
КРЪСТЬО ДИМИТРОВ 3ЕЛЯМОВ 

Роден през 1885 г . в с. Аларе, Енидже

дарско. Брат на селския войвода Григор 

~'l'мов (Да'мбулта) и първи братовчед на 

'естния гЪРКО'ман, ренегат и андартин Ко

Ра,Милски. Бил е и 'младотурски войник. 
.. вре'ме на гръцката окупация е к,Мет на 

__. 0 Аларе. Участва в Гръцко-турската вой

(1919-1922 г.). След ,Масовото изселване от 
~~·еЙска Македония се установява със се,Мей

вото си в с. Вълчин, Бургаски окръг. У'ми

". през 1984 година. 

Изминаха толкова години, а споменът за въстанието от девет

::отин и трета година още ми е в паметта 1 . Няма как да се забра

_" такова нещо. Тогава бях вече голямо момче и с моите братя 

:lяхме обути, барабар с цървулите, за да сме готови всеки мо

ент, щом се даде сигнал за въстанието. Не се знаеше кога ще 

~ И вдигнат. Чакаше се заповед от Централния комитет. Готвехме 

:е да правим едно масово въстание . Които от мъжете можеха да 

.; . астват, требваше да се въоръжат, да се съберат в големи чети 

да се насочат към градищата, за да смъкнат турската власт. Пък 

~емействата - жените и децата - щяха да се изтеглят към горите 

3 определени места горе от Литовой къде Рамна или Крива. 

Помня го значи и байта Постоль2 . Виждал съм го лично, пък 

съм му чувал и гласа, така както говореше. 

В нашето село вътре в тая работа, като първи куриер, а 

сетне и като селски войвода, беше брат ми ГригорЗ. Той беше чо

век на комитета, който знаеше къде са комитите, в кое село са, 

в коя къща са кандисали, в кое дере се крият. Той ги посрещаше 

и ги водеше дето трябва. А ръководител беше бай Тръпча - дядо 

Трифон кяйски. Значи, до него се отнасяше по работите, на него 

се опираше . Бай Тръпча беше по-опитен и по-учен от брат ми, 

знаеше да чете, та и в черква пееше. Черквата ни се казваше 

"Свети Атанас". Той псалаше в черквата и по гръцки, и по бъл
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гарски. Гръцки език не знаеше , ами четеше думите наизус 

да ги разбира какво казват. 

Постоль войвода беше родом от БоЙмица . Не знам ка -: 
беше причинило още почти момче да стане комитин. Още 

млад събрал една чета и взе да се чува от време на вре. 7 

него. Ама по-напред от него се беше прочул по нашите 

един Павле от Коникова - Павля капидан4 . Село Коникова е ей 

срещу Либаво. 

Ние аслъ тамка не бехме кой знай какви чорбаджии. ~

все едно работихме - чифлигари , ортак на турците. И . Павле 
като нас беден човек, работил на кулата при бея . Там имало 

момче не знам от кое село . Тяхните го дали за чираче при 
Ама станало нещо, му се изгубили някакви пари . И то сега - -_ 
та, мъката - набеждава Павле: ,,- Сигур он мий зевал парти!" 

Павля какво е правил, що е правил, знаел ли е, не е ли 3.

- никой не може да каже. Дошъл и таткото на момчето, 

парите. А бе , няма и няма ... 
Пък там имало един арнаутин от тез , албанците . Те бяха :

кяри, нямаха ни семейства, нито нищо. Тъй оставяха семейсre 

си в Албания, а зимно време идваха по нашите места за плячка 

грабежи . Значи това измикярче се оплакало на тях . Казало: 

тъй, тъй, тъй : ,Лавля ми открадна парите" . И тия една вечер - 
ват при него , извикват го да се яви при ТЯХ:,,- Павле, ела 

Дай парите , дето си ги взел от еди-кой си човек! " Павле иr. 

зал : ,,- Не съм аз. Нищо не знам за парите." ,,- Не знаещ керё 

Лягай долу!" - Прострели го там човека - бой , бой, бой, бой, - : 
бой. Вече едвам дишал. Вземат го завличат по стълбите над 
захвърлят го на двора и там го оставят. Както да е, лежал 

кото лежал там и на сутринта щом се посвестил малко , ста- = 

лека-полека и едвам се домъкнал до вкъщи. Като се поопраЕ . 
. Д ~ I С ~ рекъл. ,,- аи .. ..... ... вашта мама. ега аз пък да ви кажа кои съ 

- и айде при Пост6ль. А той, Постоль, тъкмо вече пое насам -=
нашите села. Айда намират се чрез сигурни хора и тръгват 
отмъщават. 

И значи така - отиват на Рамели и ги причакват посред 6= 
ден на онез, арнаутите, там на една река . Пък аз тогава се слу 

тъкмо там, нали . Не съм бил сам , ами цяла сюрия деца бяхме , 
гледахме какво става. Щото аслъ ния не сме от Алара, ами с 
рамелчаЙна5 . Аз съм роден в Алара, ама всички от рода ни ~ 

преселени там от село Рамели. Тоя ден се случих там, бяхме -
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ръстьо 3елямов (с черния калпак) в компания с племенника си Траю Григоров 

Зелямов (с кана в дясната ръка) 

з-аиграли с децата край селото, когато пропукаха пушките. Вярно 

:iил съм дете, но това го помня. 

Макар да бяха далече на около километър и нещо от нас, 

sиждахме ги добре. Нашите стреляха по них, а арнаутите се разбя

-аха по оназ река. Това бяха бай Павле, един негов четник Христо 

3абянски6 и някои други там ... Отмъщаваха на арнаутите . 

Реката, както иде от Паик планина отгоре, откъм Литов6й се 

уска към Грубевци и от това село ей тъй извива на изток и 

заобикаля Ливадица . От това село е татко му на Дони 3елямов7 . 

Ето Павле и другарите му заградиха там едната страна на 

~peгa има-няма петдесет метра и арнаутите попаднаха на пусията. 

Зеха да стрелят, получи се една пукотевица , та разлаяха всичките 

--ета в Рамели. Бабите ни се разтърчаха да ни търсят, караха ни 

:9 да се прибираме вкъщи и ние се разотидохме. 

... Пущил Павля една брада, оставил я дотук като някой поп и 
-::.Й ходеше. Пазарът в Енидже Вардар се отваряше всеки четвър

-::.к. В пазарен ден, той надянал едни папски дрехи, алис (също) 

::::щенски владика - отива в града да си върши работата. Турците 

търсят в планината, по горите - Павля на чаршията... Както ти 

tN'" "'? 




го знаеш например и аз го знам, ама ще го изкажем ли? Ка _ 
го казваме, де ще го познае властта. Нали така? 

Както да е, ама и той умре. Казваха байто Ilостоль 

ровил, щото бил по-горен от него, по-прочут. Павля капидс

разболял, отишъл в блатот08 да се лекува и там , в КиркаЛОЕ 

колиби го утр~ли (отровили). 

И от Алара излезе един комитин , казваше се Гоно 

Вуйчо беше на Георги Джамбазов, дето умря в Ахелой . 

че в конака има една пушка, ама там имаше и пазач , н 

гдето уж наглеждаше държавните работи. Пък турчинът тряс= 

да отиде в града. Гоно го издебнал, промъкнал се, без да г : 

дят, строшил вратата , взел пушката и заминал при комитите. 

повече не се върна в село . От нас беше по-голям. Спрямо 

ние бяхме деца, а пък той вече ергенуваше. Комитите обик;::;

планините, влизаха в гьола , ходеха по селата, отиваха в Бъл -

и се връщаха. През нашето време значи цяла армия можеLL<=. 

мине преко границата , без да я угадят . При едно от тези в. 

ния на четата в България, Гоно останал там . Оженил се за '"' ~ 

момиче в село Врана около София и като се задомил, пове ~ 

се върна в Македония. 

Като четник Гоно първо обикалял с Ванчо КарасулиЙски9 • 

сле изглежда се прехвърлил в четата на Постоль войвода. Е 

големи приятели с Минко Калцев, който загина аслъ като юна· 

Яз Ванчо Карасулски също го помня. Коджа дете бях, когато _ 
ваха в село с Постоль войвода и Павля капидан . За него пееха е.:. 

песна - как беше: "Роса роси, снег се топи , турци пайгат куто <-

пи ..." забравил съм я по-нататък. Се събраха турците от teX1-, 

села между Баровица и Вардар10 , да гонят комитите. Биля тш-; 
поканил там на една чука да се бият. И щом наближили, кат 

почнали значи и с камъни ги трошили. Там бил и самият Апос-

войвода. 

Трябва да е било по-късно, когато турците изгориха Минко Кё.

цев в пещерата. Той бил ранен, ама не се предал и отгоре турц. 
му хвърлили парцали и огън, докато изгорял жив ... 

Сега, кирйм за Лост6ль войвода ... 
Вече беше излязъл с четата и веднъж дошъл в село при по-пъ: 

вите хора , при чорбаджиите демек. Едно време чорбаджиите им~ :: 
ихтибар , за важни селски работи хората се допитваха до тях. Се-;= 

криво или право, ще го кажат, де - значи рекъл на чорбаДЖИИТЕ 

- Да ми намерите един човек, да ни посреща, да ни изпровож,с=. 
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~~ксов·ЮНана като войвода на Кривопаланечката чета. Войводата е в средата 

_ ..: =скута 

...,оси ядене от село и туй-онуй!" 

_~ -a и чорбаджиите имаха големи синове, имаха и братови мом

_. а това нали не е лесна работа, трябва да се рискува. Искаше 
. ';"-' да кажеш: ,,- Е ... съм мааму! Каквото стане да cTaHe l" 

=""0 тия си казаха: ,,- Ще идем при Григор, той е ябанджия кюпек 
: ·-уче) , дето се вика, ако некой пати, той да пати , " 

- :'0::5ва да е било деветстотин и втора година - една година пре

:-ението. Аз вече бях коскоджамити момче, почти мъж. Един 

- -' -:- вършеехме на хармана. Идват сега, влезнаха през портичка
- ',tи Григор ги посрещна. Поведе ги към къщата, да им посте

- -nнчето, да седнат. Щото е летно време и всичко е напраше

:у.18на , дето се вършее. Они: ,,- А-а, не тука - вътре, вътре!" 
- - -~ стая беше пълна с храна, ечемик. Бате вика: ,,- Нема друго 

==е." Те настояват: ,,- Вътре, вътре!" - и бате Григор им посте

~ 3DЪЗ храната. Те седнаха на единия край ... 
~~..цOTO време ние работим на хармана в двора. Бяхме го

=-.'еЙство; всеки се труди - обръщаме житото, караме дикай

нуй ОО' 

- .::zбавиха се. Кат ги нема, нема, а ние вече се тревожим - по 

-=-'. 'е излязоха . Те си заминаха, а беба (бати) Григор дойде пак 

-:i хармана. 

- - "";2 ми разправяше кое що било. Вика:,,- Майкъта ем им ка
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зах, ми ние работим ортак с чифликсайбията. Като мине беs= 

нас, не може да не се отбие. Ще попита: ,,- Как сте, що ст€: 

велям : ,,- А, ба, не можам яз, ба. Турчинут секуй ден тукъй . с

можам да загубам ден, два, пет ... Като ма нема - кЪда сум, ш ' 

ки са открЙям ." А, те: ,,- А, ба, мойш-нимойш, ти си!" 

Казали , каквото казали, отидоха си. Втори път, пак през 
то , идват отново. Нощ, месечина като дейна. Конакът беше пе 

село. От него наоколо тъй всичко се вижда . Селото ни не е 

знай колко големо, къщата ни е на стотина метра далеч. Тур

оттам може да види всеки човек, който се движи. Ето вижда 

тата, ама му е страх да каже където трябва. Нейсе. 

Апостол войвода идва втори път, пита: ,,- Е, намерихте ли -;; 

човек, бе? Не?" Рекли: ,,- Спрехме се на едно момче, ама: .. " - Бра 

беше млад тогава , къде двайсет-трийсетгодишен." ,,- Кой е той '? 

