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Предговор

Георги Попхристов Стойчев е ВМОРО организатор, войво-
да и революционер, по-късно и член на Централния комитет на 
ВМРО. Роден е през 1876 г. в с. Кърстоар, Битолско, Вардарска 
Македония. Учи в българската класическа гимназия в Битоля 
и завършва педагогическа специалност в Солунската българска 
мъжка гимназия. Работи като учител в българските училища 
в родното си село Кърстоар, Кавадарци, Прилеп, Битоля и др. 
Организира чети на ВМОРО в Леринско и обикаля Костурско 
с Гоце Делчев. Участва в Илинденско-Преображенското въста-
ние. Участва в редица конгреси на ВМОРО, а след Младотур-
ската революция през 1909 г. е избран от Битоля за един от 25-те 
български депутати в Турския парламент. Участва в Балканска-
та война като войвода на чета в Македоно-одринското опълче-
ние на Българската армия, а през  Междусъюзническата война 
е в трета бригада на Девета прилепска дружина на Македоно-
одринското опълчение на Българската армия. Участва в Първата 
световна война в 11-та македонска дивизия на Българската ар-
мия с чин старши подофицер. По време на българското владеене 
на Битоля е назначен за пунктов началник по разузнаването в 
града, а след това и за втори секретар при Битолското окръжно 
управление. След края на войната, когато Вардарска Македония 
отново остава под сръбска власт, Георги Попхристов се приби-
ра със семейството си в София, където започва работа. Участ-
ва в основаването на Илинденската организация в София през 
1921 г. и става неин секретар. След това навлиза многократно от 
България в поробена Македония с ВМРО чети, а през 1925 г. е 
избран за член на Централния комитет на ВМРО. По нареждане 
на Иван Михайлов през 1931 г. се оттегля от революционна дей-
ност. По време на българското управление във Вардарска Маке-
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дония (1941 - 1944) г. се заселва в Битоля. Взема участие в ор-
ганизирането на чети, преследващи комунистически партизани 
в Егейска Македония. След като Вардарска Македония отново 
попада под сръбска власт, Георги Попхристов отново се спасява 
в България. Противопоставя се на започналата от комунистите 
македонизация на българското население в Пиринска Македо-
ния. Умира през 1962 г. в София. 

Спомените си Георги Попхристов за пръв път издава през 
1926 г. Тогава те са записани от видния учен Любомир Милетич 
от град Щип (Вардарска Македония), който ги издава в книгата 
„Революционните действия в Битолско и Леринско. в: Към бор-
бите в Югозападна Македония (Кичевско, Битолско Леринско, 
Преспанско, Дебърско“, София, 1926 г., „Материали за истори-
ята на македонското освободително движение“, книга IV, Ма-
кедонски научен институт. През 1953 г. в София излиза книгата 
на Попхристов „Революционната борба в Битолски окръг“, коя-
то отново е с биографичен характер. През 2012 г. издателство 
„Синева“ издава „Спомени от миналото“ - спомените на Георги  
Попхристов в още по-пълно издание. Настоящата книга със спо-
мените на войводата е най-пълното досега издание с включени 
множество снимки от живота и делото на войводата. То е на-
правено по ръкописа на спомените, които са набрани на компю-
тър през 2011 г. от внука на Г. Попхристов - Людмил Христов.  

Библиотека Струмски

За повече информация за Георги Попхристов посетете бъл-
гарската уикипедия статия за войводата. 
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Ето какво казва самият Людмил Христов за дядо си и него-
вите спомени:

„Отдавна имах намерение да препиша спомените на дядо 
ми, Георги Попхристов, на компютър с цел все някой да прочете 
нещо от тях. Спомените просто съм преписвал, без да променям 
имена на личности и населени места.

Аз съм роден 1949 г. , а дедо ми почина 1962 г. Когато съм се 
родил той е бил на 73 години. Голямата разлика е поради това, 
че моят баща се е родил 1918 г.,  т.е. дедо ми е бил 42 годишен. 
През 1953 г. съм бил дете на 4 години. На 31.03.1953 г. е изля-
зла от печат книгата „Революционната борба в Битолска окръг“, 
издателство на Националния съвет на Отечествения Фронт, с 
твърди корици, 123 стр. Там ги има спомените на дедо ми до 
1907 г. В предговора комунистите пишат, че дедо ми станал оръ-
дие на „българската буржоазия“, защото е бил в ЦК на ВМРО 
заедно с Иван Михайлов и Александър Протогеров. 

Вкъщи изобщо не се е говорело за Македония. На мен ми 
правеше впечатление, че на дедо ми често изваха гости, говоре-
ха си дълго в неговата стая, на печката в кухнята винаги имаше 
джезве с кафе, пращали са ме да нося поднос със сладко и чаши 
вода.

Интересът ми към миналото се появи, когато се появи Ин-
тернет и се появиха клубове „Македония“. Благодарение на тези 
клубове разбрах, че имам братовчеди и братотовчедки в Битоля. 
Когато беше жив дедо ми поддържахме връзка с един брат на 
баба ми.
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От Интернет научих, че в Скопие има улица, кръстена  
„Георги Попхристов“. Тя е малка и се намира в албанския квар-
тал. Поради това с жена ми минахме през Скопие, за да снимам 
табелата на улицата. 

Тогава ходихме и до родната му къща, в село Кърстоар, едно 
време името на селото е било Христофор.“

За контакт с Людмил Христов:  lyudmilhristov@abv.bg

Миг от работния процес по набирането на спомените 
в оригинал (тетрадката в ляво) на компютър.
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РОДНО МЯСТО. ОБРАЗОВАНИЕ.  
ПЪРВИ  ГОДИНИ УЧИТЕЛСТВУВАНЕ.  

ЗАПОЗНАВАНЕ С РЕВОЛЮЦИОННОТО ДЕЛО.

Роден съм през 1876 година в село Кръстофор, Битолско. 
Селото е разположено южно от Битоля, на разстояние не повече 
от час. Състои се от 30 къщи, чисто български. Баща ми се казва 
Христо Стойчев Йончевски. Той беше завършил първокласно 
гръцко училище в Битоля (по това време не е имало българско 
училище в Битоля). Нашето село, като много други села, духовно 
е минавало под гръцката патриаршия. Баща ми е минавал за един 
от най-учените и най-събудените в селото. Ето защо той е бил  
един от инициаторите да се събуди и осъзнае селото за българско 
и да се признае черковно и училищно от Екзархията. Това става 
през 1884 година, когато председател на черковната община в 
Битоля е бил архимандрит Козма, послешен Дебърско-Кичевски 
владика. Тогава за първи път се откри в Кръстофор българско 
училище, в което аз постъпих ученик. Преди това отивах да се 
уча в гръцко училище в село Буково. Първият български учител 
беше Христо Грънчаров – Щиплията, назначен от Екзархията. 
Същият стана по-късно свещеник в друга енория.

Нашето село, наверно защото беше малко, нямаше 
черква, за такава служеше на селяните черквата в монастира 
Св. Христофория, не далеч от селото. При откриването на 
българското училище, една от манастирските стаи служеше за 
училищна класна стая. Там ходихме да се учим. При отказване 
на селото от патриаршията, гръцкият владика от Битоля, на 
основание на някакаво патриаршеско право върху манастирите, 
дадено от турските султани, присвои ни черквата и монастира 
и затвори и училището. Така селото остана без черква и без 



2

училище. Около шест години се черкувахме в черквата на 
близкото село Бистрица, което едновременно с нашето село се 
беше отказало от Патриаршията, а за училищно здание бе наета 
една празна селска къща.

След една година се помина старият свещеник Христо 
п. Трайчев. Селото остана без свещеник. Нямаше друг по-
подходящ в селото освен баща ми. Ето защо той се съгласи да се 
ръкоположи за свещеник, като се задължи да служи на славяно-
български (предишният свещеник служеше на гръцки). Тогава 
в Битоля още нямаше български владика, та баща ми отиде чак 
в Цариград да се ръкоположи. Това беше през 1886 г. Баща ми 
беше един от инициаторите по-късно да се съгради нова черква в 
селото, като най-напред подари собствено място. Със собствения 
си пример той убеди селяните да помогнат кой с каквото може 
да се построи черквата. И тъй през 1890 г. селото се сдоби с нова 
черква. Също така баща ми стана причина селото да се снабди 
и с училищно здание, като можа да убеди бездетния селянин 
Георги Каров Стефатовски да завещае собствената си къща за 
училище. Тя се намира сред селото и е доста удобна. Баща ми 
беше голям националист, родолюбив, обичаше много науката. 
Умееше да води разговор със селяни. Беше си създал авторитет 
и оказваше силно влияние не само върху своите селяни, но и 
върху тези от съседните села, които бяха все гъркомански. Той 
беше свещеник на три села: Кръстофор, Бистрица и Кравари. 
Последните имаха свои стари черкви. Децата им идваха да се 
учат в нашето село, защото и те бяха малки села. Баща ми служи 
около 10 години. Помина се през 1896 г. на 56 годишна възраст.
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Майка ми се казваше Весела (Селя) Христова по баща. И тя 
беше родом от Кръстофор, не беше от богато семейство. Още 
на младини беше останала сирак и нямаше нито брат, нито 
сестра. От своите родители беше наследила имота. Тя много 
желаеше да стана учен и да заместя баща ми като свещеник. И 
тя беше родолюбива, обичаше науката, макар че бе неграмотна. 
Тя със своите частни средства ми помогна да завърша средно 
образование. Майка ми се помина през 1906 г. Тъй се случи, че 
баща ми и майка умреха без да мога да ги видя преди това.

Както казах, свърших основното училище в селото и 
прогимназията до ІV клас в Битоля през 1893 г. Директор на 
прогимназията беше Андон Наследников от България, учители 
Гьорче Петров, Ахил Минджев от Охрид,  Конст.  Дудев от 
Прилеп и Андон Кецкаров от Охрид. През летната ваканция, 
след като бях завършил ІV клас, често отивах да взимам книги 
за четене от библиотеката на пансионата прогимназия. За 
библиотекар минаваше А. Кецкаров. Там заварвахме често и 
Гьорче Петров, който преписваше отечествената география, 
съставена от него. Даваше и на нас, неговите ученици, да 
преписваме. Той, както и Кецкаров, през свободното време 
беседваше с нас за предстоящата ни дейност по селата като 
учители, каквито аз и някои другари имахме намерение да 
станем. Най-вече ни се обръщаше внимание как да се води 
борба за духовно пробуждане на народа от гръцко робство и как 
да се осъзнават селата и отказват от гръцката патриаршия и да 
искат българска черква и училище.
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През 1893/94 г. бях назначен от Екзархията за учител в моето 
село със заплата 16 лири турски и храна от селото. През същата 
година между учителите в битолската прогимназия бяха Гьорче 
Петров и Пере Тошев. Околийски училищен инспектор беше 
Никола Наумов от Щип. В моето село бях учител само една 
година, без да проява някаква особена дейност. Повечето време 
извън учебната работа прекарвах в културно просветна дейност 
в селото и в околните села. Още тогава подуших, че нещо се 
работи срещу турския режим, но още твърде далеч и в смътна 
форма, и за мен като млад не бе ясна целта. От друга страна, 
като се сблъсках със самата действителност, почуствах се някак 
недостатъчно подготвен за да бъда учител с това образование. 

Реших да продължа образованието си в Солун. Завърших 
педагогически курс в Солунската българска гимназия през 
учебната 1895/1896 година. 

През 1894/95 г. като ученик бях посветен в революционното 
дело в Солун. През летото на 1895 г. беше Кресненското 
въстание, когато бяха нахлули от България с чети Борис Сарафов, 
Мутафов, Начев и други и бях превзели Мелник. Тогава ми се 
удаде случай да видя въстаници-комити, когато ги прекараха 
вързани през Солун и изпращаха с параход на заточение на 
остров Родос. Същата година станаха арменските атетнтати 
с бомби в Цариград, след което последва ужасно клане на 
арменците в Турция. От тези събития започна да узрева идеята у 
мен за борба срещу вековния ни враг. Най-важното е, че разбрах 
с какви средства може да се служи и какви последствия могат да 
донесат тези начини на борба.

На другата 1895/96 г. бях вече напълно посветен в делото и 
бях причислен и аз в ученическия таен кръжок. Даде ми се да 
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прочета устава, който беше изработен през 1893 г. в Солун от 
първия революционен комитет. Тогава прочетох биографията на 
Левски, на Ботев, “Под игото” от Вазов и други революционни 
брошури. Редовно четяхме вестник “Право”, “Глас македонски” 
и други, които се получаваха от София. Даме Груев беше тогава 
в Солун, а Пере Тошев бе ръководител в Битоля.

След като свърших училището в Солун, прекарах ваканцията 
в село без да проява дейност, защото цялото време изгубих с 
помагане на домашните ми. По това време учител в Битоля 
беше Христо Чемков от Щип, който бе ръководител на местния 
революционен комитет. Той ми беше препоръчан още от Солун. 
Запознах се с него.

През 1896 г. бях назначен от Екзархията за учител в град 
Кавадарци със заплата 30 турски лири. Главен учител на 
третокласното училище беше Никола Хърлев от село Горни 
Броди, който бе и ръководител на революционния комитет. 
Колеги ми бяха Иван Минчев, Янаки Илиев и Атанас Божков, 
всички се числяхме в революционния комитет. Аз бях обикновен 
редник и плащах членския си внос по четвърт лира на тримесечие 
за революционната каса. Изпълнявах дисциплинирано 
нарежданията на ръководното тяло. Незабравимо е за мен, 
когато ми беше възложено да пренеса едно шише с бартолетова 
сол от село Неготино за град Кавадарци. През там минаваше 
каналът за пренасяне на материали и революционни вестници 
за Прилеп – Битоля. Знаех за какво служи тази сол – за пълнене 
на бомби. Колко много съм се радвал и какви ли не фантастични 
мисли са минавали през главата ми. Колко голям и силен се 
чуствах!  Мислех си, ужас и страшна поразия ще бъде, когато 
един ден се запалят и хвърлят тези бомби.
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СРЕЩАТА С ПЕТЪР ПОПАРСОВ И ДАМЕ ГРУЕВ.   
ПО АГИТАЦИЯ В МОРИОВСКО. ГРУПОВ 

РЪКОВОДИТЕЛ В СЕЛО ВАРОШ И ПРИЛЕП.

През великденската ваканция 1897 г. дойде в Кавадарци Петър 
п. Арсов. Той беше директор в град Прилеп и ръководител на 
революционното дело. Той беседва с нас, посветените учители, 
по революционните работи. Същата година мина и Даме Груев, 
който тогава беше училищен инспектор в Солунско. Даме Груев 
със своето красноречие направи да пламне у нас с още по-голяма 
сила революционният дух. Тази среща ми направи такова силно 
впечатление и дотолкова ме въодушеви, че вече не мислех за 
нищо друго освен за революционното дело. Изцело се предадох 
на идеята за освобождението на нашия народ. Тогава не бях на 
повече от 20 години. През същата 1897 г. се помина баща ми. 
Тая скъпа за мен загуба обаче не ме отчая, а ме накара да се 
предам още повече на делото. Готов бях, както казват, жив да се 
хвърля в огъня за него.

През време на годишните изпити бях определен за асистент 
по изпитите в селата Клино, Рожден, Мориовско. В последното 
село беше учител Недялко Димчев от Битоля. Той беше посветен 
в революционното дело и минаваше за един от най-смелите 
борци тогава, като ръководител в селото. Там се запознах с него 
лично. В селото имаше мюдюрин, един млад турчин, с няколко 
стражари. Недялко Димчев и мюдюрина бяха в конфликт по един 
въпрос от любовен характер за една мома от селото. Тоя край е 
прочут със своите хубави моми. Имаше и доста развалени жени, 
които развратничеха с кавадарските помаци. Организацията 
трябваше преди всичко да се справи с тях, защото много от тях 
бяха близки с пъдари и кехаи и издаваха тайните на делото. 
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Недялко Димчев, без да му трепне окото, здраво се беше опрял 
на мюдюрина и даже му беше предложил дуел, но последният 
се изплашил и не приел. Там прекарах 4-5 дена все в агитации 
по делото чрез беседи и патриотични песни. В селото се случи 
да има панаир, та бяха надошли гости от близките села.

След изпита в Кавадарци се върнах в моето село, дето 
прекарах времето в агитация по освободителната идея и 
то в общи черти, но още не бях подвел никого под клетва. 
При агитацията най-голяма пречка се явяваше закоравелият 
гърцизъм, тъй като селата около Битоля бяха гъркомански-
патриаршистки. Голяма заблуда и невежество съществуваше, 
напластени от дълговековното духовно робство под гърците 
от една страна и от турския политически гнет от друга. Тоя 
гърцизъм се поддържаше и хранеше от гръцките агенти и от 
богатите и влиятелни гърци от Битоля, начело с техния владика. 
Даваха на селяните пари под лихва във форма на благодеяние, 
крепяха с почести и дарове гръцкия дух. Най-много държаха за 
село Буково, което е на един час път от града и се състои от 350 
къщи. От друга страна се прояви сръбска пропаганада, която 
също така пречеше на развоя на революционното дело. И двете 
пропаганди си служеха с подкупи и бяха в услуга на турската 
власт със свои шпиони. Организацията трябваше да се справи с 
тях предварително по един или друг начин.

За 1897/98 учебна година, не знам по какви съобръжения, 
Екзархията ме остави без назначение. Тогава станах общински 
учител в село Варош край Прилеп. Там намерих някои селяни, 
посветени в делото от бившия преди мен учител Атанас Иванов 
от Прилеп. Той беше преместен в града и влизаше в ръководното 
тяло заедно с Йорд. п. Константинов, книжар, Петър Свещаров, 
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Никола Каранджулов, учител и Вл. Калейчев от Воден, директор 
на училището. Във Варош се организира група, която внасяше 
членските вноски в градската революционна каса. В града 
също така имаше организирани малки групи с десетари и една 
терористична група, която се състоеше от Йорд. Гавазов, Стоян 
Лазов, Никола Мърсев и др. Тази група имаше за цел да наказва 
някои шпиони и турци-престъпници, които пречеха на делото.

През тази 1897 г. се разкри в Скопския революционен 
окръг Винишката афера, следствие на която паднаха маса 
революционни работници от селата и градовете. Разкрити бяха 
оръжия. Поради тази афера забегнаха някои дейци и станаха 
нелегални. Тогава бе потърсен и забягна Хр. Чемков от Битоля, 
а Ат. Иванов и Ник. Каранджулов се прехвърлиха в България. 
Последните двама се върнаха на другата есен и станаха отново 
учители в града.

Тази афера не засегна Битолския революционен окръг, а се 
ограничи главно в Скопския, където има тежки последствия.
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ПЪРВАТА АФЕРА В БИТОЛЯ – “ДОНЕВАТА”.

В Битоля е бил организиран революционен кръжок през 
1894/95 г., когато там бяха учители Пере Тошев, Хр. Чемков и 
Гьорче Петров – училищен инспектор в околията. Започват да 
се набавят ками, револвери, бомби и революционна литература. 
За тази цел бе устроен канал от България през Виница, Кочани, 
Щип, Неготин, Кавадарци. Този канал беше нареден от Гоце 
Делчев и Даме Груев, когато са били учители в Щип. Пренасянето 
на бомби ставаше от кираджията Доне Щипянеца в чували с 
ориз. През 1897 г. есента, почти едновременно с Винишката 
афера, при влизането на Доне в Битоля беше заловен с 4 бомби, 
поставени в чувалчета с ориз. Това стана случайно, не по 
някакво предателство. На край града при черквата Св. Неделя 
колджите, които стоеха да претърсват товарите на кираджиите 
за тютюн, бръкват с шишове в чувалите с ориз и шишът удря в 
желязо. Усъмняват и заповедват да се разтворят чувалите. Доне 
хуква да бяга, но го хванаха. Опита се с подкуп да се освободи, 
но не успя. Отведоха Доне в полицейския участък заедно с 4 
празни бомби. Това беше първото разкритие след 2-3 години 
революционна дейност и първото стълкновение с властта в 
Битоля. 

