата 
армия на всички войводи и четници, намиращи се в Източна 
Македония, е наредено да заминат за далечните брегове на 
Мраморно море. 

След уморителни походи и дълги пътувания всичките 
войводи и четници, изпратени в началото на войната в Ма-
кедония, са прехвърлени в Малград и Кешан край Мраморно 
море. В същия район пристигат и нови доброволци от цяла 
Македония. В опълчението, съсредоточено в Кешан, присти-
гат всеки ден офицери, назначени за командири на новосфор-
мираните доброволчески дружини. 

За началници на нестроевите роти, ковчежници, завеж-
дащи прехраната и пр. са назначени бившите войводи и най-
интелигентните доброволци. 

Новите дружини на Македоно-Одринското опълчение се 
сформират при много по-благоприятни условия по отноше-
ние на кадъра, оръжието и облеклото. Обучението и органи-
зацията на новите опълченци също е по-добро. 

На 2 март щабът обявява номерата и имената на новите 
дружини: едната е 13-а Кукушка, другата – 14-а Воденска, и 
третата – 15-а Щипска дружина. 
18 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 2, с. 7.
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Войводата Славчо Абазов е зачислен към състава на 15-а 
Щипска дружина. На 10 март новосформираната дружина от-
пътува през Айнарджик за с. Авдин, където влиза в състава на 
Трета бригада на Четвърта българска армия. В охраняването 
на същия този район, в близост до бреговете на Мраморно 
море, дружината остава до тръгването на опълчението за пре-
делите на Македония. 

Славчо Абазов е назначен на длъжността завеждащ пре-
храната на 15-а Щипска дружина и изпълнява това назначе-
ние от 18 март до 1 май 1913 г. 

На 19 април се получава нареждане цялото опълчение 
да тръгне пеша до Гюмюрджина и оттам по железницата да 
замине за пределите на Македония. 

„Вестта биде разнесена по цялото опълчение с една свет-
кавична бързина и възторгът всред опълчението беше неопи-
суем... Опълченците пееха възторжени песни, хвърляха шап-
ките си нагоре и ликуваха...“19

Частите се подготвят за отпътуване. Походът през Дедеа-
гач за Гюмюрджина се извършва за 9 дни. На 2 май и послед-
ният ешелон на опълчението пристига в Гюмюрджина – гра-
дът, освободен от Кърджалийския отряд, в който влиза Трета 
македоно-одринска бригада. 

От Гюмюрджина, където се съсредоточава цялото Опъл-
чение, наброяващо повече от 15 000 души, започва превозва-
нето до Демир Хисар с железницата по строго определен по-
рядък. За всяка дружина се дава по една влакова композиция. 
Превозването на бригадите, артилерийските отделения, огне-
стрелния парк и т. н. се извършва в 31 ешелона, като за всеки 
ешелон се отпуска по един влак. До 20 май от Гюмюрджина 
в Демир Хисар са превозени всички части. Македоно-Одрин-
ското опълчение още в деня на пристигането тръгва пеша по 
маршрута Демир Хисар – Петрич – Кочани. 

Частите се товарят и превозват с влакове при добър ред 
и дисциплина. Пътуването е благополучно с изключение на 
една катастрофа при гара Еникьой. Става сблъскване с идващ 
19 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 2, с. 549.
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от Сяр влак, превозващ части на действащата българска ар-
мия. Убити са 22 и са ранени 57 войници, всички от действа-
щата редовна армия. От влака, с който пътували опълченците, 
има само един убит. Прехраната през време на пътуването е 
добре осигурена. 

Преходите на опълчението от Демир Хисар до Кочани, 
поради увеличаващите се горещини, стават все по-измори-
телни, но гледките на родната земя дават нови сили за пона-
сяне на трудните летни походи.  

„Градовете и селата са посрещали ешелоните с неопису-
ем възторг и умиление. Старци, жени, деца, цели села и гра-
дове, са излизали с часове да очакват пристигането на родни 
братя и герои... На 23 май опълчението почна да се съсредо-
точава при Кочани, а на 25 май за посрещане на всяка евенту-
алност и за собственото си охраняване пристъпи към заемане 
изходно тактическо положение в зоната връх Китка, с. Па-
шаджиково, с. Панталей, с. Спанчево, гр. Кочани, с. Оризаре, 
на юг от временната гранична линия и линията, която бяха 
заели сърбите от връх Султан тепе, през кота 1450, с. Еми-
рица, с. Зелениград, кота 1050 и по гребена към кота 650, с. 
Райчини, с. Върбица, с. Жеманче и нататък към Щип.“20

Славчо Абазов не е между опълченците, прехвърлени 
по описания по-горе ред, нито сред частите, разположени на 
споменатите изходни позиции. 

Още преди пристигането на опълчението в Македония 
той се намира в Кратовския район, начело на новосфор-
мираната Кратовска партизанска районна рота. Ето как е 
станало това.

На 1 май Славчо Абазов е освободен от длъжността за-
веждащ прехраната на 15-а Щипска дружина, за да получи 
нова задача – заедно с около 200 души, бивши четници, и го-
ляма част от войводите още на 9 май да замине за пределите 
на Македония. Заминаването е във връзка с едно нареждане 
от командването на българската армия до щаба на Опълчени-
ето за незабавно организиране на разузнаване какво вършат 
20 Пак там, с. 565.
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сърбите и гърците в оку-
пираните от тях части на 
Македония. С други думи, 
дошло е време, както отбе-
лязва П. Дървингов,

„... когато отново се 
налагаше да бъде устроено 
това, което по-рано, преди 
пет месеца, в желанието 
да се избегнат стълкно-
вения със съюзниците, 
беше разрушено, тоест 
дойде време да се устроят 
отново разузнавателни-
те пунктове за събиране 
на сведения какво правят 
сърбите и гърците и дойде 
време да се засилят и ук-
репят четите, находящи се 
в земите по десния бряг на 
Вардар и Брегалница.“21

Щабът на Опълчение-
то решава в македонските 
земи, завзети от сърбите 
и гърците, да се изпратят 
малки чети със задача да 

подкрепят местните чети. Съвместно с тях и с местното насе-
ление да организират наблюдение и разузнаване, да събират 
и изпращат в щабовете на армията и на Опълчението сведе-
ния за разположението и движението на сръбските и гръцки-
те войски, какви позиции, пътища и мостове строят, какъв е 
духът на войниците им. За целта в градовете Кукуш, Дойран, 
Струмица, Радовиш, Щип и Кочани да се изградят разузнава-
телни пунктове, които да поддържат и връзка с населението; 
да получават и обобщават необходимите сведения. 
21 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 2.С., 1925, с. 9.
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Задачата е изпъл-
нена съгласно предва-
рително изготвен план, 
разузнавателните части 
са прехвърлени в Маке-
дония, новосъздадените 
районни пунктове започ-
ват да получават инфор-
мация, съдържаща све-
дения и цифрови данни 
за силите и разположе-
нията на противника. 

Разузнавателната 
служба на Македоно-
Одринското опълче-
ние с център гр. Щип 
се ръководи от Тодор 
Александров. Службата 
е прикрепена към щаба 
на македоно-одринската 
бригада на Александър 
Протогеров.

Кочанският раз-
узнавателен пункт под 
ръководството на вой-
водата Славчо Абазов 
започва да функционира още през март 1913 г. 

Разузнавателните части понякога попадат в съприкосно-
вение със сръбски военни части. Не всеки път те успяват да 
избегнат сръбските предизвикателства и понякога се стига до 
неизбежни престрелки.

Първите по-сериозни сблъсъци между бившите съюзни-
ци зачестяват в началото на юни 1913 г. Стига се до инциден-
ти, в които престрелките завършват с човешки жертви. Това 
вече е пролог към задаващата се нова кървава драма – Втора-
та балканска война, наречена още „Междусъюзническа“. 
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА 
ВОЙНА (1913)
Към 25 май 1913 г. частите на Опълчението, подсилени с едно 
полско скорострелно артилерийско отделение, са разположе-
ни около Кочани, югоизточно от Кратово. Щабът на Опълче-
нието е в самия град Кочани.

Сведенията за сърбите са все още оскъдни, но доста-
тъчни щабът на Македоно-Одринското опълчение да издаде 
тайна оперативна заповед. В заповедта под № 39 от 26 май  
1913 г. се съобщава, че по сведения, които остава да се прове-
рят, сърбите са заели със своите предни постове линията връх 
Султан – кота 1450 – с. Емирица – с. Зелени град – кота 1050 и 
по гребена на кота 650 с. Райчини – с. Върбица – с. Жеманче 
и нататък към Щип. 

Съгласно заповедта е изработена показаната по-долу 
скица за разположението на сръбските сили и силите на Оп-
ълчението. 

Изправени едни срещу други, частите на Опълчението и 
на сърбите не минават без инциденти. Често явление стават 
престрелките между предните постове още след първото съп-
рикосновение.

Инцидентите при Злетово
Най-силно се изостря атмосферата в Злетовско. В този 

район сърбите извършват големи издевателства над местното 
население.

На 5 юни близо до Злетово става инцидент, при който се 
очертава непримиримата враждебност между бившите съю-
зници. По този повод на 6 юни 1913 г. началникът на левия 
авангард прави следното донесение :

„Снощи към 7 ч. после пладне един от опълченците на 
поверената ми дружина, заедно с един четник от четата на 
Абазов, слезли в реката пред поста, да си напълнят манер-
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Скица на разположението на сръбските войски и силите  
на Македоно-Одринското опълчение

ките с вода. Няколко души сръбски войници тръгнали да 
заобикалят нашите опълченци с цел да ги заловят. В това 
време войводата Славчо Абазов слизал от висотата и е бил 
вече на равнището, когато е забелязал горното движение на 
сръбските войници. Щом последните го забелязали, дали 
един залп по него. Двамата наши опълченци, без да загубят 
присъствие на духа, залягат и откриват огън по ония сръб-
ски войници, които са дали залпа. В това време се открива 
силен огън от сръбските войници, които заемали един окоп 
на изток от Злетово, след което напускат окопа и потеглят 
напред, с цел да пленят нашата малочислена група. В този 
момент се притичват на помощ два взвода от 3-та рота под 
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командването на командира на същата рота, подпоручик 
Динов, които се пръскат във верига. В този момент всички 
околни сръбски постове и застави се спуснали от висотите, 
заели окрайнините на злетовския път близо до реката, като 
продължавали да стрелят усилено. Отворила огън и една 
сръбска картечница, която е била разположена над горната 
черква в с. Злетово. В този момент, за да се спаси положени-
ето на нашата група, която вече била прескочила реката, за 
да заеме удобна позиция – понеже отсам реката е равнище 
– подпоручик Динов издава команда „Напред, на нож! Ура!“ 
Взводовете като един се хвърлят на нож и сърбите в паниче-
ски бяг очистват полесражението, като оставят 7 души убити 
и неизвестно число ранени. Взети са от нас 5 пушки, 3 бър-
зометки и 2 бердани. Само опълченецът Григор Георгиев от 
15-а Щипска дружина, който имал схватки с трима души, ко-
ито успял да убие, е наранен слабо в гушата и ръката с нож. 
Днес обаче той изпълнява службата си. От всичко ясно се 
вижда, че сърбите не умеят да стрелят, а нашите юнаци, при 
всяко едно тяхно предизвикателство, горят от желание да им 
отмъстят. От четата на Абазова са преминали по-голямата 
част, останали са само 9 души, които зачислих на котлова 
храна към 3-та рота и подчиних на командира на ротата. В 
тази престрелка, според донесенията на командира на 3-та 
рота от 1-ва Дебърска дружина, от сръбска страна са взели 
участие около две роти. Тази сутрин в 4 ч. 30 м. отидох на 
местото и изучих обстоятелствата, при които е станала прес-
трелката, като разпитах мнозина от опълченците. Всички до 
един твърдят, че началото на огъня е дадено от сръбска стра-
на. Престрелката е траяла около час и половина. Духът е 
доста повдигнат, особено при вида на загубата, която е дал 
противника и на липсата от нас на всякакви загуби.

От с. Строимаци – Кратовско – дошли три жени, които 
са разказали на забягналите свещеници, находящи се тук 
в манастира, потресающи зверства от страна на сърбите. 
Всички млади жени и моми на забягналите българи били 
закарани на сръбските лагери и предадени за удоволствие 
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на войската, а децата, мъжете и момчетата били затворе-
ни. Всякакви помощи, изпращани на последните, са били 
ограбвани. Имотът на бежанците изцяло ограбен, къщите 
им изгорени, ръководителя от с. Павлишенци, Кумановско, 
бил обесен в селото си. Две моми от с. Кукушине се обеси-
ли, за да не претърпят готвещия им се позор. Всичко това 
е възбудило духовете и с нетърпение всички очакват по-
скорошна разплата.

№ 8. Манастир Св. Панталей, 6.VI. 13 год. 8 часа преди 
пладне.

Началник на авангарда, Капитан В е л и ч к о в“1 

Към донесението е приложена „Скица на мястото на 
престрелката, която стана на 5 юни т. г.“. На скицата е отбе-
лязано мястото, където опълченците са пълнели манерките 
си, сръбските загуби и отличилите се: опълченецът Глигор 
Георгиев, подпоручик Ангел Динов и войводата Славчо Аба-
зов. (Скицата, съхранявана в българския военно-исторически 
музей, е показана на следващата страница).

Както П. Дървингов отбелязва в своята „История на Ма-
кедоно-Одринското опълчение“, стълкновението при Злетово 
„беше стълкновение между сърби и македонци и македонци-
те в него се държаха така, както подобава срещу потисниците 
на собствената им родина“.

По повод на инцидента при Злетово щабът на Опълчени-
ето прави донесение до командването на 4-та армия, откъдето 
на 15 юни се получава следната благодарност:

„На № 2864. Помощник главнокомандующият с телегра-
ма 5461 изказва своята сърдечна благодарност на Македоно-
Одринци за неустрашимото им държане в схватката на 5 того. 
А аз се надявам, че Македоно-Одринци ще оправдаят всички 
надежди, които се възлагат на тях в бъдещите действия със 
завоевателите и угнетителите на тяхната мила татковина Ма-
кедония, и че досегашната им самоотвержена деятелност ще 

1 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 2. С., 1925, с. 38 и 39.
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бъде последвана с още по-бляскави дела и подвизи, и че те ще 
се покажат достойни нейни славни синове. 5519.

Командующ 4-та армия, Генерал-майор Ковачев“2

През следващите дни престрелките зачестяват. На 9 юни 
сърбите обстрелват постовете на Лопенския рид. На 11 юни 
същото става срещу с. Чифлик, южно от Злетово, което пре-
дизвиква сериозно стълкновение, продължило и през целия 
следващ ден.

На 13 юни става престрелка при Лопен, а на 14 юни при 
Дълги дел.

 В цитирания исторически труд на П. Дървингов по-на-
татък се казва:

„За да завършим с инцидентите, които се развиваха около 
Злетово, нека цитираме и следното циркулярно съобщение от 
4-та армия, което сигурно е било донесено в щаба на действа-
щата армия, и което не е от малко значение, за да се очертае 
настроението на противниците, застанали един срещу друг:

„Началникът на Македоно-Одринското опълчение ми до-
нася, че около стотина бежанци от с. Злетово разказвали, че на 
13 того в 8 часа по турски в селото им дошли около 20 сръбски 
войници и поканили селяните да изпразнят селото, защото има-
ли заповед да го изгорят. В същото време подкарали 15-20 души 
първенци уж да ги водят при своето началство, от където вече не 
са се завърнали. В 9 ч. подпалили селото от няколко места. Из-
плашеното население почнало да бяга към българските постове, а 
сръбските войници открили огън по бягащите селяни. До нашите 
постове достигнали много родители без децата си и много деца 
без родителите си. Какво е станало с останалото там население, 
не се знае; предполага се да е избита по-голямата му част.

След подпалването на Злетово сръбското войсково отде-
ление заминало да запали селата Ратавица, Бучище и Гуйнов-
ци. Войските се заканвали, че ще опожарят всички български 
села и ще избият всички българи.

2 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 2. С., 1925, с. 40

87 Участие в Междусъюзническата война



88ВойВодата СлаВчо абазоВ

Предлагам тия грозни изстъпления на сърбите над братя-
та ни в окупираните от тях места да се прочетат пред всички 
войници в поверената ми армия, за да се уверят за лишен път 
в свирепствата на сърбите над беззащитното българско насе-
ление, свирепства, каквито нито турчина може да извърши. 

5539. Радовиш, 15. VI. 13 год.
Командующ 4-та армия, Генерал-майор Ковачев“

Тия инциденти, както сега е известно, бяха лишни капки 
в прелялата вече чаша с вода, но те продължиха до почване 
на самата война и се простряха по целия фронт на 4-та ар-
мия чак до Щип. На 13 юни лондонските вестници печатаха 
вече телеграми от Белград за станали цели сражения, които 
в действителност в повечето случаи не бяха нищо повече от 
една размяна на отделни изстрели. На 14 юни българският 
пълномощен министър от Белград съобщава в София:

„Нощеска със специален трен сръбският престолона-
следник отпътува за Скопие. Това негово заминаване се туря 
във връзка с известията за последните инциденти на Злетов-
ската река. Говори се, че по същата причина било отложено 
идването на Путник в Белград. № 3427.“3  (Путник е начал-
ник-щаб на сръбската армия – б. а., ССА)

 * * * 
В щаба на Опълчението ежедневно започват да се полу-

чават донесения от разузнавателните пунктове. Сведения за 
числеността, разположението и движението на неприятел-
ските войски се съобщават веднага, а ако са по-маловажни, се 
събират и ежедневно в 6 часа след пладне се изпращат в щаба 
в обобщено донесение.

Началниците на разузнавателните пунктове поставят до-
верени хора, които специално да следят всичко, което става в 
неприятелската войска, разположена в района.

3 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 2. С., 1925, с. 41.
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В архива на Опълчението се натрупват голям брой све-
дения и донесения.

По-долу показваме само малка част от тях, за да се добие 
представа за дейността на разузнавателните пунктове. Ето 
някои донесения, свързани с кочанския пунктов началник 
Славчо Абазов.

На 11 юни 1913 година от разузнавач с псевдоним 
„Скромний“4  в щаба се получава следното ценно съобщение:

„Скъпи, макар лично непознати другари,
С дата 6-и того изпратих Ви писмо, което според бележ-

ката Ви, изглежда, не сте го получили, но вярвам то някъде е 
спряно и досега да сте го получили. За всеки случай не нами-
рам за излишно да повторя съдържанието му, ако не в точ, то 
приблизително и плюс работи, макар и дребни, научени до-
пълнително. Военното положение, доколкото ми е известно 
до сега, е както следва:

1. От 3-4 дена се забелязва усилено движение на воен-
ните, които бързат да доприготвят нестореното досега, за да 
посрещнат неприятеля, както подобава да сторят това спря-
мо такъв, от когото очакват сериозен напън. Всички войски, 
находящи се в града, ведно с оръдията и припасите, заеха си 
местата, които места в нашия край са разделени главно на 
три пункта: 1. Черния връх и стоящите редом до него баири, 
находящи се около с Барбарево. 2. Страцинските възвишения 
и тези по тая линия до Градище. 3. Плавица и по продълже-
нието на нея баирища, които водят към планината, където се 
намирате Вие, имената на които възвишения вярвам да сте 
научили досега. Към тези главни пунктове спада и четвърти, 
а именно този на Султан тепе.

Първата боева линия от към Вас е Плавица, Долни и Гор-
ни Печеници, възвишенията на с. Близанци, Ухо и нагоре мен 
неизвестно, а сигур Вам; от Плавица към юг върви първа бое-
ва линия и е в свръзка с войските на Черни връх. На тая боева 
линия има съсредоточени два батальона войска от 7-и полк с 

4 „Скромний“ е псевдоним на разузнавача Ст. Бидиков.
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4 митральози и 4 горски оръдия, които те преди два дена от 
града занесоха там. Ведно с оръдията се вдигнаха и принад-
лежностите на целия полк, болницата, военни припаси (40-50 
товара за топовете и около 100 такива с патрони), сено пре-
совано около 20 товара, шатри и пр. За първата боева линия 
замина и щаба на полка и сега е разположен ведно с едно от-
деление войска на местността до Долни и Горни Печеници 
един час от града на ю.-и. посока. В града не остана нито една 
чета войска; допускам на тази боева линия да е пристигнал и 
друг още един батальон от същия полк, защото един-два дена 
към тая боева линия носят дневно по 35-40 товара хляб. Ако 
е пристигнал там още един батальон, то той е този от двата, 
находящи се на Черни връх, който преди 10 дена е напуснал 
Черни връх и пред Горно Кратово и Мушково е заел някои 
места, които са връзка с тая боева линия, или пък е напуснал 
останалия още един батальон на Черни връх. 1-ва боева ли-
ния е цялата окопана, занесоха се там и 20-30 колела с бодлив 
тел. Митральозите и оръдията до снощи са били на Печени-
ци, но те там няма да стоят, ще ги разпределят по линията. 
Сигур едно-две от тях ще има на Плавица. Кавалерия на тази 
боева линия ще има само 10 души. Преди тази боева линия 
вярвам по долчинките и баирите да има някъде настанени па-
трулни войски.

2-ра боева линия, ако мога да я нарека втора, защото тя е 
като продължение на 1-ва, е тази, състояща се от Черни връх 
и височините от с. Барбарево, които височини свършват до 
Градище, от където пък почва Страцинската боева линия. На 
Черни връх и баирите Барбаревски били разположени Втори 
полк и един батальон от 7-и полк. Черни връх е, както при-
казват, много укрепен, много места по него имало заградени с 
тел и имало места минирани. В подножието на този връх към 
с. Горни Стубъл стоели още неизкачени до снощи още 12 пол-
ски оръдия, от които сигур няколко ще бъдат на Черни връх, 
където ще бъде главната опора. Къде Стубъл имало около 100 
конника и около 400-500 такива къде с. Плешанци, което село 
също е около Черни връх.
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3-та боева линия започва от Порище и свършва пред Стра-
цинските възвишения отвъд Карцинския манастир. Тя е най-
вече укрепена и по нея имало 25-30 000 души войска, с 3 голе-
ми оръдия и около 130 горски (?). В Страцин бил и щабът на 
Дунавската дивизия. Тъй че, по всичко се вижда, в Кратовско 
и Паланечко е настанена цялата Дунавска дивизия 1-ви и 2-ри 
позив. Окопите на много места били покрити. В Страцин има-
ло склад и с муниции за оръдията, както и такъв от храни.

4-та боева линия, която е по възвишенията около грани-
цата на Стара България и свършва със Султан тепе, където е 
целият 8-и полк и част от 9-и. В Паланечко дали има друга 
войска освен 9-а, не знам. На Султан тепе имало големи оръ-
дия. Съжалявам, че човекът, който можеше да ми даде сведе-
ния от там, от 5-8 дена не е в града. 