Глигор Дамбулта, ама не ще . Отказва." ,,- Я, гу викнайте да дой,.с;:.
Дойдоха да го търсят. Никой от семейството не знаеше ,-

отива. Всичко се пазеше в тайна. 

Явява се той там: ,,- Добър вечър . " ,,- Добър вечър!" Гледа 

митите насядали така един до друг , а Постоль войвода сеА ' 

баджата (огнището) . Там бил и Юнанот1 1 , един четник от влаш · 

села. Пък в нашия край от Крива нагоре ув Паик планина , в Л и 
и в другите села живееха власи . За то и всички знаеха влашю 
отива бате там в нея къща , здрависали се: ,Добър вечър!" и 

до вратата . И войводата : ,,- Е, бре, момче, ти си Глигор?" ,,- Яз . 
,,- Ми шо не сакиш да работиш су назика?" Бате взел да се оп == 
дава: ,,- Ми яз не можам така, господин войводо. Сум глава на Cl!, -=
Йство .. . ~ми ... " В туй време Юнанот изтеглил ятагана: ,,- Твойта МЕ 

да ... Твоят врат ми си види ут косъм по-тенок!" - рекъл и стио-= 

дръжката на ятагана. Бате Глигор се намерил на тясно - хък 

няма къде. Рекъл си : ,,- Айде стегни сий пйнците, бай Глигоре, LL 

нема колай!" 

Комитите яли, пили, навечеряли се и тръгнали . Отпред ВЪ:::

ви бате Глигор с пръчката , като квачка с пилците, изкарва ги изв""=-

село . Те вървят по него на пет , десет метра един подир друг . ПЪ;:

вият куршум да пукне бай Григор ще стрещне . Дай му оръжие, аЙс.

Но не му дават , нямат му още вяра. Води ги на Сурльов бунс:: 

на синура с Пазар към ениджевардарските лозя. Отиват, наближаВG" 

там, дават си паролата, отсреща други отвръщат със същата парог : 

- свободно е значи. Бате оставя четата там и се връща . И ОТТОГё

ва вече бай Глигор волю-неволю става куриер. 



- ·.J,ите на андартски чети в Ениджевардарското езеро. От ляво на дясно ка

- 'кифорос (Йоанис Деместихас), капитан Аграс (Телос Агапинос) и Гоно Йотов 
оно) 

ваше, снабдяваше ги с храна, превеждаше хора по канала 

- с-ото, правеше-струваше ... Не даваше само от него, не се из
:а леСН9 цяла чета. Ще отиде по къщята:,,- Постоль поръча!"

__7'.'е от мене , от тебе, от други и ще носи на скрито место . И това 

111 с години. На някои дотегнало и взели да го кливесуват 

=--чт) пред войводата: - "Глигор тъй, Глигор тъй ... " От всичко това 
_ - :: войвода го извика веднъж в друго село - Литовой, съседно 

=-sтo - в къщата на Пено Бабин . ,,- Ти, рекъл, защо тъй ... ?" 
..::-егнало от тези приказки на бате Глигор, рекъл : ,,- Слуши, яс 

- -:ам сам да ви пудЪржам. Ягнища немам - от дедо Стоян ки 

':'~:Jyro немам - от друг ки зевам. Вечик ут целу село ки почнум 

=-.1. Иначи ут дека яс сирумах чувек?" - Постоль взел да му 

-- да го заплашва, че ще му отреже главата. Брат ми му 

-" - Слуши, бай Постоле! Аз земам от них да ви посрещам, 

,=.,- тука-тамка на мой риск. Некоя чета сум издал? Некуй чо

изкажал?" ,,- Е, не . " ,,- Еми, ша има тоги?" - и нищо не му 

а, пуснаха го. 
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Той пак продължи както п .:. 
да работи с комитите. Турците 

гава още не се сещаха, не 

знаеха с какво се занимава. го _ 

браха го ама по-сетне . 

Беше есенно време. Една bE----

комитите дойдоха в село, с очиг 
ги видях. Даже като ги настанихс 

комшиите някои от тях , наши х: 

от Киркалово, дойдоха у нас - 
бяха роднини на буля Глигорца 

Удари на молба човека: ,,- Аман

_ 
нейното село, де. Влезнаха вК1::_ 

ние седнахме в собата, седнЮ'-= 

те. Приказвахме , колкото прика~: 

хме, по едно време станаха да 

лизат. Излязох и аз с тях. 

Бяха дошли да турят ПУСИ5= -

един арнаутин . Баш тогава пък -
отишъл при ходжата , да вечеря 

Четник на гръцката въоръжена про него . И още на място го XBaH~ ~ 
паганда 

. =
ваалах. Ааман, бе!" ,,-Аман-за '~ 

нема!" - Забраха го, натириха г_ 
наште комшии , поискаха му тескерето, пашапорта. 

Турско време, турска власт ама имаше пашапорти. Накъсаха ::. 
керето му на парчета . Той още повече се затресе , взе да се моли: 
Аман, бре, ваала , бре , недейте .. . Тескере, пашапорто, бе .. . " - маш' : ~ 

човекът . ,, - Ай ти .. . майката тешкерето!" - Хвърлиха паспорта в оджа · ~ 

изгориха го . 

Пък в село един турчин имаше къде двеста-триста овце. Къ_ 

лата му беше горе така над село. Отива бате Григор у турчина, в 
го: ,,- Саид ага, излези!" Излиза - де да знае човека. И тия, четниц -:;: 
,,- Теслим, бре, куче! " - стреснаха го . Казват му: ,,- Слушай сега, a~ 
Ки кайш ва вечър офцти не са върная на тьрлото! Нема да 
издадиш, зЪра ... !" ,,- Аман ... Кой? Ка ки кажъм? .. . " 

И забират овцете оттам. 

Комитите седяха колкото седяха у комшиите , тръгнаха да изг 

зат . Изведоха и арнаутина със завързани ръце през кръста, опъна- _ 

така от единия край. Един от четниците държи края на въжето и въ:: 

ти акоса, играе хоро. Арнаутина вече ще го водят да го колят, _ 



_ ,~ хоро играе. 

Забраха овцете. Преминаха покрай нашата къща и излязоха 

~J.-I от село. Тамам където завиваше пътяту, се изгубиха в тъмното. 

-: -IНО там имаше един кладенец. Както го държали арнаутина вързан , 

~~., aHa изважда ей такъв широк ятаган и като замахва от долу, 

j Ka така, главата му изхвърчала четири метри встрани. Тялото 

::зървяло още две-три крачки - и пла-ас, пада далеч от главата. 

: { овцете половината ги забрали в езерото, не могли всички да 

рекарат с лодките. 

Арнаутина го заклаха само на двеста метра от село. Куриерите 

:.-итали все пак какво ще правят с този човек, заклан толкоз бли

:: ~o селото. Рекли им да кажат, че комитите са го убили . Ами нали 

_S ги питат - тия комити де бяха? Събират се по-доверените хора 

- ::ело, вземат го оттам и го довличат на едно място, викахме му 

5 :Ъшникот". Закопали го в една нива там, ама го заровили оттебере . 

: . - ката била плитка, пък и къса на дължина, та не го събирала. Един 
~: ,,- Ах, ибаго, не гу бера (побира)." Рекли: ,,- Ка не гу бера

-~""ййта!" Секът го с брадвата там, нарязват го на късове и го за

: - ават. Ама пък се разплискала много кръв, та казали на сайбията: 
- ':'0 сабайлин пред да усъмне, да изориш един-два пагона место!" 

-.' той ходи там, ора да замаскира положението. Айде докараха за 
: : 'SI(И случай и една кола тръни, разтовариха я узгоре, да не се 

-=- -:.ца нищо. Прикриха криво-ляво работата . 
...Арнаутите правиха много поразии по селата. Имаше едни, тол

_'=8 ги намразих значи, че още им помня и имената - Рамадан, Якуб, 

:-=....,и то. Качени на коне, въоръжени с мартини,обикаляха от къща на 

-;.....I.a. Ще дойдат надвечер у вас: ,,- Добър вечер , чорбаджи." ,,- До
-:: = вечър.",,- Тоз път сме на гости у вас." ,,- Еми добре, де. Буйрум!" 
- 'ожеш ли да кажеш "не ви приемам". Ще излезещ ще им поемеш 

- ете, ще ги вържиш.,,- Ей, чорбаджи, нашти коне ядат по една кри

-. ~чемик" - имащ немаш ще намериш. Айде някоя баба от шейсет 

=i1 НИ нагоре: "Бабо, ще заколиш една кокошка!",,- ~ми ки закОлюм." 
- 3або , ще наточиш един бирек! Колко години имаш бабо?" ,,- ~ми, 
_=;tси, седумдесит гудйни, там сум." ,,- А, ще направиш един бюрек , 

- -авата до устата седемдесет капки масло да капнат!" Е и това пом
-= съм очевидец на тия работи. 

И не само това. А ще се разхвърлят така . Ще се курдисат на соф

~-З . А тамка вече сложена ракията, винцето, кокошките пържени, бю

=. э .. . Ще вземат булките .. . Пък едно време живеехме вкупом - синове, 

" :9СТИ, внуци. Едно семейство двайсет души . Като се наредат на 
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софрата, става дълга като сватбарска. 

Отива булката да им поднася, ще 1.1 кажат да им разведе к 
тука. ,,- А булка, а-а, пйнците да ми ги разшетиш малца!" - да им в: 
цървулите. Хванати за вървите им ги разхожда ей така . Не са ли 
убиване такива, бе? Вземат хората да раздигат:" А-а, кво правvг~ 

Чакайте, още не е платено диш хак! Фърли там пет лири!" - XOp':l 
знаят в какво положение са - всеки ден ставаха какви ли не рабо- 
ще се осучи човекът, ще се свие , ще даде . Щото утре ще му пого.:.:

по-голяма беля - я ще го убият, я ще го ограбят някъде. 

Имаше такива случаи. На стрина ти Алековца майка 1.1, бе: 

Танайсца, беше от Япаджиевци . Те са литовайци. Баба Танай 

като максъмче останала кръгло сираче и я взели на чедо место . Се

се омъжила в Цигарево, а пък по-късно се преселиха вАларе. -;. 
Япаджиевци, бяха богати хора. Та разправяше как един ден на 
рила скрито гърне с жълтици . Земи ги, бе! Ама, а де - нали чеС7"' 

хора .. . Оставила ги , после да ги земат арамиите . Като влезли 

тех, бабата и дядото с горещо масло ги заливали да кажат къде 

парите. Деверът с пиростия са го горили . Пищят, викат за пом '-
арамиите въоръжени , кой смее да излезе , къде-е? Само дядо 

Бабин се опитал да помага. Взел да стреля от техния двор с г _ 
ката, ама с една пушка какво можеш да направиш срещу пеТ-ШЕ-_ 

Някои хора не го изтрайваха това нещо, намираха чалъм 
отмъстят. Съм очевидец, когато едни селяни от Грубевци прена 

лешовете на арнаутите, намерени в един дол между нашето земл~ _ 

Грубешкото и Пастолското. Дали там са ги избили или в някоя къ 
пък после да са ги преместили , никой не знай. Горили ги , ама (\.

. изгорено и месата увиснали, къде само опърлени - грозно нв_ 


Ама хората и отмъщаваха, де. Колкото и да беше опасно, граБВG. 


брадвата и ... 
.. .В деветстин и шеста година едно момче от село вдигна сва 

да се жени за мома от село Пастол, демек за постоленка . А в Пос 

аз имам много роднини от джинса на майка. Вуйчовците и бра-_ 

чедите ми и до днес живеят там. Не са гърци, българи са уж, ама 

така се превъртяха хората. На времето учеха по гръцки. Изучиш' 
в гръцко училище, знаеха по малко гръцки и вече не са съглас 

нас . В него село имам останали двама баджанаци със семействата 

имам и вуйчови синове, имам вуйчова дъщеря - пет-шест къщи - 
свои хора. И вуйчо ми го оставихме там жив ... Тогава ги остави 

в Постол българи , ама доколко са българи , сега не знам. 