Тогава първите ръководители на делото бяха силно изплашени 
да не би Доне да изкаже. Веднага се взеха мерки да му се внуши 
да не изказва, а ако се види, че ще изказва да се унищожи вътре 
в затвора. Докато отвън се вземаха тези мерки, в самия затвор 
Йор. Гавазов от Прилеп, затворен по-рано, влязъл във връзка с 
Доне. Първите дни на ареста Доне бил турен в долапа – карцер 
под стаята на Гавазов. Последният изкъртил дъски от пода и за 
да го изпита, го подканил да изкаже кои са били комитите, които 



10

са му дали бомбите. По тоговорите Гавазов се убедил, че Доне 
няма намерение да издава. След няколко разговора Гавазов му 
се открива и Доне влиза чрез него с хората от комитета. Доне 
бе много изтезаван, бит, горен с желязо, но остана твърд в 
отговорите си: “Нищо не знам, друг ги е турил, без да ме пита.” 
Осъдиха го на 101 години и лежа в Битоля, докато бе амнистиран. 
По съмнение арестуваха в града Ефрем Ризов, Петре Попов и 
други някои видни търговци, но с подкуп скоро ги освободиха.

Това бе първата афера в Битолския революционен окръг. Тя 
бе един смут в хода на делото, но от друга страна това събитие 
навремето си направи силно впечатление на нашето и турското 
общества. Твърдостта на Доне направи впечатление и окуражи 
дейците. Примерът на Доне изигра голяма роля. Първо, разбра 
се че съществува революционна организация и второ, че нейните 
тайни членове са твърди и верни на клетвата. Турците не се 
досетиха по-нашироко да изтълкуват работата, благодарение 
че стана малко преди Винишката афера, от която не се разкри 
нищо за Битолско. Доне си създаде име в Организацията като 
образец на твърдост при най-големи страдания. Така се създаде 
традиция да не се изказва нищо и при най-голям риск за живота.

След Доневата афера и особено след Винишката афера, 
настъпи един застой на революционната дейност в Битолския 
революционен окръг, защото имаше разместване на ръководните 
дейци – Христо Чемков беше забегнал от Битоля, Пере Тошев 
беше преместен в Солун, Гьорче Петров беше интерниран 
по-рано. Чак през ваканцията през 1898 г., когато Даме Груев 
беше интерниран по подозрение от Солун на местожителство в 
Битоля, почна на ново да се съживява Организацията в нашия 
окръг.
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Като свърших изпита във Варош аз бях веднага извикан в 
Битоля от Георги Пешков и Анастас Лозанчев. Но Лозанчев се 
беше отказал да работи с Георги Пешков поради един конфликт 
с последния и то, според както ми разправи Пешков, причина 
е била за дето той не отишъл в затвора да погледне Лозанчев, 
когато бил арестуван по убийството на сърбоманина хаджи 
Попе от Битоля. Анастас Лозанчев и Георги Пешков бяха едни 
от най-първите, посветени в делото. Лозанчев се занимаваше 
с фотография, а Пешков беше търговец – въжар. Те влезоха в 
първия революционен кръжок, основан от Пере Тошев в Битоля. 
Двамата бяха с противополжни темпераменти. Лозанчев се 
отличаваше със своята нервност и сприхавост, Пешков пък със 
своето спокойствие и извънредно хладнокръвие. Те не можеха да 
се търпят и работят съвместно, ако нямаше някой по средата да 
ги свързва. Докато беше Пере в Битоля, те се търпяха и работеха, 
но после се разделиха. За известно време даже Лозанчев беше 
се оттеглил от революционна дейност, като се занимаваше със 
своята частна търговия.

Георги 
Попхристов 
- учител в 
българските 
училища в 
родното си 
село Кърстоар, 
Кавадарци, 
Прилеп,  
Битоля и др.
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ОПИТИ ЗА НАБАВЯНЕ НА СРЕДСТВА. ОПИТИ 
ЗА УБИЙСТВА. УБИЙСТВОТО НА СЪРБОМАНА 

ИЛИЯ ПОПАНТОВ ОТ ПРИЛЕП. САМОУБИЙСТВОТО 
НА ГАВАЗОВ И ЧЕМКОВ. ПЛЕНЯВАНЕТО НА 

МАЦАНЧЕТО ОТ КРУШЕВО.

В първите години на революционната организация нямаше 
средства, ето защо първата задача на нейните ръководители 
беше да се намерят такива по всякакъв начин, дори с насилие. 
За тази цел се замисляше организирането на една нелегална 
група от Йорд. Гавазов, Стоян Лазов, Никола Мърсев и Йованче 
Кафеджията, всички от Прилеп, на която група да се възложи 
един обир за пари. Затова бях извикан от Георги Пешков от с. 
Варош. Планът беше да се залови руския консул, който ходеше 
на курорт в Буковския манастир, и да се иска голяма сума за 
откуп. На мен бе възложена разузнавателната и укривателната 
служба, понеже точно покрай нашата леска консулът минаваше 
всеки ден, слизайки от Битоля, а освен това аз най-добре 
познавах местността.

 Веднага се пристъпи към реализирането на плана. Обаче 
не всички хора бяха на лице. Те трябваше да дойдат тайно и да 
се прикрият в нашата леска. Най-напред преведох на мястото 
Йордан Гавазов, който беше в града и беше водач на групата. 
От града трябваше да се изнесе и оръжието. Дневно време беше 
рисковано да се излезе с оръжие. Ето защо една сутрин, преди 
изгрев, излезнахме с Йордана от хотел “Солун”, отбихме се в 
къщата на Михаил Ракиджиев, от дето взехме оръжието, една 
къса пушка “Гра” и оттам право в леската в местността “Петрово 
кладенче”. Оставих го сам, а аз слезнах в селото да взема храна. 
С останалите другари беше думата, след като се въоръжат 
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в Приллеп, да дойдат на другия ден на определеното място. 
Тогава оръжието бе оскъдно, та затуй чак от Прилеп трябваше 
да бъдат въоръжени. Отидохме през нощта на посоченото място 
да ги чакаме, обаче не дойдоха и ние се върнахме обратно в 
гората. Другата вечер пак ги чакахме. Пак не дойдоха. Тогава 
започнах да се съмнявам, да не им се е случило нещо по пътя. 
Като оставих Йордана сам слязох веднага в града да проверя 
защо не се явиха хората на определеното място и време. Съвсем 
случайно срещнах Стоян, който се беше опътил към нас да ни 
разправи защо не са могли да пристигнат. Едно, че се уморили 
от дългия път, и друго, като минавали покрай един бостан били 
открити от пазачите, които открили огън и в тъмното тримата се 
разпръснали, едвам сутринта се намерили. Стоян се върна пак 
при другарите си да ги вземе, а аз – при Йордана. Намерих го 
съвсем отчаян и ядосан. Той ми каза: “Няма да излезе сполучливо, 
затова най-добре да отложим този план за друг път”. Без да чака 
другарите замина за града. Най-много се ядосваше на Георги 
Пешков, защото му представял съвсем иначе работата. Вечерта 
аз сам отидох да чакам другарите, но пак не се срещнахме. Те 
пак объркали пътя и мястото, оставили оръжието прикрито 
и се прибрали в града. На другия ден ми съобщиха къде са 
оставили оръжието за да го прибера. И тъй тоя опит пропадна 
повече от неопитност и непознаване на местността, отколкото 
от нерешителност.

 Йордан Гавазов замина за България, тъй като не бе 
възможно да живее легално, а другите, като неподозирани от 
властта се заловиха за своята работа.
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Този и други подобни неуспехи показаха на ръководителите 
на Организацията да използват по всякакъв начин за подобни 
цели дейността и опитността на хайдутите. Тогава в нашия 
окръг имаше такива хайдушки чети. Такава една бе четата на 
Дельо Лесковски от Леринско. Той обикаляше Бич, Пелистер, 
като се прехвърляше от Гърция. Имаше укриватели в Леринско и 
Битолско. Най-главен укривател му беше Тодор Фурнаджията в 
Битоля. Той беше във връзка с учителя Геле и свещеника Никола 
от с. Търсене, с Вело Воденичаря от с. Брусник, почти с всички 
главни укриватели на Дельо в Леринско и Битолско. Тодор беше 
смел и способен, природно развит човек, твърде много вещ в 
поддържане връзка с хайдутите.

 Георги Пешков най-напред ме запозна с него, а 
последният ме свърза с Дельо. Това стана на деня на Св. Петка 
в планината над с. Брусник. На този ден в селото има събор и 
ние с Тодор отидохме уж на гости на Вельо Воденичаря, а през 
нощта се срещнахме в гората с Дельо.

 Нашата цел беше да привлечем Дельо в редовете на 
делото и да използваме неговата опитност. Той познаваше 
планините и хайдушкия живот. Ние искахме да изпратим наши 
хора в четата му да свикват и да опознаят този живот. И друго, 
ако можем да го съгласим да дойде в нашата леска, където аз 
ще го прикривам, за да заловим Абдул Шебединчето.  Откупът 
да остане в полза на революционната каса. Шебединчето беше 
родом от нашето село и имаше чифлик и в с. Кравари. Той беше 
голям звер и мъчител не само на нашето село като спахия, но 
на цялата околия. Безмилостно грабеше селяните. Всички 
трепереха пред него и на крака дори требваше да му стават, 
когато идваше в селото. Тежко и горко томува, който забравяше 
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да му каже “Много ти години, ага”. Освен, че биеше и трепеше, 
който му се изпречеше, просто за удоволствие, но премахна и 
няколко селяни, защото му били неприятни. Населението на 
целия Буфкол беше пропищело от неговите произволи. А и 
неговите кехаи и пъдари не падаха по-долу от господаря си. 
Беше всеял голям страх и никой не смееше да вдигне глава. Ето 
защо мъчно можеше да се развива революционна мрежа в този 
край. Шебединчето трябваше да се премахне.

 Приказвахме цяла нощ с Дельо. Той ми се виде добър 
човек. Показа се готов да приеме нашето предложение, т.е. да 
бъде на разположение на организацията. Възприе също плана 
за залавянето на Шебединчето. С него бяха само двама от 
другарите му. Той каза: “Ще отида да прибера другарите и след 
десет дена ще бъда пак тук, на същото място”. Разбрахме се по 
двата въпроса. Но за съжаление на уреченото време не се обади, 
защото бил разкрит в планината Вич, Белкаменско, и убит в 
сражението с потерата. И този опит пропадна.

 Обаче от решението да се премахне Шебединчето 
не се отказвахме. Решихме сами да го убием. Уговорихме 
се да предложим този план аз, Тодор Лазов, учител в нашето 
село, и Рампо Пешков от Прилеп. Предварително започнахме 
да се упражняваме в стрелба с една моя пушка “тетовка”, 
понеже бяхме съвсем неопитни. Само Рампо минаваше за по-
опитен, като ловджия. Изхабихме сума патрони, докато се 
пообучим малко в стрелба. Тогава пристъпихме към действие. 
Шебединчето живееше в Битоля, но отиваше често с файтон до 
село Кравари и винаги с охрана 2-3 души. Рискът беше голям, 
но бяхме решили. Чакахме го няколко пъти дневно време и то на 
самото шосе. Но не се случи да мине. Това беше чудно. 
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Но може би за наше щастие, защото и тримата бяхме 
въоръжени само с револвери и само с една дълга пушка. Освен 
това бяхме на открито поле, наблизо до града. 

 Цялата ваканция прекарахме в планове за грабежи и 
покушения, които излизаха все неудачни.

 През 1898/99 г. бях преместен от с. Варош за учител 
в Прилеп със заплата 26 наполеони. Там бях препоръчан за 
началник на една група граждани. Освен това бях учител и в 
неделното училище, където преподавахме четмо и писмо на 
неграмотните младежи от града. Това ни даваше възможност 
да сме в по-широка връзка с младежи от града. С други думи, 
неделното училище ни служеше да развиваме революционния 
дух и да подготвяме за посвещение в делото. В града имаше 
организирано ръководно тяло и десетници, какъвто бях и аз. 
Ръководители бяха Атанас Иванов, Никола Каранджулов, 
които се бяха завърнали от България, Йордан п. Констонтинов, 
Петър Свещаров и Тодор п. Антов. През годината няколко 
пъти идва от Битоля Даме Груев, който беседваше с нас и ни 
напътстваше в революционното дело. Организацията в града 
вървеше изобщо добре. Постоянно се зачисляваха нови членове 
в групата, членските вноски за революционната каса редовно 
се събираха. През свободното време отивахме и по селата, за да 
създаваме революционна мрежа. В града имаше организирана 
терористична група, която се състоеше от Стоян Лазов, 
Никола Мърсев и др., за наказание на провинили се шпиони и 
предатели на делото. През февруари беше убит от Стоян Лазов 
и Никола Мърсев видния сърбоманин, шпионин Илия п. Антов 
и то в турската махала, защото той там живееше. По време на 
убийството турците, въоръжени, се нахвърлиха върху Стоян и 
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Никола и по улиците се води жесток бой. Стоян Лазов, след като 
повали няколко турци на място, падна и той геройски с револвер 
в ръцете си, а Никола Мърсев заловиха жив и осъдиха на 101 
години затвор. Убийството направи силно впечатление, както за 
турците, така и за нашите хора. Вместо да ни отчае още повече 
засили духа у нас.

 Същата година през май бяха дошли по канал в Прилеп 
Йордан Гавазов, Христо Чемков, Стоян Акчията и Рампо 
Джуров за да се организира нелегална въоръжена група. Гавазов 
и Чемков бяха влезнали в града, а другите двама останали 
извън него. При местенето от една квартира в друга Гавазов и 
Чемков, за голямо нещастие, бяха забелязани от шпионско око 
и предадени веднага на властта в къщата на Георги Белазелков, 
където бяха здраво обсадени. Не можаха да се укрият и избягат. 
При опит на полицая да влезе в къщата и поиска предаването на 
Гавазов, беше застрелян от последния още на прага на портата. 
След това по взаимно съгласие, Гавазов и Чемков решават да се 
самоубият. И двамата се бяха застреляли в главата. Това стана 
на 18 май 1899 г. Другите двама другари, останали вън от града, 
се скарват и всеки хваща на където види. Рампо Джуров беше 
родом от града и искал да се обади на домашните си, а Стоян 
не му позволявал и се скарали. Стоян беше от Битоля и беше 
от най-верните другари на Гавазов още от Битолския затвор, 
където бяха заедно затворени.

 Голяма бе скръбта в града, защото с Гавазов и Чемков 
революционната организация изгуби двама ценни дейци, 
единият силен физически и незаменим терорист, а другият 
образован и способен агитатор и организатор. Погребението 
им бе извършено тържествено при стечение на почти цялото 
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гражданство. Някои турци се радваха, че се отърваха от един 
юначен и страшен българин, други скърцаха със зъби за 
отплата на убития полицай. Действително Йордан Гавазов, 
Стоян Лазов и Чемков по това време със своя героизъм и своята 
самоотвержена смърт за отечеството дадоха велик и заразителен 
пример как да се умира за свободата. От скъпата загуба вместо 
ние да се обезкуражиме, напротив, още по-силно нарасна у нас 
патриотическият дух за борба. Още повече се наелектризирахме  
със сила и енергия срещу врага. През това лято се бяха появили 
хайдушки чети в Битолския окръг. Те бяха повечето за обири 
и да извършат някое убийство на прочути турци със зверства 
над християнското население. В Демирхисарско се беше явил с 
няколко другари Никола Геройски. Той беше дошъл от България 
с четата на Дуко от с. Юдово, Кичевско. Никола Геройски беше 
заловил в плен за откуп, по свой почин, Мацанчето, богаташки 
син, по народност цинцарин от гр. Крушево. Но Рампо Дудин 
от Прилеп, местен разбойник, със своята дружина издебва 
Геройски и повечето на другарско доверие, успява да му отнеме 
заробеното крушовчанче, с цел той да грабне парите. Мацанчето 
с хитрост ги предразполага да го държат по-хлабаво и един 
ден им се изплъзва от ръцете, като право забегва при валията 
в Битоля и издава всичко. Тогава веднага се дигат потери и 
се създава афера, от която попадат в затвора мнозина селяни 
от Крушевско и Битолско. Това беше частно дело, но все пак 
засегна и организационни хора. Всъщност се разчепка тук-там 
и започна да се слуша самите турци да говорят, че има комити. 
До тогава рядко се чуваше името комита, комитет и др.

 В Кичевско през същото лято, от хайдушката чета на 
Дуко бе убит Абдураман бей. Той беше голям звер. Мъжко и 
женско беше пропищело от него. За няколко месеца и Йордан 
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Пиперката беше се явил в Кичевско, но пак се прибрал в 
България. От с. Бух, Леринско, същото лято излезна една група 
от 4 души и станала нелегална. Тя обикаля повече в Сетинско, 
Чеганска планина, под ръководството и укривателството на 
посветения в революционното дело дядо Ичо от с. Вощарани. 
Тая група нищо особено не предприе. Късно есента, като не 
можаха да намерят път да се прехвърлят зад границата, решили 
да се върнат в селото си Бух и се легализират. Обаче бухчани от 
страх да не би да ги издадат на властта и да пострада селото, ги 
убили.

Страница от оригинала на спомените
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ОКОЛИЙСКИ РЪКОВОДИТЕЛ В ЛЕРИНСКО. 
СЪЗДАВАНЕ НА КАНАЛИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА 

ОРЪЖИЕ. СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ЧЕТА. 
ЗАПОДОЗРЯН ОТ ВЛАСТИТЕ.

През 1899/1900 г. бях назначен за учител в с. Вощарани, 
Леринско. Същевременно, по препоръка на Организацията, бях 
определен за ръководител в Леринско. Вощарани имаше 360 
къщи, смесено турци и българи. В селото ставаше пазар, така 
че от него можеше да се ръководят другите села. Аз заминах 
и поех веднага длъжността, но след една-две седмици видях, 
че не ще мога да развивам свободно революционна дейност, 
едно че селото бе наполовина турско, и то от най-лошите в 
околията, и друго – не беше толкова централно, колкото ми се 
препоръчваше. Много по-добър център беше град Лерин, макар 
да бе населен повече с турци. В града ставаше пазар за цялата 
околия. Ето защо напуснах село Вощарани и отидох в Лерин. Там 
беше учител Христо Спиров, родом от същия град. Той и Тего 
Киров бяха ръководители. Последният бе  един от най-старите 
работници, посветени още от Пере Тошев. В споразумение с 
тях останах в града, като се посветих изцяло на делото, без да 
получавам някаква заплата. Донесох за това мое решение на 
Даме Груев, който след интернирането му от Солун, бе назначен 
за екзархийски учител в гимназията в Битоля. Той одобри 
моето решение. Оставаше да се оправдае пред властта моето 
пребиваване в Лерин. Трябваше да измисля някаква привидна 
длъжност. Даме издейства да бъда назначен от Охридския 
митрополит Методий, който симпатизираше на делото, а беше 
и личен познат на Даме, за инспектор на училищата от ония 
села в Леринската околия, които бяха под Охридската епархия. 
Такива села бяха около 14. Освен това минавах за писар на 
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председателя на черковно-училищната община в града. Селата 
под Охридската епархия бяха: Вощарани, Неокази, Върбени, 
Попължени, Крушогради, Борешница, Росен, Забърдени, 
Баница, Церово, Сетина, Юруко, Горничево, Острово.

Първата ми грижа, след като се установих в града, беше да 
се организира здраво най-напред самият град. Образувахме 
околийско ръководно тяло в състав: Христо Спиров, Тего 
Киров, аз, Калето и Ичко Памукчията, като същевременно си 
разпределихме длъжностите съгласно устава на революционната 
организация. Организирахме десетина групи с редовни членски 
вноски. След туй почна агитация, както в града, тъй и по селата. 
Посвещавахме и подвеждахме под клетва.