2. В Кумановско в с. Лученци имало съсредоточени око-
ло 1000-1500 души арнаути. В Овче поле преди 10-15 дена 
били съсредоточени 3 дивизии войска, но на 31 една от тях 
оттеглили към Куманово и говори се, между тези дивизии 
били Шумадийската и Дринската. Според получени сведения 
от Куманово войски не заминавали за Стара Сърбия, но това 
точно ще зная след два дена.

3. Жени, деца, около 35 души, докарани от Злетово, за-
караха за Куманово, закараха и Златана Кнежевски. От града 
преди 3-4 дена закараха трима граждани, града от всякъде го 
пазят – до лозята искат дозвола. Населението гладува, защото 
селяни не пускат на пазара. Положението е грозно, но ще се 
претърпи. Дано само Провидението дари сила, въодушевле-
ние и здраве на ратниците на освобождението ни от второто 
робство. Бележките пишете на адрес на псевдонима. Преду-
предете ни, ако искате, с нужното, ако се подкачат действия.

П.п. По баирите между посочените ми главни линии тук-
таме има патрулни отделения от войска, но те са незначител-
ни. Моля, съобщете горните сведения и на Абазов, защото 
съобщението ми с него поради заемане местата от б.л. се пре-
къснаха. Извинете, че за сега друго не зная, що да Ви пиша. 
Оръдията са от 1-ви полк, а кавалерията от 3-ти. 2-ри полк е, 
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мисля, от Моравската дивизия, която била разположена къде 
Кукушине и нататък Кумановско. В Кукушине имало щаб на 
войска – сигур този на Моравската дивизия. Бележките из-
пращайте на псевдонима. 8-10 часа.

С привет на всички: Скромний“5  

 Прави чест на Ст. Би-
диков с псевдоним „Скром-
ний“ с какво старание е из-
готвил горното донесение, 
колко подробно е очертал 
разположението на сръб-
ските сили в района и как-
ва богата информация е дал 
за тяхната численост. И не 
само това. Въпреки че е из-
губил връзката с кочанския 
пунктов началник Абазов, 
този ценен разузнавач е ус-
пял да предаде сведението, 
като се е свързал с лявата 
колона на Първа бригада.

Следващото донесение 
на „Скромний“ е от 13 юни. 
Освен за противника, в донесението се дава сведение за до-
машните на Абазов. Също и за лъжливата публикация във в. 
„Политика“, че в инцидента при Злетово били убити 12 опъл-
ченци, заедно с войводата Абазов.

Пълният текст на донесението от 13 юни гласи:
„Другари! Едва снощи ми се донесе до знание от Кума-

ново, че действително преди няколко дена Дринската и Шу-
мадийската дивизии втори позив ноще от към Скопие са били 
преведени през Куманово за Стара Сърбия. Моля, това бързо 
съобщете, където трябва, защото бях задължен да го проуча 
5 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 2. С., 1925, с. 
79, 80.
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и надлежно да го явя. Писмото ми или препис от него изпра-
тете на Абазов, защото той непременно ще чака това ми съ-
общение. Всички коли, коне от Кумановско били прибрани и 
усилено с тях си служели за пренасяне на храни и муниции, 
които и складирали в Куманово и Страцин. Тези няколко дена 
денонощно се пренасяли в голямо количество такива от Ста-
ра Сърбия. Войска в Куманово почти нямало; войската от На-
горичката боева линия за сега била тръгнала към Овче поле 
и част към Страцин. За по-лесно преминаване от Кумановско 
в Овче поле и обратно били направени два моста на Пчиня и 
два на Крива река, от които последният още не е готов. Него 
го правили къде Кулата в с. Дименци. Сега големи отделения 
войска квартирували по шосето от Куманово близо до селата: 
Войник, Орах, Облавци, Ругенци, Страцин и Ветърница. В 
Куманово довели някой си на нещо писар в Кочане. По кума-
новските села имало много обезчестявания от войската.

В нашенско положението си е неизменно от това, както 
Ви явих на 8 того. Усилено се пренася храна за добитъка на 
първа боева линия и няколко сандъка с бомби се занесоха. 
Кавалерията, около 800 души, квартирували в местността … 
близо до Добрево. Донесоха и брашно в града и почнаха тук 
да месят хляб за войската. По-рано носеха от Страцин, където 
имало склад от такъв.

Домашните на Абазов, ведно с останалите злетовски 
жени, деца и прочее, са откарани на заточение в Паланка. За 
сега друго особено няма.

С поздрав – привет: Скромний

Днес бяха поканени всички по-видни граждани, между 
които и 3-4 учители, за да отиват на Печеници Долни, където 
е разположен полковият щаб, за да вземат участие в славата 
на 7-и полк на краля Петра. Тъкмо когато те се готвеха да за-
минат, дойде известие да не отиват, защото имало важни при-
чини да не може да стане тази церемония. Чадърите, които се 
виждаха от града на въпросното място, са вдигнати и цялата 
войска, находяща се там, е наредена и е на крак. Говори се, че 
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имало някаква заповед да отиват някъде, но къде, още не се 
знае, Едни говорят към планината, други към Страцин, Какво 
ще стане, къде ще заминат, дали ще напуснат и прочее ще Ви 
явим допълнително. Във всеки случай довечера ще се узнае. 
В правителствените кръгове има известна замисленост, та да 
видим що е. В снощния брой в. Политика пише, че Пашич си 
дал оставката вследствие натиск от Русия. Пише между про-
чем и за сукоба (сблъскване) в Злетово и че имало български 
доброволци убити 12 души ведно с Абазов.

В допълнение на преди 10 минути писането ми, един ба-
тальон 1200 души рекрути от 7-и полк, находящи се досега в 
Страцин, преди 5 минути заминаха с 14 товара джепане към 
Буковец, Близанци (първата отбранителна линия). Слушаме, 
че има открит огън. Друга войска, която е вдигнала чадърите, 
не се е върнала оттам, за където заминаха горните. Същий.“6 

Донесения за силата и разположението на противника се 
получават в щаба на Опълчението до започването на Между-
съюзническата война на 17 юни 1913 г.

Предишния ден, 16 юни, щабът в гр. Кочани изготвя и из-
праща до частите на Опълчението заповед № 49, в която се да-
ват сведения за неприятеля и се съобщава, че на Опълчението е 
заповядано „утре, 17-и в 3 ч. преди пладне, да настъпи, атакува 
и завземе върха Султан и върха Паладин (кота 1450).“ 7

През деня на 16 юни, след издаването на заповед № 49, в 
щаба се получава последното донесение за обстановката пре-
ди започване на войната.

Донесението, изготвено от кочанския пунктов началник 
Славчо Абазов, е следното:

„Най-последните сведения, черпени от наш човек, из-
пратен нарочно с разузнавателна цел, гласят:

Шумадийската и Дринската дивизии 2 позив са превозе-
ни от Скопие през Куманово за Сърбия, но точно в кои погра-
6 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 2. С., 1925, с. 
80, 81.
7 Пак там, с. 88.
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нични места в Сърбия са настанени, не се знае. Всички коли 
и коне от Кумановско са взети и служат за пренасяне на храни 
и боеви припаси, които складирали главно в Страцин и Кума-
ново. Пренасят ги от Сърбия. За минаването на войските от 
Куманово в Овче поле и обратно на река Пчиня има построе-
ни два нови моста. Също и на Крива река има два моста при 
с. Димонци. Селата Злетово, Ратовица, Бучище и Неокази са 
опожарени. Продължават да палят и недоизгорелите къщи в 
Злетово, както и ония на забягналите от поменатите села. От 
Злетово има закарани от сърбите 11 семейства с 38 човека. 
При опожаряването закараха 62 мъже. Вчера се опитаха да 
закарат 30-40 жени и момичета, но сполучихме да ги отървем, 
като им открихме огън и убихме трима войници от ония, кои-
то бяха ги покарали. До снощи бежанците от Злетово възлизат 
на около 200 човека. Има и други, но те са пръснати из окол-
ните села. Преди опожаряването къщите са били ограбени от 
един сръбски офицер и придружаващите го 7-8 войника. Днес 
на нова сметка са дошли войници да разкопават изгорелите 
къщи, за да търсят заровени вещи и пари. Колко души селяни 
има убити, за сега не се знае. От с. Ратовица избягали са 164 
човека, а закарани са 26. От Неокази – забягнали 90 човека, 
закарани – 30. Забягналите от поменатите две села са в с. Бу-
неш. От Калнища има промушени двама българи с щик от 
сръбски войници.“8 

На другия ден, 17 юни, избухва Втората балканска вой-
на, наречена още „Междусъюзническа“.

* * *
Войната между България и бившите нейни съюзници 

Сърбия и Гърция е война за Македония.
Условията за нейното избухване зреят още от първите 

дни на Балканската война през 1912 г. С течение на време-
то противоречията между съюзниците се задълбочават и се 
превръщат в открита враждебност. На 19 май 1913 г., само 
два дни след Лондонския договор за мир, Сърбия и Гърция 
8 Пак там, с. 90, 91.
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сключват двустранен договор за съюз, който да гарантира за-
пазването на окупираните от войските им територии и създа-
дената по този начин обща граница помежду им.

Чл. 3 от договора гласи: 
„Двете високи договарящи страни, смятайки, че е от 

жизнен интерес за техните кралства никоя друга държава да 
не се вмъква между техните съответни владения на запад от 
р. Аксиос (Вардар), заявяват, че те ще си помагат взаимно, 
щото Сърбия и Гърция да имат обща граница. Тази граница, 
основана на принципа на действителната окупация, ще тръг-
не от най-високия връх на веригата Камна, разграничавайки 
басейна на Горна Шкумба, ще заобиколи Охридското езеро, 
ще достигне западния бряг на Преспанското езеро при с. Ку-
ско и източния бряг при Долно Дупляни, ще мине близо до 
Рахманли, ще следва водораздела между р. Черна и р. Мъгле-
ница и ще достигне р. Вардар на около 3 км на юг от Гевгели, 
следвайки линията, посочена в подробности в Приложение 1 
на настоящия договор.“9  

По-нататък в договора се очертават и границите на двете 
страни с България, на принципа на действителната окупация. 
В случай, че България не се съгласи с тези граници и застра-
ши едно от двете кралства, договарящите страни се задъл-
жават да си окажат взаимна помощ с всичките си въоръжени 
сили и да не сключват после мир освен заедно и в съгласие. 
И накрая – чл. 11: „Настоящият договор ще бъде пазен строго 
тайно. Той не може да бъде съобщаван на друга една сила 
било изцяло, било отчасти, освен в съгласието на двете висо-
ки договарящи страни“.10  

Всяка от воюващите страни е намирала основание да из-
ползва военна сила за своята кауза и се е готвила много по-
рано за предстоящите сблъсъци.

Сръбското правителства предварително е подготвило 
прокламация за война срещу България с непопълнена дата.
9 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 1. С., 1919, с. 
652, 653.
10 Пак там, с. 654.
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По-късно през време на военните действия прокламаци-
ята с поставена дата 18 юни 1913 г. попада в ръцете на Маке-
доно-Одринското опълчение, когато атакува сръбските пози-
ции при Безиково.

Прокламацията от името на крал Петър е следната:
„Войници! Войната на Балкана е свършена. Нашите 

братя са освободени. Мирът с Турция е сключен. Сега би 
трябвало да се върнете по домовете си на работа, при сво-
ите семейства, при своите мили и драги, които ви очакват 
с нетърпение.

За мое съжаление, драги ми войници, вие все още не мо-
жете да се върнете в своите домове; вие още не можете да се 
видите със своите мили и драги и да се отморите от тежкия 
напор. Българите, довчерашни наши съюзници, с които дос-
коро се борихме рамо до рамо, на които като истински братя 
помагахме и непощадно с кръв обляхме драгоценния им Од-
рин, ни оспорват онези краища от Македония, които с толко-
ва жертви сдобихме.

България, увеличена два пъти повече в тая обща война, 
не дава на два пъти по-малката Сърбия нито Прилеп на кра-
левича Марка, нито Битоля, където вие, юнаци мои, сте се 
покрили със слава и унищожили последната турска войска 
срещу нас. България, с две морета, не дава на Сърбия достъп 
до нито едно. Сърбия и нейното упование – сръбската войска, 
не могат и не трябва да допуснат това. Те са длъжни да защи-
тят и запазят своите с кръв спечелени придобивки от всеки, 
па и от довчерашния си съюзник – българите.

Заедно с нас срещу българите отиват на война и нашите 
съюзници гърци, чиито придобивки също искат да отнемат 
българите, и нашите братя черногорци, понеже и те искат да 
бранят сръбските придобивки.

Войници! В името на Бога и на правата кауза – напред! 
Развейте отново сръбското победоносно знаме и го понесете 
победоносно пред редовете на нашия нов неприятел, както 
що победоносно го носихте по Вардар до Солун, през Прилеп 
и Битоля, през Косово и Призрен.
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Напред, войници! На любящия Отечеството и праведния 
Бог помага,

П Е Т Ъ Р

Тая наредба да се съобщи на всички войници.
Началник щаба на върховната команда,

Поч. Адютант на Н. В. Краля, войвода П у т н и к“11 

От своя страна генерал Савов, първият помощник на мо-
нарха Фердинанд, призовава българските войници да са гото-
ви с един удар да сломят новия враг (т. е. досегашните съю-
зници – Сърбия и Гърция). Призивът, оформен като заповед 
по действащата армия под № 256 от 3 юни 1913 г., гласи:

„Войници! Нашите досегашни съюзници се обръщат в 
наши врагове. Те искат да завземат земите, които вие с кръв-
та и живота на нашите храбро загинали другари завоювахте. 
Там българските майки и девици се обезчестяват и изнасил-
ват от тях. Там нашата религия е поругана и нашите църкви 
затворени, а българската интелигенция изпратена на заточе-
ние. Без тия земи, Отечеството е осъдено да бъде пак бедно и 
населението му да живее в мизерия. Вие, храбри и достойни 
синове на майка България, ще оставите ли това вероломство 
на нашите досегашни съюзници ненаказано? Ще оставите ли 
гръцките паликарета и сръбските цигани безнаказано да се 
гаврят с честта на македонската майка и девица?

Войници! Дните, които преживява Отечеството, са ва-
жни! Те ще решат съдбата му завинаги. Някои изчадия на 
българщината ви подучват на неповинение. Отнасяйте се с 
презрение към съветите на тия хора, предатели и изменници, 
и имайте вяра във вашите бащи-началници. Слушайте винаги 
техния глас, в това е гаранцията; останете и за в бъдеще таки-
ва славни борци, каквито бяхте до сега – залога, щото нашето 
мило отечество да спечели и получи своето законно право.

Войници! Може би тия високи отечествени интереси ще 
поискат в най-скоро време от нас отново да се сразим с един 
11 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 2. С., 1925, с. 42.
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нов враг. Вие, славни герои от Селиолу, Лозенград, Бунархи-
сар, Люлебургаз, Одрин, стегнете се и бъдете готови отново 
със своето дружно „напред“! С един удар да може да сломим 
новия враг и му наложим бърз и траен мир. Само тогава, гор-
ди и доволни, че докрай сте си изпълнили вашия войнишки 
дълг, ще се завърнете в своите огнища между своите близки.

Тази заповед да се прочете пред всички роти, батареи, 
ескадрони и команди с надлежните разяснения.

Помощник-главнокомандващ,  
Генерал-лейтенант С А В О В“12

А два дни по-рано в заповед № 29 от 1 юни 1913 г. до 
4-та българска армия генерал Ковачев подготвя хората си за 
предстоящите събития, като описва коварството на бившите 
съюзници и тяхната жестокост спрямо населението в окупи-
раните македонски земи.

В заповедта до частите на армията се изтъква необходи-
мостта на войниците ежедневно да се изясняват причините, 
поради които те след сключването на мира, наместо да си 
отидат у дома, се виждат принудени да се опълчат срещу нов, 
коварен и подъл противник. И по-нататък се казва:

„Както е известно, главната цел на войната ни с Тур-
ция бе освобождението на нашите братя македонци. Обаче, 
когато цялата наша армия водеше своята епическа борба с 
противника около Одрин, Чаталджа и Булаир, нашите досе-
гашни съюзници, възползувани от това обстоятелство и под 
булото на съюзническа акция против общия враг, окупират 
Македония, поделят я помежду си и се обявяват за нейни гос-
подари, като подлагат населението на такива преследвания и 
жестокости, каквото то не е виждало даже от досегашните 
притеснители, с единствената цел да го принудят да се отка-
же от своята българска националност и се обяви за сръбско 
или гръцко. Като доказателство за това служат не само публи-
куваните ежедневно в печата факти за убийства, безчестия и 
злодеяния, извършени от страна сръбски или гръцки военни 
12 Пак там, с. 37.
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или административни власти в окупираните от тях области, 
но и грамадното множество бежанци, които са потърсили в 
бягство своето спасение от злодействата на сърби и гърци.

Предлагам всички тия факти да се обяснят най-обстоя-
телствено и на последния войник от частите и учрежденията 
на армията. На бежанците да се дава достъп до всички части 
на армията, за да могат войниците лично да чуят от самите 
уста на тия нещастници, на какви теглила и преследвания са 
изложени нашите братя в Македония.“13 

При създадената сложна обстановка и враждебност между 
бившите съюзници българската армия и придаденото към нея Ма-
кедоно-Одринско опълчение са изправени пред добре укрепените 
сръбски сили, а гърбът им остава беззащитен. Турция само очаква 
стълкновение между бившите съюзници, за да си върне части от 
онова, което е загубила във войната, главно Одринско. Румъния 
възнамерява също да се възползва от евентуално избухване на 
междусъюзническа война, като завладее Южна Добруджа.

Всичко това показва, че България най-малко има инте-
рес да се започне нова война, при която се очертава толкова 
неравно съотношение на силите. В навечерието на военните 
действия общата численост на българската армия наброявала 
500 490 души. Срещу нея се изправят 350 000 души сръбска 
армия, 230 000 гърци, 12 000 черногорци. В същото време 
в Европейска Турция са разположени три армии и резерв с 
обща численост 250 000, а на северната българска граница 
Румъния съсредоточава две армии (Дунавска и Добруджан-
ска) с обща численост 500 000 души.14 

Да предизвика България война срещу всички съседни 
държави, не може да се нарече другояче освен безумие. И 
въпреки това българският монарх Фердинанд извършва това 
безумие. Без да се допитва до правителството, той нарежда 
на главнокомандващия войските генерал Савов „Заповядайте 
общо настъпление по целия фронт! Царят“15  
13 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 2. С., 1925, с. 36.
14 Eнциклопедия България. Т. 4, с. 180.
15 Генов, Г. Политическа и дипломатическа история на България. Т. 21, с.104
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Савов, верен на монарха, заповядва да се атакува про-
тивникът по цялата линия. Атаката да стане през нощта на 16 
срещу 17 юни 1913 г.

Ако е било изчакано арбитражното решение на руския 
император за мирно уреждане на спорните въпроси, би мо-
гла да се избегне кръвопролитната междусъюзническа война, 
но Фердинанд прави услуга на Австро-Унгария, която сил-
но желае разбиването на Балканския съюз. Монархът наивно 
се подвежда от обещанията за военна подкрепа от страна на 
Австро-Унгария.

Според думите на ген. Савов пред българската парламен-
тарна комисия, Фердинанд го уверявал, че „при първия куршум 
между българи и сърби един австро-унгарски корпус щял да 
прехвърли Дунава и да навлезе в Сърбия. Намесата на Австро-
Унгария ще респектира Румъния и Турция, Сърбия и Гърция в 
няколко дни ще бъдат смазани и мирът щял да се подпише във 
Виена, диктуван от Австро-Унгария и България.“16

Розовата картина във въображението на Фердинанд довеж-
да до авантюристичното престъпно негово решение да започне 
атака срещу бившите съюзници. Играе „ва банк“, като прис-
трастен към хазарта картоиграч, залага на една карта и губи иг-
рата. Австро-Унгария не намира подкрепа у своите съюзници 
Италия и Германия за военно съдействие на България, оттегля 
се от рискованата игра и забравя за даваните обещания.

Ако си непоправим картоиграч, може да загубиш имо-
та на жена си или ордените на дядо си, но това ще засегне 
само теб и близките ти. Но да заложиш на карта съдбата на 
цял народ и да заплатиш загубената игра с кръвта на десетки 
хиляди човешки същества, това вече е чудовищно престъпле-
ние.17 Престъплението обаче остана ненаказано. Интересно е 
дали Фердинанд е имал поне проблеми със съвестта си или 
спокойно е доживял до дълбока старост. (В разкош и охолство 

16 Пак там с. 264.
17 В кръвопролитната Междусъюзническа война намират гибелта си десетки хиляди 
българи, македоно-одрински опълченци, сърби, гърци, черногорци. (Най-много са 
убитите от българска страна – около 33 000, и от сръбска страна – 16 500 души).
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той умира на 87-годишна възраст, 30 години след абдикация-
та си от царския престол.)

Междусъюзническата война продължава кратко време – 
един месец, но сраженията са ожесточени и кръвопролитни.

Ето как протичат военните действия:
На 17 юни войските от 4-та българска армия, в която 

е включено Македоно-Одринското опълчение, атакуват 1-ва 
и 3-та сръбска армия и правят пробив при Удово, прекъс-
ват стратегическото направление Солун–Белград и изолират 
една от друга сръбската и гръцката армия.

На същата дата 2-ра българска армия атакува гръцките 
войски в Правишко и сръбските в Гевгелийско. Същия ден 
Гевгели е превзет.

Пак на 17 юни в Солун 2-ра гръцка пехотна дивизия 
атакува 2-ра дружина от 14 пехотен полк и след упорит бой 
българската дружина е принудена да капитулира. 

На 18 юни българското правителство, изненадано от 
внезапното атакуване срещу бившите съюзници прави уси-
лия да се прекрати авантюрата, разпоредена от монарха. 
Фердинанд I, като вижда, че Австрия се отказва от намере-
нието да подкрепи България с военна сила, също поддържа 
такава линия. Късно е обаче. Сърбия и Гърция виждат без-
изходицата, в която България сама се е вкарала: българска-
та войска е разтеглена на дълъг фронт от Дунав до Егейско 
море, Румъния и Турция само чакат да започне война, за да 
нападнат България от север и югоизток. В тази неблагопри-
ятна за България обстановка българските войски атакуват 
бившите съюзници без формално да им обявят война.

Още на втория ден от войната, 18 юни, българското 
правителства на Данев „дава заповед да се спрат военните 
действия там, където българските войски са напреднали, и 
да се върнат на първоначалните си изходни позиции, на ко-
ито са били преди нападението.“18 По този начин правител-
ството се надява да заличи ефекта от атаката, нападението 
да се счита за поредния епизодичен инцидент и работите да 
18 Генов, Г. Политическа и дипломатическа история на България. Т. 21, с. 110.
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се насочат по пътя на арбитражното решение на споровете. 
Усилията в тази насока обаче пропадат още веднага. Както 
се изразява един български политик от онова време: „дръп-
нахме лъва за опашката, а сега се мъчим да се изтръгнем от 
ноктите му“.