Това нашо момче когато се сгоди в Постол , вече бяха излез; 
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-ръцките комити - андартите. Гърция като видя, че българщината в 

а..1(едония се усилва и тя пусна чети, ама платени . 

:-::60та? На ти две лири, хайде с четата!" ,,- Вашйль, немаш работа? 
- 5 ти две лири!" - пак така. А имаше и такива хора, които искаха по

- -=1<0 да живеят. Та гръцките комитети правиха 

~Kaxa платени четници. И така-така. чрез гьркоманщината гьрцизмът 

."" усили. 
Българските чети за да влизат и излизат в блатото , 

·.... ават през "Скалта," едно 

' :жалово. Немаше друго по-удобно место от Аларе надолу, отдето 

.:~ преминават в езерото. Комитите можеха да минат само оттам

-2 изток от Пазар всичко наоколо е 

_ 3.ВарЙка - лонгоз. Турците за да попречат на комитите да влезат в 

- -,л а, изселиха Киркалово и туриха там войска да варди. 

Та тогава, вдигна се сватбата, тидоха сватовете в 

: .: ~MaT младата невеста. Ама не минали 

~DЪТ при Пел 12 , а ударили направо по междуселския път. Тогава 

.:. ...3Дето беше на двеста метра от зида на Пел. Тая стена турците 
:;е я гьрмели едно време с топове да я съборят, ама не паднала . 

: J"Bapa и тогава си беше толкова висок 
':-:3"ЛЪГ десетина метра. В тая вода, дето излиза от дувара и прави 

,=::.г ро наоколо, като деца сме се къпали

: : -=la". 
Значи тръгнаха сватбарите за Постол да вземат булката. Бате 

гор с другия ми брат Вангел също отидоха със сватбата. Яли, 

- ':l И , играли, както и трябва да бъде, ама нали имаме вуйковци 

вуйкови синове там, братята ми отишли 

-:;tжомани, гьркомани - ама пак свои хора, бе. Както и да е, станало 

=,;~e три-четири часа, дошло време да 

-:-ъгват. Слънцето вече заседа, а булката 

зано е от гьркоманите: ,,- Дур не заседна слънцето, 

_.. ваЙма (изведем) !" - и пращат един човек при гръцките андарти 

блатото. 

Пък и нашите , и гръцките чети беха в Пазарското езеро. Езе

- -то беше голямо и около-закала заобиколено с блата. От Зорбата 

,,- Георги, немаш 

платена пропаганда, 

трябваше да 

место в местността "Чулен" при село 

. 

зашумено с тръска, рогоз, 

Постол да 

по него път, дето е ду

- около три-четири метра, а 

, защото се имаше за "жива 

и у тях на гости. Уж 

вземат булката и да си 

още не я извеждат. 

нема да я 

Канара на изток, дур до Бер на запад беше все гьол . В Канара 
.щи в.: -= ~ имам женена сестра и го знам това село . 

'ав и. Човекът, пратен от постолските гьркомани, трябвало не само 

.:.з съобщи на андартите за нашти хора, ами и да ги преведе по 
I1злез: -Jеки пътища, за да ги пресрещнат и избият. Там имаше едно 
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дере, по него трябвало да стигнат до лонгоза, за да пресекат 

пътя на сватбарите. Това место ,Лонгоза" беше един гъсталак, който 

почваше баш от Пел - змия не можеше да се промуши през него , 

кой ще ги види. Ще убият бате Глигор и другите по-видни хора 

и ще се приберат обратно в блатото. Значи още в селото някои 

вадили парабели и се заканвали. 

Ама не можаха да им пресекат пътя. Човекът, дето отишъл да 

води андартите, имал български дух. "Се забавил" да ги найде и 

андартите закъснели. Когато сватбата минала през Ilел, андартите 

били още на четири-петстотин метра надолу към Киркалово и не 

могли да ги сварят . Нашите хора си дойдоха живи и здрави, без да 

знаят какво им се кроило . Сетне се научи, щото в гръцката чета има

ло някои наши българи, забрани насила от андартите. След годин~ 

те се изказаха, ама тогава още не можехме да знаем кои са . 

По това време селото ни вече си имаше милиция. Седем души 

въоръжени значи с парабели, с мартини - ходят по цяла нощ карау 

около селото, вардят . Щото гъркоманите от llетрев013 минаваха пре:: 

село и пускаха около къщата ни афиши: "Или ще станете гърци, ил 

мамка ви... Ще ви изколим!" - и все такива лоши неща и закан

вания. Очакваше се оттам да ни нападнат, та вардеха постоянно 

Сватбарите си дойдоха от Постол късно, горе-долу посред нощ, дс 

кажем към дванадесет часа по турски. Хората от караула си казат' 

,,- Щом досега не са дошли, точно сега ли ще ни нападнат?" - . 
дойдоха на сватбата . Добре ама в село имало издатели . Анда 
тите вече фтасали и чакали някъде край село удобен момент, зе 

да нападнат. И тоз издатника отишъл при тях, донесъл им , че ох

раната се е прибрала . Тия, без да губят време, нахълтват посре.: 

нощ в Алара и се насочват право към сватбата. 

Как се случи тоз път имаше и друга сватба - две сватби в ДЕ:: 

комшийски къщи близо една до друга . И от едната сватба едно мо 
че отива у сестра си на другата сватба , прияло му се халва . Казвг 

,,- Како, направи ми една халва! " Те пък бяха богати хора, ОВЧе

ри - имаха един билюк добитък, обори, самалъци, туй-онуй.. . и Т"= 

излязла оттука да иде до салмата, дето била натурията , да взе :: 
брашно, петмез - туй-онуй . И тъкмо се връща - опа, андартите в ко ' 

шийския двор. И те без да чакат, през комшийския прйзиль (преле:: 

се спуснали подир нея. Тая жена беше на Ичо Пешев тъща, май : 

на жена му Мария. Тя бяга насам-нататък , влиза в една стая, а .: 

вратата й низка. Навежда се , мушва се и подпира вратата отв-_ 

тре . Един от андартите, дето тичал подире Й, не видял в тъмн - 

вратичката , 

стая -тя бе 

сватбари . Kl 
обърнато к1 
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::атичката, че е ниска, удря си главата в сачака и пада. От нея 

:-.ая - тя беше като салонче - се влиза в друга стая, където имало 

:затбари. Към нея пък има едно вътрешно прозорче за осветление, 

:-:ърнато към прозореца на салончето. И сега какво става - гърците 

:. :;шли на джама, взели да стрелят от тоя прозорец в другия и уби
-,1 свекървата. Пада свекървата улучена , народът побягва - извлича 

_::; през една малка вратничка, бегана врата се викаше. Един от 

-зэтбарите даже беше турил на главата си едно корито, за да се 

- :.едпази от куршумите ... 
Аз по туй време се намирах на другата сватба. Като припукаха 

- .. шките, бях още там. Тамка бяха и хората от милицията вече пий

- <;ли, играеха хоро. Подпреха пушките в кьошето и се хванаха на 

j DOTO. Ние с бате Глигор седяхме ей така накрая . LЦOM изгърмяха 

':ъцките пушки, всеки си хвана бързо оръжието. Сватбарите се раз

-:ъснаха - некои тръгнаха да си ходят, а пък булката я скриха в 

пера. 

Беб (бате) Глигор бързо изтърча през комшийските прйзили да 

-:'Свери, да не са влезли в нашата къща. Дома имахме един терзия, 

-::>туващ шивач. Бате отива, бута вратата , пита го: ,,- Да дуйдяа некуй 
-: зди люда?" Терзията вика : ,,- Не! Никой нема." Оттам отива у 

_ 'А шиите. Комшията нали е овчар, беше докарал две, три коли са

_'::>ЦИ, щеше да прави чардаци, та беше ги наредил ей така опрени 

- 3 сачака . Брат ми се подпрял на тя и като се извърнал назад, забе

- "зал , че някой цъка с чакмак, иска да запали нашия плевник. ,,- Гле
.:.ам го, на четиридесет-петдесет метра от мен, вика, и без много да 

мисля, дигам пушката и стрелям няколко пъти. Тоя човек изохка. 

го ясно като извика : ,,- О-ох!" 

Стрелбата се усили. Един стреля оттук, друг оттам, друг отгоре 

- . треляше се отвсякъде. Гърците не издържаха и почнаха да то

- ркат, да бягат. За да излезнат от село, требваше да минат покрай 

-зшата къща. Пък от нас надолу вече нема къщи, ами е поле. Брат ми 

:-ьпя на плета да излезе на пътя, за да ги пресрещне. Хубаво ама 

-зм до плетът, дето стъпил той, андартите поставили двама души 

. -'рана . Като изпращял плета на онез им изскочили дзанзалите и 

- 8 могли да стрелят. Уплашили се и беж да бягаме. 

И така цялата андартска чета побягна. Бате Глигор хукна подире 

да ги гони. Хем гърми по тях, хем вика: ,,- Къчо-о, Къчо бре, къде 

? Обади са! Къчо-о ..." - смятал, че са ме взели в плен. Пък аз бех 

: ,риен в едни пристройки зад къщата, докато размине всичко, и едва 

-- чувах. Както бях заврян в мутлите и дишах тежко, устата ми се на
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пълни с прахоляк, гърлото ми пресипна и да викнех, къде ще ме чуе . 

В селото пискат, олелия, деца викат , кучета лаят, има убита жена , 

има други наранени ... По-сетне научихме, кое как бил014 . 

Значи андартите избягаха . След време техни хора, шпиони, идват 

в село, питат:,,- А, бе, кой беша то ша стрельша от тамка, от вамка. 

ами от та страна?" ,,- Еди-кой си, еди-кой си, еди-кой си." ,,- Ах, да ... 
техната мама! - заканват се - Ще ги хванем, живи ще ги дерем!" 

А пък ето какво стана сега. Още щом побегнаха андартите, на 

часа пристигна аскер. Видяха и умрялото вкъщи. Оттам се разбра, че 

гърците били едно с турците. 

Щом почна да се стреля, овчарите на нашите чорбаджии тръг

наха за къшлите и още по пътя долу под могилата турците ги пре

срещат. Залавят ги:,,- Къде бехте, бре?" ,,- На сватба." ,,- Какво стана , 

що стана, кои беха там, каква е тая пукотевица, кои имат оръжие?" 

Хъката-мъката - признават - еди кой си, еди-кой си, еди-кой си. Ще 

кажат не ами , няма къде да идат ... 
Дойдоха в село, взеха първо дядо Стоян, а пък сватбарин, де. 

Забраха и брат ми Глигор, айде и другите - седем човека . Поведоха 

ги, ама не ги водят в Пазар (Енидже Вардар) на конака, ми ги ка

рат долу в Киркалово. Оттам да познаещ че турците са имали хабер 

от туй, дето ще става . Значи турците били подкупени. 

Два дена седат затворени при каракола ув Киркалово, без да 

ги знаят нашите, че са там, ами провождат хора да питат в Енидже 

Вардар. В конака рекпи: ,,- Тука нема такива комити. Кой ги забра?" 

,,- Караколът от Киркалово". Веднага пращат един заптия с кон, да ги 
докара в града . Нареждат му: "Там не е управлението. Да ги доведе 

в града!" 

А те затворени в една стая, вардят ги строго и им се заканват . 

Идва някой войник, оглежда ги един по един:,,- Дай малко тутун!"

Показва с пръст НЯКОГО:,,- ТОЗ ще бъде моят курбан довечера." - и 

си отива. Идва друг - гледа насам, гледа натам - и ТОЙ:,,- Тоз ший 

довечера, кай, моят курбан!" Хубаво, че суварията от Пазар дошъл 

навреме, изпреварил ги. Забрал задържаните и ги закарал право в 

града . И там ги държаха два, три дена . Изпитали ги, каквото ги из

питали, пуснаха ги да се приберат. 

...Това беше пак същата деветстотин и шеста година. Днес-утре , 

днес-утре ... , почнахме да жънем. Пък на буля брат и Иван дошъл него 
ден в Алара. Той си е киркаловец аслъ, ама иначе живееше в града. 