Най-напред образувах ръководно тяло в село Вощарани, 
като ръководител поставих дядо Ичко. При една обиколка по 
околията организирах комитети и назначавах ръководни тела. 
В село Екшису за ръководител Михаил Чеков, в село Пътеле 
– Дине Абдураманов, в село Баница – Мице Костов, в село 
Церово – Стефо Гьошев, в село Айтос – свещеник Илия, в 
село Зеленич – Стоянето и Лазар Бицанов, в село Прекопан 
– Пандо Мечкаров, в село Неволяни – Христо, баща на Пеце, 
който по-късно стана войвода, и поп Тодор, в село Буф – Танас 
Ферманов и Христо Дрончев, в село Арменско – учителят 
Козма Чеков и Митре Търсянчето, в село Търсне – поп Никола 
и учителят Геле, в село Попължени – поп Стефан Скендеров, 
в село Върбени – поп Георгия. Отделни работници посветих в 
селата Неокази, Забърдени, Горничево, Суровичево, Арменохор 
и пр. В повечето села организирах ръководни тела, членски 
вноски и каса, куриер за поща и пренасяне на оръжие. От по-
смелите организирах терористична група за цялата околия: 
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Христо Иванов Майсторчето от Лерин, Геле и Петре Попови от 
село Търсне, Тане Стойчев и Доре Минчев от село Горничево, 
Дзоле Стойчев от село Баница, Дине Клюсето от село Екшису, 
а други, като Лазо Бицанов от Зеленич, Пандил Шишков от 
Екшису, Дине Абдураманов от село Пътеле, Стойчо Гьошу от 
село Церово – за набавяне и пренасяне на оръжие по селата. 
За тази цел имаше приготвени коли с две дъна. С такава кола 
Дине Абдураманов пренасяше пушки чак в Битоля. Пушките се 
купуваха от турците. Те бяха гръцка система “Гра”, заграбени 
през турско-гръцката война през 1897 г.

По-мъчно се проникваше в патриаршеските села, където 
нямаше наши учители и свещеници. Такова село беше Неред, 
там гърцизмът беше силен и се поддържаше от един голям 
фанатик – гръцкият свещеник Коста. Последният, а и цяла 
махала от селото, бяха арнаути, преселени чак от Янинско. 
Само след като бе убит свещеникът, който с помощта на 
турската власт владееше цялото село, можа да се пробие път за 
делото. Всички се бояха от него и минаваха за гърци по неволя. 
Организацията нареди, терористите Геле и Петре от село Търсне 
да то пречакат на пътя, когато отива на пазар в Берин, и да го 
убият. Това убийство повдигна реномето на организацията. 
И в село Неволяни, което е на половин час от града, освен че 
беше смесено с турци, но имаше и гъркомани, но все пак се 
проникна и разви революционна дейност. Селяните се оказаха 
по-възприемчиви, макар и гъркомани, защото повечето бяха 
работили като градинари в Цариград, а някои бяха взели дори 
участие в борбата за черковно-училищния въпрос.

Обиколих няколко пъти околията и навсякъде по селата 
бях устроил революционна мрежа. Обаче тези обиколки и 
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срещи с разните ръководители и куриери не можаха да останат 
незабелязани от шпионското око. Властта започна да ме следи. 
Предпазвах се, колкото бе възможно, да не се мяркам пред 
полицейските органи. Гледах да излизам и да се прибирам в 
града нощно време. Когато отсъствах, представях работата така, 
като че ли съм бил в Битоля по работа. Много пъти се изскубвах 
от ръцете на полицията. Предатели, най-вече гъркомани, ме 
посочваха на властта какъв съм и каква роля играя.

Един път ходих в село Пътеле да поднеса една разписка 
за изплащане на един селянин, на когото беше предложено да 
внесе, според състоянието си, волна помощ за селската каса. По 
пътя се спрях в село Сурович, дето този ден имаше пазар, та ми 
се удаде случай да се срещна с много посветени хора. Оттам 
мислех да се отбия и в село Баница. Заедно с мен щеше да 
пътува за Лерин учителя Климов, също посветен. Извадихме си 
билети, той за Лерин, аз за Екшису, тъй като не даваха направо 
за село Баница. В село Сурович съм бил предаден на полицая, 
пътуващ по линията, от началника на станцията, грък. И то само, 
че съм съмнително лице и ще пътувам до Баница, но без да знае 
кой съм. Щом стигнахме в Екшису, полицаят попита: “Кой ще 
пътува до Баница?” И все снове да търси някого. Аз схванах, 
че се касае за мен и тогава казах на учителя Климов да извади 
билет не за Баница, а за Лерин. Полицаят като виде, че никой не 
се обади, а друг съмнителен пътник няма освен мен, се обърна 
към мен и ми казва: “Ти за къде пътуваш? Нали за Баница?” 
Аз му отговорих: “Не, за Лерин отивам.” “Какво работиш там?” 
“Писар съм в общината и владишки векил (пълномощник).” От 
тоя отговор той се озадачи и не посмя да ме обискира. Иначе 
щеше да намери много неща компрометиращи и щях да бъда 
затворен. Минах лесно. 
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Друг път бях излезнал по селата за ревизия, без да зная, 
че било разпоредено, особено в селата, където има турско 
население, да се следи и залавя всяко подозрително лице, 
което обикаля по селата. Турците бяха разбрали, че нещо се 
работи подмолно против тяхната власт и се готви бунт срещу 
държавата. Аз бях обиколил няколко села. Когато пристигнах 
в село Вощарани, отидох в училището, уж по ревизия. Там 
беше учител Димитър Ставрев от Лерин. Турците разбрали за 
моето пристигане и взели мерки за залавянето ми. Връщайки 
се от училището заедно с учителя, отбихме при бакалина Васил 
Савичанов, гдето имахме среща с поп Васил. Току-що влязохме 
в дукяна, ето го подир нас Мурто, най-лошият турчин в селото, с 
няколко другари, въоръжени от глава до пети. Дохождат и грубо 
и нахално сядат, без да продумат. Поп Васил веднага схвана 
тяхното намерение, поръча им кафе и влезе в разговор с тях. Той 
ги знаеше що за хора са, пък от друга страна знаеше и тяхната 
слабост. Те бяха дошли с твърде лошо настроение и по самия 
поглед се разбираше, че искаха да ме заловят. Поп Васил беше 
смел човек и никак не загуби присъствие на духа. В отговор на 
техния груб въпрос и обръщение към мен той им каза: “Той е 
векил – пълномощник на нашия деспот – владиката от Охрид и 
е инспектор на училищата. Ето тук сега е дошъл и преди вие да 
дойдете се разправяхме за владищината. Той иска от нас пари 
за владиката, а пък ние сме сиромаси, не можем да съберем, ето 
толкова пъти иде.” Те, като чуха, че съм векил на владиката, 
се сепнаха малко и започнаха да се поглеждат. Името владика 
за турците беше голямо, те знаеха, че той е назначен от самия 
султан и затова се бояха от отговорност. От време на време 
ме изглеждаха кръвнишки от глава до пети. Пита попа каква 
заплата получавам. Той им казва: “Той е голям човек, взема 
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около сто лири турски.” Като чуха, че съм получавал такава 
голяма заплата, те като че ли се отказаха от своя план. Сигурно 
си помислиха, че ако ми направят нещо, ще си изпатят. Изпиха 
си поръчаното кафе и си излязоха. Аз схванах положението и 
затова не продължих обиколката, а се върнах в Лерин и заминах 
веднага за Битоля, за да ми се изгуби дирята и да се позабрави. 
Когато се върнах обратно, взех всички предпазни мерки да ми 
се изгубят следите, когато се движа по селата.

По това време и в съседната Костурска околия беше доста 
засилена революционната дейност. Там бяха ръководители 
Лазар поп Тайков и Павел Христов. Последният бе от Битоля и 
беше учител в Костур, а Трайков беше учител в родното си село 
Дъмбени. След арестуването на поп Трайков в Корча, Павел 
Христов пое изцяло ръководството на Костурско. В Костурско 
най-рано се сформирова на местни начала нелегална група, 
в която влизаше и Лечо Церовски. Той беше родом от село 
Церово, Леринско, и беше учител в село Апоскеп. Лечо, след 
като свърши през месец май учебната година, замина веднага 
в групата и стана завинаги нелегален. Той е първият учител, 
който нарами пушка и стана комита.

Начело на новоорганизираната чета стоеше Коте от село 
Руля. Той беше стар харамия. Четниците му бяха местни хора. 
Павел Христов му беше възложил да премахне прочутия 
Касъм бег, който тиранизираше като спахия селата по Рулската 
река и Леринско и беше се проявил с грабежи по селата и със 
своя разврат. Имаше държанки жени в село Търсне, Статица, 
Кономлади и др. Даже в село Статица имаше син, който носеше 
името Дино Копелето. Впоследствие той стана гръцки андартин. 
Касъм бег беше заграбил имотите на цели села. В Брезница 
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имаше издигната кула за живеене. Той прекупвал спахилъка в 
казаните села и ограбвал селяните дълги години. Организацията 
не можеше да търпи повече това. Това убийство, което извърши 
Коте заедно с Васил Бекаров от село Желево, Нако от Шестово, 
Насо Йорлев от Апоскеп и Лечо Церовски, бе едно от най-
големите в това време. Те го изчакаха на пътя от Лерин за Корча, 
под село Посидер, и го убиха от засада, заедно с един негов 
другар от охраната. След убийството никаква следа не се залови. 
Всички се изкриха по селата. Турците не можеха да допуснат, че 
на един такъв виден и силен бег могат да посегнат гяури. Затова 
отдадоха убийството на албанци, негови противници. Набедиха 
неговия противник Хюсеин бег от Билища и го арестуваха в 
Корча.

Тази акция на организацията даде силен тласък за повдигане 
угнетения дух не само в Костурско, но и в Леринско, защото 
Касъм бег беше всеизвестен в двете околоии със своите 
злодеяния. През годината бяха извършени и други убийства 
на шпиони в Леринско. Такива бяха случаите в селата 
Попължани, Песочница, Горничево и др. Вследствие на тия 
убийства на шпиони и бегове в Костурско и Леринско, силата 
на организацията нарастна, революционната мрежа пусна 
корени навсякъде, по-лесно започнаха да се събират волни 
пожертвувания, въоръжаването се засили и пр.

За всичко сторено в околията редовно донасях на Даме Груев 
в Битоля, разбира се с шифър. Отначало Дамевите инструкции 
бяха да се посвещават в тайната на делото само верни и здрави 
хора и не повече от двама-трима в село. Обаче, аз като видях, 
че има почва, че в действителност хората са доста подготвени 
за възприемане на идеята, реших да посвещавам в по-широк 
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размер, като подвеждах под клетва във всяко село колкото се 
удаваше, като организирах и ръководните тела.

Един път Даме, при една ревизия, видя и сам се убеди, че тази 
мярка е практична, и той се съгласи да се разширява мрежата и 
да обхваща повече сили в делото. Тоя мой опит му даде повод 
дори да издаде окръжно до другите революционни околии в 
окръга да прилагат масово организиране, гдето има условия. 
Тогава в Битоля се издаде хектографиран вестник “На оръжие”. 
В този вестник сътрудничеха гимназиалните учители Васил 
Пасхов и Михаил Герджиков (под псевдонима Тодор Луканов). 
И ученическият кръжок подпомагаше при редактирането и 
разпространението на вестника. В кръжока влизаха Георги 
Баджаров, Христо Силянов, Тале Христов, Търпен Марков, 
Лазар Москов и др.

Снимка на част от оригинала на спомените. Георги 
Попхристов пише ръкописно спомените си като използва 
всякакви листове - обикновена хартия, карирани листове, 

гърба на документи на ВМОРО, календари и пр.
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ИДВАНЕТО НА МАРКО ЛЕРИНСКИ И ДРУГИ 
ВОЙВОДИ. ЯВЯВАНЕ НА ХАЙДУШКИ ЧЕТИ. 

ПОВИКВАНЕТО МИ ОТ ДАМЕ В БИТОЛЯ. 
УБИЙСТВОТО НА ПОП СТАВРЕ И АФЕРАТА В ГРАДА.

В Костурско имаше организирана нелегална и въоръжена 
група, която се състоеше от Коте от с. Руля, Лечо Церовски, 
Митре Влаха, Христо Цветков и Демир от с. Кономлади, Наки 
от с. Шестево, Ванчо от с. Дъмбени и Веле Илинчето от с. 
Илино, Демир-Хисарско. Тогава пристигна от България Марко 
(Георги Иванов). Временно, преди да дойде Марко, групата се 
ръководеше от Коте, като най-стар и по-опитен, но понеже бяха 
близки и все познати, не можеха да пазят строг ред и дисциплина. 
Не можеха да вършат организационна и агитаторска работа 
по селата, както изискваше делото. Те не живееха другарски 
помежду си, често се караха, а и някои вършеха своеволия. 
Това беше през лятото на 1900 г. Лазар Москов, който току що 
беше свършил Битолската гимназия, едва можеше да ги задържа 
и да ги ръководи де не предизвикат някоя афера в Костурско. 
Изобщо, чустваше се голяма нужда от опитен и интелигентен 
войвода. Аз самият се срещнах с четата в Кономладско и видях 
в какво положение се намират. Тя беше съвсем разхайтена, 
никой никого не слушаше. Ако не беше Москов, кой знае какви 
волности и пакости щяха да извършат. И Павел Христов беше 
отишъл в Битоля да дири някой интелигентен войвода.

Когато се върнах от срещата с четата, получих писмо от 
Даме да замина веднага за Битоля. Аз доста се озадачих, за 
какво ли е това бързо повикване. Даме беше заподозрен от 
властта и полицията му беше заявила категорично да напусне 
веднага града и да отиде в родното си село Смилево, което да 
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не напуска. Заминах за Битоля и се срещнах с Даме. Той повери 
цялата ръководна работа на окръга на мен и на Васил Пасков, 
Георги Пешков, Недялко Дамчев и Аце Дорев. Последните 
трима бяха търговци. Разпредели ни ръководната работа. На 
мен повери да водя преписката с ръководните тела в околиите 
и архивата, на Васил Пасков – да води кореспонденцията с ЦК 
в Солун, Аце Дорев да бъде касиер, Георги Пешков и Недялко 
Дамчев да бъдат съветници. Аз предадох работата в Леринско 
на Филип Георгиев от същия град, който тъкмо преди две-три 
седмици беше интерниран като учител, заедно с жена му от с. 
Боймица, Гевгелийско.

Битолският революционен окръг беше втори, с псевдоними: 
Битоля – Йерусалим, Солун – Св. Гора, Лерин – Краков, Кичево 
– Плоещ, Ресен – Цюрих, Охрид – Белград, Дебър – Лондон.

Когато дойдох в Битоля, заварих пристигнали Марко (Георги 
Иванов),  Янаки Щериов от с. Търново, Битолско и Трифон  Иванов 
от с. Избища, Ресенско. Те се бяха поставили на разположение 
на организацията. Нареди се за войвода на сформираната група 
в Костурско веднага да замине Георги Иванов (Марко). Той 
замина заедно с Павер Христов, ръководител на Костурско и 
Михаил Чеков от Екшису. Те го отведоха през Екшису, Зеленич 
и Прокопана, където го очакваше четата. През същото лято се 
явиха хайдушки чети, една в Прилепско под войводството на 
Мирче Ацев с 7-8 души,  а друга в Демир-Хисар под войводството 
на Йордан Пиперката.

По това време в ЦК на революционната организация бяха 
Пере Тошев, Хр. Матов, д-р Хр. Татарчев, Иван х. Николов и 
Григор Попев. А задграничен представител беше Гьорче Петров, 
подпомаган от Гоце Делчев, който беше станал нелегален и беше 
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също организатор на четите.

Както казах по-горе, Васил Пасков, родом от Серско, 
беше учител в Битолската гимназия и беше редактор на в. 
“На оръжие”. Пасков притежаваше красноречие и със своите 
беседи пред груповите началници, с патриотичните сказки, 
които държеше в Неделното училище, спомогна не малко да 
се повдигне революционния дух. Това даде повод той да бъде 
заподозрян от полицията и да бъде интерниран при аферата по 
убийството на поп Ставре.

Георги Пешков, родом от Прилеп, търговец въжар, беше 
един от най-старите, посветени в делото работници. Той се 
отличаваше със своята способност като агитатор и организатор 
между търговската и еснафската класа. Имаше спокоен дух 
и извънредно самообладание. Той умееше да заблуждава 
полицията и никога не можеше тя да го заподозре, че и той е в 
делото. Той винаги научаваше от нея, защото знаеше слабостите 
й, нежели тя да изскубне нещо от него. Пешков беше всецяло 
предан на делото, даже беше зарезал напоследък и своята 
търговия. Той ми беше най-добрият съветник при посрещането 
на ръководители и куриери от околиите. До край той остана 
една голяма ръководна сила в Битоля. 

Аце Добрев, родом от с. Пътеле, книжар в Битоля, син на 
богато семейство, бе нежен по природа и възпитание, но като 
пазител на революционната каса бе незаменим. Той беше 
посветен и въведен в делото от Даме Груев. Когато ми поверяваше 
делата, Даме изрично ми каза: “При Аце само парите ще внасяте, 
ще го пазите строго, почти никой да не го знае и да няма работа, 
освен с тебе”. Аце през цялото време служи честно и беше готов 
да помага на делото с всичко. Най-много услужваше с пари, 
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особено когато организацията се нуждаеше от големи суми за 
закупуване на оръжия. Често пъти той на лично доверие ми е 
давал по 100-200 турски лири от неговата каса, само и само да 
не пропуснем големи пратки на оръжие, които се донасяха по 
канала от Гърция. Аце Добрев се ползваше с голямо доверие и 
авторитет между еснафите на града, които бяха тогава около 30. 
Освен това, като книжар, поддържаше връзки и с учителите в 
окръга.

Недялко Димчев, родом от Битоля, бивш учител, беше стар 
работник в делото, в града имаше собствен хан и фурна. Той 
имаше връзки с Марийово и селата. И той беше един добър 
съветник в делото и извънредно честен ръководител.

След интернирането на Даме в Смилево, ние, ръководното 
тело в Битоля, бяхме почнали да събираме суми за касата. 
Най-напред се започна да се искат с разписки пари от по-
състоятелните българи. За отбелязване е случаят с Михаил 
Алтипърмаков, който внесе предложената сума от 15 лири, като 
заяви: “Ако стане нужда, готов съм с по-големи суми да помогна 
на такова свето дело”. Този жест много ни окуражи. А най-голям 
скъперник и късоглед се показа свещеникът Ставре, който не 
само отказа да даде исканата сума, но отиде и до предателство, 
като съобщи на Таки Чона. Последният беше шпионин и най-
близък човек на главния полицай Саид Ефенди. На третия ден, 
когато поп Ставре трябваше да изплати разписката, поднесена 
му от момчето Трифон Иванов според условието, той заедно с 
шпионина Таки Чона, нагласили полицията да залови Трифона. 
За щастие момчето съуме да прикрие разписката, преди да 
бъде заловено и не се намери нищо в него, но пак го осъдиха 
на три години затвор. За това предателство на поп Ставре 
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организацията го осъди на смърт и след някой ден той беше 
застрелян от терориста Пецо Георгиев в черковния двор. По-
точно той беше тежко ранен и можа да посочи някои други лица, 
които бяха съмнителни за него и Таки Чока.

Почнаха се арести. На първо място Даме Груев. Това беше 
на 18 август 1900 г. Арестуваха още Петър Попев, Ефрем Ризов, 
Григор Пенджерков, Никола Кусото, Ристе Гавазов, учителите 
Стефан Илиев и Васил п. Димитров, Гицо Димитров и Трайко 
Пелтако от Баир махала и други около 20 души. Това беше 
втората афера в Битоля. Даме го осъдиха на 10 години затвор без 
никакви факти, само по съмнение, като шеф на организацията. 
Други 7-8 души по на три години, а някои освободиха, след като 
лежаха по 5-6 месеца в затвора.

От тази афера се показа пред очите на турците един крайчец 
от революционната организация. Те разбраха, че се работи 
тайно против турския режим, като дори се осмеляваме да 
наказваме техни оръдия. Убийството на поп Ставре послужи за 
урок, особено на ония, които не бяха готови да развържат своите 
кесии за да подпомогнат на делото. Този акт подейства добре 
на напредъка и дисциплината на делото в града и околията. 
Организацията за първи път наложи наказание върху ония, 
които не искаха да се подчинят на нейните нареждания. След 
това по-лесно и по-бързо се събираха налозите.