От новата заповед за спиране на атаката настъпва смут 
и объркване. На 20 юни 4-та армия преминава от настъпле-
ние към отбрана. Командирът на армията генерал Ковачев 
недоумява защо правителството спира настъплението. Той 
е смятал, че на 17 юни започва мощна атака, че 5-а, 3-та и 
1-ва българска армия ще нанесат унищожителен удар в едно 
главно направление. В действителност тези армии са раз-
хвърляни по един широк фронт, а 4-та армия, включително 
Македоно-Одринското опълчение, е основна ударна сила 
в района на Брегалница и Злетовската река, където стават 
главните битки през Междусъюзническата война.

През следващите дни се водят ожесточени кръвопро-
литни сражения с променлив успех на едните или другите 
воюващи страни. В помощ на сръбската армия идва Черна 
гора с 12-хилядната си Черногорска дивизия.

Македоно-Одринското опълчение трябва да се сражава 
срещу добре окопан и подготвен противник, заел позиции 
около и на Султан тепе. Южната страна на бастиона Султан 
тепе се пази от два реда укрепени позиции и опорни пункто-
ве. Първият ред опорни пунктове се състои от самия връх 
Султан тепе и на запад Камениста чешма, Редки буки, Суха 
чешма и Емиришки рид. Вторият ред опорни пунктове се 
развива 2-4 километра северно от първия, започва пак от 
Султан тепе през кота 1866, Чатал чешма и кота 1742.

„Пред Чатал чешма се намира един скалист връх, също 
укрепен, като преден пункт на втората линия.

По всички тези висоти, голи и доста стръмни, окопите 
отдалеч изглеждат като гердани и венци в един и два реда, 
според по-голямата или малката достъпност, с или без из-
куствени препятствия, със или без ходове за съобщение. 
Дълбочината на окопите беше за цял човешки ръст и на 



104ВойВодата СлаВчо абазоВ

много места бяха построени козирки за запазване от шрап-
нелените куршуми.“19 

В заповедта за настъпление на 4-та армия на Македоно-
Одринското опълчение се нарежда „да завладее върха Султан 
тепе и върха Парадли (кота 1450). Атаката да започне на 17 
юни в 3 ч. пр. пл. Вечерта частите да заемат най-изгодните 
изходни положения.“20

Задачата е непосилна и опълченците влизат в неравен 
бой срещу добре укрепен многоброен противник. Въпреки 
първоначалните успехи на левия фланг, където 4-та армия 
при Криволак разбива сръбската Тимошка дивизия, общата 
обстановка е неблагоприятна. На 27 юни 4-та армия се при-
нуждава да отстъпи и се оттегля на Калиманската позиция.

Упорити ожесточени сражения с променлив успех стават 
в района при Злетовската река, „На Злетовския сектор Рилска-
та дивизия с всичките си сили нападнала 1-ва сръбска армия, 
чиито единици, сражавайки се на 17 юни, първия ден на вой-
ната, се оттеглили на главни позиции Черни връх – Печеници. 
До вечерта Рилската дивизия успяла да завземе позициите: 
Дренак – Червен бряг – Кория. Още с първите атаки българ-
ската войска завзела Злетово. Славчо Абазов заповядал да се 
запали новата Хаджи Джумерова къща, в която бил настанен 
щабът на някои сръбски военни части.

В течение на шест дни на този сектор от фронта се води-
ла ожесточена борба. Особено кръвопролитни били битките 
в горното течение на Злетовската река при Редки буки и дру-
гаде, където, според разказаното от Сене Димишков от Про-
бищип и Сенто Златков от Добрево, цели 6 дена войниците 
от Македоно-Одринското опълчение не излезли от окопите, 
постоянно обсипвани с дъжд от куршуми. Кървави били бит-
ките при Оздрим и рида Котлино, при Костмар, на Силина, 
Балчар и други места.

Българската военна болница била разположена в Турско 
Рудари.
19 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 2. С., 1925, с. 
82, 83.
20 Пак там, с 85.
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С контраатака сръбската войска успяла да си върне Зле-
тово на 21 юни. Започнало се палене на къщите на долно-
махленци, които били смятани за българофили. „Къщите 
палели сръбски четници, водени от едно турче. Тогава Миле 
Димитров и някои други злетовци отишли към Лесновския 
рид при някакъв сръбски капитан и изглежда го подкупили, 
та престанали по-нататъшните палежи в Злетово“, разказва 
съвременникът на тези събития Димитър Гичев от Злетово.21 

Злетовската област през Междусъюзническата война е по-
страдала много повече отколкото през Първата балканска вой-
на. Войната се води през юни и юли, когато реколтата още не 
е прибрана. Преминаването на войските и добитъка нанася го-
леми щети на житата, лозята и градините по Злетовската река. 
Безмилостно са изсечени горски масиви, за да се добиват дърва 
за полевите кухни, печене на войнишки хляб и за фортифика-
ционни съоръжения за войските от двете страни. Реквизиран е 
голям брой добитък за изхранването на войските.

Пострадват и много хора от този район.
„Сръбската войска считала народа от този край за българ-

ски и се отнасяла към него като към неприятели. Интернира-
ни били в Куманово много семейства, между които: Анастас 
Абазов, Иван Милосов, Евчо Коларя, Мите Дуденски, Стефан 
„Котлето“ и жена му Ленка с децата.

През време на второто превземане на Злетово сръбски 
четници изгорили Долната махала, а сръбски и черногорски 
войници през време на битките изгорили селата: Неокази, Бу-
чища, Трипатанци и Ратавица (тези селища вече били опо-
жарявани от турците при тяхното отстъпление през Първата 
балканска война. Този път били изгорени и тези, малкото ос-
танали незасегнати, или примитивно направените постройки 
за приютяване на хората и животните).“22 

Междувременно сърбите и гърците засилват контраата-
ките си.

Части от 5-а българска армия съдействат на Македоно-
Одринското опълчение в боевете на връх Сулатан тепе. Водят 
21 Апостолов, А. Злетовска област. Скопjе, 1974, с. 426, 427.
22 Пак там, с. 429.
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се ожесточени сражения, 
но положението става 
все по-критично.

Четвърта българска 
армия и Опълчението са 
принудени да напуснат 
позициите си, да загу-
бят Кочани и да отстъпят 
към Царево село.

На 28 юни румън-
ската армия навлиза в 
българска територия. За 
два дни достига лини-
ята Тутракан – Балчик. 
Същевременно румън-
ски части преминават 
Дунава при Бекет и Ко-
рабия и на 9 юли дос-
тигат старопланинските 
проходи. Отделни части 
преминават Арабако-
нашкия (Ботевградския) 
проход и навлизат в Со-
фийското поле. Други 
румънски части напред-
ват на северозапад и при 
Белоградчик се срещат с 
навлезлите там сръбски 
войски.

На 1 юли започва настъпление и турската армия. Турци-
те преминават линията Енос – Мидия и на 10 юли достигат 
до Одрин.

Българите правят последни опити да променят хода на 
военните действия. След прегрупиране на силите българска-
та армия взима инициативата в свои ръце и принуждава сръб-
ската армия да премине в отбрана по целия фронт. 
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Българските въоръжени сили решават да предприемат 
контранастъпление и срещу гръцката войска. На 14 юли 2-ра 
и 4-та българска армия започват атака срещу левия гръцки 
фланг, превземат Бияз тепе и прекъсват пътя за отстъпление 
на гръцката армия: Пехчево–Берово–Хамзали–Струмица. На 
15 юли настъпват по левия фланг, разбиват гръцките войски 
при селата Баня и Добринище и ги принуждават да отстъпят 
към Неврокоп. На 16 юли превземат прохода Предел. Гръц-
ката армия изпада в критично положение, но в пределите на 
Стара България румънците безпрепятствено застрашават сто-
лицата София, а турците всеки момент могат да навлязат в 
градовете на Южна България.

Тежката военнополитическа обстановка принуждава но-
вото българско правителство на Радославов на 18 юли 1913 
година да поиска примирие. Военните действия се прекратя-
ват и Междусъюзническата война завършва.

На 28 юли в Букурещ е подписан мирният договор на 
България с Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора. Още на 
другия ден – 29 юли – се издават заповеди до всички воен-
ни части за изтегляне на дивизиите от позициите и насочване 
към мирновременните им гарнизони за демобилизация.

Заповядва се Македоно-Одринското опълчение да оста-
не като ариергард на цялата армия и да бъде последната вой-
скова част, която да напусне пределите на Македония.

„По тоя случай на 29 юли по опълчението се издаде запо-
вед № 68, от която § 2 гласеше следното:

§ 2. Съгласно оперативната заповед по 4-та армия № 33, 
М.-О. опълчение усилено с 24-и Черноморски полк, без пол-
ското с.-с. отделение и без дружините на 44-ти и 47-и полко-
ве, се оттегля по пътя Драмча, Царево село, Черната скала, 
Кадиин мост, с. Ямен, където опълчението се съсредоточава, 
а 24-ти полк продължава за Дупница и се присъединява към 
дивизията си. При Царево село опълчението остава ариергард 
на цялата армия до изтегляне на всички обози и изнасяне на 
всички припаси от складовете.“23

23 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 2. С., 1925, с. 716.
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Започва изтеглянето на българската армия и накрая, на 
2 август сутринта, частите на Опълчението се отправят към 
границата на България.

Трудно може да се опише горчивината в душите на опъл-
ченците, които с огромно желание и ентусиазъм преди повече 
от година са се включили в доброволческите дружини, за да 
отдадат силите и дори живота си, за да видят родната Маке-
дония свободна и независима. Жестоко излъгани, жертви на 
задкулисни политически сделки за подялбата на скъпото им 
отечество, тези хора са хвърлени в ожесточени сражения на 
далечния тракийски фронт. По-късно, след изтощителни по-
ходи и пътувания, изстрадали, уморени, но изпълнени с нови 
надежди, те се включват в битките срещу новите поробители.

Накрая след дадените жертви – покосени от вражеския 
огън, от холера и други болести, стотици ранени – македон-
ските доброволци трябва да напуснат родната земя и да се 
завърнат в България. П. Дървингов пише с нескрита болка:

 „Съкрушени в мечтите, за които се проляха толкова мно-
го кърви по бойните полета от Вардар до Мраморно море и от 
Родопите до Бяло море, опълченците вървяха с разбито сър-
це, без възторг и без глас. В дълги колони, успоредни една 
на друга, дружините на Македония се движеха по хълмисти-
те голи склонове на Осоговската планина, отдалечавайки се 
повече и повече от собствената си родна земя. Между това 
Плачковица, Голак и Повиен бяха в облаци и над дружините 
вече се лееше ситен гъст дъжд; Майка Македония окъпваше с 
последните си сълзи своите верни синове!

Гледката беше трогателна и хоризонтът мрачен.
На граничния водораздел при Черната скала с поглед, 

просълзен и устремен към мрачните хоризонти на Македо-
ния, опълченците останаха дълги минути в шеметен захлас и 
непоносима тъга. Героите от Мерхамлъ, Балкан Тореси, Са-
ранлъ, Малгара, Дедеагач. Фере, Мерефте, Шаркьой, Парад-
ли, Султан тепе, Повиен и Каменица, на висотите на Черната 
скала проливаха горещи сълзи за превратната съдба на собст-
вената си родна земя.
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След няколко минути на почивка опълченците, с глас, с 
поклони или на колене взеха сбогом със своята родна земя и 
потеглиха към пределите на България.“24

В двете балкански войни загубите на Македоно-Одрин-
ското опълчение и партизанските чети са 3631 души. От тях 
819 убити, 177 починали (от болести и нещастни случаи), 
2261 ранени и 377 изчезнали – т. е. доброволческият корпус е 
загубил 1/4 от състава си.25 

* * *
В знак на признание за участието в борбата за освобож-

дение на Македония от турско робство и срещу новите поро-
бители, Щабът на Опълчението издава свидетелства, с които 
се удостоверява кога, къде и с каква длъжност доброволците 
са участвали във военните операции (прил. 5).

В издаденото под № 92 свидетелство се удостоверява, че:
– Войводата Славчо Абазов от с. Злетово, Кратовска око-

лия, постъпи доброволно в редовете на Опълчението на 20 
септември 1912 г. (бригада III, дружина XV).

– Изпълнявал е длъжността: началник на партизански 
взвод № 33 от 20. IX. до 1. XII. 1912 г., завеждащ прехраната 
на дружината от 18. III. до 1. V. 1913 г., началник на Кратов-
ската партизанска районна рота от 1. V. до 10. VII. 1913 г.

– Участвал е в походите: всички походи на партизански 
взвод № 33 от София до Кратово, походите на XV дружина: 
Кешан, Дере кьой, Айнарджик, Карасърли, Гюмюрджина, Ко-
чани, София.

– Участвал е в боевете: против турците – във всичките 
боеве и схватките на партизански взвод № 33, и против сър-
бите – във всички боеве и схватки на партизанската Кратов-
ска районна рота.

– Награден е с орден за военна заслуга VI ст. (прил. 6) и 
военен кръст за храброст IV ст.

– Уволнен е на 10 август 1913 г.
24 Дървингов, П. История на Македоно-Одринското опълчение. Т. 2. С., 1925, с. 717.
25 Македония. Сборник от документи и материали. С., 1978.
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ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ  
СЛЕД БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ
След злополучния край на Балканските войни Славчо Абазов 
се завръща в София. Тежи му мисълта за нещастната съдба на 
родната Македония, останала под кървавия режим на новите 
поробители. Тревожи се и за участта на своите близки в род-
ното Злетово. Най-много се безпокои за двете си деца – синът 
му Викенти е навършил 7 години и трябва да тръгне на учи-
лище, а дъщеря му Страхилка е само на три години.

 Има и друга причина за безпокойство. Съпругата му Кос-
тадинка притежава сериозни недостатъци, които пораждат съм-
нение, че може да бъде добра майка. Проявява склонност към 
алкохола. Преди няколко години тя неволно е станала причина 
малкият Викенти да получи сериозно физическо увреждане. 
Като се движела по една селска улица в Злетово, Костадинка 
се спънала, залитнала и рязко извила китката на момченцето, 
което водела за ръка. Това довело до поразяване на някои нерви 
и връзки в китката на детето. Инцидентът станал в отсъствие 
на бащата, който по това време не е бил в Македония.

 Майката не обърнала достатъчно внимание на травмата. 
Лявата китка и пръстите на ръката на Викенти остават недо-
развити и по-трудно подвижни. Увреждането се превръща във 
физически дефект за цял живот. По-късно това става причина 
Викенти да бъде освободен от редовна военна служба.

 Славчо Абазов се разделя със съпругата си още преди 
Балканските войни, когато се прехвърля в България.

 След края на Междусъюзническата война той се наста-
нява в къщата на Никола Захариев на улица „Цар Симеон“ 
124 в София. Една от причините да преживява толкова тежко 
сполетелите Македония неволи е, че за него пътят към род-
ните места е окончателно затворен. Там новите поробители 
добре знаят кой е бившият околийски войвода Славчо Аба-
зов. Известно им е изложението, което войводата е направил 
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във връзка със сръбските злодеяния (убийства, изнасилвания, 
кражби и пр.) в завзетата македонска територия.

 Изложението на Славчо Абазов по-късно дава повод на 
гражданите от Кратовската околия да изпратят заявление до 
българския министър-председател, в което изнасят нови фа-
кти: насилствено принуждаване към даване на клетва за вяр-
ност на крал Петър; затваряне и изтезаване на видни граж-
дани и на мнозина селяни; заплаха с убийство, ако хората от 
околията „не стават сърби“; жестокости и произвол при обез-
оръжаването на населението; кражби и грабежи от страна на 
сръбската войска; насилия върху честта на жените и т. н.

Заявлението започва с думите: „Господин Министре, из-
глежда, че пак е съдено да минем от едно робство в друго. 
Грабени, ругани, безчестени и убивани през цели пет века, 
днес ние сме изложени на един режим, който в нищо не от-
стъпва на кървавото безправие на миналото.“ 

По-нататък заявлението до министър-председателя Ив. 
Ев. Гешов се подчертава: „...Нашето съществуване става не-
възможно, и ако не настъпи край на новото иго, ние ще бъдем 
принудени да се изселим из своите родни огнища. Ние свое-
временно осведомихме българските власти и правителството 
за това наше положение посредством едно обстойно изложе-
ние, изпратено от нашия околийски войвода Славчо Абазов. 
Сега и ние си позволяваме да подкрепим изложението с ня-
колко нови факти...“

 За съжаление положението на населението, попаднало 
под ново робство, става все по-тежко. Това предизвиква нова 
вълна от преселници и бежанци от Македония към България. 
Трудният, нерадостен живот на емигрантите буди дълбоко съ-
чувствие в душата на Славчо Абазов. Той също е един от тях 
и най-добре разбира трагедията на изгнаниците, принудени 
да напуснат родната земя. Решава да насочи усилията си към 
подпомагане на тези хора, да работи за подобряване на тях-
ната нерадостна емигрантска участ. Той вижда, че вместо с 
оръжие в ръка, може да бъде полезен с други, вече легални и 
мирни средства.
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 Преди това обаче му се налага да си създаде по-со-
лидно обществено и материално положение в новите ус-
ловия, а това е трудно постижимо, особено в българската 
столица, където след войните прекалено много хора търсят 
своята реализация.

 Предприемчивият дух на Славчо Абазов го насочва към 
нови хоризонти за свободна стопанска дейност и той започ-
ва търговия в Беломорска Тракия, която вече е освободена от 
турско робство и е присъединена към България.

 Още по време на Балканската война, когато четата на 
Славчо Абазов се прехвърля от Вардарска Македония в ра-
йона на Кешан (близо до Мраморно море) и е включена в но-
восформираната 15-а Щипска дружина, а самият той е назна-
чен за завеждащ прехраната на дружината, Абазов опознава 
района около Кешан и Западна Тракия. Новата длъжност му 
помага да създаде връзки с влиятелни местни хора. По-късно 
това допринася за решението му да започне търговия в Бело-
морска Тракия. Ориентира се към търговия с тютюн – масово 
отглеждана в този район земеделска култура.

 Славчо Абазов бързо се сдружава с някои местни тър-
говци и започва да развива успешна дейност. Често пътува 
до София и Пловдив и урежда сделки с цигарените фабрики. 
В София поддържа връзки с емигрантите – бивши дейци на 
македонското освободително движение.

 По това време в революционната дейност на ВМОРО е 
настъпил застой. Тодор Александров, който вече се утвърж-
дава като лидер на Организацията, се е установил в България. 
Оттам организира отделни групи и ги изпраща в Македония, 
за да поддържат патриотичния дух на населението и да пома-
гат за обновяване състава и дейността на Организацията.

 При пътуванията си до София, Славчо Абазов започва 
да гостува на семейството на Лазар Печков. Лазар, заедно със 
съпругата си Екатерина, се е преселил в София към края на 
ХІХ век, напускайки робския живот в гр. Велес, Македония. 
Печкови имат две деца, родени в София – дъщеря Кръстина, 
на около 18 години, и по-малък син – Борис, на 16 години. 
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Семейството живее в малка къщичка в покрайнините на гра-
да, но при тези скромни хора Славчо намира топлина и сър-
дечност, които запълват една позната празнота в душата на 
емигранта.

 От своя страна бежанецът Лазар Печков – изключител-
но чувствителен и сърдечен човек – лесно се просълзявал 
от умиление, когато по негово настояване бившият войвода 
разказвал за живота и дейността на хората от Организацията, 
борещи се за свободата на родната земя. Велешанинът Лазар 
не се уморявал да разпитва за подвизите на революционните 
дейци, на войводите и четниците. По думите на дъщеря му 
Кръстина, той можел с часове прехласнато да слуша за близ-
ките на Славчо известни войводи: Мише Развигоров, Атанас 
Бабата, Ефрем Чучков. Научил и за ужасния живот в затвора 
Куршумли хан, и за битките през двете балкански войни.

 По-късно, когато пребивавал в Беломорска Тракия по 
своите търговски дела, Славчо Абазов започнал да си корес-
пондира с дъщерята на Лазар. Това става към началото на 

Със съдружниците в Гюмюрджина (8 май 1915 г.)
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1915 г., когато 19-годишната Кръстина (или Таня, както я нари-
чат нейните приятелки) завършва средното си образование.

 Между Славчо и Таня се пораждат взаимни чувства на 
обич, които през следващите две-три години се задълбочават 
и довеждат до сключването на техния брак. Но преди това в 
Европа и света стават важни исторически събития с трагични 
последици за милиони хора. Започнала е нова война.

 Докато Славчо Абазов продължава да се занимава с тър-
говия по Беломорието, в Европа вече близо година се водят 
жестоки сражения. Военният сблъсък, започнал на 28 юли 
1914 г. като конфликт между Австро-Унгария и Сърбия, бързо 
обхваща почти цяла Европа, а по-късно се превръща в светов-
на война.

* * *
 Повод за избухването на войната става убийството на 

австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд на 
28 юли 1914 година в Сараево от членове на сръбска национа-
листическа организация. Истинската причина обаче се крие в 
противоречията между великите сили, породени от същест-
вуващата подялба на света.

 Само няколко дни след започването на военните дейст-
вия Германия, застанала на страната на Австро-Унгария, 
обявява война на Русия и на Франция. Срещу Германия във 
войната влиза Англия, като на нейна страна постепенно се 
въвличат още десетки други държави, между които Япония 
(на 23 август 1914 г.) и САЩ (на 6 април 1917 г.).

 На Балканския боен театър офанзивата на австро-унгар-
ските войски е спряна и между воюващите страни започва 
продължителна позиционна война.

 През това време враждуващите коалиции водят усилена 
дипломатическа борба за привличане на нови съюзници.

 След всевъзможни пазарлъци и обещания за териториал-
ни придобивки България се присъединява към тройния съюз 
на Германия, Австро-Унгария и Турция, без да изчака ориента-
цията на все още неутралните си съседи Гърция и Румъния.
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 През месец септември 1915 г. България обявява обща 
мобилизация, на 14 октомври 1915 г. влиза във войната и за-
почва настъпателни действия срещу Сърбия.