Занимаваше се с рибарство. Какво да прави човекът? Натоварва на 

кончето два коша пълни с риба и тръгва да продава от село на село, 
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::".' изкара гичмето (препитанието) . 

-<ъде обяд плисна един дъжд. Ама пък дъжд , дъжд - не можеш да 

- s..::.еш от нивата , краката ти затъват. Вечерта цялото ни семейство 

-:;. -:эибрало от жьтва и всички събрани да вечерят. Само мен ме няма. 
;. :е забавил негдин по къра , върнах се мокър до кости. 

5уля вика : ,,- Глигоре, Иван мина ут тука пък не са отби. Тида ув 

- -_-~HaK му." ,,- Е, ка не са утби, не са утБИ. Нищо." Разговаряхме 

_. -= Навечеряхме се и вече ще лягаме . А брат ми Глигор взима мар

- -;:- -а , парабела също - и ще излиза. Той не спеше вкъщи. Четири 

~И без да легне нощем в постелка, само край плетищата. Оби

. -':'..LIе наоколо - тук ще хвърли едно око, там ще надникне и ако 

=да заспи, ще легне край някое плетище, където не могат да 

зненадат. 

Другият ми брат , Вангел, излезе понужда низ двора. А двор 

К - арман . 

И както се случи, тъкмо оная вечер андартите се наканили пак 

~ ~оЙдат. Заобиколили Голямата могила под село, оттам значи 

-али през реката без път. Узгоре над Големата могила има поне 

_ .J,eKapa нива . Пък от дъжда беше тръгнала надолу от нас една 

,=-~тия (поток) , една мътилка. Те тръгнали по нея и така наближи

:елото . 

Нашият брат , Вангел, както клечал навън, забелязал на едно 

; ': -0 към могилата някой цъка цигара да запали . ТоЙ вижда тая работа 

~Ba му казва на бате Глигор: ,,- Беба, там идно огин са запали . " 

- -....tи - вика бай Григор - така ти са чинилу." Пък Вангель настоява 

. -=-й и тъй, там еди-къде си светна - има хора . ,,- Ех, майкта, они 

Сетиха се , че може да са андартите, щото там няма път, а ниви

- са още неразжьнати, жьтвата вакЪт (в разгара) . Ако са селяни, 

··30 ще правят по това време там. ,,- Тия са андартите, да му ... 
:: -анката!" 

И нейсе, ние се прибрахме дома, а бате отиде на комшиите, 

; -редупреди Мицо Кяа 1 5 . Бай Мицо беше голем чорбаджия. Имаше 

-яда и повече глави овце. После биле когато трябваше да бегаме 

'v1акедония, той не дойде с нас в България, ами остана там. 

И бате Глигор вика: ,,- Мицо Кяа! Мицо Кяа! " - отворили . ,,- Бай 
о , ки чекме госта ва вечър." ,,- Кои госта, ба Глиroре?" ,,- Знайш 

Баш ва вечър са тука . " 

Айде отиват и на чичо Стоян. Минават през плетищата през 

шийските призили . Гледат бай Стоянови ядат. Богат човек - тъкмо 



се навечеряли, хвърлил капата там, попийва си от време на вреМЕ 

винце от каничката и си приказват. Те му викат: ,, - Бай Стояне, Дс 

си готов - работтъй таквая!" 

Поседяли там малко , колкото поседяли, рекъл: ,,- Ставайте! К . 

дойдат!" - И тамам станали и ще минат през нашия плет, андартит-= 

довтасали. 

А пък от нашата къща нататък. от двора ни надолу селото веЧЕ 

свършваше. Там имаше широк мегдан, където се събираха ГOBeдaТG 

за паша. Андартската чета вече събрана там, се съвещава. Няко. 

посегнали да запалят цигара и още взели да си завиват тютюна (в OHyJ
време нямаше цигари) - и кучетата ги усетили . Нашти кучета лавнаХ2 

и се спуснаха надолу. Имахме три , четири кучета, ама кучета да т 

види окото. Налетяха надолу, ще се скъсат да лаят. 

Бате рекъл на другите:,,- Стойте тука, аз ще ида да видя н =. 

какво лаят!" Пък кучетата, като виждат голяма сган , тридесет . 
пет-четиридесет човека, хукват назад изплашени като от вълк. Бат.: 

извървял има-няма десетина крачки, тъкмо стига до края на ДВОрё 

- и тия вече там. Гледа той - оп до плета някакви хора. Мисли c~· 

дали не е някое турско деврие (въоръжена стража). По туй BpeM~ 

те често обикаляха да претърсват селата. И той: ,,- Ей, кои ста ВИ5' 

бре?" Онез млъкнали, спотаили се и изведнъж се чула една ГРЪЦКс 

команда: ,,- Ръжте, бре! (Стреляйте!)" - И веднага, в същия този мо· 

мент взели да пукат - пам, пум, пам, пум! И той без да чака, ВДИГ:: 

пушката и както бил изправен так, та-ак, та-ак, та-ак, та-ак . Хубав : 

ама нямал време да туря патрони . И вече нема как, с парабела 
так, так, так, так, изпразнил го срещу гърците. И тия, андартите, пов

торили. Да видиш чудо - нашти стоят прави отсам плета, ГРЪЦКИТЕ 

четници също изправени само на пет метра оттатък, откъм път~ 

- стрелят се един други, а паднали няма. На брат ми нещо го за

парило тука така , но не бил ранен. Опипал се , нищо му няма. 

вече няма накъде, заляга на мястото, дето се е намерил и оттаr: 

продължава да стреля 16 . 

Пък от скоро време в селото имахме турци - пазванти. Плащах

ме им да ни охраняват, та ако ни нападнат гърците, да не СМЕ 

отговорни, да имаме думата пред властта . Бяхме ги наели наскоре 

и нощно време ги водехме по ред низ село. Таз вечер е мой ред 

утре ти ще ги развождащ в други ден, който и да е. Работата бе

ше така скроена, да имат връзка със селяните. 

Същата вечер, както се случило, водил ги Саид, един турчи 

от село . Тъкмо минали към горния край на селото и пушките при

-=- _=- _ .3 
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пукали. Пък имаха едно момче, оставили го да преспи при детето 

на оджата за другарче. И това момче излезе много куражлия. И то 

стреляло оттам по андарите, помагало на нашите. 

Стрелбата продължи няколко часа.Понеже андартите стреляха 

все към нашата къща, на утрата (на другия ден) събрахме от дуварите 

кажи-речи един шиник куршуми. Хората като слушали стрелбата ми

слили си: "Глигор го утепая андартите." Ама бате за да не го издебнат 

в гръб, се беше залостил във фурната и оттам се отбраняваше. По 

едно време паликарите дадоха гръб, спръснаха (хукнаха) да бегат. 

И сега, колко ще да е вярно, колко не, как да му се случи на 

андартския коджабаши, един куршум улучил точно цевта на пуш

ката му и тя се пръснала. А пък намериха една чиня, паднала от 

дръжката на парабел на някой андартин. Ама както да е, паднал 

човек не се видя. 

Обърнаха се пали карите да бягат, пък бате Глигор куражлия, 

търчи без страх подире им, гърми и вика силно: ,,- Вашта мама ... " 
- и пум, пум, пум. И те отвръщат - бам-бум, бам-бум, докато замлък

наха съвсем и дрим да ги няма. 

Виж сега, Иване, каква глупост! От нас надолу имаше една огра

дена нива, широка около десетина, петнайсе погана. Той ги гони 

сам до долния край на нивата. Ама и тия се показаха глупави: спре

те се там, бе, на крака ще ви дойде, можете да го хванете или да 

го убиете. Ама пусти страх, хукнали презглава, ако са четиридесет 

човека въоръжени. Той търчи подир тях, стреля и псува с все сила: 

.Вашта мама гръцка да ... ! Вашта мама ... !" Пък нощно време е, по

лето ечи. Тия избягаха, не се видяха. Кой знай къде отидоха ... 
Връща се бате Глигор запъхтян, потънал в пот и опушен, цепи 

п раво към къщи и тъкмо пред вратника, ето ти ги турците от охрана

та. Слезнали от горе, седят така отпред на вратника, чакат да видят 

'акво ще направи. Той им налетя из един път, видя ги в последния 

омент - опа, хора. И ха насам, ха натам - опитва се да ги заобико

и, да хвърли пушката без да го забележат, ама няма накъде. Става 

:аид ага, казва: ,,- Глигор чорбаджи, ела насам - кай. - Ела тука, не 

-:е бой!" 

И вечек няма как, изтърси се пред тях, както си е с оръжи

ата, приближава. Питат го: кво стана, що стана? Казва каквото било: 

- тъй, тъй, тъй, тъй. ,,- Не бой се, викат. Нема да ви изкажем" - и 

отидоха заедно да скрият пушката на тайно място. И къде я скрили 

- направо у ходжата. 

Ходжата беше добър човек. Хората го уважаваха и той криеше 

иу- +-..? 




от властта за комитските работи. Брат ни Вангел беше чирак при 

него . След гръцкото нападение бате Глигор често пъти отиваше да 

спи в неговата къща . Ама и там го угадиха шпионите. Рекли на ан

дартите: "Ако не го найдата д6мму , гу палайта ув 6джата. ,,- Значи от 
село имало издатници . Хората , дето били проводени да го убиват , 

стреляли през прозореца баш в кревата дето лежал . На него целили. 

Виж какъв шпионлък имало в селото, без да знаем ние. Ама и при 

ходжата не можаха да го убият . Не можаха даже и да го наранят. 

Имаше само две-три дупки на ямурлука, ама куршумите не го за

качили. 

Така било не само в нашето село. В туй мътно време гъркоман

ството хвана корени и в други села. Когато ни взеха гръцки войници , 

едни момчета от Баровица казваха , че в тяхното село имали осемде

сет човека убити едни със друзи , кой гъркоман , кой българин . Едните 

си останали българи, другите се писали гърци, и като се хванали на 

карез ... Значи аларци не могат да се мерят с тях. 
Нейсе , щом нашти прогониха гръцките андарти, на утрата при

стигна турски аскер. Излезнаха турците от нашата охрана , юзбашия

та ги пита : ,,- Какво стана, бре? Какво е това мурабе?" Те казват: 

,,-Дойдоха гръцки шкияаа, а ние ги прогонихме. Тъй беше работа

та. " ,,- М- м, браво!" - кай. 

Турците излезнаха ербап хора, никой не издадоха, ама не можаха 

да ни опазят. 

Още същото лято гърците правиха, струваха, подкупиха двама 

човека и ги накараха да се изселят със семействата си от Аларе . 

Значи стана както по-късно , когато и ние от Македония дойдохме в 

България - комшията избегал, аз също ще бягам и другите, нема как, 

заминават. Изселиха ни по принуждение, за да се ликвидира каналът 

за блатото, за Ilостольовите колиби. Целта им беше комитите да 

изгубят връзката с нас , да нема кой да ги храни и кой да ги поддър

жа . Значи турците се разбраха с андартите да ни прогонят от село. И 

така стана - едни отидоха в града , след тях и други, и други , докато 

селото се опразни. Работата беше ясна, немаше как , принудихме се и 

ние да бегаме в града барабар със семействата. Пръснаха ни по 

квартири, къде под наем, къде по познати - кой как намери. Там 

седяхме две-три години до деветстотин и осма. 

Значи какво правят сега в града тия селски хора без занаят. 

без нищо. Бре насам , бре натам, хванахме се да работим лозята на 

един градски бей . Пък в Пазар имаше католици 17 . За да ни оставят на 

рахат, да не ни закачат , отидохме и ние да се запишем. Пак сме си за 
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българцкото, ама да сменим малко политиката . Станахме временно 

католици, ама пак нямахме рахат. 

Един наш човек, Вангел Тръпков, имаше там негови ниви от пър

вия му баща - аслъ от неговия си баща. Той беше доведен в тая 

къща . Нивите не бяха много - петнадесет декара или колко тамка, 
ама негови си бяха. Отишъл да оре, хубаво ама един градски турчин, 

авджия, минава на стотина метра от него така, зайци лови. Скочил 

един заяк - трас! - ударил го. Ама заека още жив, рита. Поискал от 

Вангель някакъв нож, да го заколи. ,,- Дай, бе, рекъл, едно нохче!" 