Тогава интернираха Васил Пасков. Георги Пешков преди 
това беше заминал за България, но късно през есента се върна. 
Аце Дорев беше заминал по търговия във Виена. Аз бях останал 
почти сам да ръководя работата в окръга. Подпомаган бях от 
другаря Ал. Ефтимов, който беше учител в града. През 1901 
учебна година и аз бях назначен за учител в града със заплата 
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от черковно-училищната община 2400 гроша. През есента се 
създаде много работа, тъй поне ми се виждаше на мен, понеже 
бях сам и не много опитен. От една страна ставаше разместване 
на учителите по селата и градовете, от друга – с настъпване на 
зимата трябваше да се дири прибежище и отваря път на някои 
момчета от четите, които бяха дошли през лятото. Мирче Ацев 
се завърна обратно с четата в България, Йордан Пиперката 
остана за през зимата в Демирхисарско с Гюрчин от с. Сланско, 
Андрея от Църско, Миале от Валмевци, Веле от Илино и Стрезо 
от Демирхисарските села. Трудно беше да останат всички и 
да се прикриват, ето защо Веле по негово собствено желание, 
изпратих при Коте в Костурско, Стрезо, като болен замина с 
чужд паспорт за България, Андрея и Миале изпратихме при 
Марко Лерински. Останаха само Йордан Пиперката с Гюрчин, 
под ръководството на Петър Толев, който беше учител в село 
Брезово и пунктов ръководител. Марко Лерински остана с четата 
през зимата в Костурско и Леринско. В тези околии, особено в 
последната, имаше по-добри условия и Марко намери там по-
добър прием и се задържа дълго време. Той там работи предано 
до края на живота си и остави скъпи и незабравими спомени 
между населението. Българският ВМОРО войвода Марко 

Лерински (Георги Иванов) роден в 
родния град на българските национал-
ни герои Софроний Врачански, 
Стефан Богориди, Петър Берон, 
Неофит Бозвели и Георги Сава 
Раковски - Котел. Подофицер от 
Българската армия, изпратен като 
войвода на ВМОРО в Леринско лично 
от Гоце Делчев и Гьорче Петров. 
Загинал геройски в бой с турски войски 
в леринското с. Пътеле на 13.VI.1902 г.
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ПРЕМЕСТВАНЕ НА МАРКО ВОЙВОДА В 
ЛЕРИНСКО. ОТЦЕПВАНЕ НА КОТЕ ОТ ЧЕТАТА НА 

МАРКО. СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ГРУПА В КРУШЕВО И 
БИТОЛЯ.

Четата на Марко Лерински обикаляше отначало Костурско 
и Леринско. Тя беше обща за двете околии по нямане на 
войводи. През есента, месец септември, четата бе влезла в село 
Пътеле да наложи изплащането на някои разписки на видни 
и състоятелни селяни и за малко щеше да бъде разкрита от 
властта. Преди да влезе в селото, четата стояла няколко дена в 
една вятърна мелница. Вечерта се вмъкнали в селото и отиват 
направо в дюкяна на един чорбаджия. Селяните, като видели 
така ненадейно да влизат комити, изплашили се и вдигнали 
тревога. Без да свърши работа, четатат веднага се измъква от 
селото. Даже селяните, като неразбрали какви хора са, открили 
огън. От този неуспех четниците почнали да негодуват против 
войводата Марко. Особено против бил Коте, който не искал 
да остане в Леринско, а искал да се върне в Костурско, където 
местата и хората са му познати. И една вечер Коте с трима 
другари от четата си заминава за Костурско. С Марко останаха 
Лечо Церовски и Георги Николов от Смърдеш, а с Коте заминали 
Иванчо, Вельо Илинчето и Нако. Митре Влашето беше останал 
в село Кономлади, преоблечен като овчар, а Демир и Христо 
Цветков бяха се прехвърлили в България, понеже бяха усетени 
от турците, които бяха поискали от жените им да представят 
писма, от които да се види, че техните мъже са наистина в 
чужбина.

Коте, като се върна от Костурско, обикаля на своя глава и 
без да се подчинява на ръководителите, той започва да върши 
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обири и убийства в Костурско. Организацията гледаше да го 
накаже, защото се всяваше една деморализация в редовете на 
четниците. Една от главните причини, за да стане Коте отцепник, 
е била паричния въпрос. Още преди да бъде сформирана четата 
под ръководството на Марко, на Коте и неговите другари им 
било обещано от Павел Христов издръжка по три турски лири 
месечно. Но тогава организацията беше слаба със средства и не 
можеше да изпълни обещаното. Когато ръководството на четата 
поел Марко, държал им една беседа, с която им обяснил високата 
цел, на която служат и трябва да се откажат от това свое искане.

Марко беше с твърда воля, честен и въздържан във всичко. 
Винаги сериозно се държеше пред четниците и ги вдълбочаваше 
в идеята на делото. Той е вдъхвал строга послушност и 
дисциплина към началството. Всички е учудвал с желязната 
си воля и с малкото претенции. Превишавал всички останали 
със своите способности, затова и те немеели пред него. Коте 
не могъл да издържи всичко, което Марко е искал, ето защо 
надумва другарите си и се отделя, без да пита никого, както 
казах по-горе. Марко остава за титулярен войвода в Леринско. 
При него изпратих Андрея и Миале от четата на Йордан 
Пиперката. Четата на Марко стана чисто организаторска. И 
тъй през зимата на 1901 г. останаха малки чети в Костурско, 
Леринско и Демирхисарско. Трефун Иванов и Янаки Щерйов, 
които бяха дошли, за да станат нелегални, попаднаха в затвора 
по време на Ставревата афера.

През зимата най-много се засили агитацията в градовете. 
Посветените непрекъснато се увеличаваха. Почти във всеки 
град бяха установени ръководни тела, съгласно устава на 
организацията. Главни ръководители бяха: Христо Узунов – 
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Охрид, Александър Чакъров – Струга, Славко Арсов – Кичево, 
Петър Ацев – Крушево, Никола Кокаров – Ресен, Филип 
Георгиев – Лерин, Павел Христов – Костур, Тали Христов – 
Прилеп, Петър Толев – село Брезово (Демирхисарско).

В Крушево и Битоля тогава се появи една подмолна 
агитация между учениците и посветените работници. Тази 
агитация се водеше от една социалистическа група, начело на 
която стояха Никола Петров от Малешевско, Велко Марков 
от Крушево, Никола Карев и Иван Дренски от Крушево. Те 
образуваха най-напред група в Крушево, после и в Битоля. Бяха 
успели да се вмъкнат и в ученическия кръжок в гимназията. Те 
бяха привлекли доста наши посветени работници, образували 
бяха своя каса, имаха дори печат с емблема “Социална 
революция”. Посредством наши работници ние разбрахме 
кои са главните им шефове и влязохме веднага във връзка с 
тях. Най-напред се запозна с тях Георги Пешков. След това 
двамата направихме среща с главния им ръководител Никола 
Петров. Дълги нощи спорихме по нашите и техните принципни 
становища, докато най-сетне се убедиха, че не сме много 
далеч от техните разбирания и че не се различаваме много в 
методите на политическата и икономическа борба за брата роб. 
Тогава Никола Петров и Велко Марков се съгласиха да влязат 
в редовете на организацията и да работят заедно с нас, като им 
се даде възможност да работят всред работническата класа. 
Поверихме им район, за да заработят и се сблъскат със самата 
действителност. А те ни предадоха своя печат и събраните суми 
от членски вноски. Никола Петров и Велко Марков изпратихме 
отначало в Демирхисарско при Йордан Пиперката. Никола 
Карев остана учител в Крушево, а Иван Дренски влезе в нашата 
група в Битоля.
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АФЕРАТА В КИЧЕВО. ГЕОРГИ СУГАРЕВ УЧИТЕЛ 
В СВЕТОВРАЧЕ-ПОРЕЧЕ. ЧЕТАТА НА НИКОЛА 
ПЕТРОВ (АТИЛА). ТЕРОРИСТИЧНА ГРУПА В 

БИТОЛЯ. РАЗВОЯТ НА ЧЕТИТЕ В БИТОЛСКИЯ 
РЕВОЛЮЦИОНЕН ОКРЪГ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1901.

Преди да се създадат организационни чети в Битолския 
окръг върлуваха хайдушки чети. Те действаха на своя глава, като 
целите им бяха да убиват лоши турци и да грабят пари за своя 
сметка. Някои от тях бяха използвани от организацията. Една 
такава чета беше тая на Дуко от село Юдово, която обикаляше 
лятото в Кичевско и Порече. Тази чета в края на месец юни 
1900 година уби прочутия Абдураман бей от Дебър, който 
беше заробил икономически селата Лазарополе, Галичник 
и други. Убийството стана на границата между Кичевско и 
Дебърско в местността Лопушник. Ръководителите на Кичево 
бяха наредили убийството да стане през есента и ако може жив 
да се залови, за да се вземе откуп. Четата прибързала, защото 
разбрала от верен източник, [че] Абдураман бей отивал да купи 
чифлик в Прилепско и че уж носил в себе си 2000 турски лири. 
Обаче намерили само около 150 – 160 лири.

Това убийство стресна турците, те първо време не можеха да 
допуснат, че едно такова крупно дело е извършено от комити. 
Приписаха убийството на дебърския разбойник Рамдук, който 
преди два дена е минал точно покрай Лопушник, гдето стана 
убийството. Дебърските власти, за да се отърват казаха, че 
убийците са комити от Кичевско, а пък кичевският каймаканин 
решително отказвал да има такива в неговия район. Благодарение 
на тази заблуда тогава не арестуваха никого в Кичевско.
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За отмъщение арнаутите начело с Рамдук нападнаха селата 
Лазарополе и Душегубца, понеже между тези две села стана 
убийството. Убиха кмета на Лазарополе и други шест селяни. 
Същият този Рамдук с около 110 души нападна през ноември 
село Душегубица, изгори 40 къщи и уби един старец, една жена 
и едно момче на 11 години.

От убийството на Абдураман бей, както и други някои, 
които се извършиха от четата през това лято, турците доста се 
разтревожиха, а нашите взеха да се окуражават и угнетяванията 
от векове дух започна да е надига. От друга страна тези убийства 
отвориха очите на турците в Кичевско, че не се отнася за някакво 
разбойническо дело, а за един акт срещу държавата. Започнаха 
повече да се вслушват какво се говори и какво се работи. 
Особено под наблюдения бяха учителите и свещениците. Само 
чакаха да им се удаде случай да арестуват някого, дори за най-
нищожно обвинение. За нещастие през същата година им се 
удаде такъв случай.

Един от посветените работници, на име Яне, в пияно 
състояние издава някои революционни тайни. Арестуват Яне, а 
той издава други. Посочени бяха главно ръководните лица: Лука 
Джеров от Битоля, свещеник Тома, Славко Арсов, дякон Йосиф 
от Кичевския манастир „Св. Пречиста”, поп Стоян от същия 
манастир и други около 12-13 души. Лежаха в Кичевския затвор 
осем месеца и в Битолския около 5 месеца. Друг предател освен 
Яне нямаше затова с приятелство и подкуп се отърваха без да 
бъдат съдени.

За арестуването на горните помогнаха най-много 
сърбоманите, сръбските агенти в Кичево, за да им се развържат 
ръцете за пропагандата в Порече. Сърбите бяха подкупили 
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каймаканина, само и само да бъдат арестувани посочените 
наши хора на просветното дело в този край. Характерно за 
тази афера е, че за свидетел при процеса излезе един турчин 
на име Бекир, който се закле в съда , че нашите хора са честни 
и невинни в това, за което ги обвиняват. Между арестуваните 
беше и селянинът Анастас от село Манастирище, седалище на 
сърбите в Порече. Той беше заможен и влиятелен селянин. След 
като го освободиха от Битолския затвор, бе убит пред къщата 
му в селото от арнаути, подкупени от сърбите, понеже беше 
добър българин. Това убийство сплаши населението в този 
край, то взе да губи надежда , че ще се избави от сърбоманите и 
сръбскте агенти, които работеха задружно с турците. От тогава 
води сърбоманството на цяло Порече, с около 30 български 
села, където вече трудно можеше да се работи.

След арестуването на ръководните сили в Кичевско, като 
главна връзка служеше Георги Сугарев, който беше учител в 
Световрачене. Чрез него вървеше цялата кореспонденция в 
Кичевско. Той, след като свърши учебната година, дойде в Битоля 
и сам пожела да го изпратим в четата на Никола Петров, за да е 
обучи и тренира в нелегалния живот. Четата на Никола Петров се 
състоеше от Веле Марков, Йордан Пиперката, Гюрчин Наумов, 
Илия Колев от Крушево, Христо от Железнец, Христо Сърбаков, 
Найдо от Ракитница, Мирчо от Сопотница, Георги от Беранци, 
Стефан Йошев от село Джван, Ванчо, Никола Атанасов и Георги 
Сугарев. В първо тя обикаляше Демирхисарско, Кичевско и 
Крушевско. Георги Сугарев прекара почти цялото лято в четата и 
никак не бе разкрит от властта, че отсъства от града. За учебната 
1900/01 година се върна в Битоля и беше назначен за учител в 
Централното училище от черковното училищно настоятелство. 
Тази година всички основни общински учители бяхме с много 
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ниски заплати, най-голяма заплата получавах аз – 1800 гроша. 
Това беше едно капризно нареждане на владиката Григорий, 
само за да ни накара нас, посветените в революционното 
дело, да се откажем от учителското място и по този начин да 
освободи училището от нас, комитаджиите. Изобщо владиката 
беше против революционната организация, защото такива 
бяха инструкциите от Екзархията. Екзархът искаше да се 
работи просветно и културно в Турция, а не революционно. 
Затова се водеше борба между организацията и екзархийските 
представители. 

Георги Сугарев беше един от най-близките ми и най-верните 
ми другари по делото в града. В ръководната работа той ми беше, 
така да се каже, дясната ръка. Неговото оставане в Битоля дойде 
тъкмо на време, когато организацията се развиваше с най-голям 
размах, не само в града, но и в околиите. Сугарев беше всецяло 
предан на делото, съвсем бше зарезал своите домашни, които 
чакаха неговата подръжка. Нищо друго не го интересуваше 
освен делото. Беше даровит агитатор и способен организатор. 
Тъкмо той беше най-нужен за работа с мен, когато се създаваха 
революционни организаторски чети в окръга. Георги Сугарев 
взе живо участие при ръководене на терористичната група в 
града. Тогава бяхме организирали две такива групи, едната за 
околията и другата за града. В първата влизаха Нечо Егренец, 
Ристе от село Будаково, Боше от село Трап, Аце Коларчето, 
Тодор Фурнаджията от село Лижец, Йосиф от Жабени, а във 
втората – Йован Кафеджията, Кочо Песнаджиев, Миалече 
Лисолаец, Мишо Кьосо Димев и Начо Дживджанов. От тези 
групи, когато някои членове ставаха невъзможни пред властта, 
попълвахме кадрите на четите.
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РАЗВОЙ  НА ЧЕТИТЕ В БИТОЛСКИЯ 
РЕВОЛЮЦИОНЕН ОКРЪГ ПРЕЗ 1901 Г. МАРКОВАТА 

ЧЕТА – ШКОЛА ЗА ЧЕТНИЦИ И ВОЙВОДИ. 
ИВАНЧОВАТА АФЕРА В КОСТУРСКО. ПОВИКВАНЕ  
НА АН. ЛОЗАНЧЕВ ДА ПОЕМЕ РАБОТА В ДЕЛОТО.

Когато революционната мрежа нарастна по села и градове, 
се явиха пречки, от една страна в лицето на шпиони, подкупени 
сръбски и гръцки оръдия, и от друга страна разни бегове по 
околиите и др. Тогава се яви нужда от въоръжена сила за да се 
налагат наказания. Организираха се терористични групи, които 
в последствие се развиха във въоръжени чети. Където се удаваше 
случай се използваха за нуждите на делото и хайдушки чети. 
Най-много допринесе за обучаване на четници и войводи четата 
на Марко Лерински. Тая чета се беше обърнала в образцова 
школа в окръга за четници и войводи от всички околии. Там бяха 
изпратени Андрея и Миале от Пиперковата чета, обаче Миале 
се върна в Битоля и по късно забегна при Коте. Бяхя изпратени 
да стажуват в Марковата чета Рампо Пешков, Йордан Дамев 
от Прилеп, Методи Патчев от Охрид, Славко Арсов, Христо 
Силянов и др. Четата на Никола Петров в Демирхисарско се 
раздели на няколко групи: Велико Марков с няколко четници 
отиде за войвода в Крушевско, Йордан Пиперката с Гюрчин 
и с няколко другари остана за войвода в Демирхисарско, а за 
секретар на четата бе преместен от Леринско Лечо Церовски. 
Никола Петров с Ванчо Сърбаков от село Вранещица остана да 
обикаля Кичевско, докато се подготви за войвода някой местен 
човек. Същото лято пристигна от Сърбия Наки Янев от село 
Лавци, Кичевско с 5-6 другари, въоръжени със сръбски пушки. 
Никола Петров се срещна с Наки и го подготви да остане за 
войвода на Кичевско. За Охридско дойдоха по канал няколко, 
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а други с паспорт. През май 1901 година бяха дошли така за 
четници Тасе Христов от село Присовяне, Стружка, Деян 
Димитров от село Лактине, Охридско, Цветко Стоянов от село 
Ябланица, Дебърско, Миладин от Сърбиново. За войвода в 
Охридско пратихме Тале Горанов от Прилеп. Той беше преместен 
от Костурско дисциплинарно. В Прилепско, при Даме и Цветан 
Попов от село Брезово и Димко Гърдан от Прилеп пратихме за 
войвода Марко Лазов, който беше дошъл от България с паспорт, 
но той не можа да остане дълго, защото се разболе тежко и го 
изпратихме обратно в България. Временно на негово място 
изпратихме Андрея от Марковата чета. По-късно изпратихме 
Никола Петров за войвода в Прилепско, а Андрея пак се върна 
при Марко Лерински, защото беше неграмотен. Андрея беше 
един от старите хайдути, другар на Чакревци в Прилепско едно 
време. Затова всички го викаха „дядо Андрея”.

При Ресенската група, състояща се от Георги Чауша, Стефан 
Янакиев, Наум Кочов, Янаки Григоров и Климе Кочовски 
преместихме дисциплинарно за временен войвода Атанас  
Петров от Костурско. Той беше дошъл от България с паспорт в 
Битоля, а беше родом от село Шестево, Костурско. Той се нае да 
иде в Костурско и да пренася оръжие от Гърция. Макар прост 
наглед, много разговорлив, опитен да лъже и преувеличава 
нещата, изпратихме го в Костурско на разположение на Павел 
Христов. В Костурско през това време бяха останали само 
четници, без войвода, ръководени от Павел Христов и Кузо 
Стефов от село Загоричени. И Павел Христов разбрал, че Атанас 
Петров е прост и недостоен да ръководи чета, но при голямата 
нужда от войводи, назначил го за такъв, като задължи Кузо 
Стефов да го надзирава и ръководи. Прибрали се разпръснатите 
четници Иванчо, Вельо, Миале, Митре Влашето от Котевата 
чета и др. И се образува нова чета с войвода Атанас Петров. Той 
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почнал да обикаля селата и навсякъде се представял като военен, 
карал селяните да побързат с въоръжаването, защото въстанието 
скоро се вдига. Иначе беше доста смел и юначен. По нареждане 
на Павел Христов той извършва убийството на Айредин бей и 
Нуредин бей. С тези убийства се стреснаха турците, но от друга 
страна се засилиха гоненията на ръководителите. Тогава бе 
арестуван и Павел Христов.

Атанас Петров се движеше денем по селата, без да държи 
сметка, че ще бъде разкрит и ще пострада населението. В своите 
действия беше много бърз и повърхностен. Дето стъпваше само 
афери създаваше. Някои четници, като видяха колко е неразумен, 
го напуснаха. Подобно на Коте, който действаше на своя глава 
по селата в Рулската река и четниците на Атанас Петровата чета 
започнали да вършат своеволия. Организацията трябваше да 
се справи с тази анархия. Всеки провинил се четник намираше 
подслон при Коте, а последният имаше здрави укриватели още 
преди революционната организация, затова тя не можеше да го 
накаже лесно. Някои от провинилите се и непокорни четници 
бяха наказани от организацията, други бяха преместени, а трети 
пратени зад граница. Атанас Петров беше преместен с един 
другар временно за войвода в Ресенско. И там той не можа да 
се задържи дълго. Покрай другите си слабости имаше и тази, 
да се хвали пред селяните, да вдига повече шум, отколкото да 
върши свестна работа. Не му се напускаше Костурско, защото 
там се считаше за най-сигурен. Все отлагаше заминаването за 
Ресенско. Най сетне трябваше да пратим Климе Кочовски от 
Ресен, който беше секретар на четата, да иде в Костурско и да 
го доведе. Атанас Петров дойде до с. Герман, Преспата и със 
своята прибързаност създаде там афера, разкри се и се върна 
веднага в Костурско без да се обади. Ресенско остана пак без 
войвода.