 Прибързаното решение на цар Фердинанд и правител-
ството на България е взето, въпреки че народът и огромна 
част от видните български общественици са били против та-
кава съдбоносна стъпка.1 Професорът по международно пра-
во Г. П. Генов пише по този въпрос: 

„Фердинанд беше станал наново брутален и арогантен, 
след като бяха минали ония страшни за него дни след 16/29 
юни 1913 г., дните на национален погром, когато той беше 
загубил хладнокръвието си и когато тронът му се люлееше, 
готов да се сгромоляса. Сега пак бе започнал да проявява сво-
ята бруталност, надменност и арогантност, с които отдавна 
бе познат на българските държавници и общественици, които 
бяха имали контакт с него... Съдбата на България бе решена, 
макар че българският народ бе против войната... От заслепле-
ние Фердинанд и Радославов2 не искаха да видят нито силата 
на Съглашението, нито по-специално тогавашното могъще-
ство на Англия, нито нейното умело в миналото дело при за-
щитата на своите интереси и на държавите, които отиваха с 
нея, както и твърде умелия начин да групира коалиция около 
себе си...“ (Политическа и дипломатическа история на Бълга-
рия. Т. 23, с. 60, 62)
1 Стоян Данев, бивш министър-председател на България, в своите мемоари пише: 
„Фердинанд не се вслушва в думите на партийните водачи, които свиква на спе-
циално съвещание в двореца.
Всички лидери (Ал. Малинов – демократ, Ст. Данев – либерал, Ив. Гешов – на-
родна партия, Ал. Стамболийски – земеделец, и Т. Влайков – радикал), макар и 
служейки си с различни аргументи, са против съюза с австро-германците. „Ето 
защо изненадата беше обща, когато на края на заседанието Фердинанд натъртено 
заключи: „Все пак аз съм взел решение да вървя с Германия.“ (Данев, С. Мемоари, 
С., 1992, с. 270)
2 Васил Христов Радославов (1854–1929). Български политически деец. Бил е ми-
нистър в няколко кабинета и два пъти министър-председател. Водач на либерал-
ната партия. Като министър-председател през 1913–1918 г. заедно с Фердинанд 
въвлича България в Първата световна война. След Солунското примирие (1918) 
избягва в Германия. (Кратка българска енциклопедия. Т. 4. С., 1967, с. 325)
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* * *
След обявената обща 

мобилизация Славчо Аба-
зов е призован в редовете 
на българската армия. Мо-
билизиран е като фелдфе-
бел в домакинската служба 
на 59-и пехотен полк.

На 7 октомври 1915 г. 
австро-германските сили 
започват офанзива срещу 
сръбските войски и слагат 
край на временната позици-
онна война на Балканския 
фронт.

На 14 октомври бъл-
гарската войска настъпва 
срещу Сърбия в няколко 
направления. Сърбите от-
стъпват към Косово поле, 
тъй като отбраната им е 
пробита. Българите преси-
чат сръбското отстъпление на юг и принуждават сръбските 
войски да се изтеглят през Албания в Гърция.

При отстъплението голяма част от македонците, моби-
лизирани в сръбската армия, остават по родните места или се 
предават на българската войска.

До края на 1915 г. българската армия излиза на гръцката 
граница, завзема цялата предвидена в договора с Германия 
територия и настанява там българска гражданска и военна 
администрация.

От началото на 1916 година на Македонския фронт на-
стъпва дълго затишие и войските преминават към позицион-
на отбрана.

Полкът, в който служи Славчо Абазов, е заел позиция в 
близост до Демирхисар, Егейска Македония.
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В началото на месец март 1918 г. командването разре-
шава на Славчо Абазов да излезе в домашен отпуск. Той 
заминава за София и там, на 13 март 1918 г., се венчава с 
Кръстина Лазарова. Сватбената церемония става в Софий-
ската църква „Св. Никола“.

Със заповед 364 от 28 юли 1918 г. министърът на вътреш-
ните работи и народното здраве назначава Славчо Абазов за 
член на Окръжната постоянна комисия в Куманово. Куманов-
ското окръжно управление изпраща препис от заповедта до 
Славчо Абазов в 59-и полк и му предлага да се приготви и да 
заеме длъжността. Така в началото на август той пристига в 
Куманово и поема новото си назначение. Работата е изклю-
чително важна, тъй като той отговаря за  изпълнението на за-
дачите, възложени на дирекция СГОП (за стопански грижи и 
обществена предвидливост).

Славчо Абазов (първият вдясно на горния ред) в Демирхисарско, 
Егейска Македония (1917)
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Дирекция СГОП 
работи в Македонска-
та военноинспекцион-
на област. От първата 
половина на 1917 г. до 
края на войната тя се 
ръководи от известния 
Ал. Протогеров. Преди 
това дирекцията е била 
Комитет за стопански 
грижи и обществена 
предвидливост. Задача-
та на Комитета СГОП 

е „да се грижи за снабдяването на войската и населението с 
необходимите средства за препитание, както и за опазване на 
народното стопанство от разоряване и бедствия. ...Целта е да 
се отстрани нарастващата по това време спекула с предмети 
за всекидневна 
употреба, да се 
осигури редовно 
и своевременно 
продоволствие 
на населението 
и войската...“3

 В селища-
та и районите 
тези задачи се 
изпълняват от 
съответните ок-
ръжни и общин-
ски управления, 
където СГОП се 
ръководят от из-
3 Минчев, Д. Стопанска политика на българските военни власти във Вардарска 
Македония през Първата световна война. – Военно-исторически сборник, 1995, 
кн. 3, с.21.
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Писмото от Кумановското окр. управление, с което Сл. Абазов се 
призовава да встъпи в длъжност
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тъкнати и уважавани местни хора или от видни дейци на ма-
кедонското революционно движение. Последните преоблада-
ват след преобразуването на комитета в дирекция, ръководена 
от Ал. Протогеров.4

 В изпълнение на новата си работа Славчо Абазов е тряб-
вало да полага големи усилия, особено в грижата по прехрана-
та на населението, тъй като ресурсите на Вардарска Македония 
са почти изчерпани поради ограбването от страна на Сърбия и 
Антантата. Палежите и грабежите на чуждите войски са на-
несли непоправими стопански поражения. „Едно копие от за-
повед на Сръбската главна квартира е попаднало в ръцете на 
българския консул в Солун. В заповедта се иска сръбските вой-
ници, отстъпвайки, да откарат със себе си всичкия добитък и 
хранителни припаси, включително и онези, които са предназ-
начени за населението.“ Там, където това се окаже невъзможно 
– се казва в заповедта, – да се унищожават.“5

 Въпреки полаганите грижи и усилия гладът сред населе-
нието се засилва, особено при членовете на бедните войниш-
ки семейства.

* * *
Славчо Абазов решава да прибере от София в Куманово 

семейството си – съпругата си Кръстина и двете доведени от 
Македония деца Викенти и Страхилка. Издейства да му дадат 
10 дни отпуск и урежда всички формалности (получаване на 
открит лист, на разрешение за пътуване и пр.), заминава за 
София и заедно със семейството си пристига на 21 септември 
1918 г. в Куманово. Междувременно обаче военните събития 
са се развили с неподозирана бързина.
4 На с. 22 в цитираната публикация на Д. Минчев е отбелязано: „... Още през фев-
руари 1916 г. във връзка именно с недостига на стоки от първа необходимост в 
градовете във Вардарска Македония се създават комисии, които да се грижат за 
осигуряването на стоки за населението... В Битоля се създава окръжна постоянна 
комисия, чийто председател е Гьорче Петров, а членове са Димитър Ризов и Павел 
Христов. И тримата са дейци за освобождението на Македония.“
5 Минчев, Д. Стопанска политика на българските военни власти във Вардарска Ма-
кедония през Първата световна война. – Военно-исторически сборник, 1995, с.18.
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Открит лист за разрешен отпуск (на гърба на листа – снимка, 
подписи и печати, разрешаващи пътуването)
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 Съглашенската армия, която е струпала на Македонския 
фронт огромни сили, започва настъпление в средата на сеп-
тември. Главният удар е насочен в района на Добро поле. Там 
на 17 септември съглашенските сили успяват да извършат 
пробив и да разбият българската армия.

 България е принудена да прекрати участието си във вой-
ната и на 29 септември 1918 г. подписва Солунското прими-
рие с държавите от Съглашението. „Според подписаното на 
29-и примирие българите трябвало да демобилизират своята 
армия, да напуснат територията на Гърция и Сърбия и да поз-
волят на съюзниците да окупират тяхната територия като база 
за по-нататъшни операции“.6

 Неочакваният развой на събитията принуждава семей-
ството да се завърне в България, преди съюзниците да окупи-
рат Вардарска Македония. Семейната покъщнина, натоварена 
от София в железопътен вагон, изобщо не достига до Кумано-
во. В настъпилата суматоха още на гара Ниш товарният вагон 
бил прикачен към заминаваща за Германия композиция и сле-
дите му се губят в хаоса на бушуващата на запад война.

 Семейството се прибира в София при родителите на 
Кръстина на ул. „Царибродска“ 156 (по онова време номерът 
на къщата е бил 132, но по-късно е извършена преномера-
ция). То е загубило не само покъщината, но и надеждата за 
преселване в Македония.

* * *
След катастрофалния край на войната македонската еми-

грация в България изпада в тежко положение, без ориентация 
за бъдещето, без ясна представа какво да се направи за не-
щастния македонски народ, попаднал отново под сръбско и 
гръцко владичество.

Постепенно се съживяват македонските братства, въз-
становява се техният Изпълнителен комитет. Славчо Абазов 
се включва в легалната им дейност (прил. 7 и 8).
 

6  Стивънсън, Д. История на Първата световна война. С.,  2008, с. 646.
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Документ за одобрение на пътуването на Кръстина Абазова  
с двете деца

 На 22. 09. 1918 г. в залите на Софийския университет е 
открит Учредителният събор на братствата.

 През лятото на 1919 г. Изпълнителният комитет на брат-
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ствата започва да издава свой печатен орган – „Лист на маке-
донската емиграция“. Преобладаващото мнение на емигранти-
те от братствата поддържа идеята за независима Македония. 
Отправят се призиви към великите сили да не допускат разде-
ляне на Македония и да осигурят възможност на македонските 
бежанци и емигранти да се завърнат по родните места.

 От 28. 09. до 01. 10. 1919 г. се провежда Великият събор 
на македонските братства. Делегатите на събора изпращат те-
леграма до американския президент Уилсън, в която се казва: 

„Великият събор на 56 македонски братства, състоящ се от 
451 делегати, представляващи 300-хилядната македонска еми-
грация в България, отправя към Вас молба да се застъпите за 
свободата на Македония, като настоите да се определи участта 
й съобразно Вашите възвишени принципи. По тоя начин на про-
кудените от отечеството им македонци ще се даде възможност 
да се завърнат в своите огнища и там, където почива прахът на 
техните деди, да се отдадат на мирен и ползотворен труд....“7

 Делегатите се позовават на „възвишените принципи“ 
на президента Томас Удроу Уилсън, окуражени от негово-
то становище, изявено на 22 януари 1917 г., в което казва:  
„... Никакъв мир не може да бъде траен, ако той допуска пре-
минаването от ръка на ръка, от господар на господар на наро-
дите, като предмети. Всеки мир, който не признава и не прие-
ма този принцип, неминуемо ще бъде разрушен....“8

 Всички опити справедливите искания за свобода на Ма-
кедония да бъдат чути пред Парижката мирна конференция 
пропадат, когато американската делегация напуска конфе-
7 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 19.
8 Генов, Г. П. Политическа и дипломатическа история на България. Т. 33, с. 198. 
(В същия контекст на следващата страница се подчертава, че Уилсън се стреми 
да съгласува своята доктрина с „добре познатата американска доктрина за сво-
бодата на народите, наречена доктрина Мънро, която, между другото се резю-
мира така: „Никой народ не трябва да търси да простре властта си върху друг 
народ или друга народност. Напротив, всеки народ трябва да бъде оставен да 
живее свободен и да се развива свободно, без да бъде спъван, заплашван или 
обезпокояван от когото и да било и това засяга както малките и слаби народи, 
така и големите и могъщи народи.“
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ренцията и другите победители налагат позорния Ньойски 
договор, с който Македония остава разделена на три части в 
границите на Сърбия, Гърция и България.

 Македонската емиграция в България губи надежда, че 
ще може да се завърне в свободни родни места. Нещо повече. 
Още по-голям става притокът на бежанци от Сърбия и особе-
но – от Егейска Македония и Беломорска Тракия.

 Все повече нараства необходимостта от организирана по-
мощ и грижи, за да се подобри тежката участ на емиграцията.

 Така в началото на 1921 година се поставят основите 
на Илинденската организация, на която Славчо Абазов отдава 
силите си от нейното създаване до края на живота си. 

 Следващата глава съдържа в по-големи подробности 
сведения за същността на Илинденската организация и дей-
ността на Славчо Абазов в нейното ръководство, но преди 
това трябва да се отбележи неговото участие в други общест-
вени организации.

 След войната Беломорска Тракия е под гръцка власт, за-
това Славчо Абазов се включва в стопанския живот на столи-

Бежанци от Кратовско, емигрирали в България след края на 
Първата световна война
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цата София. Започва производство на безалкохолни напитки. 
Приобщава се към кооперативното движение и става пред-
седател на Управителния съвет на кооперация „Безалкохол“. 
Кооперацията е член на Съюза на производителите на безал-
кохолни питиета.

 Славчо Абазов става и един от основателите на Македон-
ската кооперативна банка. Той е член на Контролния съвет на 
банката, която от основаването си през 1925 г. кредитира само 
свои членове – занаятчии, дребни търговци и др.

 Наред със стопанската дейност Славчо Абазов взема учас-
тие в работата на Кратовското благотворително братство „Йосиф 
Даскалов“ – София. Проявява се като деятел за обединяването 
на легалните македонски организации в България9. Заедно с Па-
вел Шатев, е избран за делегат от Кратовското благотворително 
братство на обединителния конгрес на македонската емиграция 
в България през януари 1923 г.

 По-късно, пак като делегат на Кратовското благотвори-
телно братство, Славчо Абазов участва и в работата на Вто-
рия национален съвет на македонските братства, състоял се 
на 4 ноември 1923 г. Признание за неговата активна дейност 
са изпълнените с почит и адмирация прощални думи в изда-
дената от ръководството на братството трогателна жалейка, 
когато „духът на верния син на Македония Славчо Абазов 
отлитна във вечността... Него, бореца за свободата – пишат 
в жалейката кратовци – познават и от последната колиба на 
Кратовско, Щипско, Кочанско и Паланечко. Защото навсякъде 
там той остави чутовни подвизи и примери на самоотвержен, 
безстрашен, храбър и героичен син на своя народ мъченик и 
спомена на човек с добра душа, благ характер и като гранит 
твърда воля...“ 

9 Легалните македонски организации имат изключителна роля за национално-
освободителното движение. „До 1934 г., когато повечето от тях са забранени 
и разтурени, бежанците са създали 700 легални дружества – градски и селски. 
От тях 250 са младежки организации с двадесет хиляди редовни членове и над 
60 женски дружества, обединени в свой съюз.“ (Ачков, Н. Македония в нашата 
история, С., 2003, с. 158)
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Писмо покана до Славчо Абазов за участие във Втория национален 
съвет на македонските братства (4 ноември 1923 г.)
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В РЪКОВОДСТВОТО НА 
ИЛИНДЕНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
(1921–1928)
Илинденската организация играе особено важна роля в жи-
вота и дейността на македонските бежанци и емигранти в 
България. Тя се създава през пролетта на 1921 г., в мрачното 
следвоенно време, като в началото се занимава предимно с 
взаимоспомагателна дейност, насочена към облекчаване на 
тежката участ на прокудените от родната земя.

В Илинденската организация се сдружават бивши войво-
ди и революционери, участници в Илинденската епопея.

Най-напред се учредява дружеството „Илинден“ в Со-
фия. То става основно ядро, около което започват да се създа-
ват дружества в други населени места.

По призива на софийското дружество македонските бе-
жанци и емигранти се организират в местни дружества в гра-
довете Пловдив, Варна, Русе и др.
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Дружество „Илинден“ има свой печатен орган – в. „Илин-
ден“. В първия си брой от 30. 07. 1921 г. вестникът подчертава, че 
дружеството има за цел да развива взаимоспомагателна и култур-
но-просветна дейност, че то не е политическа организация и няма 
да участва в политическите борби на македонската емиграция. 

В началото на декември 1921 г. Общото събрание на дру-
жеството избира Управителен съвет в състав: Г. Занков, Ал. 
Евтимов, Г. Попхристов и Сл. Абазов.

На 9 декември 1921 г. Славчо Абазов е избран за касиер 
на дружеството, а на 2 януари 1922 г. приема касата.

Новосъздаденият Управителен съвет поема ръководство-
то временно, до свикването на учредителен конгрес. 

Въпреки важното място, което Илинденската органи-
зация заема сред македонската общност в България, ней-
ната дейност не е достатъчно проучена и популяризирана. 
(За тези, които се интересуват, твърде полезна е статията на 
Костадин Палешутски „Илинденската организация (1921–
1924 г.)“, публикувана през 1988 г.)1

Свикването на Учредителния конгрес на организация-
та се забавя близо две години. През това време усилията на 
ръководството са насочени както към подпомагане на бежа-
нците, така и към разширяване и укрепване на организацията. 
В редица български градове се изграждат общо около триде-
сет дружества „Илинден“. Изработва се проект за устав на 
организацията, в който отново се заявява, че Илинденската 
организация остава извън политическите борби.

Дългоочакваният Учредителен конгрес на Илинденската 
организация се провежда в София през януари 1923 г. „с ръ-
ководно тяло: Сл. Абазов, Б. Стрезов, Г. Попхристов, М. Ива-
нов и Г. Занков. За редактор на печатния орган в. „Илинден“ 
е избран А. Йовков.“2

1 Статията на К. Палешутски е публикувана в „Известия на Института по история 
на БКП“, т. 61, С., 1988. По-късно статията, допълнена с някои данни, свързани с 
Т. Александров и Ив. Михайлов, намира място в монографията „Македонското ос-
вободително движение след Първата световна война (1918–1924)“ от същия автор, 
издание на БАН, С., 1993 г.
2 Енциклопедия България. Т.3. С., 1982, с. 104.
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Протокол № 1, документиращ избора на Славчо Абазов за член  
на Управителния съвет и касиер на дружество „Илинден“
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Протокол № 3, с който Славчо Абазов приема 
дружествената каса
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В работата на конгреса взимат участие 31 дружества. Де-
легатите приемат устав на организацията и гласуват резолю-
ция, че тя не преследва политически цели.

Според устава Илинденската организация „си поставя 
за цел:

а) да групира всички бивши македоно-одрински революци-
онери;

б) да съдейства за тяхното сближаване и солидарност, да 
защитава интересите и правата им;

в) да помага на членовете си, като се грижи за настанява-
нето им на подходяща работа, а децата им – в училища, пан-
сиони и др.;

г) да отпуска безвъзмездно парични помощи на крайно 
бедните си членове и да настанява боледуващите в лечебни 
заведения;

д) да урежда прилично и тържествено погребение на 
своите членове и т. н.“3

Въпреки приетата резолюция, че Илинденската органи-
зация не преследва политически цели, Славчо Абазов и други 
членове на Ръководното тяло поддържат връзки и проявяват 
готовност да помагат на ВМРО. От своя страна Тодор Алек-
сандров развива идеята за тайно сътрудничество с илинден-
ци. В кореспонденцията си с „легалните“ ръководители на 
„Илинден“ той не си служи с истински имена, а с псевдони-
ми: Адлер (Славчо Абазов), Живко (Г. Занков) и др.

Тодор Александров излага своето виждане за очаквано-
то съдействие от Илинденската организация, като в писмо до 
Живко (Г. Занков) на 10 януари 1923 г. пише: 

„Неофициалната – тайната работа, която ще има да вър-
ши централното управление на д-во „Илинден“ – па и всеки 
негов член поотделно, е:

1) да популяризира борбите за свобода, 
2) да издирва и създава съзнателни борци за свобода, 

като ги препоръчва на вр. представители или още по-добре 
на членовете на Ц. К-т на Орг., 
3 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 148.
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3) да следи и предотвратява възможни изнудвания и вся-
какви възможни злоупотреби с името на ВМРО, като демас-
кира изнудвачите и злоупотребителите, 

4) да събира или по-право да намира и отправя при вр. 
заведующите орг. работа там всички лица и групи, които биха 
могли и желали да подарят на ВМРОрг.: пушки, патрони, ре-
волвери, бомби, експлозиви, електрич. и живачни запалки и 
др. под. материали, 

5) да намира и препоръчва на надлежните орг. лица там 
личности, групировки и организации, които биха могли да 
подпомогнат морално и материално каузата на роба, 

6) да осветлява бълг. и чужда преса правилно по макед. 
въпроси и пр. и пр.“

В същото писмо Т. Александров по-нататък пише, че във 
връзка със събирането на помощи за ВМРО вече е изпратил 
подпечатани и подписани разписки, бланки и листа и че на 
илинденци предстои да ускорят работата по тази задача. А за 
вестника отбелязва:

„Отлично се държи сега в. „Илинден“ и по отношенията 
с разбойници и правителство, и по новия правопис, и по др. 
въпроси“.

Писмото завършва с: „Много сърдечни поздрави на теб, 
Ради Габеров, Марко Ив-в, Адлер, редактора на „Илинден“ и 
всички други там.“4

От загатнатата в писмото твърда позиция срещу земе-
делското правителство и категоричното становище по новия 
правопис проличава, че Илинденската организация е навля-
зла в политическа зрялост. Конфронтацията срещу властта е 
предизвикана от опитите на Ал. Стамболийски да се сближи 
със Сърбо-хърватско-словенското кралство за сметка на ма-
кедонската кауза. 

„В борбата си срещу македонското освободително дви-
жение в раболепието си пред Белград, правителството подпо-
мага унищожението на организационни чети. Стамболийски 
привлича като свое оръдие групировката около Яне Сандански 
4 Александров, Т. Се за Македониjа. Скопjе, 2005, с. 504.

В ръководството на Илинденската организация
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в стремеж да създаде разце-
пление. При едно посещение 
в Белград той заявява: „Как-
то взехте, съгласно Ньойския 
договор, Македония, вземете 
и всички македонци, които 
се намират в България. Нека 
са ви халал. Нам те само са 
пакостили.“5

По въпроса за въведе-
ния от земеделското пра-
вителство нов правопис 
илинденци рязко реагират 
и заявяват, че техният вест-
ник ще излиза със стария 
правопис. По същия повод 
Илинденската организация 
„връчва на министъра на на-
родната просвета изложение, 
в което протестира и настоя-
ва правописната реформа да 
не се отнася до емигрантска-
та преса. „Ще се съгласите с 
нас – се казва в изложение-
то, – че ний, които ратуваме 
за независима Македония, 
имаме право и на независим 
правопис и че правописът на 

българската държава е задължителен за вашите българи, а не и 
за българите в Македония, за македонските емигранти в Аме-
рика, в Румъния в Турция и най-сетне в България“.6

Иван Михайлов в своите спомени също отбелязва ста-
новището на организацията на старите борци „Илинден“, от-
 5 Ачков, Н. Македония в нашата история. С., 2003, с. 146.
 6 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 155.
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правено до правителството 
на Стамболийски с писмото 
от 24 ноември 1922 година, 
и подчертава, че „Илинден“ 
апелира „македонската еми-
грация в България да бъде 
евентуално призната като на-
ционално малцинство, което 
държи на своя правопис“.7

Илинденската организа-
ция изгражда собствена иде-
ологическа концепция. Още 
в началото на 1922 г. илин-
денци обявяват на страни-
ците на в. „Илинден“ идеята 
за автономна (независима) 
Македония. В бр. 5 от 5 фев-
руари 1922 г. е публикувана 
статията „нашата кауза“, в 
която се казва: 

„При положението, в ко-
ето изпадна в последно вре-
ме българското племе, нам, 
негови членове, произхож-
дащи от поробената родина, 
оставаше като единствено 
спасително средство да пре-
гърнем идеята за автономи-
ята на Македония, единстве-

ния възможен вече режим, който представлява действителна 
гаранция за националните, езиковите, религиозните, обичай-
ните и други свободи н а всички народности, живущи в тая 
окаяна страна, независимо от тяхната численост. 