Пък Вангель без много да му мисли: ,,- А тий ... майкта! - рекъл. - Ки 

ти дам нож на теб!" ,,- У бре, гяур!" - и се спуснал с насочена пушка 

към него. Тъкмо го наближил, Вангель грабнал копралята и го пернал 

с чикелют по главата. Турчинът се урнал на клопко (кълбо) и докато 

се търкалял в угарта, Вангель го налагал , колкото си искал. Не само 

това, ми му взел пушката и я хвърлил някъде настрана. 

Нема как вече, дига си ралото и тегли право към къщи. Казва на 

баба Тръпчевица каква я свършил. Майка му ахнала : " - Сега, шо ки 

прайма, сино? Къда та крийма? Бегай, рекла, бегай оттука! Крий са 

некой ден, некоя ниделя, до ка размина работта!" - И той се вдигнал 

от Пазар и заминал скришно при Мицо Паляйков в Солун . Там седя три 

месеца при братовчед си Мицо, кри се, докато се размине работата. 

Ама шило в торба седи ли, та и Вангель? Пак така отиде една 

вечер да пасе магарето. По едно време оттам минава един овчар, 

от тия, власите. Овцете, кой знай защо се подплашили от магарето 

- ур-р-р-р, пръснали се. Овчарят взел тамка да му се стреска ... Ван
гель - и на него същото - един топуз в главата и влахът се намерил 

на земята. И - бой, бой, бой, бой .. Лак го търсят на Вангель . Инак не 

беше лош човек, ама много, много приказки в него немаше. Една, 

две думи - не губи много време - на третата ще те чалне. 

Турско време беше, а ние живеехме още в Пазар. Там Кемал 

Паша18 ще прави Урает19 . Казаха, комитите да се прибират, щото ве

че ще живеем с турците по братски. Както се пееше в песента, ама 

аз не я запомних добре: 

"Ашасън урует, адалет, мусавет, исаим мимирет баш ислям уру

ет ... " Значи: "Да живее свободата на народа ..." и други такива. 
Наистина сетне стана урует, народът тръгна да посреща коми

тите. Станах и аз, отидох на "Таламбас". Така се казваше мястото 

от Пазар нататък към Воденска страна. Град Воден е на четирийсет 

километра от Пазар, на височко е така сред череши, сирки - каквито 

искаш овошки имаше. 
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Изсипахме се на шосето цялото семейство, пък и всички оти

доха там. Народ много - сган. ,,- Комитите идат!" - завръщат се от 

планините , от езерото . Посрещаме ги пред града. Милицията също 

въоръжена върви след четата. Там им постелиха и върху чергите 

натрупаха яденета, пиене. Хората се веселят... Урает. Постоль войвода 
го настаниха на квартира ув един Дениш Станков. Той беше богат 

пазаренец, имаше големи градини от западна страна на града. Тия 

градини започваха открай къщи и стигаха чак до казармата. Кой 

знай колко декари имот беше. 

Тогаз разбраха турците кой какъв е.,,- А бо башим, бизим Гли

гор, бре! А бизим я даджик, ба - еди-кой си." Значи иска да каже : 

,,- Тоз първият е моят работник, бе, моят работник ... " Тогаз видяха 
кои са комитите, кои са вътрешните хора на организацията. Значи, 

нейсе. Скоро наште се дръпнаха, за да не ги излъжат с тоз урает, 

да не ги измамят ... 
Постоль войвода и той се изгуби някъде, изчезна за известно 

време . По-късно след Уруета пак излезе . Отишли с негови другари 

на едно село Крушара откъде северната страна на Пазар. Кундисали 

(настанили се) уж в най-доверените хора, нали. Те били вуйковци 

на Тодор Чифтеев от Пазар . И той беше родом от Крушаре . Как 

било, що било - той ги завел на вуйковците си, нахранили ги, 

нагостили ги, упоили ги тримата и ги убили. Избия ги на единайста 

година2О • 

Тоде първом беше куриер на Постоль войвода. Хубаво ама 

сетне се извъртя. Тая е причината да предаде бай Постоль. Накарал 

вуйчовите му синове да го убият. След като ги заклали, занесли ги 

в гробището и там ги проснали. След туй отиват и ги предават на 

властта . Водят аскера там, показват ГИ:,,- Ей къде са комитите. А, ей 

къде е хвърлен Постоль войвода! " Войската стреля върху убитите , 

уж умрели от куршум. Пък те убити още в Крушаре и хвърлени ув 

гробищата. 

Тоде избега да се крие в града и аслъ в града живееше, де, ама 

стана турски подковник. 

Турците извикаха брат ми Глигор: ,,- Познаваш ли го на Посто

ль?" Рекъл: ,,- Го пузнавум." ,,- Требва да кажеш дали е същият! И 
другите дали са същите!" - за да са уверени, че убитият е наистина 

Постоль воЙвода.,,- Тия са! " 

След Ураетот ние се върнахме отново в Алара . Не се мина 

много време , не мога да си СПОМj,iЯ коя година, турците пак обградиха 

цялото село. Десет дена стояхме бастисани, не пускаха никой да 
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излиза и никъде да не се ходи - нито по къра, нито до града21 . Кои

то немаха брашно, мелеха булгур, щото на глад не се тьрпи. 

Бате Глигор го дотепаха . Значи това тука е нашата къща, а на от

въдната страна, нагоре така, е училщцето. Викат брат ми в училището: 

,,- ~ла Глигоре! Пушката!" ,,- Немам . Бай Постоль го прибра оръжието. 
Вече нема нищо . " Пак го питат: ,,- Пушката?" ,,- Ми немум." ,,- Немиш? 
Легни долу!" - Един го държи за тука, друг бъхти по босите крака, 

по петите: бой, бой, бой, бой! Пускат го, пълзиском си идва вкъ

щи. Един ден четири пъти го водиха в училището , четири пъти бой го 

биха - значи само дето не го убиха. 

Пък той пушката я държеше скрита в дувара на дама зад ед

на греда. На гредата дето са пантите на вратата. Откъм дувара 

той я издълбал - кой ще се сети, че в гредата зад вратата има 

пушка ... 
Взеха и други хора да привикват, да ги бият, да ги тормозят 

за пушки. И питат ги сега значи, кой има пушка . Някои с по-леки 

ангели издават - еди-кой, еди-коЙ. ,,- Григор?" ,,- ~ми и он има пуш
ка . " - Айде пак бай Глигор - бой, бой, бой . Само дето не умря от 

побоищата. Еле даде господ, пратиха един заповед да ни оставят, 

махна се аскерът, отиде си. 

На единайста година служих като турски войник, щото след 

хуриета младотурците събираха войници и от нашите. Търсили ме 

и по-рано, ама не отидох, успях да се откача от войниклъка. 

Коя година беше не мога да си спомня точно, ама от четата 

в блатото проводили едно писмо до Иван АЙгъров. Той беше 

от Дамян, а пък живееше в нашто село. Писмото проводили по 

един от Киркалово, ама то не било изпратено за него , а за байта 

Трифон КЯЙски. Куриерът като не го намерил , дал го на тоз Иван, 

той да му го предаде. 

Ние с дядо Трифон бяхме комшии хора. Там пред нас и пред 

тях имаше мегдан, дето се събираха кравите. Тъкмо беха дошли 

и говедарчетата . Пък говедар беше Гоно Литовойски, викаха му 

Льочка - Гоно Льочка. Айгъров Иван намира за згодно да предаде 

писмото на бай Трифон, той пък още пред него го прочита и го 

предава на Льочката . Рекъл : ,,- Като идете да пасете кравите нагоре, 
дайте го на някои орачи гурбешани, да го занесат на Ичо Грозев." 

Пък Ичо Грозев беше негов зет - водише на бай Трифон сестра. И 

той е вътрешен човек, има абер от комитите. 

Гоно взел писмото и с неговото другарче Танас Гьошев - и 

той асум-десетгодишно дете като него - отиват нагоре низ мерата 



с кравите. А мера мно-а-го. От нашто село нагоре дур до Литовой 

е все мера. 

Значи говедарчетата пасат кравите нагоре и виждат наблизо 

един орач. Гоно рекъл :,,- Танаш, на ти го во писмо, оди го дай 

на то човекат!" - Орачът се случил Стоян Бинев от Грубевци. Взел 

Танас писмото, отишъл при него : ,,- Чичко, на во писмото да го дайш 

на Ичо Грозев." И той човекът го приема, къде ще иде. И да не 

искаш пак ще го вземеш. Няма да го земеш, ама довечера ще ти 

се изтресат вкъщи - и пази боже. 

Значи, взема го тоз човек и продължава да оре . Орал, колкото 

орал, към икиндия тръгнал да си отива низ пътя. Пък Грубевци е 

оттъде едно дере и пътят както върви низ равното след това слиза 

в реката. И Стоян вече преминал през реката и взел да наваля 

през отсрещния бряг и тамам излиза на високото , насреща му се 

задава една войска. Пък тогава често циркулираха турски девриета 

и през път , и без път търсеха комити. И как се случило точно в 

това време от реката възлиза и минава покрай него с магаренцето 

един баш-барак - амбулантен търговец - викаха му Паскал. Тогава 

по селата ходеха такива търговци да продават туй-онуй. 

Деврието било още далеч, ама Стоян Бинев се изплашил да 

не го пребъркат и да намерят у него това писмо . Какво да прави 

сега - взема та пуска книгата в сандъчето на търговеца, гдето е 

привързано на самара. Хубаво ама Паскалято го забелязал и тъкмо 

като наближил аскера, се развикал. Пристигат, питат - кво има, що 

има? Паскал, без много да му мисли, взел да обяснява на висок 

глас: ,,- А во чувек пущи уф синдучто едно писмо." - Ей, гиди! Еле, 

майката! 

Стоян ако беш минал така, немаше да стане нищо . Ама се уплашил 

да не намерат книгата уф него, та сторил тая грешка. 

Аскерлиите вземат писмото и се връщат в Грубевци. Забират 

Риста Грозев и с него Бинев Стоян . Питат: ,,- Кой ти даде това писмо?" 
,,- Еми, там едно говедарче, Танас Гьошев." Оттам отиват при гове

дата, направо теглят към Танас, тамам когато завръщал кравите. Пи

тат и него отгде го има това писмо. ,,- Ми го даде Гоно. " ,,-А-а!" - айде 

и него разпитват: ,,- Кой ти го даде писмото, бре?",,- Дедо Трифон 

кяйски." Хващат дед Трифон, питат го: ,,- Откъде го имаш това пис
мо, бре? Кой ти го даде?" ,,- Иван АЙгъров." Айде и него го хванаха, 
притиснаха го и той призна - Аджиленов Георги от Киркалово му го 

донесъл. И така, така, един на друг, един на друг - седем човека22 . 

Аз нещо се мотаех из двора, идат си говедата по-рано, ама гле



дам, ги кара войска. Спреха накрай село до нашта къща , извикаха 

дядо Трифон, извикаха и Иван АЙгьров. Събраха ги всичките: не си 

ти, ти си, не си ти, ти си ... Затвориха ги за една нощ в селския ко

нак. На другия ден ги подкараха за Пазар. Оттам ги прехвърлиха в 

Солун, където изгниха по затворите. Там умряха и дядо Трифон, и 

Георги Аджиленов, и Юван Айгьров, и бай Стоян Бинев . Сума ти хора 

измреха ув затвора. А Ичо Грозев не умре ... Това беше зимно вре
ме, ама коя година не помня. 

Като дойдоха гьрците, някои, които правеха шпионлъци, се раз

криха сами. Тия работи ги вършеше един Иван от Постол, вуйка на 

тоз, Джамбаза. И той като нашия братовчед, Коча Рамилски, ходеше 

на гръцко училище, знаеше чат-пат по некоя гръцка и се прилепи 

към гьркоманите. Имаше други като тях и от Пазар , ама и тия вече 

изпукаха. Некои от тях бяха изтрепани като кучета от самите гьрци . 