44

В Костурската околия на мястото на Атанас Петров 
изпратихме Тале Горанов за войвода. Той беше родом от Прилеп 
и беше дошъл от България с препоръка от задграничното 
представителство. Павел Христов и него праща при Кузо Стефов 
в Загоричени, където Горанов е представител на четниците. 
Горанов поема войводството, а като негов помощник и секретар 
влиза учителят от с. Загоричени Дамян Илиев. И той не можа да 
се задържи в Костурско. Горанов отначало добре се представи 
пред четници и селяни, но беше млад и нервен. Често влизал в 
конфликт с учителите, ръководители по селата. Беше и суетен, 
обичаше много да беседва с жените и учителките. Проявявал 
волности, дори си правил печати „Костурска районна чета”, 
„Тале Горанов – Костурски войвода” и други някои суетни 
работи. Изобщо повече се занимавал с любов, отколкото да си 
гледа работата. Затова беше преместен за войвода в Охридско.

Това беше преди 16 май 1901 г., когато Павел Христов беше 
арестуван поради аферата в Костурско. Още през есента на 
предишната година беше арестуван Лазар Поптрайков, един 
от главните организатори на Костурско. Той беше родом от 
с. Дъмбени. Осъден беше на две години затвор в Корчанския 
затвор, загдето при обиска му била заловена революционна 
кореспонденция. След арестуването на Павел Христов за 
ръководители в Костурско останаха Михаил Николов, класен 
учител в Костур, Лазар Москов и Пандо Кляшев. Последните 
бяха млади и неопитни за да могат да се спровят с положението 
в Костурско. Ето защо при разюздани и разпръснати четници 
и нелегални хора в околията възникна най-голямата афера в 
Битолския окръг, известна под името „Иванчова афера”.
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Иванчо беше четник от четата на Коте. После беше с Марко 
Лерински. Той е обикалял по селата и с Атанас Петров и най-
после бил изпратен в Гърция от Павел Христов, тъй като беше 
един от демолизираните четници при Коте. Собственото му име 
е Димко и е родом от с. Белица, Кичевско. Той съвсем случайно 
се вмъкнал в четата, без да бъде препоръчан от никого. В Битоля 
е бил на работа при един фурнаджия и на своя глава извършил 
убийство, след което забягва в Костурско. Там, без да проверят 
и запитат кой е, го прибират за четник.

В Лариса (Гърция) Иванчо говорил пред наши хора открито 
за всичко, което знаел за Костурско. Събирал четници, хвалел 
се наляво и надясно. Опитал се да мине границата с чета, но не 
успял. Тогава отишъл за съвет при един грък, Василаки. Тоя, 
като разбрал, че е мекушав, го посъветвал да отиде при турския 
консул и срещу подкуп да издаде всичко, което знае за Костурско. 
Турският консул го приема и го препраша през границата в 
Битоля. Оттам го препращат в Корча. Иванчо, преоблечен 
във войнишки дрехи, под името Осман Чауш отива в Костур 
с окло 100 души войска. Това става през юли 1901 г. Започва 
по предварително подготвени списъци да предава посветените 
работници в делото. Той върви с потерята по селата и предава 
всичко, каквото знае. Цяло Костурско пламна. Около 100 души 
бяха арестувани. Много забягнаха в гората, станаха нелегални. 
За нещастие в Костурско тоя изрод имаше такава силна памет, 
че посочваше с точност имена, места, дати, кога и къде са били с 
четата, какво са яли и пили. Той предаде видните ръководители 
Лазар Поптрайков, Павел Христов, Кузо Стефов, Лазар Москов, 
а от Леринско предаде Филип Георгиев и други някои от селата.
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Някои от арестуваните оше тогава с пари успяха да се 
отърват. Турците изтръгнаха майсторски всичко, каквото 
знаеше предателят и пак не му простиха, заедно с другите и него 
осъдиха и тикнаха в затвора. Докато беше свободен, направиха 
се от организацията няколко опита да бъде убит, но излязоха 
несполучливи. Турците здраво го пазеха. Вън от града Костур 
не излизаше. След него и други предатели се явиха в Костурско, 
като например Траян от с. Търново. По време на аферата само 
Пандо Кляшев не бе посочен от Иванчо. Той току що беше 
свършил гимназия и се бе върнал в с. Смърдеш, дето беше 
назначен за учител. Нему се падна заедно с Лазар Москов, който 
беше нелегален, да се справят с положението при наличността 
на маса нелегални и затворници. Пандо Кляшев беше дошъл в 
Битоля за инструкции, но ми се виде много изплашен и отчаян 
от положението, навярно защото беше млад и неопитен в 
борбата. Аз (без да зная неговия чувствителен характер) като 
го видях такъв скарах му се и казах точно тези думи: Какво 
вие костурчани сте се изплашили толкова, като че ли всичко 
пропадна и е изгубено. И мислите, че няма го Павле, няма дело 
в Костурско. Какво е това малодушие от тебе?

Пандо нищо не ми възрази, само ме гледаше очудено. Сигурно 
не е очаквал подобна грубост от мен. На другия ден, като дойде 
пак да се видим, гледам го целия обсипан от пъпки по лицето. 
Питам го защо и от какво е станал такъв. Нищо – отговаря ми. 
Тежко ми стана от вашите думи, които ми казахте вчера. Аз се 
разкаях от тази ми постъпка и досега не съм я забравил.

По това време, през месец декември, дойде от България 
Васил Чакаларов, за да устрои канал за пренасяне на пушки от 
Гърция. Тъкмо навреме дойде той, защото спомогна доста, за 
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да се закрепи положението в Костурско. Както за Костурско, 
тъй и за другаде имаше голяма нужда от интелигентни 
войводи, защото простите и неподготвените създаваха често 
афери. Четници се намираха по-лесно във всяка околия. Често 
попадахме на неподготвени и случайни хора, които само 
донасяха неприятности на организацията, както това беше 
случая Атанас Петров, Коте от Руля, Тале Горанов и др.

По липса на войводи и Битолската околия оставаше без чета, 
тъй като Янаки Щерьов, който беше предвиден за такъв, попадна 
в затвора. През същото лято съвсем случайно се яви в с. Смилево 
старият хайдутин Стоян Донски, родом от с. Битуша, Битолско. 
Той беше стар и опитен и добър познавач на Пелистер планина. 
Даме (от затвора) ме беше предупредил да следя за явяването на 
Стоян Донски и да гледаме да го привлечем в делото. Трябваше 
някак да влеза във връзка с него, за да го спечеля за делото, ако 
приеме да го направим временно войвода в Битолско. Той беше 
дошъл само с един другар, на име Кочо. Като главни места за 
укриване Стоян Донски е имал селата Смилево, Градешница, 
Лажец и други села, все в полите на Пелистер.

Аз влезнах най-напред във връзка с неговите укриватели. 
Такива бяха в Смилево Мико Кокин, в Градешница Филип 
Терзиов, в Лажец и Битоля Тодор Фурнаджията. Последният 
беше укривател и на Делю Лесковски. Един ден заедно с Тодор 
и Филип отидох на среща с Донски в гората на с. Градещница. 
Целия ден останахме с Донски сами. Приказвах му дълго 
и широко по всички въпроси от организационен характер, 
които за него бяха съвсем ново нещо. По-рано Донски не 
се интересувал от друго, освен да убива лоши турци и прави 
обири за пари. Нямало кой да го осветли, както той пред мен се 
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изповяда. Интересно беше при срещата, че като чу името ми, 
каза то му било известно от неговите укриватели. Както беше 
късичък скочи на крака и ми каза: „А, тъкмо ми падна в ръцете, 
сега ще се разберем как си ме нападал пред смилевчани, че съм 
бил сърбин“ и пр. Аз се изплаших, защото действително бях 
казал пред смилевчани, че той е сърбин, щом приказва сръбски 
и е дошъл от Сърбия, тъй ми беше донесено. Не допусках, че и 
това неговите хора ще му съобщат. Както и да е, уверих го, че 
не съм имал зла умисъл, а съм казал само както слушам и сега 
повтаря сръбски думи пут, опанци и пр. След дълги обяснения 
и привеждане примери успях да го убедя, даже го подведох под 
клетва, като предварително му прочетох устава. Той възприе 
всецяло нашата идея, като даде честна дума, че занапред ще 
бъде на разположение на делото. Вечерта слязохме в селото. 
Там побеседвахме със селяни и се разделихме. На другия ден 
с Тодор тръгнахме за града. И тъй, немайки друг по-подходящ, 
назначихме Донски временно за войвода на Битолско, като при 
него пратихме четниците от Ресенско.

Със създаването на революционни чети в Битолския 
окръг още повече се увеличи работата. Трябваше да се води 
кореспонденция не само с ръководните тела, но и с четите. 
Трябваше да се поддържат връзки, да се дават инструкции, да 
се следи тяхната агитация, да се отварят канали за купуване и 
пренасяне на оръжие и пр. Неизбежна беше нуждата от повече 
ръководни сили в града. Цялата работа беше легнала върху мен, 
Георги Пешков и Георги Сугарев. Мъчно можеше да се отговаря 
на всичко, не бяха по силите много работи, понеже освен цялата 
преписка с околиите аз водех преписката с Централния комитет 
в Солун. Случваше на ден по 10-15 писма да се дешифрират и 
веднага на всяко да се отговаря. Извънредно бях претрупан с 
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работа, боях се неволно да не направя някоя грешка. Ето защо 
се обърнах към Анастас Лозанчев и го подканих да вземе и той 
работа като един по-стар ръководител в града и да ми помогне. 
Той се съгласи само при едно условие: Да няма никакъв контакт 
и работа с Георги Пешков, понеже не могъл да се разбира с него. 
Той каза, че само с мене може да приеме да работи дали ще може 
да се разбираме за делото. Предварително се бях допитал до 
Даме за това и той се съгласи. Само ми припомни, че Лозанчев 
е опърничав и е съмнително дали ще можем да се разбираме и 
караме заедно работата. Аз му казах: „Вярвам и се надявам, че 
ще се разбираме ние двамата.“ Той отговори: „Щом приемаш – 
Добре. Само един ден ще се каеш.“

ЦК на ВМРО - Георги Попхристов, Александър 
Протогеров и Иван Михайлов
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ИДВАНЕ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ В БИТОЛСКО. 
СРЕЩАТА МУ С ДАМЕ В ЗАТВОРА. ЗАМИНАВАНЕ 

ЗА ЛЕРИНСКО ДА СЕ СРЕЩНЕ С МАРКО И С 
ДРУГИ ЧЕТИ В КОСТУРСКО. ЧЕТНИШКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ В СЕЛО ЗАГОРИЧАНИ.

Около 20 ноември 1901 г. дойде нелегално в Битоля 
Гоце Делчев. В негово присъствие се преустрои окръжният 
революционен комитет както следва: председател Георги 
п. Христов, секретар Георги Сугарев, касиер Аце Дорев, 
съветници: Ан. Лозанчев, Георги Пешков и Недялко Дамчев. 
Избран бе също и градски околийски комитет, в който влизаха 
Алекс. Ефтимов, Кирил Лозанчев, Лука Джеров и др.

Ние, най-отдалечените от София, знаехме че се води борба 
между централисти и върховисти, но до пристигането на Делчев 
не бяхме запознати с подробности. Той ни осветли изчерпателно 
в какво се състои тази борба, която бе придружена дори с жертви. 
Разбрахме, че върховистите са искали да навлезат с чети и като 
завземат организацията в свои ръце, да повдигнат въстание. 
Те, като по-близко до ръководните кръгове в България, знаели 
кога е момент за въстание. За да влезнели вътре предлагали ред 
условия. Искали да влязат офицери с големи чети и материали 
и др. Делчев беше на мнение да се допуснат да влезат само 
при условията на организацията, а именно, поединично като 
организатори и инструктори на въоръжените сили. Могли 
да дойдат и с паспорти за учители. Ние одобрихме мислите 
на Делчев. Той сам видя нуждата от военни лица, която се 
чустваше в нашия окръг. Ние вече бяхме писали на ЦК в Солун 
да ни изпратят такива, които да обучават четници и въоръжени 
работници.
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Ние схванахме, че борбата в София е от принципиален 
характер. С прибързано въстание на върховистите ще се придаде 
повече български характер на борбата, когато тя по устав бе 
борба за автономия. Ние, в Битоля следяхме с голям интерес, 
но не се увличахме в нея, а продължавахме да се готвим срещу 
вековния враг. Най-много борбата срещу върховизма водеха 
серчани, изобщо граничните с България околии, понеже през 
тях се прехвърляха четите на върховистите. 

Делчев ни разправи също за залавянето на мис Стон и че 
се водили преговори за откуп и пр. Той направи срещи с някои 
войводи в града, като Йорд. Пиперката, Никола Петров и др. 
Делчев поиска да се види с Даме в затвора. Един ден аз го заведох 
и го оставих да приказват с Даме цели часове през желязната 
решетка по положението на делото. Оставих друг да го доведе, а 
аз си отидох на училище. И втори път той се видя с Даме, преди 
да замине. Тогава го заведе в затвора Наум Томалевски, който 
беше ученик в гимназията и влизаше в ученическия кръжок. 
Изобщо Делчев остана много доволен от революционното дело 
в окръга, което беше ръководено от Даме и неговите помощници.

Идването на Делчев в Битоля допринесе голяма полза. 
Изяснени ни бяха редица въпроси, особено тези за въстанието. 
За мен стана ясно, че въстанието е средство, а не цел. След 
дохождането на Делчев веднага се почуства засилване на 
революционния дух в окръга. Нарастна боевото настроение 
и въоръжаването се засили твърде много. Революционната 
дейност стана по-активна, по-нападателна срещу неприятеля.
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След като стоя около 20 дена в града, Делчев замина за 
ревизия в Леринско, да се види с Марко, а оттам да се прехвърли 
в Костурско, там да разследва Котевия въпрос и други някои 
спорове между четници и войводи. Той тръгна от града заедно 
с Георги Пешков и с единствения си другар Корчо. Пешков 
искаше да го придружи и да стане нелегален. Куриер им беше 
Йосиф Петков от с. Жабени. Делчев се срещна с Марковата чета 
в с. Бух. Оттам замина за Костурско.

Отсъствието на Георги Пешков от града не остана 
незабелязано от полицията. Последната започна да го търси. 
Тогава веднага го извиках да се върне, защото той беше много 
по-полезен като легален в града, отколкото преждевременно да 
стане нелегален. Той закъсне със завръщането си и полицията го 
арестува, когато се върна. Пешков се беше разделил с Делчева 
в с. Кономлади, където са били на среща Костурските войводи 
Лазар п. Тайков, Васил Чакаларов, Лазар Москов, Пандо Кляшев 
и др. Там бил повикан за разследване и Коте от Руля, който бил 
опростен от Делчев с условие да замине зад граница.

Делчев, след като обикаля по-главни села в Кореща, се 
прехвърля в с. Загоричани, Пополекол, дето устрои четнишка 
конференция на ръководителите от Костурско и Леринско. 
На самата Нова година 1902 и аз бях повикан от Битоля като 
окръжен ръководител, да присъствам на тая конференция. От 
Костур беше ръководителят Михаил Николов, от Лерин – Андрея 
Кожухаров, от с. Екшису – Михаил Чеков, а от войводите бяха: 
Марко, В. Чакаларов, Л. п. Трайков, П. Кляшев и Кузо Стефов, 
който беше избягал от затвора. Там беше и Славко Арсов, който 
беше пратен да стажува при Марко за войвода. Заедно с Мих. 
Чеков и Ан. Кожухаров пристигнахме късно през нощта в 
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Загоричени. Заварих Делчев да спи. Аз го събудих, защото горях 
от нетърпение да му съобщя радостната вест, че откупът за мис 
Стон е броен, 14000 турски лири. Това ми беше съобщено от ЦК, 
за да го кажа на Длечев и той да побърза по-скоро да се върне, 
защото не знаели кому да поверят парите. Като че това, Делчев 
започна да скача от радост, удари калпака в земята и каза: “Ето 
сега ще свършим голяма работа. Трябва да се върви по-скоро”. 

Конферирахме няколко дена върху положението на окръга, 
особено по уреждане на канали за набавяне на оръжие и по 
събиране на по-големи суми, които да се дадат на честни 
доставчици на оръжие за целия окръг. Натовари се Васил 
Чакаларов да уреди канал за доставка на пушки от Гърция. 
Четите се разпределиха по райони, като им се вмени в дълг да 
разпределят оръжието и налозите за пари. Също се взе решение 
да се правят общи събрания по селата и избират ръководни тела, 
на които да се възложи разглеждането на всякакви селски разпри 
и дела. Да се забрани да се ходи по турски съдилища и пр.

Тогава стана дума да се убие новият предател Траян от 
Търново, който излезе много по-опасен и по-силен от предателя 
Иванчо. Той отиваше въоръжен и с войска по селата да преследва 
четите. Не излизаше никога сам от Костур, затова не се удаваше 
лесно случай да бъде унищожен. Когато обсъждахме как да стане 
това и кой да извърши това убийство, казахме, че друг начин 
няма, освен някой от четниците да влезе в града предрешен и 
да го убие. Спирахме се ту на един, ту на друг, като гледахме 
да бъде по-сполучлив избора. Точно зад мен седеше четника 
Ристо Майсторчето от Лерин, който беше станал нелегален 
през Иванчовата афера и беше с Марко. Като се обръщам, 
гледам го със сълзи на очи. Питам го: “Защо плачеш Ристо?” 
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Той ми отговаря: “Мъчно ми е като слушам как кроите план за 
предателя Траян, защо не се предложи на мен, аз съм готов да 
извърша това дело. Хайде, другите, ами ти не ме ли познаваш 
най-добре от всички?” Наистина, аз го познавах още когато бях 
в Лерин, като много смел човек. Възхитен от тоя жест, с радост 
се обърнах към Делчев, който седеше по турски срещу мене: 
“Гоце, виж и питай тоя юнак защо плаче? Той плаче, избързах да 
му кажа, че му било мъчно дето го отминаваме и не му възлагаме 
тая задача”. Тогава Делчев усмихнат му извика: “Браво юначе, 
ела да ти стисна ръката и да те поздравя, такива са нужни на 
майка Македония”. Дадохме на зарадвания Ристо един нагант, 
целунахме се и той предрешен тръгна към града. Действително 
той влезе в конака и там застреля предателя. След туй той успя 
да избега от града, но пътьом, бегайки за с. Апоскеп, го застигна 
конница. Той изстрелва всичките си патрони и пада убит.

В Загоричени беше дошъл и Христо Силянов от Прилеп, дето 
беше учител и беше заподозрен от властта. Той стана четник при 
Марко в Леринско. Хр. Силянов през ваканцията 1901 г. беше 
изпратен в Гърция, понеже знаеше гръцки, за да уреди канал за 
оръжие.

От Загоричени, заедно с Делчев и Марко Лерински, след 
като се разделихме с костурчани, заминахме за с. Зеленич, но не 
влязохме в селото, понеже имаше потера. Отбихме се в с. Ракита, 
Кайлярско. Там направихме селско събрание и организирахме 
селото. На самия ден Богоявление се разделихме с Делчев, аз 
се върнах в Битоля, а той с Марко и Хр. Силянов за Екшису, 
Пътеле и оттам за Острово, Воденско.
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АФЕРАТА С ЙОСИФ ПЕТКОВ ОТ С. ЖАБЕНИ 
В БИТОЛЯ. ЗАБЕГВАНЕТО НА ГЕОРГИ СУГАРЕВ 
И ДР. СЛАВКО АРСОВ СТАВА ВОЙВОДА. МОЕТО 

АРЕСТУВАНЕ И ОСЪЖДАНЕ НА СМЪРТ. 
АМНИСТИЯТА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ.