Това е днес лозунгът на всички съзнателни македонски си-
нове, било те живущи в самата Македония, били те прокудени 
 7 Михайлов, Ив. Спомени. Т. 2, с. 300.

В ръководството на Илинденската организация
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вън от нея. Това впрочем 
не е съвсем нов девиз. 
Още преди години, при 
турското владичество над 
нашата земя, имаше цяла 
революционна организа-
ция, която си бе поставила 
за крайна цел в борбата ав-
тономното управление.“8

Понятието „авто-
номия“ придобива нов 
смисъл – не става вече 
дума за самостоятелност 
в рамките на държавата, 
към която е придадена 
частта от поделената ма-
кедонска земя. Автоно-
мията трябва да се раз-
бира като самостоятелна 
македонска държава, в 
нейните географски и 
етнически граници, не-
зависима от другите бал-
кански държави.

Илинденската орга-
низация приема и идеята 
за федерация, но не юго-
славянска, а общобал-
канска федерация, която 
ще се опира:

„а) върху помирението на народностите в Македония и 
нейното обособяване като политическа единица;

б) върху общото търговско икономическо съдружни-
чество на балканските държави;

8 Македония. Сборник от документи и материали. С., 1978, с. 670.
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в) върху отстра-
няването на национал-
ния антагонизъм меж-
ду отделните държави 
и съседи.“9

От началото на 
1923 година отноше-
нията между Илин-
денската организация 
и земеделската власт 
все повече се обтягат, 
което е отражение на 
влошаващите се отно-
шения между ВМРО 
и правителството на 
Стамболийски. Илин-
денската организа-
ция открито подкрепя 
ВМРО в революци-
онната борба срещу 
сръбските и гръцките 
поробители. Подкре-
пата е морална и ма-
териална. В помощ на 
ВМРО работи изцяло и в. „Илинден“, който дава гласност на 
акциите и революционната дейност на четите в Македония. 
Междувременно ВМРО влиза в открита война срещу земе-
делското правителство. Враждата се изостря още повече във 
връзка с подписаното през март 1923 г. „Нишко споразуме-
ние“ между Сърбия и България. По силата на това споразу-
мение българското правителство се съгласява да съдейства за 
разбиването на четите на ВМРО, които извършват революци-
онна дейност във Вардарска Македония.

9 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 150.

В ръководството на Илинденската организация
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„ВМРО оказва активен отпор на правителствените мер-
ки в изпълнение на решенията в Ниш. Тя укрепва организа-
циите си в Пиринска Македония и заплашва правителството, 
че ако продължава да действа в услуга на сърбите, ще откъсне 
Петрички окръг от България и ще го обяви за автономен като 
ядро на бъдещата независима Македония.“10

Илинденската организация също се обявява категорично 
против Нишкото споразумение. В бр. 15 от 15 април 1923 г. 
на вестник „Илинден“ подписаният документ се заклеймява 
от илинденци като позор за България.

Земеделската власт вижда в Илинденската организация 
открит враг, наравно с ВМРО. Земеделците обвиняват и две-
те организации, че се стремят да свалят правителството на 
Стамболийски.
10 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 142.

Пощенска картичка, издадена от Илинденската организация
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Конфликтът между ВМРО и правителството се изостря до-
там, че Тодор Александров нарежда на организациите в Пирин-
ска Македония да бъдат готови за битки срещу „омразните сръб-
ски капи“ и оранжевогвардейците, ако се появят в Македония 
под българска власт. В тайно окръжно от 5 април 1923 г. е наре-
дено щом навлязат в Пиринска Македония, сърбите да се изби-
ват от нелегалните групи на организацията, а „ако бъдат пратени 
от „безумното българско правителство“ оранжевогвардейци, да 
се предупредят да се върнат обратно или да се обезоръжат и из-
пратят в родните им места. След първото им предупреждение, 
ако не го изпълнят, да се избиват от нелегалните групи“.11

През месец май стават няколко въоръжени сблъсъка 
между ВМРО, земеделци и федералисти. При Св. Врач (гр. 
Сандански) ВМРО убива няколко полицаи и войници. Убити 
са и федералистът Л. Иванов, земеделецът Молеров и някои 
други противници на ВМРО.

На 7 май 1923 г. правителството издава специална На-
редба за разпускането на македонските организации в Бълга-
рия. Предвиждат се арести и изпращане в концентрационни 
лагери. Със същия документ се разтурят всички подразделе-
ния на Илинденската организация в цялата страна и се спира 
издаването на техните печатни издания.

Започва издирване и се предприемат арести на видни ма-
кедонски дейци на ВМРО и на Илинденската организация.

Арестуван и изпратен в затвора е редакторът на в. „Илин-
ден“ Арсени Йовков. Издирван от земеделците е и Славчо 
Абазов, който е принуден да се укрива в различни квартири. 
Въпреки полицейските проверки по съмнителните къщи, той 
не е открит.

Укриващите се македонски дейци често са пребивавали 
под чужда самоличност в квартири, където и самите стопани 
не са знаели истинското лице, което е отседнало при тях. За 
един такъв случай, свързан с издирването и на Славчо Абазов, 
разказва Иван Михайлов във втория том от спомените си:
11 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 143.

В ръководството на Илинденската организация
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„Полицията направи веднъж масови проверки в София, 
но в навечерието получих известие и се преместих, къде-
то понякога отиваше приятелски Стефан Станчев. Негови-
ят хазяин заемаше отговорно място в полицията. Когато на 
сутринта в къщата влязоха един старши стражар и двама 
цивилни агенти за проверка, а в двора стояха други стра-
жари, още на вратата ги посрещна хазяинът и чух един от 
посетителите да казва: „Аа, значи, ти тук живееш... тогава 
довиждане...“ Хазяинът поразговаря малко със стражарите 
и ги изпрати. В туй време Станчев и сестрата на домакина 
тракаха на пианото и пееха. Полицията търсела някой пору-
чик Трайчев, Славчо Абазов от Кратово и Иван Михайлов 
от Щип. Разбира се, нашият гостоприемен хазяин не подо-
зираше, че аз съм търсеният Михайлов. Той се ползваше с 
доверие пред големите полицейски началници.“12

Правителството насочва вниманието си срещу „маке-
донстващите“ и пренебрегва основните си врагове. А това 

Арсени Йовков (1882–1924), редактор на вестниците  
на Илинденската организация

12 Михайлов, Ив. Спомени. Т. 2, с. 225.
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са организацията Народен сговор и Военният съюз, които на 
9 юни 1923 г., с помощта на армията, извършват държавен 
преврат и свалят правителството на Александър Стамболий-
ски. ВМРО не взема непосредствено участие в преврата, но 
„с активната си дейност против правителството на БЗНС 
допринася твърде много за успеха му. Освен това с отделни 
свои дейци и чети подпомага новото правителство, възгла-
вявано от проф. Ал. Цанков, да се справи с надигналите се 
членове и съмишленици на БЗНС в защита на събореното 
законно земеделско правителство, както и със залавянето 
и ликвидирането на самия Ал. Стамболийски в родното му 
село Славовица, Пазарджишко“.13

До деветоюнския преврат Илинденската организация 
поддържа близки, приятелски връзки с ВМРО. Илинден-
ци подпомагат материално революционната дейност, която 
ВМРО развива във Вардарска Македония.

След 9 юни 1923 г. ВМРО се сближава с новото прави-
телство и вече няма голяма нужда от друга подкрепа. Четите 
на ВМРО активно помагат на властите, за да не се позволи на 
земеделците да се върнат на власт. Това става както в Пирин-
ска Македония, така и в останалата част на България. Сър-
бите са недоволни от смяната на българското правителство, 
заплашват с нахлуване, ако Цанков поведе борба за присъе-
диняване на Македония. 

„Цанковото правителство лавира. То дава изявления, че 
ще зачита Нишкото споразумение, но в същото време чети на 
македонската организация започват ново настъпление в Ма-
кедония. Това поставя в недоумение сръбските власти, които 
заявяват, че изявленията на Цанков са твърде неискрени.“14

Страхът от сръбска инвазия принуждава Ал. Цанков да 
търси открито сближаване със Сърбо-хърватско-словенското 
кралство. ВМРО не се обявява против тази стъпка на новото 
правителство. Т. Александров преценява, че политическият 
13 Куманов, М. Македония. Кратък исторически справочник. С., 1993, с. 81.
14 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 171.

В ръководството на Илинденската организация



142ВойВодата СлаВчо абазоВ

климат след Ньойския договор разбива надеждата за пости-
гане на заветната цел – независима Македония в границата 
на обединените три части: сръбската, гръцката и българската. 
Той счита, че съвременните международни условия ограни-
чават възможностите за реализация на поставената висока 
цел. Налага се търсенето на пътища за постигане на нова, 
по-скромна цел – анексираната от Сърбия македонска част 
да получи автономия в границите на сърбо-хърватско-словен-
ската държава, като първи етап от едно бъдещо обединение 
на цялата македонска територия.

При тази нова постановка на Македонския въпрос  
Т. Александров възнамерява да ограничи броя на четите, за-
щото сега няма шанс този въпрос да се решава чрез активна 
четническа дейност.

Илинденската организация не одобрява курса към сбли-
жаване със Сърбо-хърватско-словенското кралство и чрез 
вестника си продължава нападките против сръбските издева-
телства в Македония.

Т. Александров започва да съветва илинденци да бъдат 
по-въздържани, да пестят отправяните чрез вестника враж-
дебни квалификации. Издателите на в. „Илинден“ не приемат 
съветите му. 

В София македонските организации свикват голям про-
тестен митинг на македонската емиграция против масовото 
унищожение на мирното население във Вардарска Македо-
ния. Поводът за протеста са зверските убийства, извършени 
на 2 март 1923 г. в Радовишка околия. Тогава „щипският жу-
пан (префект) Д. Маткович е застрелял с картечница 27 не-
винни българи от селото Гарван, вързани със синджир.15

На митинга протестно слово произнася редакторът на в. 
„Илинден“ Арсени Йовков.

По повод 20-годишнината от обявяването на Илинден-
ското въстание Т. Александров отново препоръчва отпраз-
нуването „да стане не много шумно, а именно: панихида в 
15 Македония. Сборник от документи и материали. С., 1978, с. 689.
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Протестен митинг на македонската емиграция в София по повод 
убийствата в с. Гарван, Радовишко

В ръководството на Илинденската организация
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черква, траурно шест-
вие до гробищата с по-
лагане на венци, речи... 
и разотиване...“16

Недоволен, че не се 
вслушват в съветите му, 
Александров пише на  
Г. Занков: 

„Дано юбилейният 
брой да бъде умерен. 
Внимавайте първите 
броеве да са въздържа-
ни, а по-късно посте-
пенно тонът да се по-
вишава, особено като 
закрепне положението 
на България. Да се вни-
мава утре с нищо да не 
се дразнят сърбите. Ре-
чите да са въздържани. 
Да не се носят никакви 
табели, а само картата 
на Македония. Малко 
по-късно ще дойде вре-
ме да се вдига и тук по-
голям шум.“17

Всеки нов брой на 
в. „Илинден“ и особе-
но статиите на неговия 
редактор се посрещат с 

неприязън от страна на управляващите.
Няма законно основание вестникът да бъде спрян, но 

правителството настоява в. „Илинден“ да не излиза, докато 
16 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 192.
17 Пак там, с. 192.
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Македонската емиграция в България тържествено  
отбелязва 20-годишнината от Илинденското въстание  
(в. „Илинден“, 12 август 1923 г.)

В ръководството на Илинденската организация
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Протокол №1 от 12. 02. 1923 г. за избраното Ръководно тяло на 
Илинденската организация, в което влиза Славчо Абазов
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траят заседанията на Об-
ществото на народите. По 
този повод Т. Алексан-
дров съобщава на Илин-
денската организация, че 
по негово искане властите 
са склонили вместо неза-
бавното спиране, вестни-
кът да излезе с още един 
брой, в който читателите 
да бъдат уведомени, че 
той няма да се издава из-
вестно време поради тех-
нически причини.

И този път обаче 
ръководството на Илин-
денската организация не 
се съобразява с настоява-
нето на правителството и 
с мнението на Алексан-
дров. Вестник „Илин-
ден“ открито продължава 
да критикува установеното сътрудничество между ВМРО и 
Цанковото правителство – сътрудничество, което притъпява 
революционната борба. Накрая властите решават да забранят 
издаването на в. „Илинден“.

„На 14 септември 1923 г. полицията нахълтва в ре-
дакцията, изземва готовия брой и спира печатането на  
в. „Илинден“. Илинденската организация връчва лично на 
Ал. Цанков протест, в който се казва, че ако правителството 
не отмени тази мярка, македонската емиграция ще е права 
да мисли, че всичко това става, защото тя не желае да се 
дава под наем на правителството, а държи на самостоятел-
ната македонска мисъл.“18

18 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 193.

В ръководството на Илинденската организация
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ВМРО не одобрява протеста срещу спирането на  
в. „Илинден“, обвинява илинденци, че се стремят към ръко-
водното място в революционното движение.

Нови политически различия между Илинденската орга-
низация и ВМРО възникват в края на септември 1923 г. Тогава 
избухва Септемврийското въоръжено въстание, организирано 
и ръководено от БКП (Българската комунистическа партия) в 
съюз с БЗНС (Бълг. земеделски народен съюз). Въстанието 
има за цел да свали буржоазната власт и да установи работ-
ническо-селско правителство в България.

Илинденци възприемат категорично линия на ненамеса в 
конфликта между въстаниците и правителствените сили.

ВМРО също решава да запази неутралитет и подписва 
споразумение с БКП, в което поема задължение да не взема 
участие във въстанието и да предостави на членовете си сами 
да решават дали и към кого да се включат, според собствени-
те си политически убеждения. От своя страна БКП се съгла-
сява въстанието да не се провежда в Пиринския край. Това 
споразумение обаче е нарушено от комунистите в Разложка 
околия, където БКП има силно влияние. Под ръководството 
на Вл. Поптомов комунистите от селата на Разложка околия 
образуват отряд от 150 души. С помощта на присъединила се 
бойна войнишка група отрядът „превзема казармата в Разлог 
и обезоръжава правителствената войскова част.“19

ВМРО веднага реагира срещу нарушението на подписа-
ното споразумение, мобилизира силите на организацията и 
разгромява въстанието в Разложкия район.

В другите части на страната въстанието е потушено от 
правителствените въоръжени сили.

Междувременно илинденци започват да издават нов 
вестник „Пирин“ вместо спрения от правителството в. „Илин-
ден“. На страниците на вестника се появяват и статии, в ко-
ито авторите (предимно редакторът Арсени Йовков) осъждат 
участието на ВМРО в потушаването на Септемврийското 
въстание. Така, до настъпването на новата 1924 г., отношени-
19 Енциклопедия България. Т. 6. С., 1988, с. 165.
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ята между Илинденската организация и ВМРО продължат да 
бъдат обтегнати.

ИО влошава отношенията си и с Ал. Цанков. Сговорист-
кото правителство започва да угажда на сърбите, все повече се 
съобразява с волята на сръбското правителство и търси начин 
да се споразумее за излаз на Бяло море в изгода на Сърбия и 
България, но за сметка на независимостта на Македония. За 
да подчертае стремежа си към затопляне на отношенията си 
със Сърбо-хърватско-словенското кралство, правителството 
на Цанков на 3 март 1924 г. (в деня на годишнината от осво-
бождението от османско иго) извършва масови арести на ле-
гални македонски дейци. Става ясно, че Цанков постепенно 
тръгва по пътя на Ал. Стамболийски. 

„Повтаря се 8 май 1923 г., когато земеделското правител-
ство арестува македонски дейци в София и разтуря Илинден-
ската организация, но и този път основният удар не е срещу 

Календар на Илинденската организация за 1924 г.

В ръководството на Илинденската организация
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ВМРО. Задържани са повече от 500 души в София и Пирин-
ския край, предимно от ИО и братствата.“20

Арестувани са някои членове на ВМРО, което наред с 
курса на сближение между правителството и СХС кралство, 
поражда вражда между Т. Александров и Ал. Цанков. По това 
време Т. Александров пребивава нелегално в София и пише 
гневни писма до някои министри, в които ги нарича „фелдфе-
бели и предатели“.

Ръководното тяло на Илинденската организация остро 
реагира с протестно писмо до Ал. Цанков, като подчертава, 
че организацията е легална и борбата за свободата на Маке-
дония е нейно право, което никой не може да й отнеме. Илин-
денци обвиняват министър-председателя, че зад извършените 
арести „се крие неговото интимно желание да се освободи... 
от македонския бръмчащ кошер, който наистина е мед за опо-
зиционни години, ала жило във властническо време“.

Цанковото правителство нанася ответен удар и спира  
в. „Пирин“, но само след седмица Илинденската организация 
започва да издава нов вестник „20 юли“, под формата на „Ма-
кедоно-одрински лист“.

На 20 април 1924 г. в бр. 2 на вестника Ръководното тяло 
на Илинденската организация публикува своя исторически 
„Меморандум“. Това е остър протест спрямо пагубната за 
македонската кауза политика на правителството. Въпросният 
критичен „Меморандум“, адресиран до председателя на Ми-
нистерския съвет, изведен под номер 432 от 17 април 1924 г., е 
подписан от членовете на ръководното тяло на Илинденската 
организация: Г. Занков, М. Иванов, Анастас Ляпчев, Сл. Аба-
зов, Ал. Евтимов и Ив. Москов.

В „Меморандума“ се подчертава насоката на Илинден-
ската организация към „самостойна Македония“, изтъква се 
законността на организацията, остро се критикува твърдени-
ето на Ал. Цанков, че извършените арести са продиктувани от 
„висши държавни интереси“.
20 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 198.
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Меморандум на Илинденската организация до председателя 
на Министерския съвет на България (София, 17 април 1924 г.), 
обнародван в бр. 2 на в. „20 юли“ от 20 април 1924 г.)

В ръководството на Илинденската организация
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Документът, изготвен от Ръководното тяло на ИО, напом-
ня, че „емиграцията в България, действаща в рамките на за-
конните положения на страната, която е дала гостоприемство, 
нито може да върви по политическите задачи на българската 
държава, нито може да дава жертви в името на „държавни 
интереси“, когато тия жертви са за сметка на развитието на 
македонския въпрос.“

По-нататък се изтъква, че „всички действия на българ-
ските правителства, насочени против самостойността на 
македонския въпрос и против самостойното движение на 
емиграцията, действия, макар и скривани зад паравана на 
„български държавни интереси“, за нас, македонците, са били 
и са само нови и нови грехове към нещастна Македония.“

Пак във връзка с така наречените от Цанков „държавни 
интереси“ в „Меморандума“ се подчертава, че сега за Бълга-
рия „една от първите нейни грижи е да търси сближението на 
Сърбия и понеже една от жизнените нужди на България е из-
лазът на Бяло море – явно е за всякого, че това сближение със 
Сърбия, която преследва същите цели за Солун – е не само 
наложено, но и желано. Но едновременно с това става явно 
за нас, македонците, че в името на тия „държавни интереси“, 
българските правителства наново вървят към нови дележи на 
Балканите, вървят следователно диаметрално противополож-
но на македонския принцип: Независима Македония“.

По-нататък Ръководното тяло на ИО укорява правител-
ството, че прилага мерки, „които всеки ден приемат нови и 
нови форми: интернирания, арести, затвори, суспендиране 
вестници, забрана върху филми, спиране на събрания, пани-
хиди и конгреси, мерки, които безспорно в името на „държав-
ните интереси“ един ден ще отидат до разтуряне на македон-
ски организации и на първо място – нашата, както това стана 
веднъж при кабинета на Стамболийски.“

В „Меморандума“ ИО обвинява правителството, че то вър-
ви по пътя на Стамболийски, но с друга тактика. Докато „каби-
нетът на Стамболийски действаше брутално, председателства-
ният от Вас кабинет действа или чрез подравяне авторитета на 
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организациите, като често хвърля свои грехове върху македон-
ци, или чрез една система на постепенни мерки. Малко важи, че 
ние сме легална организация, малко значи, че със суспендиране 
вестници се суспендират собствени законоположения.“

Бранейки своята независимост от българската държава, 
илинденци заявяват, че „в името на самостойния наш идеал, 
който ние не може да поднасяме в жертва на Вашите държав-
ни тенденции, ние веднъж завинаги трябва да бъдем третира-
ни не като част от българската държава, а като независим по-
литически елемент, макар и да сме едноплеменници и добри 
българи. В името на тази независимост ние имаме самостой-
ни права, каквито имат всички гости на българската държава: 
турци, арменци, руси, гърци и пр.“

В „Меморандума“ се застъпва идеята за „балканска феде-
рация, като край на всички досегашни завоевателни и дележ-
ни аспирации, които носят само катастрофи и нещастия...“

И накрая илинденци заявяват: „...ние, г-н министър-
председателю, високо протестираме против всички ваши 
посегателства спрямо напълно законния характер на наша-
та организация и искаме пълното възстановяване на всички 
погазени наши права! Защото, най-сетне, ако тенденциите на 
държавната политика не позволяват това, законите на страна-
та ни го позволяват напълно.“

„Меморандумът“ предизвиква противоречиви реакции. 
Някои го приемат положително, други, включително членове 
на ВМРО и на македонските братства, обвиняват ИО в пре-
дателство, в „болшевизъм“, в стремеж към лидерство в ре-
волюционното движение и т. н. Голяма част от отправените 
критики са преувеличени, но някои от тях са основателни. 
Това особено се отнася до наличието на „олевяване“ в прок-
ламираните идеи, под явното влияние на Арсени Йовков – ре-
дактор на вестника на ИО и член на редакционния комитет по 
написването на „Меморандума“.

Идеите на Йовков, който е изявен привърженик на ля-
вата политика, се споделят и от Г. Занков, тогавашен пред-
седател на ИО. 

В ръководството на Илинденската организация
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Меморандумът разпалва дискусия между илинденци и 
техните опоненти. От страниците на в. „20 юли“ Арс. Йовков 
заявява, че ИО първа се е обявила против желанието на пра-
вителството илинденци да играят ролята на „наемници“ и да 
стават „палачи на българския народ“ в угода на властващите. 
Прозира симпатията на Йовков към действията на въстани-
ците. На противното становище е Иван Михайлов, който във  
в. „Независима Македония“ (орган на Съюза на македонски-
те братства в България, поддържащ линията на ВМРО) по по-
вод намесата на ВМРО в Септемврийското въстание твърди, 
че не трябва да се осъждат само онези македонци, които са 
потушавали метежа, а да бъдат заклеймени и онези, които са 
повдигнали бунтовете.