Какво да правиш, нагласиха я така да стане .. . 
Тия шпиони ходеха с гръцките патрули от село на село да 

показват къщите на по-първите хора . На тез патрули им викахме 

апоспозмас (военна полиция), а тук как се казва не знам. Една ве

чер , без да знаем, такава една войска се навъртала около село. 

А една част от тях квартируваха в селското училище. Хубаво ама, 
:с:..=. 

беше летно време и добитъка го връзвахме навън така за колата . 

И нея вечер конете и магарето се подплашили от нещо, та по

влекли и колата. Мен ме нямаше вкъщи. Имахме една ловджийска 

пушка, кърма. Брат ми Глигор, като вижда колата обърната така на 

една страна, без да губи време, взема пушката и стреля. А де. 
:':с 

Де да знай, че има войска наблизо. Тия веднага довтасали: ,,- Ша 
стрелиш, бре?" - Рекъл да им обясни, че добитъкът се подплашил от 

вълк, от друг звяр ли, ша беше ... ,,- Не! Ти на нас стрели!" - "А, бре, 

не ... " ,,- Върви тука! " - вземат го и бой , бой, бой, бой. Търсили маана 
tp 2

да го убият. Сговорили се по гръцки, да му турят една торба на 
IШ?

гърба и да кажат , че са го хванали да носи хлеб на комитите. Ху
)ве

баво ама с тях било и едно пазаренче, наша българче гръцки войник . 
11

След тринайста година взеха да събират войници и от нашти маке
йде донци . То било наблизо и чуло какво се наговарят. Скочило: ,,- А-а 
:рон кириес. Такава лъжа не бива ... Ут дома гу зехме човекат, по долни 
lИС дрехи гу кренахме (вдигнахме). Как така - леб носил на комитти?" 
зха, И така бате Глигор го оставили там полужив. На другата сутрин 
f го братята ми го намерили пребит, без да може да приказва. Имахме 
:122. 

една бела кобила, качват го криво-ляво и го закарват в Пазар да 
гле- го лекуват. В Пазар, у Колибарави, беше омъжена · най-голямата ни 
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сестра . Увили го в овчи кожи и така го излекуваха. Оправи се, де. 

Сега в Пазар на "Асър махала", Сувата чешма, живеят наши род

нини - Сотир, Траю и Петър Колибарави. Идвали са в Бургас при тех

ните братовчеди от бащина страна. Обаждаха ни са и на нас, ама ние 

не можахме да идем в Пазар . Не ни пускат гръцките консули. 

Сетне пък джандарите ме биха и мене. Ходеше войска по селата, 

вардеха по пътеките, търсеха комити. По това време обикаляше 

по наште села Зина, корнишореца2З . Зиновци се мъчеха да върнат 

нещо пак така като по-рано, ама не можаха. Нас властта пак ни го

неше, щото ни смяташе за душмани на гърците. И ние требваше 

да се превъртим, макар лицемерно, инак не се изтрайваше. Та стана 

един избор в Крушаре и ние гласувахме там. Братовчед ни Коста 

РаМИJlСКИ, нали беше гъркоман, стана големец. Ще гласуваме значи 

за неговата партия, за Гунарас. Тоз Гунарас измести известния Вени

зелос, за когото казваха, че бил втори дипломат в света24 . Правихме, 

струвахме, спечели Гунарас25 изборите, а пък кандидат по нашите 

места от негова страна беше моят братовчед. Туй стана скоро пред 

да се дигнем за България. 

Братовчед ми Коста изработи работата аз да стана кмет на 

Аларе . Дойде един полицай , намери ме: 

- Айде, кай, да идим при стария проедрос (кмет), да даде печата! 

Отидохме. Взе го той печата, даде го на мен. Седях кмет на 

селото година, две. Като ме взеха войник, печата го предадох на 

Мицо Кяа. На който искащ на него можеш да го дадеш - на туй 

властта не ти пречи. 

Пъдарин на селото по мое ходатайство назначиха шурея ми 

АндоЙн. Дойде една вечер вкъщи, доведе трима , четирима войници 

от деврието, дето обикаляше да търси комити. Настаняваха ги така 

по двама, по трима в къща, за да притесняват хората. На тебе двама

трима войника, на комшията ти пак толкова и така по всички къщи. 

Друг път пак ще ти изпратят ... 
Минаха не минаха два-три дена, пак ми водят войници. Рекох: 

,,- А, бе, Андоне, преди два дена имах войници. Сега пак ли?" 

Не бях вече кмет, печата го имаше бай Мицо Гъсков. Пък У 

него беше настанен един големец , фелдфебел. Андон се върна 

с войниците при този началник, какво е казал, що е отнесъл не 

знам, ама на другия ден , ето че ме викат . Отивам аз и още щом 

старшията ме видя, скочи: ,,- А, бе, ти защо снощи не прие наши 

войници? Как я смятащ бре?" ,,- Кво да сметам?" - викам. ,,- Какво 
ли? И не тий страх, а?" ,,- Еми, какво ще мий страх, викам. - Да 
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съм убил, да съм откраднал нещо?" ,,- Тъй ли? Я ела, су мен, бре, 
керата!" - и като ме запука, звезди ми се видеха. След два дена 

тоз, същият фелдфебел отива в Постол. А в туй село най-видният 

човек е моят братовчед Коста Рамилски. Неговата дума се слуша. 

Старшията се похвалил - тьй и тьй, рекъл, бихме бившия кмет 

ув Алара. ,,- Кого бихте, бе? Ми той ми е братовчед." ,,- Братовчед? 
Е, Коста, да извиняващ кай." - Да извиняващ да извиняващ ама 

нали аз ядах пердаха ... 
Коста, колкото и влиятелен да беше, пак гърците го очистиха 

- убиха го. Той аслъ си беше родом българин , случайно стана 

гъркоман. И то как стана гърк? По-големият му брат вдигна сватба, 

зажени се. Сега - хубаво, ама каурите (християните) него време 

беха бедни хора, работеха на ортак с беговете . Той се готви да 

прави сватба, а някои хора от комитета отиват при вуйка ми, при 

техния баща, му викат: ,,- Бай Георге, дай две лири!" ,,- 3ашо, 
бре?" ,,- ~ми, оти . сватба ки праЙте." ,,- Яс немам пари сватба на 
синот да правам, вия ... " ,,- Ки дайщ ки дайш!" ,,- Ет щом треба су 
пари да ставам българин, рекъл - не сум българин!" - пък не знай 

ни една гръцка думичка. 

По-рано в първите години, аз също учих в гръцко училище. 

Българско училище нито в нашто село имаше, нито пък вРамели. 

Чак сетне се отвориха български училища по селата. Учеше ни 

един хубав даскал, завършил учителско училище, дали в България 

или в Северна Македония, не помня . После турците го обесиха на 

чаршията в Пазар26. 

Костадин също беше по-голем от мене . Големият му брат се 

ожени, а той тогава учеше в Солун в гръцко училище. Колко го

дини ходи на това училище не помня. Хубаво ама започна лятото, 

пускат ги във ваканция и Коста нарамва тобуленцето (торбичката), 

тръгва си за село. Точно по туй време, как се случило, в мерията 

на 30рбата на едно място "Иванчави воденици" паднал един наш 

човек, българин. Българин, ама комитетски човек. И кой го е убил, 

защо го е убил, никой не знай. ,,- Еми, оттам мина Рамилски Коча, 
он го удрил." - Него набедили, а той абер нема. И Коста какво да 

прави - айде сус гръцките комити - станал андарин. Пък и беше 

научил и гръцки език в училището ... Ходи, колкото ходи андартин, 
на едно място турците ги хващат, пленяват ги. Лежа не лежа в за

твора, излезе скоро и после се движеше свободно . Тогава гръцките 

чети лесно се предаваха на аскера. Като видят зора, айде вдигат 

Е ръцете27 . Така правеха, щтото знаеха, че турската власт, съдени-не-
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съдени, набързо ги пускаше. Да си андартин значи все едно отива_ 

на екскурзия , както ходят сега . Друго беше да си български четн , ' 

- хванат ли те, убиват те без съд. Пък и наште никой път не се пр~ 

даваха . Като видеха , че няма спасение, за да не паднат живи = 
турски ръце, се самоубиваха . 

Като дойдоха гърците през първата война28 , за Коста CTaHIO...E: 

добре дошли . На тринайста година, когато стана войната между Гъ:

ция и България29 , гъркоманите тогаз се готвеха всеки момент ,:=. 
бягат . Отпърво гърците много се уплашиха . Братовчед ми Кос-: 

казваше: ,,- Щяхме да си дигаме багажа, кай. Голем страх имахме : 
българите." - Какво стана, що стана - Сърбия застана на страна-Е 

на Гърция , дойде и Румъния отгоре, Турция пък натисна отдо!. 

нашите българи изгубиха кураж и войската отстъпи . 
.Българските политици не можаха да я изработят политикат.=. 

Много ми е яд за това . Значи България остана победена, а спе е

лиха гърците, щото имаха добра дипломация. Венизелос надде 

защото направи съюзници на Гърция и сърбите, и румънците, и ТУ'" 

ците. Англия също беше зад Гърция , както и Франция, пък доколко-: 

съм слушал - и ГерманияЗО . 
... На Илия Никлев от Поморие брат му тогаз беше доБРОВОЛ6_ 

в българската войска. И оттук, от Вълчин, също имало войници п р' 

Кукуш: Долито Вълков , Пеньо Вълков, други там ... 
По време на Европейската война аз пък бях гръцки войник s 

Порой на Круша планина, срещу Серес. От четиринайста до двайсе

и втора година все войници бяхме. Воювал съм в Мала Азия, бя; 

и в Тракия с войската, седели сме в Одрин и Чорлу . Пуснат ~ ~ 

за два-три месеца и пак, айде "епистратиоси" (мобилизация), взема

ме отново. Даваха ни отпуски за жетвата . Не си орал, не си сеяг 

а си идваш да жънеш. Какво ще жънеш - цървули? 

.. .през тринайста година някои наши младежи отиваха в бъг 

гарската армия доброволци: Танас Никлев от Куфалово , един Ич 

Бинчаров от Карьотица, един Кара Кольо от некое село оттатък Пазар 

И други може да е имало, ама аз тези лично ги познавах. И катс 

отстъпи нашта войска, след войната тия не останаха в България 

ами се върнаха назад по родните места. Като видяха , че ги търсят 

значи нема как, Ичо Бинчаров, а галиба и тоз Кара Кольо се укривахс 

малко време по къщята и после се предадоха. 

Атанас Никлев не се предаде31 . Смятахме, че ще стане нещо 

де - демек България пак ще се върне в Македония - ама не стана 

Е, освободихме се, ама не там, дето искахме , дето се борихме, aM V 
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едвам тука ув България, далеч от нашия край. 

Танас не се предаде, ами тръгна да се крие от село на село, 

.~ тука, тамка, където намери. По-рано в турцко време беше в затво

ра и като комитетски човек значи се познаваха с брат ми Григор . 
~ 

И както ще видим, дойде да го търси . 
... Беше летно време. Навечеряхме се и поседнахме ей така;:·.... 

да си поприказваме. Брат ми Вангель спеше отделно в една друга 

стая. Та таз одаичка имаше отвън отделна скала (стълба) с няколко 
_ С, 

стъпала, оградени отстрани с лесичка (парапет) . И Танас Никлев да 

влезе там без да го угадят кучетата. В двора имахме пуснати три
~ 

четири ей такива едри кучета - не са го усетили когато влязъл . 
-~-~ 

Той намерил долната вратичка, отишъл тамка по стълбите и влязъл 

вътре . Брат ми Вангель лежеше болен и както си бил в постелята, се 

събужда : ,,- Кой си бре?" ,,- Го палам на Глигор. Тукъй?" ,,- Тъдай, яз ки 
му кажум." - Дойде при нас, вика : ,,- Бебе, Танас Никлев дойде , пита--::::-
за тебка." - Бате Глигор отиде веднага, познали се и се разговорили.

:E~-= 
Казали си каквото трябва. 