Както казах по-горе, войводата Тале Горанов от Костурско 
беше преместен за войвода в Охридско. Но и там не можа 
дълго да се задържи. Често влизал в разпри с другарите си 
четници, държал се надменно и строго. Един ден другарите 
му го напуснали и той останал сам. Тогава го извиках в Битоля 
и на негово място в Охридско преместихме Никола Петров 
от Прилепско като добър организатор. В Прилепско пък 
изпратихме Методи Патчев, който беше свършил своя стаж за 
войвода при Марко Лерински. Четата на Марко беше един вид 
образцова школа, в която се изпращаха четници за обучение 
за войводи. Това съм споменал и другаде. Тогава нуждата от 
обучени и опитни войводи за целия окръг беше твърде голяма. 
Тале Горанов беше наказан със смърт от организацията поради 
неговото непокорство и престъпления. Присъдата бе изпълнена 
от Методи Патчев в Прилепско. 

За битолски войвода бе назначен Стоян Донски. След като 
обиколи някои от селата му се видя трудно и рисковано за четата. 
Полските села бяха предимно турски чифлици и се пазеха от 
кехаи и пъдари. Като бивш хайдутин той беше навикнал да снове 
по планини и гъсти гори. Беше му мъчно да свикне с тоя живот – 
да ходи и организира полски села. Беше прост и неграмотен, без 
агитаторска и организаторска способност. Движението му по 
селата не можа да се запази в тайна. Подире му веднага тръгна 
потера. Тогава той напусна полските села и без да се обади 
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се прехвърля в Пелистер, където се смяташе за най-сигурен, 
понеже там му беше позната всяка педя место.

Тъкмо по това време беше устроен канал през полските 
села за пренасяне на пушки чак от Гърция. Почти всяка вечер 
наши куриери посрещаха и приемаха по 100-200 пушки и пълни 
чували с гилзи, купувани от търговци албанци от Призренско, 
които пък ги купували от Гърция.

Оръжията се складираха в с. Постово, гдето беше учител и 
ръководител на делото Тодор Златков. От там се разпределяха 
и изпращаха по селата.  По други пътища отива наши хора чак 
в Гърция и оттам доставяха оръжия за Битолско, Крушовско 
и Прилепско. Въоръжаването ставаше усилено и образцово 
и ако тъй продължаваше за късо време щяха да се въоръжат 
най-добре всички околии. Но нещастието!  Тъкмо в разгара на 
въоръжението по една сляпа случайност се разкри една афера, 
така наречената Йосифова афера. От искра тя стана цял пламък 
и нанесе голям удар на делото. Ето как се разви тя. В с. Егри 
(в полето) се палила и изгоряла една плевня. Собственик е бил 
Петър, който не бил посветен в делото, а неговия брат знаел за 
четата, че обикаля по селата. Братята били скарани, в недобри 
отношения, просто не искали да се видят. Поради това Петър 
наклеветва брат си, че бил лош човек, че имал работа с комити 
и той му запалил плевнята. Точно в момента, когато те се карали 
помежду си, в селото влиза един чаушин (старшия) с около 
15 души потера за предледване на четата на Стоян Донски, 
влизайки в дирите й. Старшията дава ухо на разправията на 
двамата братя. Повиква наклеветения брат да каже с какви лоши 
хора има работа. Нанася му хубав бой, но той отказва да признае 
каквото и да е, тъй като дал клетва да се пази всичко в тайна. 
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Показва се твърд и нищо не издава. Тогава чаушинът се обръща 
към брат му Петър и му казва: „Защо лъжеш бре гяур? Ето брат 
ти нищо не знае.“ Удря един бой и на него. Той, за да се отърве, 
посочва един друг селянин, на име Насте, за когото знаел, че е 
близък и неразделен другар на брат му. Хващат Насте. Той се 
показва слаб, не можал да издъжи боя и признал, като казва: 
„Наистина идваха комити в селото. Доведе ги Йосиф Петков от 
с. Жабени, който живее в Битоля.“ Веднага арестуват Йосифа и 
го отвеждат в с. Егри на очна ставка с Насте. Подлагат го на бой 
и други изтезания и той признава. Не само това. Йосиф разкрива 
и много други тайни на организацията. Показва се много слаб и 
неиздържлив, макар че беше стар куриер и терорист, влизащ в 
групата на Нечо Егренец. Йосиф знаеше канала за пренасянето  
на оръжие от Гърция, беше във връзка с куриери от други 
околии и пр. Той отведе Гоце Делчев, от Битоля в Леринско за да 
се срещне с Марко Лерински и костурските чети. От началото 
не можехме да разберем, че Йосиф предава. Турците постъпиха 
хитро и умно, като запазиха в тайна неговото предателство. След 
две седмици  от неговото залавяне властта започна да арестува 
посочените от него работници. Не допускахме, че Йосиф ще 
се окаже толкова слаб и неиздържлив, та да предава, но при 
все това бяхме на щрек. Взехме мерки да се укриваме. Като 
видяхме, че не последва нищо, започнахме да излизаме, някои 
тръгнаха на работа. Тъкмо това са чакали турците, особено 
хитрия и тактичен полицай Сауд Ефенди. На 19 февруари 1902 
година турците още рано блокираха училищата и кафенетата, 
гдето знаеха че стават нашите срещи или са наше свърталище. 
Започнаха да арестуват. Някои успяха да се изскубнат от ръцете 
на полицията и са се прикрият. Само аз не успях да се спася.
Заловиха ме тъкмо на пътя, когато се местех от един квартал в 
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друг, за да се прикрия. Бях успял да се измъкна от централното 
училище, което беше блокирано, ходех в Ени махала, за да се 
прикрия. По пътя бях посочен от един шпионин, който беше 
скрит в аптеката на д-р Налев от Ени махала. Полицията не 
ме познаваше кой съм и какъв съм, само по име ме знаела. 
Заловиха ме и веднага ме заведоха в участъка на разследване. 
Тогава арестуваха мнозина по списък от града и села, разбира 
се посочени от Йосиф. Арестуваха и един от куриерите на име 
Никола (Кола) по народност влах от Крушово. Той пренасяше 
оръжия от Гърция. Той пък от своя страна за отмъщение 
предаде ръководителите в Крушово и други организационни 
работници, които познаваше. Йосиф предаде куриерите Тале, 
Дзоле и Димитър от с. Попължени, Леринско, а те пък предават 
посветени в делото работници и ръководители в околията. И тъй 
цялата революционна мрежа беше разкрита. Тази афера засегна 
няколко околии в окръга. От главните ръководители в окръга 
само аз бях арестуван и Георги Пешков, а Георги Сугарев успя 
да се укрие. Също така и Тодор Златков от с. Постово се укри 
и спаси складираните оръжия. От Леринско бяха арестувани 
ръково дителите Андрея Кожухаров и Михаил Николов. В 
Крушово повечето организационни хора успяха дя забегнат и 
станаха нелегални. От град Битоля всички другари на Йосиф от 
терористичната група станаха нелегални, като и някои други, 
които работеха с него. Арестувани бяха също Кочо Песнаджиев 
и Михаил Наумов, които бяха тежко бити в участъка, за да 
кажат къде се оръжията, които са купувани от албанските 
търговци. От групата на терористите: Нечо, Боше, Ристе, Аце, 
Тодор, Йованче кафеджията. Георги Сугарев организира чета 
заедно с четата на Славко Арсов, който беше дошъл наскоро 
от Леринско, та заедно да обикалят и организират Битолско и 
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Демир-Хисарско. В последствие Славко Арсов се прехвърли 
с четата си за титулярен войвода в Ресенско, а Георги Сугарев 
остана за Битолско. Аз бях здраво накован от предателя Йосиф 
и други, които бяха посочени от него. Те излязоха по-силни 
в предаването, особено Никола влашето от Крушово. Като го 
извадиха пред мен на очна ставка, казваше всичко каквото 
знаеше и даже кой му е дал клетвата. Разправяше как съм му 
дал пари да купува и донася пушки от Гърция заедно с Тего 
Туджаров от Крушово и че парите съм му броил в хана на братя 
Скаеви на Ат пазар. Че сме купили специален кон за пренасяне 
на оръжията и пр. и пр. И други са ме набедили, но не предаваха 
тъй смело като Никола и Йосиф. Аз разбира се отказвах и 
отхвърлях техните показания, но в едно такова положение кой 
може да ти вярва, че си прав?

При разследването наведоха ми един куриозен пример:

„Бана бак Гьорги ефенди, емен ти го правиш како един 
арамия що го откраднал един петел и го скрил под палтото, по 
сокак ходи сербез, ама опашката на петело се гледа и не само 
това, ама и запял. Тогаш го фанале арамията. Така и твоята 
работа. Сите казват за тебе, а ти инкяр се правиш.“

Тогава бяха арестувани и братята Скаеви – Яне, Никола 
и Йоше, предадени от Никола. Имаше и други граждани 
арестувани. Делото се разгледа едва след 8 месеца. Осъдиха 
ме на смърт. Със същата присъда бяха осъдени и братя Скаеви 
- Яне и Никола, Филип Терзиев от с. Градещница и Христо 
Карафилов от с. Барешани. Коста Песнаджиев, Михаил Наумов 
и Николе Кусото бяха осъдени на 101 години, а всички други 
по на 3 години. Георги Пешков беше предаден, че е придружил 
Гоце Делчев, когато излезна от Битоля за Леринско и Костурско. 
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И той беше осъден на смърт. Лежахме в затвора една година. 
Благодарение на февруарските реформи или тъй наречените 
„Пъдарски реформи” бяхме амнистирани всички политически 
затворници. 

Битолския затвор беше препълнен с политически 
затворници. Почти от всяка околия имаше арестанти по случай 
предизвиканите афери в околиите на Нервга. Най-много имаше 
от Прилепската околия – 96 души. За отбелязване е, че в затвора 
между затворниците имаше голяма задушевност. Нямаше 
никакво негудование и роптаене на работниците против своето 
началство, както се слушаше в другите затвори, даже се стигнало 
и до сбиване. Тук, в Битолския затвор нищо подобно нямаше. 
Всички се помиряваха с положението и никого не обвиняваха. 
Всички с вяра и силна надежда бяха надъхани и чакаха рано 
или късно да бъдем амнистирани. Тези надежди се оправдаха. 
Редовно бяхме спохождани от вънка от наши хора, може би до 
голяма степен на това се дължеше поддържането на духа.

Амнистията беше точно на 22 февруари 1903 г. Тя беше първа 
и затова стана едно тържествено събитие за нас и народа. При 
освобождаването ни от затвора гражданството беше се стекло 
да ни посрещне. Радост, щастие беше за нас с малко лежане в 
затвора да се отървем от тежката смъртна присъда. От затвора 
всички излязохме по-калени и по-бодри за борба, станахме 
много по-въодушевени дейци за делото. Тази амнистия още 
повече засили революционния дух в народа, вместо да го ослаби 
– както си мислеха нашите врагове при арестуването ни. След 
освобождаването кой по-рано, кой по-късно грабнаха оръжие 
и станаха нелегални в четите. Аз останах за малко в града, 
прекарвайки времето в събрания и беседи с групите, срещи и 
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нареждания по четите в околиите и окръга. Това движение не 
можеше да бъде незабелязано от шпионското око и властта. Ето 
защо и аз започнах да се закривам и да отбягвам от следенето 
на полицията и станах нелегален. На Великден, преоблечен в 
селски дрехи, заминах за Демир-Хисарско да разследвам някои 
оплаквания на селяните срещу войводата Йордан Пиперката. В 
с. Смилево се срещнах с поп Тома, който беше станал отдавна 
нелегален за властта в Кичево. Той беше четник в четата на 
Тома Давидов, ревизора на четите. След убийството на Давидов 
беше дошъл в Смилево на почивка и да прекара празниците. 
Смилево минаваше за едно от ной-организираните и здрави 
села, пък и отдалечено от Битоля и Ресен, та затуй четите го 
посещаваха за отпочиване. Видях се и с Христо Узунов, който 
беше дошъл с един четник нарочно от Охридско. Заедно 
лежахме в Битолския затвор. И той беше освободен при 
амнистията. Повиках Йордан Пиперката да дойде в Смилево да 
се срещнем. Той, знаейки защо го каня, не пожела да дойде. Той 
беше прост и своеобразен, не се беше освободил от хайдушкия 
си начин на действие. Отбягваше срещите с началството, беше 
много мнителен. Аз знаех характера му, ето защо реших заедно 
с поп Тома и Христо Узунов да идем чак в с. Слоещица, гдето 
беше той с четата от около 30 души. Влезнахме в квартирата 
му, но той беше излезнал преди да пристигнем. Изпратихме 
домакина да го извика да дойде непременно. Най после дойде 
с голяма предпазливост със 7-8 души четници. Обвинението 
срещу него беше главно за неговото непокорство и за някои 
неморални работи в района му. Самият му секретар Никола 
(Лечо Церовски) твърдеше това. Пиперката даде обещание пред 
нас, че занапред ще бъде послушен и изправен, няма да повтаря 
тези свои своеволия. Организацията му прости. Иначе Йордан 
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беше смел, решителен, за турците беше станал страшилище в 
Кичевско и Демир-Хисарско. Много видни турци, прочути със 
своите злодеяния и убийства, беше ги избил със своята чета. 
На връщане в с. Смилево пристигнаха от Ресенско Славко 
Арсов и Никола Кокаров с няколко четника. Видяхме се и с 
тях. След като разменихме мисли за положението на околиите 
и за предстоящата дейност се разделихме. Те си заминаха за 
районите, а аз с един куриер се върнах в Битоля.

Част от оригиналния ръкопис на спомените
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ВРЪЩАНЕ НА ДАМЕ ГРУЕВ ОТ ЗАТОЧЕНИЕ. 
ЗАГИВАНЕ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ. СВИКВАНЕ НА 
ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕС В СЕЛО СМИЛЕВО. 

РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА. НАПАДЕНИЕ НАД СЕЛО 
ДАПАРИ ОТ ТУРСКАТА КАВАЛЕРИЯ И КЛАНЕ В 

БИТОЛЯ НА САМИЯ ДЕН ГЕОРГЬОВДЕН.

Амнистията през февруари 1903 г. беше обща, така че 
и Даме Груев беше освободен от затвора в Подрум-кале и 
от Солун дойде в Битоля. Той беше се видял в Солун с Гоце 
Делчев и с членовете на Централния комитет, а такива там 
бяха Иван Гарванов, Димитър Мирчев, Спас Мартинов – 
учители в гимназията. В Солун още през коледните празници 
беше свикан общо конгрес, на който беше взето решение за 
въстание в цяла Македония и Одринско. Делчев не присъствал 
на конгреса. Конгресистите са знаели мнението на Делчев, че 
е против масово въстание. Затова, види се, не са го дочакали 
да присъства и той като един от основателите на ВМРО. Той е 
бил за засилени четнически действия и борбата да се води на 
чисто партизански начала, като се правят атентати там, където 
условията налагат и благоприятстват, предимно на мостове 
и железопътни линии. Никой не могъл да го отклони от това 
му убеждение. Трябвало да дойде Даме Груев и се срещне с 
него, за да може да му въздейства другарски, за да го склони да 
приеме и той решението на конгреса. Делчев се съгласил пред 
Даме по принцип за въстанието, от колегиалност, но според 
както разказваха негови близки другари по-късно, той бил доста 
разочарован. Като такъв той заминава и организира атентата на 
моста на р. Ангиста (Серско) и го разрушава сполучливо. В с. 
Баница бива разкрит и обсаден от многоброен аскер и пада убит 
на 18 април 1903 г. заедно с няколко другари от четата. 
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От Битолския революционен окръг за делегат в Солунския 
конгрес беше изпратен Анастас Лозанчев. След моето 
арестуване и арестуването на Георги Пешков той беше останал 
сам да ръководи окръга. Лозанчев, без да се съвещава с другари 
и без да свика (както бе редно) окръжен конгрес, набързо отива 
в Солун. Което е най-интересно – той най-много настоявал 
за въстание, като е представял положението в Битолско 
като неудържимо. Заявил, че това било мнението на окръга. 
Всъщност това беше негова глупава прибързаност – така бих 
нарекъл тази негова постъпка. Тогава повечето от главните 
ръководители и организатори бяха в затвора. Те се освободиха 
с амнистията през февруари, а конгресът стана през коледните 
празници. Това беше една фаталност за Македония, тъй като 
когато се решаваше съдбата й в Солунския конгрес, на него 
не присъства нито един от основателите на революционната 
организация. Както и да е, взетото решение за въстание се 
наложи и прие. Започнаха усилени приготовления навсякъде. 
Ние, битолчани, след като дойде Даме, трябваше да свикаме 
конгрес, за да обмислим работите по въстанието, тъй като то 
беше от съдбоносно значение за нашия окръг, който беше 
заобиколен с неприятели. Окръжният революционен комитет 
определи конгресът да стане в с. Смилево, родното място на 
Даме Груев, като най-здраво организирано и въоръжено село и 
то около Гергьовден. На всяка околия се предписа да изпрати 
делегати от легални и нелегални дейци, предимно войводи, 
за конгреса. За делегати от окръжния комитет бяха избрани: 
Анастас Лозанчев, аз, Георги Пешков, а от околията – Георги 
Сугарев и Парашкев Цветков, от Прилеп – Петър Ацев, Тале 
Христов и Йордан Тренков и от Прилепско, Марийово – Никола 
Петров (Атила), от Крушово – Никола Карев, Тома Никлев и 
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Иван Наумов, от Демир-Хисарско – Йордан Пиперката, Димитър 
Матлиев и Лечо Церовски (Никола), от Ресенско – Славко Арсов, 
Никола Кокарев и Веле Илиев (Пенчо), от Охридско – Христо 
Узунов, Лука Групчев, Тасе Христов, Деян Димитров и Смиле 
Войданов, от Кичевско – поп Тома Николов, Наки Янев, Арсо от 
Подвиз, Ванчо Сърбаков и Климе Групчев, от Леринско – Георги 
Папанчев и Михаил Чеков и от Костурско – Васил Чакаларов и 
Пандо Кляшев. Даме Груев беше делегат по право – като един 
от основателите на ВМРО и Борис Сарафов – като ревизор на 
четите, както и Димитър Дечев – негов помощник. Сарафов и 
Дечев и двамата бяха военни. Борис Сарафов пристигна с чета в 
нашия окръг през пролетта, след убийството на Тома Давидов. 
Той веднага замести Давидов. Както е известно, Давидов беше 
дошъл още през есента на 1902 г. за ревизор и инструктор на 
четите. В нашия окръг нуждата от военни се чувстваше отдавна. 
С дохождането на Давидов тази празнина се попълни донякъде. 
Той беше обиколил почти целия окръг и навсякъде произвеждаше 
обучения. В някои околии даже направи маневри с въоръжените 
селяни. Бяха организирани селски милиции, така че където се 
явяваше случай да е обсадена някоя чета от войската, милицията 
се притичаше на помощ. Такива бяха случаите при обсадата на 
Йордан Пиперката в с. Брезово, на Деян Димитров в с. Ърбино, 
на Славко Арсов в с. Избища и др. Тома Давидов падна убит на 
18 март 1903 г. в с. Оздолени (Охридско), отивайки на помощ 
с милицията в с. Ърбино, гдето Деян Димитров беше обсаден 
от войска с цялата си чета. След това последва така наречената 
Давидова афера в Охридско, гдето бяха арестувани около 164 
души селяни от цяла Дебърца. Борис Сарафов не беше извикан 
за нашия окръг. Той сам дойде, като знаеше, че най-добре от 
всякъде другаде е подготвен нашия окръг за въстание. След 
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скъпата загуба на Тома Давидов ние, разбира се, го приехме 
като военен.