„Иван Михайлов добавя, че македонците не ги интере-
сувало „ляво“ и „дясно“. Такъв въпрос за тях не съществува, 
защото македонското движение има интереси и идеология 
чисто свои. Затова би следвало симпатиите на всеки искрен 
човек, бил той буржоа, комунист, теософ, анархист, да са на 
страната на македонското освободително движение. А щом 
се освободи Македония, тя би могла да даде върху своите по-
литико-обществени знамена предимство на която ще боя...“21

От своя страна Илинденската организация заявява, че 
няма амбиции за „лидерство“, признава, че Съюзът на ма-
кедонските братства е „главна емигрантска организация“. В 
това си качество тя сама трябва да се прояви, без да се стра-
хува от конкуренция, макар че двете организации имат една-
къв числен състав и еднакво влияние. ИО заявява на всеослу-
шание, че тя не е конкурент на ВМРО, че в Македония няма 
място за две революционни организации, а повече от ясно е, 
че „не може да дели мегдан с ВМРО“.22

В отсъствието на Т. Александров, който по това време 
посещава някои европейски столици, Илинденската орга-
низация иска среща с ръководството на ВМРО по повод на 
21 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 201.
22 Пак там, с. 202.
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насрочения за 24 май 1924 г. Втори редовен конгрес на ИО. 
Решено е конгресът да се проведе в гр. Пловдив. Ръководното 
тяло на ИО има намерение до конгреса да се разведри нате-
гнатата атмосфера, създадена в отношенията с ВМРО. 

„За целта ИО упълномощава Г. Занков, Арс. Йовков, Сл. 
Пирчев, Сл. Абазов и М. Чаков да се срещнат в ЦК на ВМРО, 
за да се разберат по „Меморандума“ и въобще по разногласи-
ята. Делегацията на илинденци се среща с Ал. Протогеров, 
Алеко Василев и Г. Атанасов. „Разбрахме се добре – отбеляз-
ва Г. Занков – и се разделихме полюбовно.“ Представители-
те на ВМРО напълно се солидаризират с „Меморандума“, но  
Т. Александров не идва на срещата, защото е в чужбина. То-
гава малцина знаят, че зрее конфликт между Т. Александров 
и Ал. Протогеров, поради което съгласието на Протогеров не 
означава съгласие и на другия член на ЦК на ВМРО.

След тази среща илинденци спокойно отиват на своя 
конгрес в Пловдив.“23

На конгреса привърженици на Т. Александров, ръково-
дени от Юрдан Чкатров и редактора на в. „Независима Маке-
дония“ Петър Мърмев, призовават делегатите да не избират 
старото ръководство, което, според тях, е отишло много на-
ляво. Въпреки ожесточените спорове, предимно около „Ме-
морандума“, конгресът одобрява дейността на Ръководното 
тяло и неговия меморандум до министър-председателя. Пре-
избрани са и повечето от членовете на старото ръководство. 
Това никак не се приема от ВМРО и особено силно разгневява  
Т. Александров, който настоява Арсени Йовков и Г. Занков да 
бъдат изключени не само от Ръководното тяло, но и от Илин-
денската организация.

На 19 юни 1924 г. Т. Александров пише писмо до Петър 
Мърмев, в което изразява неприятната си изненада, че Занков 
и Йовков са преизбрани в Ръководното тяло на ИО.

„Най-много се възмутих – пише Александров, – като 
узнах факта, че при избора са злоупотребили с престижа на 
ВМРО, като заявили, че били се разбрали с последната. Ре-
23 Пак там.

В ръководството на Илинденската организация
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шено е преди 3-4 месеца, че 
няма да им се позволи пове-
че нито да партизанстват с 
ИО, нито да злоупотребяват 
с доброто име на ВМРО....“ 
И накрая писмото завършва 
така: „Моля, дай да прочетат 
това ми писмо на всички до-
бри илинденци: П. Ацев, Вл. 
Георгиев, Сл. Абазов, Марко 
Иванов и др., и да го напра-
вят достояние на г.г. Арсени 
и Занков.“24

От горното писмо до 
Петър Мърмев проличава де-
лението на „добри“ и „лоши“ 
илинденци, направено от  
Т. Александров. Става ясно, 
че лошите са тези с лява ори-
ентация: Йовков и Занков. 

Ако се върнем малко 
назад обаче, виждаме, че  
т. нар. „олевяване“ е навля-
зло не само в Илинденската 
организация.

Още преди това зад-
граничното представител-
ство във Виена, ръководе-
но от Димитър Влахов, е 
попаднало под влиянието 
на болшевишката централа 
на Коминтерна, базирана 
също във Виена. Коминтер-
нът, с помощта на БКП, се 

24 Александров, Т. Се за Македониjа. Скопjе, 2005, с. 618.
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насочва към готовите изградени структури на ВМРО и на 
другите македонски организации, с цел да ги превземе и да 
превърне националноосвободителното движение в инстру-
мент на социалната революция за победата на световния 
комунизъм.

Мнозина македонски дейци възприемат лявата полити-
ческа ориентация и активно работят за въвличането на маке-
донските организации в комунистическата орбита. Един от 
тях е Хр. Калайджиев – виден партиен функционер от Ени-
дже Вардар. В своите спомени той открито подчертава, че 
новата линия на комунистическата партия е да се привлече 
македонската емиграция към партията и да се търси сближе-
ние с Т. Александров.

„Новата партийна линия – пише Калайджиев – даде 
бързи и очевидни резултати. Ние навлязохме в братствата, 
някои от тях ги завладяхме, в други поставихме здрава ос-
нова на нашето влияние, а Аджията (Димо Хаджидимов) с 
помощта на Арсени Йовков завладя Илинденската органи-
зация и привлече мнозина от „нелегалните“ хора на Т. Алек-
сандров... Целта беше да привлечем емигрантските маси на 
антиимпериалистическа почва и да ги направим съюзници 
на Партията.“25

Настъпва времето, когато действията на българското 
правителство (политиката на сближение със Сърбо-хърват-
ско-словенското кралство, арестите на македонски дейци и 
др.) ще накарат ЦК на ВМРО, включително и самия Т. Алек-
сандров, да се преориентира и да потърси подкрепата на Съ-
ветския съюз за постигане на целите на ВМРО.

ЦК на ВМРО упълномощава Д. Влахов и П. Чаулев да 
преговарят във Виена с представителите на СССР за съвмест-
на работа, целяща освобождението на Македония. Двамата 
делегати изработват и подписват на 9 април 1924 г. важна де-
кларация за обединение на македонското движение и за съв-
местна работа със СССР. На 29 април 1924 г. декларацията, 

25 Премрежињата на македонското револуционерно движење. Скопjе, 2003, с. 38.
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озаглавена „За обединението на македонското освободително 
движение и приобщаването на ВМРО към общобалканския 
революционен фронт“ е подписана във Виена като документ 
на ЦК на ВМРО, почти без промяна в текста. 

В декларацията се заявява, че „ВМРО в качеството си 
на истинска революционна сила се бори за освобождението 
и обединението на разпокъсаните части на Македония в една 
напълно самостоятелна (независима) политическа единица, 
в нейните естествени етнографически и географически гра-
ници. Тя смята, че политическото съществуване на незави-
сима Македония може да бъде гарантирано само от съюза на 
самоопределилите се балкански народи във формата на една 
балканска федерация...“26

По-нататък в декларацията се казва, че ВМРО разчита на 
моралната подкрепа на европейските революционни и про-
гресивни течения, „а най-главното на всемерната морална, 
материална и политическа подкрепа на СССР“, подчертава 
се, че организацията скъсва всякакви връзки със софийското 
правителство и ще води борба с неговата политика. ВМРО ра-
тува за „групирането на всички революционни сили в единен 
македонски революционен фронт“, а за постигането на това 
единство ЦК ще спре преследването на борещите се срещу 
организацията групи и ще направи постъпки, за да обедини 
цялото македонско движение.

В съответствие със заявеното в декларацията намерение, 
като първа стъпка по новия курс, на 30 април ВМРО и Ма-
кедонската федеративна организация подписват протокол за 
обединение на македонското революционно движение. 

Декларацията и протоколът са двата първи документа в 
духа на новата ориентация на ВМРО. 

ЦК на ВМРО проявява колебание и предпазливост, като 
решава да не се дава гласност на подписаните документи, 
преди новият курс да се разясни на македонското население и 
на македонските революционери. Така се стига до решението 
26 Македония. Сборник от документи и материали. С., 1978, с. 684.
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ЦК на ВМРО да се обърне към македонците с манифест, в 
който да оповести основните положения, залегнали в доку-
ментите и постигнатото обединение.

„Този манифест е подписан на 06. V. 1924 г. във Виена от 
Ал. Протогеров и П. Чаулев и по пълномощие на Т. Алексан-
дров, подписан от двамата, защото последният е трябвало да 
отпътува за Лондон няколко дни преди да се подготви окон-
чателният текст.

Окончателната редакция на манифеста е дело Д. Влахов. 
В текста личи и намесата на Комунистическия интернацио-
нал. Класовият момент е силно подчертан.“27

В манифеста всички балкански държави се обявяват за 
оръдия на европейския империализъм, всички балкански пра-
вителства се обвиняват, че не мислят за освобождението на 
разпокъсаните части на Македония – поради което ВМРО ще 
се бори най-решително срещу тяхната завоевателна политика. 

Още в първия ден, след като се завръща в България,  
Т. Александров телеграфира във Виена да не се публикуват 
манифестът и двата други документа в никакъв вестник, а 
Влахов незабавно да дойде на среща в София. Александров 
казва, че като прочел манифеста и декларацията, косите му 
настръхнали. Той признава, че е направена голяма грешка, 
която ще нанесе вреда на македонската кауза.

Въпреки неколкократните напомняния за срещата, Дим. 
Влахов не идва в София. С Чаулев не спазват и забраната да 
се огласява манифестът. 

Във Виена започва да излиза в. „Балканска федерация“, 
който в съответствие с декларацията от 29 април има задача да 
„защитава идеята за самоопределение на балканските народи 
и Балканската федерация“ и да „подготвя условията за един-
ния балкански революционен фронт“. Членът на ЦК на ВМРО 
Петър Чаулев дава манифеста за публикуване. Още в първия 
брой на „Балканска федерация“ на 15 юли 1924 г. във Виена е 
отпечатан и разпространен текстът на Майския манифест.
27 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 209.

В ръководството на Илинденската организация
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В България гласност на 
манифеста за първи път е да-
дена от Арс. Йовков в бр. 1 
на в. „Илинден“ от 2 август  
1924 г. Това разгласяване още 
повече настройва Т. Алексан-
дров срещу левите илинденци 
и особено срещу Арс. Йовков. 

От своя страна Ръковод-
ното тяло на ИО се стреми 
към подобряване на отноше-
нията с Т. Александров и на 
14 юли 1924 г. изпраща писмо 
под номер 775, с което насто-
ява за среща с ЦК на ВМРО. 
В писмото се подчертава, че 
не е имало и не трябва да има 
недоразумения между ръко-
водствата, че Илинденската 
организация е само културно-
просветен помощник на ВМРО 
и, че Ръководното тяло на ИО 
се надява да се постигне така 
необходимото братство между 
двете организации.

Писмото е подписано от 
цялото Ръководно тяло в състав: П. Ацев – председател, Г. Зан-
ков – зам.-председател, Сл. Абазов – касиер, Д. Антонов – секре-
тар, и членовете на РТ – Сл. Пиргов, Ал. Георгиев и М. Чаков.

ЦК на ВМРО не отговаря на писмото.
След повторно изпращане на друго писмо с подобно съ-

държание, Т. Александров се среща с П. Ацев и Г. Занков, но 
остава непреклонен в настояването си Арсени Йовков да бъде 
отстранен от ИО.

Все пак илинденци хранят надежда, че недоразуменията 
между двете организации ще могат да се отстранят на една 
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среща между цялото Ръко-
водно тяло на Илинденската 
организация и ЦК на ВМРО – 
среща, за която се настоява в 
споменатите писма.

Огласяването на Майския 
манифест и на декларацията 
от 29 април нанася сериозно 
поражение върху ВМРО, а за 
Т. Александров предизвиква 
трагични последици.

Българското правител-
ство още повече изостря и без 
това влошените отношения с 
лидера на Организацията. 
Властите конфискуват полу-
чените в страната броеве на 
в. „Балканска федерация“ и 
бр.1 на в. „Илинден“, в който 
е отпечатан манифестът. 

Отзвукът в западните стра-
ни също е неблагоприятен.

Негативните последици 
от злополучния опит за ляв 
завой принуждават Т. Алек-
сандров и Ал. Протогеров да 

отрекат участието си в изготвянето на Майския манифест. На 
1 август двамата излизат с декларация опровержение, „с коя-
то искат да докажат, че не са подписвали никакъв манифест и 
че той е дело на „екзалтирани комунисти.“28

На същия ден, 1 август, Александров и Протогеров из-
пращат циркулярно писмо, под номер 771, до временните 
задгранични представители на ВМРО в странство със след-
ното съдържание: 
28 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 220.

В ръководството на Илинденската организация



162ВойВодата СлаВчо абазоВ

„Опровергайте решително пред кореспондентите на 
чужди вестници публикувания манифест в някакъв виенски 
„Ла федерасион Балканик“. ВМРО е национална организа-
ция, включва в себе си всички класи и съсловия, поради кое-
то невъзможно е да стане класова или партийна. Тя има своя 
определена цел и не може да се заема с големи задачи – да 
решава крупни световни проблеми“.

В писмата си от месец август до К. Янков, Янко Пеев и 
др. Т. Александров пише, че не е възприемал нова ориентация 
и че запазва позициите си на националреволюционер.29

Връщането към предишните политически позиции съз-
дава на Т. Александров нови врагове, без да се намаляват 
старите вражди (с правителството, с Арс. Йовков, с Г. Занков 
и другите илинденци с лява ориентация). В новия вражески 
кръг влизат ръководителите на Коминтерна и изцяло преми-
налите под влиянието на виенската болшевишка централа 
Димитър Влахов, Тодор Паница и др. Към новите врагове на 
Т. Александров се причисляват Алеко Василев – ръководител 
на ВМРО в Петричкия край – и неговите сподвижници Ге-
орги Атанасов, Щерю Влахов и др. Алеко Василев (известен 
още като Алеко паша) е стар привърженик на Яне Сандански 
и на лявата идея.

Тодор Александров влошава и отношенията си и с Ал. 
Протогеров, които и без друго в последно време не са дру-
жески. Двамата си разменят обвинения и нападки. Особено 
критично е писмото на Т. Александров до Ал. Протогеров от 
14 юли 1924 г. Писмото е твърде обширно и в него, наред с 
много други прегрешения, Протогеров е обвинен в неправил-
но поведение спрямо събитията около конгреса на Илинден-
ската организация в Пловдив.

Т. Александров се спира на този въпрос, като пише: „Ня-
колко седмици преди да заминем за странство, в съвместно 
заседание с вр. предст. на Орг. и с някои съчувственици се 
29 Александров, Т. Се за Македониjа. Скопjе, 2005, с. 706 (писмо до Коста Янков 
от 2 август 1924 г.), с. 726 (до Янко Пеев от 4 август), с. 736 (писмо до П. Чаулев 
от 19 август).
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реши да се вземат мерки да не се избират Арсени и Занков 
в Ръководното тяло на Илинденската организация. Какво бе 
учудването ми, като узнах, че това решение не е съобщено 
от тебе даже на завеждащия Петричкия окръг, нито са под-
готвени от твоя страна някои от по-видните лица в Илинд. 
конгрес. Напротив, твоите и на Орфо (Алеко Василев) изя-
вления пред четиримата пратеници и инструкции чрез Мишо 
Шкартов и според изказването на П. Ацев са оставили у всич-
ки конгресисти убеждението, че ВМРО се дезинтересира, не 
се меси във вътрешните работи на Илинд. орг. и че тя няма 
нищо против избирането на Занков и Арсени...“ И по-нататък 
в писмото се подчертава, че от всичко това Занков и Арсени 
са окуражени да твърдят, че са се разбрали с ВМРО и тя няма 
нищо против тях.30

В условията на нарастваща враждебност – както отвън, 
така и отвътре, от самата ВМРО, Т. Александров тръгва на път, 
за да присъства на конгреса на Серския революционен окръг. 
Придружава го Ал. Протогеров, а малко преди Мелник към тях 
се присъединяват и войводите на Алеко – Щерю Влахов и Дин-
чо Вретенаров. Преспиват в пиринското село Горна Сушица и 
на следващия ден, 31 август 1924 г., тръгват към високопланин-
ското село Лопово. По пътя спират да починат и да хапнат на 
една полянка и там Щерю и Динчо стрелят от упор и убиват Т. 
Александров. В присъствието на Протогеров.31

Убийството на Т. Александров се запазва в най-строга 
тайна, за да могат първите и най-предани негови хора да под-
готвят ответен удар срещу виновниците.

Малко преди да тръгне за конгреса, Т. Александров е ре-
шил да се състои срещата за помирение между ЦК на ВМРО 
30 Пак там, с. 954.
31 Щ. Влахов и Д. Вретенаров са само физическите изпълнители. Непосредстве-
ните поръчители на убийството са Алеко Василев и Г. Атанасов, които са само 
част от заговорниците. В кръга на заподозрените в заговор срещу Т. Александров 
влизат преминалите в услуга на Виенската болшевишка централа Д. Влахов,  
Т. Паница и други техни съмишленици, както и някои илинденци, възглавявани от 
Арсени Йовков. Несъмнено е и участието на Коминтерна, на БКФ и на БКП, за-
щото Т. Александров категорично се отказва от манифеста и от сътрудничеството 
на СССР.

В ръководството на Илинденската организация
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и ръководното тяло на ИО. Във връзка с насрочването на сре-
щата той пише на Протогеров: „Мисля, че е по-добре Серски-
ят конгрес да стане преди викането на илинденци на среща 
при нас. Поради това може би е по-добре да не се отлага мно-
го дни.“ Писмото е от 26 август 1924 г.32

Исканата среща за помирение е насрочена за 12 септем-
ври 1924 г., но със съвсем друга цел, за която илинденци и 
мнозина от другите поканени не подозират. 

Сценарият на срещата е разработен от младия член на 
ВМРО Ив. Михайлов, а истинската цел е разправа с виновни-
ците за смъртта на Т. Александров. Ето как се развиват съби-
тията през тези драматични дни: 

На 9 септември 1924 г. илинденци получават писмо, в ко-
ето Иван Михайлов им съобщава, че на 12 септември в Горна 
Джумая ще се проведе конференция за помирение. Писмото 
гласи:

„Др. Живко (Г. Занков)
Имам и аз нареждане, щото комисията на „Илинден“ и 

г.г. Антонов и Абазов (за да е цялото настоятелство) да зами-
не за Г. Джумая, където ще стане срещата, както и ти имаш 
съобщение. Моля те, извести ме най-бързо тук ли сте всички 
и когато ви обадя, да можете скоро да се съберете и потегли-
те. Дали с влак или с автомобил ще тръгнете, това вие ще 
си решите. Утре ще те подиря по телефона и в канцеларията 
направо, за да уговорим. Значи всеки момент мога да ти се 
обадя за тръгване. С писмо Протогеров ми пише и за Абазов 
и другите ви членове“.33

Планът за наказателната акция е разработен много под-
робно и внимателно. 

Иван Михайлов не отива в Г. Джумая и умишлено се бави 
в София. Той изпраща свой верен човек, който да ликвидира 
Алеко и Атанасов в Г. Джумая, а привидно – за да съобщи, че 
Ив. Михайлов е болен и ще отиде на срещата по-късно. 
32 Александров, Т. Се за Македониjа. Скопjе, 2005, с. 996.
33 Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 
война. С., 1993, с. 205.
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На 12 срещу 13 септември 1924 г. Алеко Василев и Геор-
ги Атанасов са заедно в една къща в Г. Джумая. В друга къща 
са настанени илинденци. Верният „пратеник“ на Ив. Михай-
лов не буди никакви подозрения – той е Кирил Дрангов, син 
на прославения полковник Борис Дрангов. 

Кирил отива в помещението на Алеко и Атанасов, но там 
е само Алеко, защото Атанасов преди това е отишъл в някоя 
от съседните стаи. Кирил обяснява на Алеко, че Михайлов се 
е разболял и ще дойде по-късно. Двамата тръгват към другите 
стаи, Кирил отстъпва назад, за да даде път на Алеко, после 
изважда парабела и стреля. Алеко пада убит на място.

Георги Атанасов успява да избяга през прозореца на една 
от стаите, но по-късно е заловен и застрелян от един четник.

Убит е също и редакторът на в. „Илинден“ Арсени Йов-
ков. Арсени е предчувствал, че го дебне смъртна опасност. 
На 10 септември 1924 г., само два дни преди да бъде убит, 
той пише на Петър Чаулев, че положението в България се 
влошава все повече. „Публикуването на манифеста от моя 
страна – пише Арсени – и разпространението му в 6000 
екземпляра, въпреки конфискацията на полицията, влоши 
още повече нашите отношения, а моето положение стана 
просто непоносимо [...] Тук мога да се спася от куршум по 
два начина – като бягам или като напусна редакцията и се 
отстраня от нашите работи.“34 Арсени Йовков възнамерява 
да емигрира във Виена, но враговете му го изпреварват и 
го ликвидират.

През нощта на 12 срещу 13 септември и през следващите 
дни са ликвидирани най-изявените привърженици на Алеко и 
бивши съратници на Сандански в Разложко и Петричко (Ал. 
Буйнов, Г. Пенков, Г. Манолев и др.).

Наказателната акция срещу някои членове на БКП и на 
левицата в македонското движение се пренася извън Пирин-
ския край, дори извън България. В София е убит Димо Ха-
джидимов, в Пловдив – Чудомир Кантарджиев, в Милано – 
Петър Чаулев.
34 Пак там, с. 206.

В ръководството на Илинденската организация
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Първата страница на в. „Илинден“, посветена на Тодор Александров 
във връзка с неговата смърт (бр. 7, 20 септември 1924 г.)
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Ударът върху ВМРО, нанесен с убийството на Т. Алек-
сандров, се превръща в бумеранг за прокомунистическите 
сили. Вместо да превземат ВМРО и да я превърнат от нацио-
налноосвободително движение в оръдие на социалната рево-
люция, дейците от лявото крило претърпяват пълен разгром. 
Подобна е картината и в Илинденската организация.35

Оглавената от Ив. Михайлов ВМРО и Илинденската ор-
ганизация създават помежду си нови отношения на разбира-
телство и по-тясно сътрудничество. Това става, след като на 
26 септември 1924 г. Ръководното тяло на ИО изключва от 
редовете на организацията Г. Занков и Арсени Йовков (по-
смъртно). Приети са оставките на М. Чаков и П. Ацев.

Онези членове на ВМРО и на Илинденската организа-
ция, които нямат политически прегрешения, но запазват ле-
вите си убеждения, напускат организациите. Мнозина от тях 
по-късно преминават към злополучната ВМРО (обединена), 
създадена във Виена през октомври 1925 г. и попаднала на-
пълно под влиянието на болшевишките централи. 