Танас Никлев остана ув нас ден, остана два, че и повече. Бате 

Глигор отива му търси цървули, бинокъл, не знам си още какво , купува 

му каквото трябва. След няколко дена Танас замина нанякъде. Гръцко
е_ 

време беше, джандарите го дирят, гонят го, той ходи насам-натам, 

крие се. 

Мина се малко време. Пак така вечеряхме, отзад подир къщи
в 

се хвърли един камък : тък-тък-тък-тък... "чук" на плета и оттам - назйое
двора . Още веднъж така , още веднъж - два, три пъти. Бате Глигор се• БЯ) 
усъмни, стана, отиде да види. Гледа - човек: ,,- Кой си ти, ба?" ,,- Яз

,т Ме 

СУМ . Танас сум. " Айде пак дома . Седя един ден и замина . Мина се
зема

малко време пак идва.
сеял . 

...Ние вършеехме на арман. Още недоовършено зароси една 

роса, намокри храната . Ама нали е летно време , врукйна (горещибъл
на), бързо изсъхна. Вечерта ние налягахме направо връз армана наИчо 
меко като на дюшек. Танас беше у нас от два , три дена. По едно времеlазар . 
буфнаха кучетата, двора се напълни с гръцки войници , а с тях бра1 като 
товчед ни Костадин Рамилски и един Кавазина му викаха. Търсиха 

·ария. 
Танас Никлев. 

"рсят 
Дойдоха при нас на хармана. ,,- Добър вечър тето." ,,- Добър ве

иваха 

"Iър." ,,- Къдай бати?"" - Ми домъй, лежа. Малцъй болин . " 

Ние знаем колко е болен и какв има вкъщи, ама какво да ка
нещо 

жеш. Отиде Вангель при бате, му казва: ,,- Дуйде гърцка войска . Та
::тана . 

искарама болин. Лежи тука!" - му хвърлил едни завивки, един яму
~ , ам и , 
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рлук узгоре, го разболеха зорлен . Той се свива на два ката, уж болен , 

де: " Оле, ох, ах, а-а ... " 
Влиза дома Кочо Рамилски, вика: ,,- Ша стана беб, Глигоре?" 

,,- Сум балин ... " ,,- Стани сега, да айме на Мицо Кяа! Ки му клайме 

една пушка ув плевникут." - Пак да го оскубят. Бате се дръпна : ,,- А-а . 

Вия я знайта къщата , ша сакъта правейта. Ас, кай , сум болен не 

мажум да дайдам." - Да направи арно на човека , де. 

Тия вземат, обкръжават селото. Бай Глигор отива при Атанас Ни

клев да го предупреди . Той пък заспал дълбоко и нищо не угадил . 

После бати ни разправяше:" - Още като хлопнах, кай, та пушката 
чаат!" ,,- Ша има, ша става?" - пита Танас. ,,- На теб та палат." И му 

разправил: тъй, тъй , тъй , тъй . Атанас става, приготвя се набързо и •пълзешком се измъква иззад къщи. Изпроводихме го навън и замина. 

На утрата дойдоха войници, претърсиха , ама и да търсят вече, кого 

ще намерят. Атанас си беше отишъл. 

Минаха се пет, шест дена, разчу се, че Танас Никлев бил убит . 

Прехвърлил се към Куфалово и се укрил в къщата на доверено 

лице. Крил се там няколко дена, ама някой го издал на джандарите 

в селото. Заградили къщата и се почва една пукотевица - той стреля , 

тия стрелят, той от къщата, те отвън . Видели гьрците, че не се пре

дава, вдигат брат му и го водят под конвой , като смятат значи , че 

ще склони да се предаде на брат си. Вкарват брат му в двора, 

принуждават го да вика:,,- Бате, предай се! Бате , предай се!" Какво 

прави Танас? - вдига пушката и убива брат си. Като пада брат му, 

гьрците се спущат да го хванат в къщата. Къщата била височка и 

един сварил да се изкачи нагоре по стълбите и да хвърли една 

бомба . Танас вижда това и без да губи време се спуска подире му 

и го настига навън. И тука, къде с куршум, къде с ножа на пушката , 

къде с парабела - седем души настлал на двора. А останалите, 

колкото били там стражари , андари, пръснали се значи като пилци , 

хукнали, изгубили се. 

Изглежда някое парче от бомбата го е закачило и то сериозно . 

В двора имало харман. Танас като се угадил, че е ранен , не можал 

да изтрае, мушнал се в едни кладни и там умрял . Ако не бил ранен, 

значи пак щял да избяга, да хване гората . Като го знам колко 

сръчен беше , никой път нямаше да го хванат. 

Гърците отишли , докарали още войници и стражари от близките 

села. В Илиджиево имаше войска , а в Бозец и Петрево караколове 

(въоръжени постове) - всичко се събрало в Куфалово. Докато да 

довтасат , изминали четири часа и още няколко, докато решат къде 
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..J.a го търсят. Една бабичка видяла къде се скрил. Забират я с тях 
~1 тя им показва мястото : ,,- Там флизе у ставите (кръстците)." Страх 
-и било да наближат и за всеки случай изстреляли няколко залпа в 

{Ладните. Никой не се обадил, та помислили да не се е измъкнал. 

·:ща бабичката пак: ,,- Тамкъй, нема испаднато! " Джандарите се пре

~трашили и надникнали . Гледат Танас умрял. Хващат го за кра

'ата, издърпват го навън - човекът вече изстинал ... 
Значи такъв бабаитлък направи Танас Никлев. Това не е ли 

-еройство? Познавах го лично човека. Погина тринайста, четири

айста година . Още не бяха захванали да ни взимат войници за 

-ръцката войска. 

'" Туй беше по гръцко време. Вече и зиновциЗ2 излезнаха. 

Чавсякъде обикаляха апоспозма, войници претърсваха селата къща 

10 къща, всеки ден имаше бой, тормоз , затвори - не можеше по

зече . Власите от балкана взеха често да издават нашите комити, 

зма и те понякога не правеха хубаво. Ама нема къде:" - Дай пет 

.. ири! Дай десет лири!" - ще те оберат. Зина си ги позволявал 

тия работи , угрибвал власите .. . По-рано се чуваше и за Въндо , и за 

ина му Георги, но те не взимали за тяхна сметка. Най-прочутият 

т войводите , бай Постоль , такива работи не оставяше ненаказани, 

.Jържеше строго - къде-е .. . 
Зина беше избягал като гръцки войник, когато и нас ни мобилизи

раха. Той отмъсти за Постоль войвода , хвана роднините на Тодор 

Чифтеев . Още замрачено-незамрачено влезли с четата в къщата им , 

заловили ги барабар с децата и ги изклали като яретаЗЗ . С тях 

беше Гондата, на Трифон Иванов неговият брат. Та той веднъж ми 

азп равяше : ,,- Времето беше ясно, кай - и кръвта се виждаше как 

'апи , капи. Сякаш че роси .. . " 
Тоз , Тоде Чифтеев, пак остана жив. Той живееше в града , пазе

ха го добре , къде можеха да го хванат ... 
Един ден зиновци задържали едно момче от нашто село. Държа

ли го при тях почти цял ден. Вечерта ги завел при един човек, 

Иван Теркиев. Него пък провождат у Мицо Кяа , да му каже, че ще 

му идат на гости. Хубаво ама Мицо се уплашил да не го усетят от 

апоспозмото и да пострада . Тогава само за съмнение цели семей

ства лежаха в затворите. Направил така - качва се на кобилата и 

отива в Пазар да обади на властта . Пристигнала войската и четата 

се отдръпнала от селото . Момчето вървяло с тях до негдин, рекло: 

- Какво да правя сега?" Зина му казва : ,,- Ще дойдеш с нас, ще те 
чакаме на филян (еди-къде си) место . Там имаше едни смокини. 
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,,- Ки ти чекми на смоквити. Ти оди си зеви некоа гуна!" - Отишъл 

той, взима си дреха, ама когато се върнал, тях вече ги нямало. 

Сетне след като дойдохме тук, веднъж попитах Гондата: ,,-Какво 

смятахте да го правите това момче?" ,,- Щяхме да го убием, кай." 

- Щели да го убиват . Рекох: ,,- Ами Мицо Кяа , ако беше дошъл в 

България, какво щехте да го правите?" ,,- Нищо, кай. Не беше лош 

човек , но така стана тогава. Изплаши се." - признава , значи. 

Мицо Кяа беше народен човек . Какво друго можеше да направи 

в това мътно време. Нали трябваше да живее някак си. Имаше 

други хора , гъркомани , които работиха даже на гръцка служба . Ня

кои казват за Григор Петров34 , че бил гъркоманин. Това не е вярно. 

Наистина Григор Петров като учен човек бегаше по държавни ра

боти. Когато дойдоха гърците , събираше ишура . Едно време имаше 

ишур за лозята, за гроздето - вземаха на стърга, дето се казва. Да 

кажем ти си купил да събираш налозите, пък не ти удисва, хващаш 

мен да я върша таз работа. И аз ако требва едно, ти искам две. 

На такъв наемател беше Григор . Той правеше гилаф, ама понякога 

притискаше хората... Един път с брат ми Григор дойдоха на бой. 
Той иска таквоз , ние не му даваме колкото иска и стигнаха до бой, 

а-а да се сбият. 
... Вече живеехме тук във Вълчин . А Григор като дойде в Бъл

гария живееше в Месемврия. Дали минаха пет-шест години Григор го 

убили пред къщата му. Казваха, че брат ми Глигор го застрелял. 

Тъй се носеше по хората. За таз работа даже ядох един-два ша

мара . 

Тогаз скоро след като го убиха, дойде тук ув Касабови бра

товчед му Гоно Галабав . Дядо Трайо беше жив, дядо Кръстьо

също. Вика ми : ,,- Брат ти го уби на бърчеда! " - Аз абер немам. 

Рекох: ,,- Не съм в Месемврия или в Свети Влас - живея тук. И да 

го е убил, де ще знам аз?" ,,- Не знаещ а?" - чат един шамар. Аз, 

ха да стана и дядо Трайко маана ей тъй узгоре му ... Той изскочи 
низ вратата. Отишъл у сестра си , там спал нея вечър. 

Като се даде дума , който се чувства българин, да си отива 

в България , бате Глигор рипна: ,,- Да му . .. стопанката, един ден 

да живеюм и гладин да умрам, заминавум!" - После пък и барчеда 

Коста Рамилски му казал: ,,- Глигоре, за теб леп нема тука. Треба да 
бегъш ув Бугария! " 

Отидоха с дядо Тодор ув Солун и скоро се върнаха. Питам ги: 

,,- Какво направихте?" ,,- Зехме паспорти , кай. Заминаваме. " 

Бре, аз какво да правя, ще си изгубим дирите. Вече бях научил 
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малко гръцки. Даже и кмет бех някоя година ... 
Отидох да се посъветвам с братовчед ми Коста в Постол. 

Макар и гъркоман, той все пак е наш човек, пък и почитан, думата 

му се слуша. Отивам сега, а той, Кочо, го нема. Намирам вуйко Ге

орги, тогава беше още жив. Разправям му сега: тъй, тъй, тъй, тъй 

работата. По едно време си дойде и Коста: ,,- Добър ден! Добре до
шъл, Ставро!" - пък като ни взеха войници ни прекръстиха . Питат те: 

,,- Как се казващ бре?" ,,- Кръсто." ,,- У-у, г ... мана, то е българцко 

име, бре! Отсега си Ставри!" - И Ставри, Ставри - докато живяхме 

там, все Ставри ми викаха. 

Вуйко му казва на Коста: ,,- Люйту бегат за Бугария. Шо ки го 
прайма Кръсто?" Той се обърна , вика: ,,- И всички да избегат, Къчо 
нека остане. Да дойде в Постол, има место и за него . Ето старата 

къща е празна. Стара - не стара, още е здрава, ще живее в нея." 