И тъй, делегатите започнаха да пристигат на определеното 
време и място за конгреса. Това беше около 20 април ст. ст. 1903 
г. Отначало конгресът се откри от Даме Груев с една кратка 
приветствена реч, след туй се пристъпи към избор на ръководно 
бюро на конгреса. За такова се избра: Даме – за председател, за 
секретари Георги п. Христов (аз) и Парашкев Цветков. Дневният 
ред беше за въстанието. Най-напред се описа положението на 
всяка една околия от страна на делегатите, от които се констатира, 
че някои околии не са достатъчно подготвени с бойни материали. 
Такива околии бяха Прилепската, Битолската, Кичевската 
и отчасти някои други. При все, че въпросът за въстанието 
беше решен в Солун, пак отново се повдигна въроса: да има 
ли въстание или не. Станаха разисквания. Някои от делегатите 
се изказаха, че трябва на всяка цена да се вдигне въстание още 
през това лято. Особено Лозанчев най-много настояваше. Той 
казваше: “Първо – този въпрос е решен на общия конгрес в 
Солун и второ – въоръжените сили не ще могат да се въздържат, 
понеже доста много са се увеличили в околиите”. Костурчани 
Чакаларов и Пандо Кляшев поддържаха мнението за въстание, 
защото бяха най-въоръжените. Ресенчани Славко Арсов и 
Никола Кокарев също подкрепиха мнението на Лозанчев. На 
Георги Папанчев и Парашкев Цветков, и двамата войводи, като 
хора от България все им се желаеше да има въстание, уверени, 
че България ще се притече на помощ.  Войводите като Тасе 
Христов, Деян, Йордан Пиперката и др. нямаха търпение още 
да се отлага и чака и настояваха да има въстание. Борис Сарафов 
беше един от ония, които най-много настояваха за въстание. Той 
казваше: “Тъкмо за това съм дошъл аз. Имам обещания от видни 
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правителствени кръгове, че ще последва война и пр.” Той беше 
оказал влияние върху някои ръководители в ония околии, гдето 
той е обиколил със своята чета. Аз, Георги Пешков и Христо 
Узунов още като бяхме в затвора, често се занимавахме с тоя 
въпрос за въстанието и размишлявахме. Знаейки положението 
в окръга, сиреч подготовката във всяко отношение, и от друга 
страна – всестранно осветлени за положението в другите окръзи 
от страна на Гоце Делчев точно преди арестуването ни, ние 
бяхме се установили и напълно възприели становището на Гоце 
Делчев кога и как да стане въстанието. Нашето мнение беше да 
не се вдига масово въстание, а да се засилят четнишките акции 
срещу турците. Но прибързано взетото решение в Солун, както 
посочих по-рано, ни постави пред свършен факт при излизането 
ни от затвора два месеца преди конгреса. На конгреса аз, Георги 
Сугарев, Христо Узунов приехме да има въстание, но то да не 
бъде масово, а да се действа чисто партизански, с големи чети. 
Доколкото е възможно да се пазят силите, за да продължи и 
се поддържа борбата. По-долу ще се види, че аз през време 
на въстанието, в качеството на горски началник в Леринско, 
наистина приложих тази тактика. 

Категорично против въстанието се изказаха Петър Ацев, 
Тале Христов, Никола Карев, Никола Петров и Георги Пешков. 
Мотивите им бяха доста силни и аргументирани. Изтъкваше 
се, че околиите им не са въоръжени и че не бива да се хвърля 
последния патрон с едно въстание, понеже то не е цел в борбата, 
а средство.  Водеха се дълги спорове. Големи обвинения се 
хвърляха върху Анастас Лозанчев, задето е дал съгласието си 
на Солунския конгрес за въстание, без да вземе решение от 
окръжния конгрес. Задаваха му се въпроси: “кого пита ти, за да 
ходиш в Солун на конгрес?” и пр. Той беше в конфликт с някои 
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войводи, които бяха обидени от неговия остър език и дори някои 
бяха прекъснали да имат работа с него. Поради важността на 
момента и въпроса, който ни занимаваше, тези дрязги гладко се 
приключиха между него и засегнатите войводи.

Точно в разгара на разискванията пристигна от Битоля бърз 
куриер с известие от Лука Джеров, че турците поради станалия 
атентат в Солун, са започнали клане в Битоля и същевременно 
кавалерия нападнала с. Цапари. Там имаше около 60 въоръжени 
цапарци. Те бяха дошли въоръжени чак от гр. Катерино 
(Солунско), гдето работеха като кюмюрджии. Това става на самия 
ден Гергьовден, 23 април ст. ст. В града Битоля турците бяха 
изклали по улиците около 30 души. В с. Цапари селяните, след 
една престрелка с турската кавалерия, бяха успели да отстъпят 
в планината, без да дадат много жертви. Арестувани бяха около 
13 души мирни селяни, а часовоят бил нападнат от кавалерията 
и убит. При това известие прекратихме временно разискванията 
и преустановихме заседанията, докато разберем докъде ще 
стигнат събитията. Тогава веднага решихме да се притечем на 
помощ на нападнатото село Цапари. Георги Сугарев, Йордан 
Пиперката и аз в това число с около 100 души четници тръгнахме 
за Цапари. Обаче, докато стигнем село Гявато сражението беше 
прекратено и войската се оттеглила към Битоля. Върнахме се 
обратно в Смилево и конгресът продължи заседанията си. Сега 
вече почти всички делегати бяхме в едно по-друго настроение. 
Новите събития оказаха известно влияние върху нас и особено 
върху ония, които бяха против въстанието. Атентатът в Солун 
и клането в Битоля силно се отразиха върху всички делегати. 
Това ни направи още по-единни и по-готови за борба срещу 
вековния ни враг. Не оставаше друго, освен да се върви напред 
към действие и работа, никакво отлагане и протакане. Сам Даме 
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Груев смяташе солунското решение за прибързано, но един път 
взето и ние поставени пред свършен факт, трябва да се приеме 
и да се върви към изпълнението му. Той се изказа накрая, като 
в заключение буквално със следните думи: “Трябва да се върви 
към въстание бити дава си”.

На конгреса се взеха следните решения, които изнасям като 
извлечение от протокола:

1) Въстанието да бъде партизанско, а не масово.

2) Въстанието да се ръководи от един главен щаб, състоящ 
се от трима: Даме Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев и 
трима запасни, като се определи кой кого ще замести, а именно: 
Георги п. Христов (аз) – Даме Груев, Петър Ацев на Борис 
Сарафов и Лазар п. Трайков на Анастас Лозанчев.

3) За всеки район – околия да има горско началство и то 
от 3-5 души, както следва: битолска – Георги Сугарев, Парашкев 
Цветков, Иван Делов, Георги Чуранов, прилепска – Петър Ацев, 
Тале Христов, Йордан Тренков, Никола Петров (за Марийово) 
и Георги Пешков (за Поречето), крушовска – Никола Карев, 
Тома Никлев, подпоручик Тодор Христов, Диоген Хаджов и 
Павлов, Демирхисар – Георги п. Христов, Йордан Пиперката, 
поп Кузман от с. Бабино, Христо Пасков и Димитър Матлиев, 
кичевска – Лука Джеров, Климе Групчев, Наки Янев, Ангеле 
Настов и Арсо Мицков от с. Подвис, ресенска – Славко Арсов, 
Вере Илиев, Никола Кокарев, Драган Петков и подпоручик 
Панайотов, охридска – Христо Узунов, Андон Кецкаров, Наум 
Чакъров, Лука Групчев, Наум Анастасов, костурска Васил 
Чакаларов, Пандо Кляшев, Лазар п. Трайков, Манол Розов и 
Михаил Николов, леринска – Георги Папанчев, Михаил Чеков, 
Лечо Настев-Церовски и Коста Груев.
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4) Във всяка околия да има районни, центрови и селски 
войводи, четите да се състоят от 30-50 души, без да се ангажират 
невъоръжени селяни.

5) Изработи се въстанически дисциплинарен устав.

6) Да се набави оръжие за слабо подготвените райони – 
прилепски, крушовски и др.

7) Да не се напада и избива мирното турско население, 
защото това се смята за нехуманно.

8) Датата за въстанието се предостави на Щаба да я 
определи – и то не по-рано от жътвата.

9) Реши се, ако дойдат Пере Тошев, Гьорче Петров и 
Христо Матов, да влезат и те в Щаба.

Борис Сарафов и Димитър Дечев бяха натоварени да 
изработят инструкции за обучение на ръководните тела и селяни 
с оръжие. За всяка околия имаше определени инструктори за 
обучение. Като такива бяха: подпоручик Димитър Стойков – за 
Охридско и Кичевско, подпоручик Панайотов – за Ресенско и 
Преспата, федфебел Иван Попов – за Костурско, подпоручик 
Тодор Христов – за Крушовско, зап. подпоручик Папанчев – за 
Леринско и Парашкев Цветков – за Битолско.

Ето съдържанието на Протокола, който се държа на конгреса. 
Самият оригинал не е запазен, аз давам препис от бележките на 
Васил Чакаларов.
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П Р О Т О К О Л

на революционния конгрес, свикан от Втори македоно-
одрински революционен окръг

ЗАСЕДАНИЕ ПЪРВО

Днес, 20 април, 1903 година, часът 12 по турски сутринта, 
по поканата на ръководителите на ІІ Македоно-одрински окръг, 
се събрахме в место, посочено от него – с. Смилево, Битолско, 
окръжните ръководители на Битоля: Анастас Лозанчев, Георги 
п. Христов, Георги Пешков; делегати от Централния комитет: 
Даме Груев, Борис Сарафов, Димитър Дечев; делегати от 
подвижните ръководителни тела (и неподвижните градски): 
Битолско-Пелистерски участък: Георги Сугарев; Смилевско-
Гяватски: Цветков; Марийовско: Никола Петров; Костурско: 
Васил Чакаларов и Кляшев; Леринско: Георги Папанчев и Чеков; 
Ресенско: Кокарев, Славко Арсов, Велян Илиев и Панайотов 
(поручик). Отсъстваха делегатите от районите: Демир-Хисарски, 
Крушовски, Кичевски, Прилепски и Охридски. Обаче беха на 
път и се очакваха да пристигнат.

Преди да се пристъпи към дневния ред и се открие конгреса, 
обяви се от окръжните ръководители, че се свиква настоящия 
конгрес, в който ще се предложат ред въпроси, но за да се спази 
реда, ще трябва да се избере един председател – Даме Груев – 
и нужното число за секретари: Парашкев Цветков и Георги п. 
Христов, след което се пристъпи към разглеждане на въпросите, 
предложени от окръжните ръководители. Предвид на туй, че 
некои от делегатите отсъстваха за дневния ред, първоначално 
избраха се за разисквание следните въпроси:
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І. Разпределение на военните и морални сили; подготовка до 
и във време на въстанието.

ІІ. Длъжности и права на началническия персонал; до и във 
време на въстанието.

ІІІ. Що да се прави с невъоръжените и негодни хора; стари, 
жени и деца във време на въстанието.

ІV. Кой е собственик на оръжието.

V. Уравновесяване на оръжието.

VІ. Определяне на времето за въстанието.

След всестранно обмисляне по казаните въпроси, реши се:

1. За да има правилно ръководене на въстанието, силите на 
окръга и командуването се разпределиха както следва: един Главен 
Щаб за целия окръг, районни началници, войводи и въстаници. 
За Главния Щаб избраха се следните лица: Даме Груев, Борис 
Сарафов и Ташко Лозанчев. А като техни заместници, в случай 
на нещастие, да се допълнят срещу Даме – Георги п. Христов, 
срещу Борис Сарафов – Петър Ацев, срещу Лозанчев – Лазар п. 
Трайков. Казаните лица се определят от конгреса и ще действат 
отсега нататък, а ако биха дошли някои нови сили, предоставя 
се на Щаба да се разпореди с тях, както намери за добре, като се 
придържа строго в ръководящите принципи на Организацията. 
Основният Щаб, който се конституира, подлежи на сменяване 
само от окръжния конгрес. Състави се списък от районните 
ръководителни тела във времето на въстанието, но окончателното 
пренасяне се отложи след дохождането на другарите от другите 
райони. Що се отнася до назначаването на местните войводи и 
разпределението на въстаниците, предостави се на районните 
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началства да сторят това, за да могат да се подготвят всички 
ония сили, които наново се проектират за войводи през време на 
въстанието; реши се за такива да се устроят на неколко пункта 
специални подготвителни курсове, дето да могат в едно кратко 
време да се обучат и след туй да поемат възложената им работа.

След като се разотидат всички ръководителни тела по 
районите, веднага да разпределят въоръжените сили в района 
си на чети в численост от 30-50 души и да се правят с тях тайни 
практически обучения (походен ред, поединичен, стрелба и 
пр.) – доколкото местните условия им позволяват. Да се започне 
събирането на храна: жито, сол, едър и дребен добитък по 
доброволен начин, убеждение, а във време на въстанието – по 
наложителен начин, като се издава на стопанина срещу вземаното 
от него разписка, подпечатана с окръжния печат и подписана 
най-малко от един от ръководителните началници. Да се вземат 
бързи мерки за приготовляването на дрехи, обувки, медикаменти 
и пр., да се изберат специални хора за интендантската служба, 
както и за приготовляване на патрони и т.н. Относително 
правата и длъжностите на началническия персонал реши се 
да се изработи специален въстанически дисциплинарен устав. 
Заседанието се закри в 12 часа по турски вечерта.

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРО

Заседанието се откри на десет часа по турски сутринта и 
присъстваха вси явивше се на предидущето заседание лица, 
както и пристигналите през нощта прилепски делегати: Тале 
Христов и Йордан Тренков. След като се изясни на новодошлите 
целта на конгреса и се прочете извършеното в първото заседание, 
се пристъпи към дневия ред: Що да се прави във време на 
въстанието с невъоръжените хора: старци, жени и деца. Подир 
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кратки дебати се реши да се отложат тия въпроси за когато се 
разглежда начина на въстанието. Пристъпи се към разискване 
на въпроса кой е собственик на оръжието на въстанието и се 
прие, че собственик на частното оръжие е всякой, който си го 
достави на свои средства, обаче предоставя се на усмотрението 
на местното началство, за да се прибере по какъвто и да е начин, 
както се намери тогава за нужно. Що се касае до въпроса за 
уравновесяване на оръжието в окръга и районите, реши се: 
чифтетата, кременячките, евзалиите – излишни в един район, да 
се дадат на други. Предоставя се на Щаба занапред при купуване 
на оръжие в приготвените райони да се разпределя, където 
намери за нужно. Прочете се изработената част от въстаническия 
дисциплинарен устав и се прие с некои изменения. Заседанието 
се закри в 12 часа вечерта.

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТО

Заседанието се откри в 11 часа заранта в присъствието на 
всички явили се на вчерашното заседание и пристигналите 
през нощта делегати: Петър Ацев от Прилепско, Никола Карев 
от Крушовско, Иван Димитров от Порече, Йордан Пиперката 
и Димитър Матлиев от Демир-Хисарско, Христо Узунов, Тасе 
Христов, Деян Димитров и Аргир Маринов от Охридско. След 
като се изясни на новодошлите целта на конгреса и извършеното 
в предидущите две заседания, внесоха се на дневен ред следните 
въпроси:

1. Да се определи състава на районните ръководни тела, 
на които се поверяват районите до и във време на въстанието. 
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2. Начина на водене на въстанието и какво да се прави с 
невъоръжените и негодни за въстанието. След дълги делати 
по първите два въпроса реши се: състава на ръководителните 
тела на всеки революционен район да бъдат 3-5 лица и се 
конституираха по общо съгласие, както следва: 1) Битолски 
район се раздели на две самостоятелни части: а) Пелистеррски 
район – Георги Сугарев; б) Смилевски район – Цветков, Иман 
Делев и Георги Павлев; в) Марийовската част, оттатък реката 
Църна, присъединява се към Прилепския район. 2) Лерински 
район – Георги Папанчев, Лечо, Михаил Чеков и Коста Груев. 3) 
Костурско – Васил Чакаларов, Пандо Кляшев, Лазар п. Трайков, 
Манол Розов и Михаил Николов. 4) Преспански район – Никола 
Кокарев, Веле Илиев и Наум Фотев. 5) Ресенски – Славейко 
Арсов, Драган Петков, Алек. Панайотов. 6) Охридски – Христо 
Узунов, Андон Кецкаров, Наум Чакъров, Наум Анастасов и 
Димитър Стойков, поручик. 7) Кичевски – разделя се на две 
самостоятелни части: а) Горна и Долна Копачка и Долна река – 
Лука Джеров, Янаки Янев, Арсо Мицов, б) Ръбетин-кол и Порече 
– Георги Пешков, Ванчо Мичуков (Сърбаков), Янаки Петров 
(Орландски), Цветан от с. Свето Враче. 8) Демир-Хисарско – 
Йордан Пиперката, Георги п. Христов, поп Кузман (с. Бабино) 
и Христо Пасков. 9) Крушевски – Тома Никлев, Никола Карев, 
Тодор Христов (офицер). 10) Прилепски – Петър Ацев, Тале 
Христов, Йордан Тренков, Никола Петров. Всички посочени 
сили се допълват и изменяват по усмотрение на Щаба. 

Относително начина на водене на въстанието след дълги 
разисквания се прие:
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а) Въстанието да бъде повсеместно – всички райони на 
окръга да въстанат.

б) Предвид на това, че само една част от населението 
е въоръжено, за да може военните действия да бъдат по-
продължителни и по-упорни и да се ангажира въоръжената 
част от населението в борбата, реши се едно: да се действа 
партизански. Характера и начина на тези действия се определя 
така: В деня на въстанието да се вдигнат всички въоръжени 
сили из районите на чети, според предвидените разпореждания 
от местните началства, съгласно вземеното решение от първото 
заседание в конгреса. На останалата част от християнското 
население да се внуши да не придружава четите, освен ако 
последните биха имали нужда от техните съдействия. На 
въоръжените сили, подигнати по такъв начин, се възлага 
следното: Първо: прекратяване на пътните, телеграфните и 
пощенски съобщения и недопускането за въстановяването 
им от страна турската власт през време на въстанието. 
Второ: обезоръжаване на турското население, доколкото 
се може. Трето: нападение на правителствени учреждения. 
Четвърто: нападението според обстоятелствата на всяка турска 
команда, била тя войска или башибозук. Пето: браненето на 
християнското население, включително и чужди поданици 
от турските нападения. Шесто: запрещаване да се напада 
мирното турско население и да се посега на турски жени, деца 
и старци. Седмо: обикновено четите да действат пръснати 
из районите. Те могат да се групират 2-3 и повече за некакви 
крупни предприятия и после пак да се разпръсват. Определи 
се при туй четите да държат винаги нападателно поведение. 
Осмо: задължава всички войводи с четите си да се притечат на 
помощ на всека чета, която е завързала сражение с противника. 
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Девето: началствуващите лица да доведат куриерската служба 
до максимум във време на въстанието. Десето: проявяването 
на инициатива в духа на гореизложения начин във времето на 
въстанието е задължителен за всички. 

Заседанието се закри в 1 часа вечерта.

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЪРТО

Заседанието се откри на 24 април в 7 часа след пладне. 
Присъстваха всички предидущи делегати и пристигналите 
от Кичевския район свещеник Тома, Арсо Мицков, Димитър 
Спространов и Васил Попов. След като се посочи целта на 
конгреса и се прочетоха взетите решения в миналите заседания, 
с които напълно се съгласиха пристигналите, пристъпи се 
към дневния ред: определяне времето на въстанието. Реши се 
взетите решения относително подготовката и разпределението 
на силите да се приведат час по-скоро в изпълнение и 
районите да бъдат готови за въстание не по-късно от края на 
м. май. Представителите на Щаба да определят датата на 
въстанието съобразно гореизложените обстоятелства. При туй 
задължават се районните началници своевременно да съобщат 
заплашителното положение на районите им. 

На край прочете се въстаническия дисциплинарен устав и 
се прие окончателно. Заседанието се свърши в дванадесет и 
половина часа вечерта и конгресът се обяви за закрит.

(Следват подписите на делегатите).

След привършването окончателно на работите в конгреса 
всички се разотидоха по районите си. Аз и Лозанчев тръгнахме 
с четата на Парашкев Цветков за Битолско. Оттам с куриер 
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влезнахме в града. Рано сутринта успяхме да се промъкнем 
незабелязано в Битоля, в Ени-махале. Върнахме се главно да 
ликвидираме със сметките и да доизпратим някои оръжейни 
материали, превързочни материали и медикаменти и други 
по районите, след което веднага да заемем възложените ни от 
конгреса длъжности. Войводата Цветков, след като се раздели с 
нас, беше стигнал в обиколката на района си до с. Могила. Там 
беше случайно разкрит и обсаден от войска. Беше с 16 души 
четници. Като е видял, че е здраво обсаден и няма възможност 
да отстъпи, решил да се бие, щом се открие. Почти цял ден, 8 
май, се води ожесточено сражение. Градът е на час и половина 
разстояние, та турците от там докараха оръдия и разрушиха 
къщите, гдето се бе залостила четата. Там турците дадоха 
сума жертви, между които и главния полицай Саид Ефенди, 
паднал убит още от първата пушка. От нашите, освен войводата 
Цветков – който се би геройски – паднаха убити 8 души четници. 
Там загина Кочо Песнаджиев от Битоля – един много храбър и 
решителен момък, който беше всецяло предан на делото. Той 
беше заедно с мене в затвора и след амнистията той бе първият, 
който нарами пушка и стана четник. Умре си спокойно, понеже 
си отплати на полицая Саид Ефенди, който беше главният 
инквизитор на арестуваните в Битоля. Там също загина и дядо 
Андрея – стар четник от четата на Марко Лерински. Той беше 
стар хайдутин и другар на Чакревци от Прилепско. От четата се 
спасиха само 8 души. 