В Илинденската организация се съставя ново ръковод-
ство, в което влизат Д. Иванов – председател, Д. Антонов – 
секретар, Сл. Абазов – касиер, Асен Янев – деловодител, и 
членове Вл. Георгиев и Сл. Пирчев. 

Прави впечатление, че Славчо Абазов е единственият 
член на Ръководното тяло, който е оставал неизменно на поста 
си от създаването на организацията. Въпреки десните си убеж-
дения и приятелството с Тодор Александров той е преизбиран 
в Ръководното тяло и тогава, когато организацията е била под 
силното влияние на преобладаващи в нея леви сили. 

Славчо Абазов е проявявал добра воля към разбирател-
ство и единение, а не към разцепление в македонското движе-
ние. Стремял се е повече да разбере политическите си опонен-
ти, отколкото да ги заклеймява. Между книгите в домашната 

35 Мнозина от хората във ВМРО и в Илинденската организация, потресени от Гор-
ноджумайските събития, преживяват нещо подобно на онова сложно усещане, ко-
ето Аристотел, в своето учение за трагедията, нарича „катарзис“ (т.е. своеобразно 
„очистване“ на духовното състояние).

В ръководството на Илинденската организация
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му библиотека (всичките 
подвързани в тъмносива 
шагренова окраска) нами-
раме една тънка книжка, 
малък формат. Книжката 
съдържа речта на Хрис-
то Кабакчиев (от парла-
ментарната група на ко-
мунистическата партия), 
произнесена на 9 юни 
1921 г. в Народното съ-
брание по повод погрома 
над Работническия клуб, 
извършен в София на 24 
май 1921 г. Освен този до-
кумент книжката съдържа 
„лозунгите“ и програмата 
на Работническата соци-
алдемократическа пар-
тия. Абазов е подчертал с 
молив само два абзаца от 
цялата книжка (и двата в 
раздела „Лозунги“), но в 
тях е синтезирана лявата 
концепция: 

1. По македонския 
въпрос.

2. По бъдещия све-
товен социален строй.

Т. нар. „лозунги“ 
гласят:

1. Балканската социалистическа федеративна съветска 
република е единственото средство на балканските народи да 
постигнат националното си обединение, да осигурят своята 
независимост и да турят основите на трайния мир на Балка-
ните.
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Делегати на Втория конгрес на Илинденската организация  
(София, юли 1925 г.)

Увеличена извадка от снимката на делегатите  
на Втория конгрес на ИО

В ръководството на Илинденската организация
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2. Работническата 
социалдемократическа 
партия не скрива глав-
ното максимално иска-
не на своята програма, 
което е ЕКСПРОПРИА-
ЦИЯ НА КАПИТАЛИС-
ТИЧЕСКАТА КЛАСА 
И ПРЕВРЪЩАНЕ НА 
ВСИЧКИ СРЕДСТВА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
И ЗЕМЯТА ОТ ЧАСТ-
НА В ОБЩЕСТВЕНА 
СОБСТВЕНОСТ.

Цитираните „ше-
дьоври“ на политиче-
ската и социологическа-
та мисъл не са могли да 
запленят трезвомисле-
щия читател, какъвто е 

бил Славчо Абазов. Той не се е отнасял враждебно към при-
вържениците на прокламираните лозунги, по-скоро е проявя-
вал към тях снизходителна търпимост. 

На 26 юли 1925 г. в София се провежда Вторият конгрес 
на Илинденската организация, който избира ръководно тяло 
в състав: Д. Иванов, Л. Томов, Сл. Абазов, Ал. Евтимов и М. 
Иванов.

Поредното избиране на Славчо Абазов в Ръководно-
то тяло още веднъж показва, че еднакво здраво е държал 
ключа от организационната каса както при тандема Зан-
ков – Йовков, така и при ръководството от новата полити-
ческа линия.

Ето защо някак пресилено и тенденциозно звучи написа-
ното от Иван Михайлов (във връзка с инициативата на Занков 
и Йовков да се направят кинематографически снимки на по-
гребението на Делчевите останки), че снимките се правят „с 
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двойна цел: да се създадат приходи за Илинденската органи-
зация, в касата на която и двамата безконтролно бъркаха“.36

Ако наистина е могло да се бърка „безконтролно“ в ка-
сата на Илинденската организация, тогава Иван Михайлов, 
след като влиянието му рязко е нараснало, не би допуснал 
поредното избиране на Сл. Абазов. 

* * *
След трагичните събития около смъртта на Т. Алексан-

дров Илинденската организация навлиза в коловоза на ВМРО. 
Сближава се и със Съюза на македонските братства, който 
винаги е поддържал следваната от ВМРО линия. Спират сло-
весните дуели и взаимните нападки, които преди са пълнели 
страниците на в. „Илинден“ и на печатния орган на братства-
та – в. „Независима Македония“.

Славчо Абазов става активен член на Кратовското бла-
готворително братство „Йосиф Даскалов“.

През 1925 г. Националният комитет на македонските 
братства основава „Македонска кооперативна банка“. Само 
за няколко години дяловият капитал на банката нараства от 
първоначалните 387 000 на 18 млн. лв. Банката кредитира 
само свои членове – занаятчии, дребни търговци и др.

Славчо Абазов влиза в ръководството на банката като 
член на нейния контролен съвет.

В началото на 1925 година в България става смяна на ка-
бинета. Вместо управляващия екип на Ал. Цанков идва пра-
вителство начело с Андрей Ляпчев. 

Новият министър-председател Ляпчев е родом от Ресен, 
Македония. Учил е в Битоля и Солун. Придобил е висше об-
разование (финансови и стопански науки) в Цюрих, Берлин и 
Париж. На младини е участвал активно в македонското рево-
люционно освободително движение. През Балканските войни 
заема отговорен пост (по материалното и продоволственото 
снабдяване) в Македоно-Одринското опълчение.
36 Михайлов, Ив. Спомени. Т. 3. С, 1997, с. 691.

В ръководството на Илинденската организация
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ВМРО и другите македонски организации се надяват 
на по-силна подкрепа в лицето на човек с биографията на  
А. Ляпчев, но очакванията не се оправдават.

Единствената по-осезаема помощ от страна на Ляпчев 
са средствата от сключения със западните държави Бежански 
заем. Целта на този заем е да се подпомогне многобройно-
то население, емигрирало в България от Югославия, Гърция, 
Турция и Румъния след Балканските войни и Първата светов-
на война.37

Средствата от Бежанския заем са предназначени за дос-
тавяне на земеделски инвентар, за построяване на жилища на 
бежанците и пр.

Правителството на Андрей Ляпчев не внася съществена 
промяна във външнополитическия курс, следван от предиш-
ното правителство на Цанков. Към Югославия и Гърция не се 
отправят искания за подобряване живота на поробеното насе-
ление в Македония. Вместо това правителството обещава да 
вземе мерки срещу активизирането на ВМРО, което е резул-
тат от инициативата на съседна Сърбия да спре дейността на 
четите на ВМРО във Вардарска Македония. Сърбия е успяла 
да склони към единодействие Гърция и Румъния и трите дър-
жави връчват колективна нота до българското правителство в 
духа на сръбската инициатива.

На 27 август 1926 г. Ляпчевият кабинет отговаря на но-
тата с обещанието, че „правителството ще преследва с пълна 
строгост нелегалните действия на разните организации, за-
сягащи териториите на съседните държави, както и самите 
организации, проявили се в такава дейност“. При такава си-
туация „правителството се вижда принудено да започне да 
37 Заслуга за Бежанския заем имат и народните представители от Петрички окръг 
и от Дупнишка околия. Родените в различни краища на Македония и намерили 
убежище в България депутати образуват своя парламентарна група. Още при уп-
равлението на Цанков те изпращат до Андрей Ляпчев – лидер на Демократичния 
сговор – предложение за отпускане на държавни средства за изхранване и отопле-
ние през зимата на умиращите от глад и студ бежанци от Гърция и Сърбия. Група-
та протестира пред управляващите, че не се уважават исканията на бежанците за 
осигуряването им с обработваема земя и със земеделски инвентар. 
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прилага Нишкото споразумение, сключено от Стамболийски 
и потвърдено от Цанков. Първата мярка в това отношение е 
да се слеят трите емигрантски вестника – „Независима Ма-
кедония“, „Илинден“ и „Устрем“, в един под името „Македо-

В ръководството на Илинденската организация
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ния“, като всекидневник за политически и културен живот и 
информация...38

След спирането на в. „Илинден“ ръководството на Илин-
денската организация решава да не остава без свой печатен 
орган, организира издаването на свое списание и определя за 
негов редактор П. Мърмев.

Списанието със заглавие „Илюстрация Илинден“ започ-
ва да излиза през 1927 г. 

* * *
Годината 1927-а не е до-

бра за Славчо Абазов. Той за-
почва да изпитва затруднения 
поради здравословни пробле-
ми. Лекарите установяват, че 
страда от заболяването ангина 
пекторис (исхемична болест на 
сърцето).

Към края на годината и в 
началото на 1928 г. състоянието 
на Славчо Абазов се влошава, 
зачестяват мъчителни сърдечни 
кризи и на 7 февруари 1928 г. 
той умира в дома си на ул. „Ве-
слец“ 55 в София.

По повод кончината на 
Славчо Абазов Илинденската 
организация отпечатва един 
изключително внушителен по 
размери (140 х 60 см) и по съ-

държание некролог, в който между другите трогателни слова 
се казва: „на тая организация той служи непрекъснато от деня 
на нейното основаване до деня на своята умирачка. И й служи 
с безподобна честност, преданост и безкористие.“
38 Палешутски, К. Македонският въпрос в буржоазна Югославия. С., 1983, с. 206.
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Големият некролог на Славчо Абазов, издаден от Ръководното тяло 
на Илинденската организация

В ръководството на Илинденската организация
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СЕМЕЙСТВОТО
На улица „Царибродска“ 156 в София е построена малка ед-
ноетажна къща. Тя принадлежи на семейството на Лазар и 
Екатерина Печкови – бежанци от град Велес, Македония. Се-
мейството намира убежище в България някъде към края на 
ХІХ век. По онова време бягството от поробената от турците 
македонска земя било масово и често явление. Българското 
правителство предоставяло на бежанците терени в покрайни-
ните на София и на други градове, където да си изградят под-
слон. И днес още в София някои квартали са запазили името 
си, дадено им по време на масовото заселване на бежанците 
от Македония (Гевгелийски квартал, квартал Разсадника – бе-
жанци и т. н.). В такъв район на София се намирала в онези 
години и въпросната улица „Царибродска“.

По време на мъчителното пътуване към България, пъту-
ване, изпълнено със страдания, глад и лишения, Лазар и Ека-
терина намират едно изгубено или изоставено момиченце, 
което вземат под своя закрила. След пристигането си в Бълга-
рия те осиновяват детето, което носи името Янинка.

След заселването им в София Екатерина Печкова ражда 
дъщеря Кръстина (през 1896 г.) и син Борис (през 1898 г.).

Лазар Печков се е занимавал с правене и изпичане на 
тухли –  доста тежък по онова време занаят, свързан с измо-
рителен ръчен труд.

Години по късно Янинка, осиновената от Печкови дъще-
ря, се омъжва и със съпруга си Игнат имат двама синове и 
една дъщеря. Синът им Борис, когато пораства, става активен 
член на ВМРО и взема дейно участие в изпълнението на осо-
бено рисковани и опасни задачи, поставяни от ръководството 
на Организацията.

Около 1914 г., когато Славчо Абазов се занимава с тър-
говия в Беломорието, при някое от честите си пребивавания 
в София той се запознава със семейството на Лазар Печков. 
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През 1915 г. започва 
да си кореспондира с  
19-годишната дъщеря 
на Л. Печков Кръсти-
на, като й праща писма 
и снимки от Ксанти и 
Гюмюрджина. Посте-
пенно между Славчо 
и Кръстина възниква 
взаимна симпатия и се 
създава трайна връзка, 
която не се прекъсва 
и през последвалите 
тежки години на Пър-
вата световна война.

На 10 (23) сеп-
тември 1915 г. българ-
ското правителство 
обявява обща моби-
лизация, след като е 
сключило договор и 
военна конвенция с 
Германия и Австро-
Унгария. Славчо Аба-
зов е мобилизиран в българската армия и служи в 59-и полк 
като фелдфебел.

По време на отпуск, на 13 март 1918 г., той сключва брак 
с Кръстина в София.

В началото на август 1918 г. със заповед на министъра 
на вътрешните работи и народното здраве Славчо Абазов е 
назначен за член на Кумановската постоянна комисия. През 
следващия месец той прави опит да прибере в Куманово се-
мейството си от София. По това време семейството му се със-
тои от него, съпругата му Кръстина и децата от първия му 
брак – Викенти на 12 г. и Страхилка на 8 г., които е довел от  
с. Злетово след края на учебната година.
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Семейството получава разрешение за пътуването и прис-
тига в Куманово на 21 септември 1918 г., но междувременно 
настъпват трагични за България събития. На 15 септември 
1918 г. войските на Съглашението започват офанзива на юж-
ния български фронт, правят пробив при Добро поле и раз-
биват българската армия. Настъплението на съглашенските 
войски принуждава България да излезе от войната. Подписва 
се Солунското примирие (на 29 септември 1918 г.) и армията 
бива демобилизирана.

Едва пристигнало в Куманово, семейство Абазови е при-
нудено да се завърне в София, като за пътуването получава 
разрешение от кумановското военно комендантство.

В София семейството се настанява в къщата на Лазар 
Печков на ул. „Царибродска“ 156, където пребивава около 
пет години. През следващите години в семейството настъпват 
следните важни събития:

► В края на 1918 г. Кръстина ражда момче. Кръщават го 
Анастас – на името на Славчовия баща. През ноември 1920 г. 
се ражда второ момче, Симеон. На 29 май 1922 г. се ражда още 
едно момче, Лазар (кръстен на дядо си по майчина линия).

► В края на 1922 г. Анастас (на 4 г.) и Симеон (на 2 г.) 
се разболяват от скарлатина и в първите часове на 1923 г. и 
двете деца умират. Това е съкрушителен удар върху семей-
ството. Майката Кръстина изпада в ужасен шок и в продъл-
жение на месеци не може да излезе от това състояние и да се 
съвземе. Не помни какво е ставало през този изключително 
тежък период.

► През 1924 г. семейството се нанася в новопостроената 
къща на ул. „Веслец“ 55 (близо до Лъвов мост). Масивната 
триетажна сграда е съсобственост на Абазов и на Иван Ефре-
мов – негов съдружник в содолимонаденото производство.

Междувременно Сл. Абазов е довел от Македония пле-
менника си Страхил – син на неговата сестра Зоица Топукова. 
Страхил е будно момче, което се възхищава от идеите и дела-
та на вуйчо си. В България Страхил живее и се образова като 
член на семейството.
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► На 25 декември 
1924 г. Кръстина ражда 
момче, Атанас. Така до 
смъртта на Славчо Абазов 
неговото семейство се със-
тои от 7 души – той, съпру-
гата му Кръстина, синовете 
му Викенти, Лазар и Ата-
нас, дъщеря му Страхилка 
и племенникът му Страхил.

► На 7 февруари  
1928 г. Славчо Абазов уми-
ра от ангина пекторис (исхе-
мична болест на сърцето). 
По същото време съпругата 
му Кръстина е бременна в 
шестия месец.

► На 22 май 1928 г. 
Кръстина ражда детето си 
Славчо, кръстен на името на 
покойния си баща. Днес Славчо Сл. Абазов е единственият ос-
танал жив син на Славчо Анастасов Абазов. Живее в София.

* * *
Преждевременната смърт на Славчо Анастасов Абазов 

(той умира едва на 44 г.) е неочакван, тежък удар за семей-
ството, близките и многобройните приятели, съмишленици и 
съратници в борбите за свободата на Македония.

С дълбока скръб за тежката загуба са пропити много-
бройните жалейки (некролози), повечето от които семейство-
то пази и до днес: от опечаленото семейство, от Ръководното 
тяло на Илинденската организация, от настоятелството на 
Кратовското благотворително братство, от Управителния съ-
вет на кооперация „Безалкохол“, от Македонския национален 
комитет, от Управителния и Контролния съвет на Македон-
ската кооперативна банка.
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В деня на погребението на Славчо Абазов огромно мно-
жество хора образува шествие от дома му на ул. „Веслец“ 55 
до черквата „Св. св. Кирил и Методий“ и след това до Софий-
ските централни гробища. Дотогава кварталът на покойния 
не е виждал подобна траурна процесия.
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Некролози от 
настоятелството на 
Кратовското братство, 
от УС на кооперация 
„Безалкохол“, от 
Македонския национален 
комитет и от семейството
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ОЩЕ НЯКОИ СВЕДЕНИЯ  
ЗА СЕМЕЙСТВОТО
(По спомени на Славчо Славчов Абазов –  
единственият още жив син на Славчо Анастасов Абазов)

Преди около три години изготвих кратка биографична справка 
за дейността и за семейния живот на баща ми Славчо Анаста-
сов Абазов. Тази справка, обхващаща периода от заселването 
на баща ми в България до смъртта му, както и някои фотогра-
фии и документи от семейния архив, станаха част от изложбата 
за живота му и за неговата революционна дейност. Изложбата 
беше открита в град Кочани през март 2009 г.  След това беше 
показана в редица други македонски градове, а по-късно, през 
юли 2010 г., и в София.

Сега, през 2010 година, мога да предложа по-изчерпател-
ни сведения и някои мои спомени, свързани с членовете на 
нашето семейство. 

Започвам с показаната снимка на най-големия ми брат 
ВИКЕНТИ. Фотографията е направена през април 1941 г., ко-
гато той е на 36 години и работи в град Чирпан, в престижната 
по онова време държавна агенция „Храноизнос“. По същото 
време тримата братя – Лазар, Атанас и аз, заедно със сестра ни 
Страхилка и нейните две малки деца Любка и Тодорка бяхме 
принудени да напуснем временно къщата на улица „Веслец“ 
55 в София след преживяната кошмарна нощ на 6 срещу 7 ап-
рил 1941 г. Тогава английските самолети бомбардираха софий-
ската товарна гара, където се намираха германски влакове, на-
товарени с боеприпаси и експлозиви. Германските вагони бяха 
ударени от английските бомби и започнаха оглушителни екс-
плозии. Тъй като къщата ни беше близо до гарата, ние, скрити 
в мазето, през цялата нощ мислехме, че над нас се изсипват 
самолетни бомби, защото експлозиите не спираха. Едва на су-
тринта взривовете утихнаха, но ние бяхме уплашени този ад 
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да не се повтори пак. Това 
стана причина майка ни да 
ни изпрати в град Чирпан 
при Викенти, където той с 
готовност ни приюти.

Останахме в квар-
тирата на брат ми в Чир-
пан около десетина дни, 
докато обстановката и 
нашето душевно равно-
весие се успокоиха.

По късно брат ни Ви-
кенти беше преместен на 
работа в град Струмица. 
Там се запознава с бъде-
щата си съпруга Бойка. 
На 27 май 1942 г. двамата 
сключват брак. Те имат 
три деца: Лиляна, Славчо 
и Виктория.

След Втората светов-
на война Викенти остана да живее в пределите на Македония. 
Семейството му се установи в град Кочани.

През 1953 година аз се намирах в Крумовград, за да отби-
вам редовна военна служба. Там, в казармата, получих писмо 
от майка ми, в което ми съобщаваше тъжната вест, че в Кочани 
е починал брат ми Викенти. Това съобщение силно ме опечали 
и помрачи още повече трудно поносимия живот в комунисти-
ческата казарма.

Викенти си отиде от този свят твърде млад и подобно на 
баща ни Славчо Абазов остави млада вдовица, която трябва-
ше да води упорита борба, за да отгледа невръстните сираци.

Викенти Славчов Абазов е роден на 10 септември  
1906 г. в село Злетово, околия Кратовска. В моите спомени 
той ще остане като много добър и уважаван човек, който из-
питваше силна обич към рано осиротелите си по-малки братя 
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и към сестра си Страхил-
ка. Към майка ни винаги 
се отнасяше с голяма по-
чит и уважение.

Със също така голя-
ма обич и привързаност 
към всички в семейството 
се отнасяше и сестра ни 
СТРАХИЛКА. Тя е била 
едва на 8 годинки, когато 
баща ми я е довел, заедно 
с брат й Викенти, от Зле-
тово в София.

Страхилка полагаше 
почти майчински грижи 
към по-малките братчета 
през трудните за семей-
ството години след смър-
тта на нашия баща. Тогава 
майка ни беше принудена 

да постъпи на работа, за да осигури прехраната ни, а сестра 
ни Страхилка поемаше голяма част от домакинската работа 
вкъщи.

През 1933 г. сестра ни се омъжи за Димчо Казанджиев и 
има две деца – Любка и Тодорка.

Страхилка е родена на 9 май 1910 г. в село Злетово, Ма-
кедония. Нейният съпруг Димчо Казанджиев почина също 
твърде млад, а тя го последва няколко години по-късно – през 
1962 г. На показаната снимка виждаме сестра ни Страхилка 
като млада госпожица, преди да се омъжи.

 Майка ми КРЪСТИНА АБАЗОВА, след като през 1918 г. 
се е омъжила за баща ми, е имала пет деца – всичките момчета. 
Първите две от тях умират през 1923 г. още съвсем малки.

След смъртта на баща ни през 1928 г. майка ми остава 
вдовица с три малки деца. Изпада в тежко материално поло-
жение, без никакви доходи освен заплатата на обикновена 
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чиновничка в общинската 
администрация. Въпре-
ки всички затруднения 
тя успя да ни осигури 
прехрана, възпитание и 
образование, каквито не 
всички деца с двама живи 
родители можеха да имат.

За мен и досега ос-
тава загадка как майка 
ми намираше сили и ус-
пяваше да ходи на рабо-
та, да ни готви храна, да 
пере, да чисти и поддър-
жа жилището. Роден съм 
след смъртта на баща ни 
Славчо Абазов и нямам 
спомен за него. Слушал 
съм и съм чел за неговите 
героични прояви, на кои-
то не съм могъл да бъда 
свидетел, но съм бил сви-
детел на героизма на моята майка, на нейния живот, изпълнен 
с всеотдайност към семейството.

Поместената снимка показва майка ми на около 50 годи-
ни. След като навърши пенсионна възраст, тя живя няколко 
години с мен на улица „Царибродска“ 156. За съжаление не 
можа да се порадва на по-спокойни старини, тъй като през 
1956 г. заболя от рак на гърдата. След тежка операция и неус-
пешни лечебни процедури майка ми почина на 7 юни 1958 г., 
на 62-годишна възраст.

Родителите й бяха преселници от град Велес, Македо-
ния, а тя е родена в София, на 22 януари 1896 г.

Следващата снимка е на брат ми ЛАЗАР СЛАВЧОВ 
АБАЗОВ, когато той вече е завършил гимназия и преди да 
отиде войник.
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Лазар е роден на 
29 май 1922 г. в София. 
Той е едва на 6 години, 
по-точно на 5 и поло-
вина, когато баща ми 
умира. Затова имаше 
само смътни спомени за 
него, като за един много 
едър, висок мъж и дос-
та строг баща.