- Пък те в гръцко време направиха нова къща, а старата още си 

стоеше . ,,- Нека дойде тука!" 
Аз се чудех какво да правя и какво да отговоря. Коста вика: 

,,- Елайте тука! На, ще работите в блатото, работа ще се наме

ри. " Тогава в Пазарското езеро имаше риба, тръска, шаварйка, туй

онуй ... 
По едно време премълча така, размисли . Казва на вуйко: ,,- Тат

ко, а бате Глигор заминава ли за България?" ,,- Заминава." ,,- Щом е 

така, щом бате Глигор тръгва, нека замине и Къчо . Да не го задър

жаме. Утре, кай, ще се появи някой комитин, някоя чета в балкана, 

ще го хванат, че ги поддържа .. . За крадено, дори за убийство го 

отърваваме, ама за комитаджийски работи нема оправяне." 

И аз вече видех-привидех , айде! 

Ние дойдохме първи в България още през месец май двайсет 

и четвърта година. Останалите аларци дойдоха след нас. Към есен

та пристигнаха повечето семейства и от комшийските села - от 

Литовой, от Грубовци , от Геркарци , от Либаво ... 
Там за нас вече нямаше живот ... 

31 .01.1982 г., с. Вълчин , Карнобатско 
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1 	 Става дума за Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. 
2 	 Апостол Петков Терзиев /1869, с . Боймица, Ениджевардарско - 1911 г., 

с. Крушари , Ениджевардарско/, Гевгелийски , Ениджевардарски и Гумен

джански войвода. 

3 	 Григор Иванов Зелямов-Дамбулата /1862, с . Рамели , Ениджевардарско 

- 1942, с . Св . Влас , Бургаско/. Куриер, а по-късно селски войвода в 

с. Аларе , Ениджевардарско. Известен с героичните си сражения срещу 

гръцките андартски чети, които на два пъти нападат селото . 

4 	 Отнася се за Павле Пейков Граматиков /Павля капидан/. Ениджевар :.. - ... 

дарски и Поройски войвода. Отначало действа като народен отмъсти

тел . След включването му в редовете на революционното движение 

продължава да работи за освобождението на Македония със старите 

си другари Апостол войвода , Ванчо Карасулийски , Ичо Бабянски и др. 

До края на живота си не желае да скъса с хайдушката тактика и в 

разрез с организационната дисциплина наказва на своя глава арнаути и 

турци за извършени злосторничества над християнското население. С 

безпощадната си отмъстителност всява ужас и страх у турците , които го 

наричат Канлъ Павле /Кървавият Павле/. Премахнат е по заповед на 

революционния комитет през 1902 г. 
5 	 Рамелчайна - румелчани, рамелчани, жители на Рамели, Ениджевардар

ско . 

6 	 Христо Бабянски от с . Бабяни, Ениджевардарско. Заедно с брат си Дими

тър Бабянски преминават школата на "люти харамии" в Паяк планина, 

а по-късно се включват в революционните чети на Павле Граматиков 

Кониковски и Апостол войвода. След Илинденското въстание Христо Ба

бянски е определен за десетар /подвойвода/ на планинския район . 

През зимата на 1905 Г ., на 8 февруари, четата му е открита в местността 
" Крушка" в Паяк планина и след неравно сражение разпръсната, а самият 

войвода загива. Башибозукът разнася отрязяната му глава по околните 

села за респект на населението . 

7 	 Андон Тодоров Зелямов/1900, с . Аларе , Ениджевардарско - 1988 Г . , с . Св . 

Влас , Бургаско/ . 

8 Има се предвид Ениджевардарското /Пазарското/ блато или ГЬолют. 

9 	 Иван Христов Орджанов /1875, с . Кара Суле , Гевгелийско - 1905, с. Лес

ково , Мегленско/ . Войвода на една от първите революционни чети на въ

трешната организация . Действа в широк периметър - Гевгелийско, Ени

джевардарско , Дойранско , Кукушко , Солунско, Мегленско , Тиквешко . 
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1О Става дума за турските села по западния бряг на река Вардар - Мая 

Даг, Кара Синан, Сарачли махале и др . 

11 	Щерьо Канаксов Юнана от с. Ливада - четник и десетар при Апостол вой

вода . По-късно самостоятелен войвода на революционна чета. 

12 	Пел - древни развалини в околностите на старата македонска столица 

Пелла в близост дО С . Постол , Ениджевардарска. 

13 В с. Петрево, Ениджевардарска, гръцката пропаганда успява да сформи

ра терористична група от фанатизирани гъркомани, която съдейства на 

андартските чети да проникнат дълбоко във Вардарията . И до Балкан

ската война /1912 г./ ВМОРО не успява да се справи с вредителската 

дейност на тази гъркоманска ядка. Фаворизирани от официалните турски 

власти, петровалии избиват цяла дузина видни дейци на вътрешната ор

ганизация и са постоянна заплаха за комитетските хора в околните села . 

/Вж. Шалдев , Хр. Из революционните борби в Паяк планина. - Илюстр . 

Илинден, кн . 4/44; Силянов, Хр. Освободителните борби на Македония . Т. 

11 /фототипно издание/, С. , 1983, с. 202, 205/. 

14 Първото нападение на с . Аларе, Ениджевардарско, е извършено на 

24.12.1905 г. по време на сватбата на Богоя Георгиева. Убита е майката 

на младоженката , баба Велика, а трима сватбари са ранени . В резултат 

на енергичните действия на селската милиция начело с Григор Зелямов 

lДамбулата/ андартите са прогонени, без да имат възможност да извър

шат по-големи пакости. /Георгиев, В., Трифонов, Ст. Гръцката и сръбска

та пропаганда в Македония, С. , 1995, с. 166/. 

15 Мицо Гъсков /Мицо Кяа/, известен в целия район скотовъдец, член на 

управителното тяло на ВМОРО в с. Аларе, Ениджевардарско . Взема дей

но участие в освободителното дело, за което лежи в турските затвори . 

През 1922 г . е заточен на о . Крит, където умира. Имотът и стоката му 

са разграбени от гръцките преселници. 

'6 Второто нападение на с. Аларе от гръцка чета е извършено на 02. 06. 

1906 г. /Вж. Силянов, Хр. Пос. съч . , с . 174/. 

7 	Става въпрос за униатите в Енидже Вардар. За да се противопоставят 

на пагубното влияние на гръцката патриаршия, ениджевардарци се при

нуждават през 1867 г. да приемат унията. С народни средства построяват 

черквата "Св. Апостоли Петър и Павел", в която се черкуват на българ

ски език. Обучението на децата в училището също е на български език. 

Съгласно статистическите данни от архива на Ат. Шопов през 1909 г. в 

града има 300 униати . /Иванов, Йордан . Български старини из Маке

дония /фототипно издание/, С . ,1970, с . 179-181; БАН. Етнография на Ма

едония . Извори и материали в два тома. Т. 11, 1992, С . 92/. 

-: Мустафа Кемал Гlаша, наречен Ататюрк /ок. 1881 -1938/. Турски военен 
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и политически деец, лидер на Народнорепубликанската партия. Участн . 

в Младотурския преврат /1908/. Първи президент на Турската републ. 

ка /1923-1938 г./. 

19 Отнася се за Младотурския преврат от 1908 г. 

20 	В село Крушари, Ениджевардарско, заедно с Апостол войвода са уби

Георги Мучитано /Касапчето/, изпратен да оглави воденската чета , 

Васил Пуфката, виден терорист на вморо. 

21 	Става дума за обезоръжителната акция през 191 О Г., съпроводена от стра !...: 

ни насилия и репресии над българското население в Ениджевардарско. 

22 Тази афера избухва в ранната пролет на 1912 г. 

23 Христо Петров-Зината е роден в с. Корнишор, Ениджевардарско. Во - 

вода е на чета, сформирана от местни младежи, избягали от гръцкатс 

войска. Участва в разузнавателните отряди на българската армия пр~ 

Първата световна война и работи в тила на съглашенските войски. 

24 Елефтерос Венезелос /1864-1936/ - гръцки министър-председател, лидк 

на Либералната партия. След успешните за Гърция войни /Балканската . 

Междусъюзническата и Първата световна/ Венезелос става важен факто" 

. в международната политика и се ползва със значителен международе 

авторитет. /Вж. Манчев, Кр. История на балканските народи. В. Търново 

1979, с. 358/. 

25 Парламентарните избори се провеждат на 14.11.1920 г. Венезелистите 

търпят пълно поражение от консервативната монархическа партия. Мо

нархистите спечелват и плебисцита на 05.12. с. Г., в резултат на който 

на мястото на внезапно починалия гръцки крал Александрос на прес

тола отново е поставен крал Константинос. Начело на новия правител

ствен кабинет застава Гунарис. 

26 Отнася се за Димитър Лешкинов от гр. Ениджевардар, ръководител н а 

местния революционен комитет и войвода, председател. на Конститу

ционния клуб. Обесен за революционна дейност през 191 О г. 

27 Известна е тактиката на гръцките чети, които при най-малкия натиск 

от страна на турския аскер се предават в плен. След неколкомесечно 

престояване в затворите андартите са освобождавани. През м.декем

ври 1904 г. едно турско деврие от 30 войници след кратък сблъсък в с . 

Петрево, Ениджевардарско, с гръцка чета, състояща се от 73 андарти, уби

ва четирима от тях, а останалите се предават в плен заедно с войводата си 

капетан Георгаки. След неколкомесечно задържане в ениджевардарския, а 

после и в солунския затвор те са пуснати. Също скоро след съденето им 

са пуснати от затвора и пленените андарти от четата на капетан Мораитис , 

предали се след злополучното сражение в Паяк планина от 21 май 1905 г. 

Не е известно в коя от тези чети е бил Кочо Рамилски. /Вж. Шалдев, Хр. 



Из революционните борби в Паяк планина - Илюстрация Илинден, 4/44; 

Георгиев, В., Трифонов. Ст. Гръцката и сръбската пропаганда ... . с . 71-72/. 
28 Става въпрос за Балканската война /1912-1913 г./ 
29 Има се предвид Междусъюзническата война /1913 г./ 

30 Старите бежанци от Ениджевардарско не можеха да преживеят трагичната 
за родния им край и фатална за тях Междусъюзническа война . Като съв

ременници на събитията. те познаваха настроението на гръцката админи

страция и паническия страх на гръцките войници от "страшните" български 

войни. При по-сериозен отпор от страна на българската войска те са били 

готови да побягнат неудържимо към Стара Гърция. Това обаче не се случи

ло. Колебливото поведение на меродавните български политически и во

енни фактори довежда до бързото отстъпление на Втора българска армия 

през Беласица и Пирин планина и до неочаквано лека победа на гръцката 

армия начело с диадоха Константинос. За бързия успех над българската 

армия и победоносното шествие до Горна Джумая принц Константинос по

лучава маршалски жезъл от германския император Вилхелм 11 и става ка

валер на най-високите военни ордени на Германия. 

31 Става дума за Атанас Никлев, войвода на селската чета в с . Горно Куфа

лово . Участник в Илинденското въстание и в голямото сражение на Гандач. 

През Балканската и Междусъюзническата война е доброволец в българ

ската армия. След катастрофата и проиграването на националните идеали 

от Фердинад и българските правителства Никлев се връща нелегално в 

родния край . за да продължи борбата против новите окупатори. Предаден 

от гъркоманите. той загива геройски в родното си село. /Още за героичното 

сражение на куфаловския герой Атанас Никлев вж. Спомените на Никола 

Кривопетров. Захария Лалев и на дъщеря му София Атанасова Никле

ва-Свиркова./ Тома Кехайов също говори за това сражение, но разказът му 

не променя съществено казаното от тях . 

32 Има предвид четата на Христо Петров-Зина. 

33 Кръстьо Димитров греши. Отмъщението, за което говори той, е дело 

на войводата Ичо Димитров-Гюпчето. 

34 Григор Петров Николов - член на ВМОРО в родния му град Енидже Вар

дар . Като бежанец се включва активно в работата на македонските легални 

организации . Учредител е и председател на МКББ "Тодор Александров" 

- гр . Несебър. Представител е на братството в комисията по настаняване 

на бежанците в Несебър. След убийството на ген. Ал . Протогеров застава 

в противното на михайловистите крило на ВМРО. През 1930 г. загива пред 
дома си от куршумите на идейни противници ... 