Брат ми Лазар за-
върши Трета мъжка 
гимназия в София и по-
стъпи в казармата. По-
късно завърши Школата 
за запасни офицери и го 
пратиха на фронта. Към 
края на 1944 г. беше ра-
нен в сражение срещу 
германците, простре-
лян с куршум, който 
минал през шията му, 

без да засегне никакъв важен нерв или кръвоносен съд. От-
каран беше във военна болница в Пловдив и за кратко време 
раната му зарасна. Уволни се след края на войната. Награден 
е с орден за храброст.

В началото на 1945 г. Лазар се ожени. Съпругата му 
Милена роди дъщеря Таня, а няколко години по-късно и син 
Славчо.

Милена почина през 1996 г., а две години след това – на 
6 февруари 1998 г., умря и брат ми Лазар.

Другият ми брат, АТАНАС СЛАВЧОВ АБАЗОВ, е роден 
в София на 25 декември 1924 г. Той е само на три години, ко-
гато баща ни умира, и няма никакви спомени за татко си.

Атанас се отличаваше с изключително високи успехи 
в учението. През 1943 г. завърши като първенец по успех 
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класическия отдел на 
Първа софийска мъж-
ка гимназия. Това беше 
отбелязано в големия 
ежедневник „Зора“ 
(прил. 9), където наред 
с поместена снимка се 
споменава, че е син на 
покойния Славчо Аба-
зов – един от заслужи-
лите дейци в македон-
ското освободително 
движение. 

В казармата също 
прояви отличните си 
способности. Беше из-
пратен в Школата за 
запасни офицери, която 
завърши с най-висок 
успех сред артилери-
стите. За най-добри ре-
зултати, постигнати в 
общоармейските състезания по стрелба, беше награден от то-
гавашния министър на отбраната с лично оръжие – пистолет.

След военната служба Атанас завърши висше обра-
зование – специалност „право“ на Юридическия факул-
тет в София. Той имаше всички данни да постигне високи 
успехи в областта на науката. Както често казваше бра-
товчед ни Страхил: „Него го чака професорска катедра“. 
Това обаче не се случи в условията на настъпилото меж-
дувременно комунистическо управление в България, тъй 
като всички ние в семейството имахме антикомунистиче-
ски убеждения и нямахме достъп до висшите сфери на 
науката и управлението. Останахме на тези политически 
позиции през всичките 45 години на комунистическото 
господство в страната ни.
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Атанас се ожени през 1951 г. Със съпругата му Елисавета 
имат син Владимир.

На 4 октомври 1992 г. брат ми Атанас почина. Неговото 
здраве беше разклатено още от млади години поради заболя-
ване на бъбреците. Съпругата му Елисавета е жива и живее в 
София при семейството на сина си Владимир.

* * *
Аз, СЛАВЧО СЛАВЧОВ АБАЗОВ, съм най-малкият от 

братята Абазови. Роден съм на 22 май 1928 г. в София ня-
колко месеца след смъртта на баща ми. С братята ми Лазар 
и Атанас преживяхме тежки в материално отношение детски 
и юношески години. Семейството ни разполагаше с крайно 
ограничени средства, а училищните разходи, особено гимна-
зиалните такси, бяха твърде високи спрямо нашите парични 
възможности. Въпреки това преодоляхме тези материални за-
труднения с обши усилия и главно с положените от майка ми 
грижи и труд.

Скромен принос за преодоляването на материалните 
трудности имахме и ние, децата. Лазар и Атанас всяко лято 
работеха по 1-2 месеца, за да помогнат при плащането на го-
дишните гимназиални такси. Атанас получи единствената по 
онова време месечна стипендия, отпускана в класическия от-
дел на Първа мъжка гимназия. (Стипендията беше учредена 
на името на Перикли Чилев – роденият в гр. Крушево виден 
просветен деец, завършил класическа филология в Атинския 
университет. П. Чилев е автор на редица трудове, между кои-
то „Тайните езици на слепците в Битолско“ и множество път-
ни бележки за различни населени места в Македония.)

Аз постъпих в Софийската търговска гимназия и след 
показан отличен успех още след първите две години ми въз-
ложиха да водя счетоводството на стола и бюфета към гимна-
зията, за което получавах скромно парично възнаграждение и 
безплатна храна. Завърших гимназия през 1947 г. като първе-
нец по успех на випуска.
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По-късно тримата 
братя получихме и ви-
сше образование, като 
по време на следване-
то си се издържахме 
сами – на редовна ра-
бота срещу постоянно 
заплащане.

Поместената тук 
моя снимка е от вре-
мето, когато завършвах 
висшето си икономиче-
ско образование.

След смъртта на 
майка ми живях сам до 
края на 1960 г., когато 
се ожених за настояща-
та ми съпруга Румяна. 
Оттогава досега, близо 
половин век, с нея има-
ме спокоен и щастлив 
семеен живот. Роди ни 
се една дъщеря, Кръстина, имаме и внук Радослав, който е 
гимназист. Съпругът на Кръстина, почтен човек и добър съ-
пруг и баща, се казва Евгени.

Както вече отбелязах, роден съм след смъртта на баща 
ми и нямам спомени от неговия живот и дейност.

В първите години от детството ми мнозина хора са го 
споменавали като видна личност и деен участник в маке-
донското движение. Днес хората, които са познавали лично 
Славчо Абазов, вече не са между живите.

Спомням си, че в къщата на улица „Веслец“ 55 продължа-
ваха да идват сподвижници на баща ми. Събираха се в стаята 
на братовчеда Страхил Топуков, който вече беше известен жур-
налист, активен участник в дейността на ВМРО. Това ставаше 
през тридесетте години на миналия век, след смъртта на То-
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Лазар (вдясно), Атанас и Славчо Абазови – тримата синове на 
Славчо и Кръстина Абазови (снимката е направена през 1942 г. пред 
къщата на улица „Веслец“ 55 в София)
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дор Александров, когато Организацията се оглавяваше от Иван 
Михайлов. Говореше се, че в къщата на улица „Веслец“ е било 
взето решението за убийството на сръбския крал Александър. 
Помня, че преди посещението на краля в София братовчед ми 
и мнозина други дейци от ВМРО бяха задържани и останаха в 
полицията до заминаването на монарха за Марсилия, където 
крал Александър беше убит от Владо Черноземски.

Имам и друг спомен от онези далечни години. Като мал-
ко момче на 5-6 годинки братовчед ми Страхил ме взе със 
себе си при едно пътуване в град Кюстендил. Там гостувахме 
на някакво семейство – мъж, когото наричах „чичо Кольо“, 
и съпругата му Мария. Те нямаха деца и много се радваха на 
моето гостуване. След завръщането ни в София разбрах, че 
така нареченият „чичо Кольо“ е бил ръководителят на ВМРО 
Иван Михайлов. Две или три години след тази случка полу-
чих една картичка от същия Иван Михайлов, с която той и съ-
пругата му ме поздравяваха по случай осмия ми рожден ден. 
Картичката беше пратена от Анкара на 12 юни 1936 г. (копие 
от нея е дадено в прил. 10).

Братовчедът Страхил  живееше в дома ни като член на 
семейството. Приемах го като по-голям брат, от когото съм 
получавал много ценни съвети и напътствия. За мен и за бра-
тята ми Лазар и Атанас Страхил беше нещо като духовен на-
ставник. Спомням си, че когато бях на 9-10 години, той ме за-
веде в Народния театър, където за първи път гледах театрална 
постановка. И до днес си спомням, че това беше „Венециан-
ският търговец“ от Шекспир, а малко по-късно пак Страхил 
ме заведе в същия Народен театър за да видя и чуя за първи 
път опера – „Мадам Бътерфлай“ от Пучини (през онези годи-
ни нямаше отделна оперна сграда и всички представления се 
изнасяха на сцената на Народния театър).

Пак по същото време, към края на 30-те години на мина-
лия век, братовчедът ме заведе за мой първи път и на концерт 
(на струнния квартет Аврамов, Сертев, Магнев и Кугийски).

Братовчедът Страхил работеше като журналист във вест-
ник „Македония“, а по-късно във вестник „Зора“ на Данаил 



192ВойВодата СлаВчо абазоВ

Крапчев. Притежаваше доста на брой интересни книги, меж-
ду които си спомням философските произведения „Система 
на етиката“ и „Въведение във философията“ от Фридрих Па-
улсен, както и поредицата „Натурфилософско четиво“ под 
редакцията на проф. Асен Златаров. От художествената лите-
ратура, която притежаваше, най-силно ме впечатляваха про-
изведенията на Рабиндранат Тагор и поезията на Едгар По и 
на другите така наречени „прокълнати поети“ (Шарл Бодлер, 
Артур Рембо и други).

След идването на комунизма в България братовчедът 
Страхил, заедно със сина на тетка ми Янинка Борис и с дру-
гите дясно ориентирани македонски дейци (Йосиф Марков, 
Петър Гребенаров и много други), бяха арестувани и физи-
чески ликвидирани. Без съдебен процес и без да се узнае 
лобното им място.

* * *
Спомням си и за една голяма снимка на баща ми, която 

стоеше на стената в дома ни на улица „Веслец“ 55. Фотографи-
ята го показваше в цял ръст с пълно четническо снаряжение. В 
едната ръка държеше бомба „Одринка“, а в другата – карабина 
с натъкнат нож. Окачен на гърдите му висеше бинокъл.

Много съжалявам, че тази впечатляваща фотография се 
изгуби по време на последвалата смяна на жилището ни.

Карабината, показана на онази снимка, съхранявахме в 
дома ни до 1942 година. Криехме я в кухнята в едно миндер-
че, което беше направено примитивно от два сандъка с поста-
вен върху тях трети сандък -– дървена каса за износ на яйца. 
Този горен сандък, с размерите на малко легло, беше плитък 
(около 15 см) и в него напъхвахме някои вехтории, между ко-
ито укривахме карабината. А тя беше модерна пушка, къса и 
удобна за носене. Към средата на 1942 година се наложи да 
се преместим отново в старата къща на улица „Царибродска“. 
Тогава дадохме карабината на съхранение у братовчеда Стра-
хил и повече не сме я виждали.
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Бинокълът от снимката просъществува по-кратко време. 
Подбудени от детското си любопитство, се мъчехме и успявахме 
да го разглобим, да извадим от него оптическите лещи – и с тече-
ние на годините частите на бинокъла една по една се загубиха.

От показаното на фотографията снаряжение запазихме 
единствено байонета (натъкнатия на пушката нож), който 
беше внушителен с вида си – от едната страна назъбен като 
трион, а върхът на дръжката му представляваше стилизирана 
глава на орел. Предполагам, че беше австрийски или герман-
ски. Предоставих го като музеен експонат на организаторите 
на изложбата в Кочани.

Къщата на улица „Веслец“ 55
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Друг спомен, свързан с македонското движение, беше 
случайната среща с един жив участник в четите, действали в 
поробената македонска земя. Това се случи през пролетта на 
1944 година в едно село близо до София, където аз и майка ми 
бяхме евакуирани след разрушителните бомбардировки над 
столицата. Братята ми тогава служеха в армията, но единият 
от тях – Атанас – имаше кратка отпуска и дойде при нас в се-
лото. Двамата с него веднъж се хранехме в една от селските 
кръчми. На масата се настани и един непознат на около 60 
години. Заприказвахме се и той ни запита кои сме и откъде 
сме. Когато му казахме фамилията ни и името на баща ни, той 
се разплака и взе да нарежда: „Славко, Славко! Ти ми даде 
пелерината от гърба си, когато четите ни се срещнаха“. Чо-
векът беше много развълнуван от нашата среща, а вероятно и 
алкохолът беше подсилил въздействието на събудените у него 
спомени. Само това е останало в съзнанието ми от срещата с 
непознатия в селската кръчма.

* * *
За рождената дата и година на баща ми са сочени раз-

лични данни. Когато умира през февруари 1928 г., на много-
бройните некролози се отбелязва, че е починал на 44-годиш-
на възраст, но не се съобщава годината на раждането му. Това 
е дало основание на много места да се споменава, че е роден 
през 1884 година. Щеше да е така, ако беше роден между 01. 
01. и 07. 02. 1884 г., защото винаги се отбелязват навършените 
години. Най-вероятно годината на раждането му е 1883, както 
е вписано в повечето от запазените у дома удостоверения и 
документи. Например в приложение 11 в документ от 8 юни 
1922 г. е отбелязано, че е на 39. В личната карта (в същото 
приложение 11) се сочи, че към 16 април 1925 г. е на 42 годи-
ни. От това следва, че за да е бил на толкова навършени годи-
ни, баща ми трябва да е роден през 1883 г. и по-точно между 
1 януари и 16 април 1883 г.

В удостоверението, издадено на 16 октомври 1923 г., 
е записано, че Славчо Абазов е роден през 1883 година. 
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Месец и ден не фигурират в никой от запазените у дома 
документи, както и във въпросното удостоверение от 16. 
10. 1923 г. (прил. 12). Само в свидетелството за венчаване 
от 13. 03. 1918 г. пише, че е роден на 9 март, но годината е 
1881 (прил. 13). Очевидно, че годината е сгрешена, а дата-
та 9 март дава отговор на въпроса защо в некролозите се 
отбелязват 44 навършени години. Същата дата на раждане 
– 9 март, е в съответствие с посочените в приложение 11 
навършени години.

От моите проучвания съм стигнал до извода, че най-
вероятната рождена дата на баща ми Славчо Ан. Абазов е 9 
март 1883 г.

 
* * *
Накрая ще си позволя да разширя темата за живота и 

дейността на Славчо Анастасов Абазов, като завърша с ня-
колко думи, засягащи всички повече или по-малко известни 
борци за свободата и независимостта на Македония.

Поводът е таблото с ликовете на „Главните македоно-
одрински дейци, 1895–1913“ (прил. 14), включено в албума 
„Македония в образи“, София, 1919.

Таблото впечатлява с внушителния брой на показаните 
участници в националноосвободителното движение.

Портретът на Славчо Абазов (прил. 15) е поместен в 
най-горния ляв ъгъл (до револвера). Погледът върху него 
неминуемо поражда мисълта, че той е един от многото 
показани на таблото, при това един от оцелелите, дока-
то повечето от другите са загинали в жестоката борба за 
свобода. А да не забравяме, че освен показаните на табло-
то, има още голям брой не по-малко достойни дейци. Ето 
какво пише в пояснителните бележки към поместеното 
под номер 471 табло:

„Софийският фотограф С. М. Попов, подпомогнат и от 
други лица, е имал в 1912 г. щастливата идея да се увекове-
чи паметта на мнозина от избитите и на една малка част от 
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живите видни македоно-одрински революционни дейци и 
по тоя начин да даде слаба представа за грамадните скъпи 
жертви и за големите усилия, които Македония даде за сво-
ята свобода.

В таблото са поместени ликовете главно на по-видните 
войводи, и то на ония от тях, за които е имало портрети. А 
от околийски окръжни ръководители, както и някои члено-
ве от Централния комитет на окръзите, които са живеели в 
градовете и незабелязано за неприятеля са вършели тайно 
революционните си работи, няма поместени мнозина, за да 
не пострадат от врага...“

Към липсващите в таблото ликове трябва да се до-
бавят големият брой по-млади революционни дейци, 
включили се в борбата срещу сръбските поробители след  
1913 г. после, след Първата световна война и след смъртта 
на Т. Александров. Пак под знамето на ВМРО.

И възниква въпросът: Не трябва ли героичните дела на 
всеки от тях да влязат в историческата памет на народа?

Въпросът е риторичен, защото без съмнение името на 
всеки герой заслужава да намери подобаващо място в ис-
торията.

В заключение: РАЗМИРНИТЕ ГЕРОИЧНИ ВРЕМЕНА 
РАЖДАТ ГЕРОИ. ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ПО-СПОКОЙНИ 
ГОДИНИ ХОРАТА СА СКЛОННИ ДА ЗАБРАВЯТ ТЕЗИ ГЕ-
РОИ. А НЕ ТРЯБВА!
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ЕДИН КРАТЪК, НО ГОЛЯМ ЖИВОТ
(Вместо резюме)

Славчо Абазов завършва земния си път на 44 години, но крат-
кият му живот е изпълнен със значими събития – от учас-
тието му в революционните борби, от неговата обществена 
дейност, от личния му живот.

Едва на 17 години той полага клетва и влиза в редовете 
на ТМОРО. Само година след това става ръководител на Зле-
товската местна революционна организация.

През май 1903 г., едва двайсетгодишен, е арестуван и за-
творен в скопския затвор Куршумли хан, където започва да 
излежава присъда за активно участие в подготовката на въс-
танието. След около една година, по силата на амнистията 
„Начевич“, е пуснат на свобода и веднага отново се включва 
в работата на Организацията.

Още ненавършил 22 години, Славчо Абазов участва като 
делегат в Осоговския конгрес на Скопския революционен ок-
ръг (2–7 януари 1905 г.).

През есента на 1906 г., като войвода на сформирана бой-
на чета, навлиза от Кюстендил в Македония и кръстосва Кра-
товско-Злетовския край повече от година.

Славчо Абазов е само на 25 години, когато Задгранично-
то представителство на ВМОРО го назначава на изключител-
но важния за Организацията отговорен пост – началник на 
Кюстендилския пограничен пункт на ВМОРО.

По време на „Хуриета“ е преследван от младотурци-
те и през 1909 година е принуден да напусне родния си 
край. Прехвърля се в България и поема по нерадостния 
емигрантски път.

През Балканските войни (1912–1913) е доброволец в ре-
довете на Македоно-Одринското опълчение. Участва в боеве-
те срещу турците в Осоговията като началник на партизански 
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взвод номер 33 (Кратовската чета) и в битките срещу сърби-
те – като началник на Кратовската районна рота. През август 
1913 г., след края на Междусъюзническата война, е уволнен 
от Македоно-Одринското опълчение.

С твърда воля и силен характер Славчо Абазов преживя-
ва трагичния край на Балканските войни и преодолява труд-
ностите на емигрантския живот. Започва и развива търговия 
по Беломорието.

При общата мобилизация през 1915 година постъпва в 
българската армия и участва в Първата световна война до 
нейния край през 1918 година. Отново проявява твърдия си 
характер, като превъзмогва злополучния край и на тази вой-
на, завършила с позорния Ньойски диктат, по силата на който 
Македония остава разкъсана на части и родният Злетовски 
край пропада пак под сръбския ярем.

Изправен срещу следвоенната стопанска криза, Славчо 
Абазов успява да се справи и с това изпитание. Започва ус-
пешна нова стопанска дейност – производство на безалко-
холни напитки. Става председател на Управителния съвет 
на кооперация „Безалкохол“. Участва в основаването на Ма-
кедонската кооперативна банка и влиза в състава на нейния 
контролен съвет.

Славчо Абазов развива широка обществена дейност в 
македонските дружества и братства. Той е активен член на 
Кратовското благотворително братство „Йосиф Даскалов“.

Особено важна е неговата роля в дейността на Илинден-
ската организация. В нея Славчо Абазов влага силите си за 
подпомагане както на легалните македонски емигранти, така 
и на революционните дейци. Той неизменно е член на Ръко-
водното тяло на Илинденската организация от първия ден на 
основаването й до края на живота си.

Личният живот на Славчо Абазов също е изпълнен със 
събития, които го поставят пред редица изпитания и сложни 
ситуации.

Жени се млад, но бракът му не е сполучлив. На 23 годи-
ни става баща – ражда се синът му Викенти. Четири години 
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по-късно се ражда и дъщеря му Страхилка. Не си подхож-
да по интелект и интереси със съпругата си Костадинка и 
двамата стигат до развод – рядко явление при тогавашните 
семейни отношения.

На 13 март 1918 г. в София Славчо Абазов се венчава 
с Кръстина Лазарова, дъщеря на македонски бежанци от 
гр. Велес. Довежда от Злетово и двете си деца Викенти и 
Страхилка. Прибира в семейството си и своя племенник 
Страхил, син на сестра му Зоица. От брака с Кръстина има 
пет деца – всичките момчета. Първите две умират от скар-
латина в една нощ съвсем малки – едното на 2, другото на 
4 години. Трагедията от тази кошмарна нощ е неописуема. 
Петото момче се ражда три месеца след смъртта на баща 
си и носи името му – Славчо.

Славчо Абазов полага грижи семейството му да бъде ма-
териално обезпечено и се справя успешно с тази задача. По-
строява на ул. „Веслец“ 55 масивно собствено жилище, об-
ширно, добре обзаведено. Създава отлични условия за живот 
на цялото семейство. Наема две помощнички на Кръстина, за 
да я отменят при гледането на малките деца и в домашната 
работа, свързана с всекидневието на семейството. А то никак 
не е малко. Към края на своя живот Славчо Абазов е глава на 
седемчленно семейство, включващо, освен него и съпругата 
Кръстина, синовете Викенти, Лазар и Атанас, дъщерята Стра-
хилка и племенника Страхил.

Личните дела на Славчо Абазов съответстват на мащаби-
те на революционната и обществената му дейност. Неговият 
кратък, но голям живот прави още по-разбираема забележи-
телната мисъл на един английски държавник: THE LIFE IS 
TOO SHORT TO BE LITTLE (ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КЪС, ЗА 
ДА БЪДЕ МАЛЪК).

София, 24 септември 2010 г.
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Прил. 1. Автобиография на Георги Топуков, работил като куриер  
на Организацията в Злетово през 1901–1903 г.
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Прил. 2. Факсимиле от книгата „Амнестираните илинденци“
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Прил. 3. Факсимиле от книгата „Амнестираните илинденци“
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Прил. 4. Куриери (фотография, съхранявана в РИМ – Кюстендил)
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Прил. 5. Свидетелство, дадено от Македоно-Одринското опълчение 
на войводата Славчо Абазов, с което се удостоверява в кои битки е 
участвал и срещу кого е воювал по време на Балканските войни.
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Прил. 6. Свидетелство за награждаване на Славчо Абазов  
с орден „За военна заслуга“
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Прил. 7. Пощенска картичка, издание на Македонските братства
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Прил. 8. Пощенска картичка, издание на Македонските братства
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Прил. 9. Извадка от в. Зора, бр. 7158 от 12 май 1943 г.
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Прил. 10. Писмо на Иван Михайлов (от Анкара, 12 юни 1936 г.) 
до най-малкия син на войводата, в което му изпраща поздрави и 
пожелания по случай осмия му рожден ден (22 май)
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Прил. 11. Документи, в които е посочена възрастта  
на Славчо Абазов



Прил. 12. Удостоверение, в което е посочена годината  
на раждане на Сл. Абазов
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Прил. 13. Свидетелство за венчание на Славчо Абазов  
с Кръстина Лазарова (София, 13 март 1918)
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Прил. 14. Табло на главните македоно-одрински дейци 1895–1913  
(от албума „Македония в образи“, С., 1919)



214ВойВодата СлаВчо абазоВ

Прил. 15. Уголемена част от таблото на главните македоно-
одрински дейци 1895–1913 (от албума „Македония в образи“,  
С., 1919)
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