Точно тоя ден, 8 май, аз напуснах Битоля и се въоръжих 
в моето родно село Кърстофор. Там намерих четата на Аце 
Коларчето, която се готвеше през нощта да се притече на помощ 
на Цветков. Но беше вече късно, сражението беше прекратено. 
Пък и беше доста далече. От другата страна тръгнал за помощ и 
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Георги Сугарев с около 50 души. Съвсем случайно през нощта 
го пресерещат кметът на с. Могила, Никола Мешков и син му 
ученик Атанас, които успели да се измъкнат през кородона и му 
казали: “Безполезно е да се върви, всичко е свършено, нашите 
са избити с оръдия”.

След като се въоръжих, за пръв път се срещнах с Георги 
Сугарев от с. Логоварди. Той ме беше очаквал. Оттам заедно 
потеглихме за Демир-Хисарско, където се намираше Щабът. 
Пък и трябваше да си заема района, определен ми от конгреса. 
Демир-Хисарско не ми беше никак по желание; дори и в самия 
конгрес бях изтъкнал, че тоя район не е за мене, защото не 
виждам някои особени задачи да се изпълняват там през време 
на въстанието. Бях предложил да се даде на некой друг. Обаче 
конгресът ми наложи да приема – все поради Йордан Пиперката, 
който беше див, своеобразен и непокорен – както това изтъкнах 
и по-горе. Не всеки можеше да работи с него. Всички го знаеха, 
че е такъв. Действително аз най-добре бях изучил и познал 
неговите слабости. Самият той изяви желание в конгреса аз да 
бъда с него.
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ИЗЛИЗАНЕТО МИ НЕЛЕГАЛЕН И ЗАЕМАНЕ 
НА РАЙОНА МИ ЗАЕДНО С ЙОРДАН ПИПЕРКАТА 

И ДРУГИТЕ. ПРЕМЕСТВАНЕ В ЛЕРИНСКО НА 
МЕСТОТО НА УБИТИЯ В СЕЛО БАНИЦА  

ГЕОРГИ  ПАПАНЧЕВ.

След като станах нелегален и пристигнах в определения ми 
от конгреса район, Демир-Хисарско, трябваше и аз да се обуча, 
да се упражня добре да владея оръжието. Смених гръцката 
пушка “гра” с дълга открита малинхера, която беше оставена от 
Давидов. Прекарах двунеделно обучение заедно с Александър 
Евтимов и селските войводи от района. Упражняваше ни 
Димитър Дечев. След това заедно с Йордан Пиперката, като 
горско началство, обиколихме селата в района, готвехме ги за 
въстанието.

На 26 май дойде известие от щаба, че леринското с. Баница 
паднал убит Георги Папанчев заедно с 15 души четници. 
Между тях бил убит Силян Пардов, родом от с. Цер (Демир-
Хисарско), който беше дошъл от България с 30 души на свои 
собствени средства. Той беше с намерение да остане през 
време на въстанието в Демирхисарско, но Йордан Пиперката 
се противопостави, за да не би да го засенчи и му вземе 
първенството. В конгреса се реши Пардов да замине в Леринско, 
гдето се чувствуваше нуждата от оръжие и сили. Също така в 
Баница загина и друга скъпа сила – Васил Попов. Той бе родом 
от България и беше една добра, интелигентна сила. Те и двамата 
бяха изпратени в Леринско като помощни сили на Папанчев. 
Тежка бе загубата за Леринско с разбиването на тези дейци и 
тъкмо тогава, когато нуждата беше най-голяма за ръководни 
сили.
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През това време в района беше пристигнал Пере Тошев 
по канал от България. Той беше потеглил за конгреса, но не 
можа да стигне на време. След толкова години за пръв път се 
срещнах с него и заедно пообиколихме някои села в района. В 
село Спространи той се срещна с Щаба, а най-главно с Даме, с 
когото дълго време не бяха се видели като стари другари. Още 
при първата им среща аз разбрах, че те не са на едно мнение 
по въпроса за въстанието. Пере намираше за прибързано 
решението за въстанието, но и той от колегиалност, по принцип, 
се съгласи да се върви напред, защото виждаше, че вече сме 
пред свършен факт. Спомням си какви съвети ми е давал. 
“Станалото, станало” – казваше ми. “Съветвам те другарски, 
гледай доколкото се може, да се икономисват силите ни, защото 
пак ще ни потрябват. По всякакъв начин гледай в селата да се 
запазят ръководните тела”. Аз си взех бележка и приложих това 
в Леринско.

Тъкмо когато бях при Щаба, ставаше въпрос кого да изпратят 
в Леринско да замести Папанчев. Тогава аз им казах: “Никой 
друг, аз ще замина. Вие знаете, че този район ми е добре познат, 
там съм работил една година като ръководител. После, най-
горещото ми желание е там да ме завари въстанието, защото 
там ми се вижда по-голямо поле за дейност, отколкото тук. И 
друго: смятам, че в Леринско, гдето съм действал като легален 
ръководител, най-добре ще си изпълня дълга”.

Щабните – Даме, Сарафов, Лозанчев приеха тоя мой жест 
на драго сърце. Те ми казаха: “Не остава друго, стъкми се и 
пътувай”. Сбогувах се и само с един четник потеглих от Демир-
Хисарско за Леринско. На мое място назначиха Димитър Дечев. 
На пътя се срещнах в село Гявато с Георги Сугарев и там се 
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разделихме. Той ми даде един четник от своята чета, та станахме 
група от трима. От другарите единият беше Ташко Христов, 
известен в Битоля като лекар с прозвище “Ташко лесния”. Той 
беше лек както на нога, така и в ума. Беше голям поклонник и 
сляп привърженик на Даме. Думата на Даме за него беше по-
горе от закон. Ташко заедно с Йованче Кафеджията, който в 
последствие, през време на въстанието, загина в Преспата като 
войвода, държеше наетото от Комитета кафене, което служеше 
за срещи на нашите посветени в делото работници. Ташко беше 
нещо като поща на Даме, когато този лежеше в затвора. Турците 
не го подозираха, понеже го виждаха със слаб ум, минаваше 
за “делия” (луд) пред тях. Той разбираше някои практически 
лекувания, та се тъкмеше за лекар и взимаше всички мерки да 
участвува като такъв във въстанието заедно с Даме. Когато аз 
и той се срещнахме с Даме, последният му каза: “Е, Ташко, ти 
вървиш заедно с Георги, защото ти си оставен, ама не на него 
още от затвора, нали?”. Ташко нямаше какво да възрази, защото 
Даме му говори, никой друг. Той остана до края на въстанието 
неразделим от мен в Леринско. Беше извънредно точен и 
послушен. В моето лице сега виждаше Даме. Действително, със 
своята практическа способност да лекува той излекува много 
болни и ранени. Минаваше за фелдшер. Наричаха го Ташко 
фелдшера през цялото въстание. 

Като се сбогувахме със Сугарев в село Гявато, аз потеглих 
за село Цапари. Там пак се срещнах с четата на Аце Коларчето 
и заедно с него прехвърлихме Пелистера и се озовахме в село 
Брайчино – Преспата. В четата бяха: поп Найчо и учителят 
Симон от село Цапари, които бяха станали нелегални след 
аферата на Гьоргьовден. Поп Найчо беше пълничък и тежък 
в похода. Спомням си го, когато се изкачвахме по скалистия 
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и гранитен Пелистер как силно пъшкаше и казваше на смях: 
“Абе Гьорги, абе брате, има ли правда, има ли закон за нас 
на тоя свят!” Беше комик, познавахме се още от Битоля като 
ученици в пансиона. Симон, напротив, беше слаб и пъргав и 
ми се виждаше като коза да се катери и скача по камъните. Там, 
където минавахме, Пелистерът е покрит изключително със сиви 
гранитни камъни, земя не се виждаше. 

В Брайчинско се разделих и с тях; те останаха в Преспата, 
а аз се прехвърлих през Германската планина в село Бух 
– Леринско. Стигнах в първото село на околията. Веднага 
влезнах във връзка с града, за да се ориентирам за положението 
в района. Най-напред се срещнах с Лечо Церовски и Михаил 
Чеков – двамата от горското началство, останали живи в село 
Баница. След някой ден се видях с войводата Тане Горничевски, 
Алексо Турунджов и Алеко Джорлев. Всички ми бяха познати 
от по-рано. Описаха ми и те положението на околията, от което 
се констатира, че следствие на аферата са пропаднали сума 
пушки. Най-много оръжие се предало в село Търсие, Бух и др. 
– нещо около 300 пушки. Преди моето пристигане била разбита 
в село Крапешина четата на Петър Тинев. Той беше дошъл със 
Сарафов и минаваше [за] центров войвода. Предателството било 
извършено от с. Неред. Виновниците бяха наказани от четата. 
Също така бяха наказани и предатели от село Баница.

При обиколката на района на войводата Тане Стойчев – 
Горничевски срещнах се с Воденския войвода Каратато и 
неговия секретар Димитър Заняшев. Аз и Лечо Церовски – 
горския началник, разправихме им какви решения се взеха в 
Смилевския конгрес. Разменихме мисли за какво им предстои 
те да свършат в техната околия във време на въстанието. 
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Уговорихме взаимно как да си помагаме като съседни околии. И 
те се оплакваха, че не са достатъчно въоръжени. Тази среща стана 
в Чеганската гора между селата Горничево и Чеган. След това 
посетихме района на войводата Леко Джорлев. В село Петалино 
се срещнахме с битолско-морийовския войвода Тодор Златков и 
с него направихме връзка. Там заварихме учителката Екатерина 
Динева, която беше нелегална и въоръжена. И тя взима активно 
участие в боевете във време на въстанието. Там получих писмо 
от щабните членове Даме Груев и Борис Сарафов, които бяха 
дошли в село Був и ме викаха на среща. Не можах да се видя, 
едно, че късно го получих писмото и друго – много отдалечени 
бяхме – аз в Каймакчалан, а те – в Бигла. Прескочих Битолското 
поле с един бърз поход, но пак не успях да ги засеча. Те няколко 
дена са ме чакали и са отминали. Оставили ми бележка, в която 
изказват съжаление, че не могли да ме видят за да разменят 
мисли по деня на въстанието и други някои важни въпроси по 
въстанието в околията.

През месеците май, юни и юли до самия ден на въстанието 
прекарах в обиколка на района и в бързо и трескаво 
приготовление за въстанието. Окръжното от Щаба, с което се 
съобщаваше денят на въстанието ни завари с Лечо Церовски в 
Лагенско, Нередския център, а другият горски началник Михаил 
Чеков беше в Екшисулийския център. Това беше 2-3 дена преди 
датата 20 юли – Илинден. Една необикновена радост настъпи у 
нас и си казахме: “Е, най-после дойде моментът, когато ще си 
мерим силите с петвековния поробител!” Това известие не ни 
изненада, защото знаехме и всеки ден очаквахме и се готвехме 
за тоя важен исторически ден.



85

Още същата нощ се прехвърлихме в Екшисулийската гора, 
където се срещнахме с Михаил Чеков за конференция. Тази 
гориста местност е най-удобната не само защото е насред гора, 
но и представлява възела между двата стратегически пункта 
на Леринско – от едната страна Нидже планина със своите 
разклонения и от другата – Нередското блато с Вич. Между тези 
два пункта се простира Леринското поле, през което минава 
железопътната линия Битоля – Солун.

Удостоверение от българското Министерство на 
войната, че Георги Попхристов е бил доброволен войвода 
на партизанска чета в Македоно-Одринското опълчение 

на Българската армия през Балканските войни.
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СРЕЩАТА НИ В ЕКШИСУЛИСКАТА ГОРА. 
ПРОЧИТАНЕ НА ОКРЪЖНОТО ЗА ОБЯВЯВАНЕТО 

НА ВЪСТАНИЕТО. ИЗДАВАНЕ НА ПОЗИВ ЗА 
ВЪСТАНИЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДАЧИ И ДАВАНЕ НА 
ИНСТРУКЦИИ КАК ДА СЕ ДЕЙСТВА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 

ДНИ НА ВЪСТАНИЕТО. ПЛАН ЗА АТЕНТАТИ НА 
ЖП ЛИНИЯ И МОСТА НА СЕКУЛЕВСКАТА РЕКА 

“ЕЛЕШНИЦА”. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РЪКОВОДНАТА 
НИ ДЕЙНОСТ НА ПУНКТОВЕ МЕЖДУ ГОРСКОТО 

НАЧАЛСТВО. НАПАДЕНИЕ ВЪРХУ ГАРАТА НА 
ЕКШИСУ. СРАЖЕНИЕТО НА БИГЛА.

Както казах, Ексишулинската гора беше най-подходящата 
местност, за да се съберем на конференция въз основа на 
окръжното от Щаба и да обмислим плана на въстанието в 
Леринско. Там бяхме аз, Михаил Чеков, Лечо Церовски, Алексо 
Турунджов, районния войвода дядо Ичо от с. Вощарани (стар и 
опитен деец) и някои други войводи от центровете. Прочете се 
окръжното. След това, в духа на самото окръжно, написаха се 
позиви до районните чети и ръководните тела по селата, с които 
се подканяха въоръжените сили да нарамят пушките и въстанат 
на определения ден 20 юли стар стил. Определихме задачите за 
първите дни на въстанието – какво ще извърши всяка една чета. 
Дадоха се инструкции как да се скъсват телеграфните жици, да 
се нападнат турските кули и да се запалят и т.н. Също така да се 
извърши атентат срещу железопътната линия Битоля – Солун: 
да се вдигне във въздуха с динамит моста на р. Елешница, да се 
нападне гарата при с. Ексишу и да се разрушат линията, маказите 
и малките мостчета. Нападенията да стават нощно време, след 
което веднага да става оттегляне и прибиране в определен 
сборен пункт с парола. Натоварени бяха Дачо Георгиев и Георги 
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Чакъров да приготвят от динамита пачки и бомби за атентата на 
железопътната линия. Динамитът бе доставен от България. Дачо 
Георгиев и Георги Чакъров бяха дошли с четата на Сарафов, 
която донесе динамита. Дачо беше специалист по приготвянето 
на взривния материал. От по-рано бяха доставени храни, церове, 
барут, гилзи и машинки за пълнене на патрони във всеки пункт.

За да стане въстанието едновременно в цялата околия и да 
се създаде изненада за турците наредихме в почти всяко село 
да има по един от старите четници и да съобщи за въстанието 
и да ръководи въстаналите селяни по дадените инструкции. 
За да се действа още по-правилно ние (горското началство) 
разпределихме работата по пунктове. Лечо Церовски с районните 
войводи Тане Горничевски и Леко Джорлев, заедно с дедо Ичо 
да действат от пункта Кайман-чалан, Ниндже планина, а аз и 
Михаил Чеков да действаме в Нередския пункт, който започва 
от Килит Дервен, където е тунелът на железницата и свършва в 
Бунските планини и Бигла. На конференцията в Екшисулинската 
гора се изработи по-подробно планът за действие на въстанието 
в Леринско.

Лечо Настев Церовски заедно с дедо Ичо и Дачо Георгиев 
(атентатора) заминаха за своя пункт Каймак-чалан. Аз и Михаил 
Чаков останахме да действаме първата вечер срещу 20 юли в 
Екшисулийския център.

От с. Екшису въстанаха 200 души. Вечерта ни предстоеше 
да нападнем гарата заедно с районния войвода Алексо 
Туруджов. Гарата се пазеше от едно отделение войска. В селото 
квартируваше друга войска от около 50 души. Планът ни беше 
предварително да изчакаме да се измъкнат незабелязано от 
селото въоръжените селяни и да се съберем на определено 
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място, след което да потеглим за гарата. Събрахме се точно на 
време. След като им съобщих за какво сме се събрали им казах 
няколко насърчителни думи. Веднага след това разпределихме 
събраните въоръжени селяни на 4 отделения с по 30-50 души, 
начело с по един селски войвода и старши. Тръгнахме тихо и 
дебнешком за да не ни усети войската в селото и се насочихме 
право към гарата.  Тъкмо беше полунощ, когато всичко беше 
замряло. За наша изненада се беше случила ясна лунна нощ, 
така че всичко се виждаше като денем. Турският часовой при 
гарата сигурно ни е видял, когато ние се точехме в дълга редица 
и обсаждахме гарата. Той навярна се е уплашил, като ни е видял 
многобройни, та не се реши да открие огън, а само се притаил и 
скрил в сянката, зад зиданата ограда на гарата. Една наша група 
от избрани храбри и смели момчета върви на щик напред покрай 
другата страна на стената и вижда към входа на самата гара, че 
е тихо и спокойно, никой не се обажда. Тъкмо когато момчетата 
прекрачват към сянката виждат часовоя на няколко крачки от 
тях стреснат. Веднага се нахвърлят върху него и успяват да го 
промушат с щиковете. Същото успяват да направят и с втория 
часови, а един трети успява да избяга и се прикрива при другите 
войници, които са били дълбоко заспали. Те се събуждат и 
откриват огън отвътре. Тогава пада убит един от нашите, на 
име Илия Чеков, а селския войвода Тего бива тежко ранен. 
Откри се огън от всички страни от нашите. Всички стреляме 
непрекъснато към гарата, но турците се държат здраво, не дават 
да се приближим. Открива огън и войската от селото, но тя е 
далеч, от нея не се притесняваме. През това време специалното 
отделение начело с Георги Чакаров поставят динамита под 
маказите и мостчетата на линията. Динамитът избухна и разруши 
сполучливо маказите. Взеха да хвърчат парчета желязо с голям 
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трясък и шум във въздуха над главите ни. Други отделения късат 
и рушат телеграфните жици на големи разстояния. Зданието на 
гарата не можахме да запалим, защото здраво се охраняваше 
от укрепените вътре войници. Престрелката продължи около 
един час. След това по даден сигнал и парола се оттеглихме и 
прибрахме в гората в местността „Кулата”. Проверихме се и 
се оказа, че имаме само един убит и един тежко ранен. Него 
успяхме да домъкнем до гората, а убитият Илия Чеков остана 
там, където загина.

Още при първия опит се видя каква неопитност има у нас, 
макар да не ни липсваше силен дух и ентусиазъм. Тогава за мен 
стана ясно, че не се иска само смелост, но трябва опитност и 
тактика в действията. Въстаниците се държаха на позициите и 
стреляха безразборно до тогава, докато не бяха чули, че има от 
нас жертви и докато не изпищели във въздуха парчета желязо 
с трясък, които мнозина изтълкували като гърмеж от турски 
топове от с. Суровичево, където имаше оръдия. Някои от страх 
започнаха да напускат позициите и да бягат. Едвам можахме 
да ги удържим и уверим, че това не са топовни гърмежи 
от Суровичево, а нашия динамит, който тъй силно тряска. 
Действително тогава за пръв път чухме и видяхме какъв силен 
гръм издава динамитът и каква разрушителна сила представлява 
той. От двестата въстаници от с. Екшису не всички бяха 
въоръжени със здрави и силни пушки. Имаше някои с чифтета, 
ловджийски пушки, а други само с брадви. Тогава още на 
другия ден отново ги преорганизирахме, като всички възрастни 
и негодни да носят оръжие ги освободихме да си вървят още 
същия ден в селото, а задържахме младите и годните, със здрави 
и силни пушки. Останаха около 80 души, въоръжени с гръцки 
пушки „гра”. Тях отново разпределихме на 4 чети по 20 души с 
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войвода и секретари, за да могат по-лесно да се движат, действат 
и продоволстват. Войводи станаха Алексо Туджуров, Пандил 
Шишков, Мице Цицков и Тего Хаджиев (всички от Ексишу). 
Дадоха им се нужните упътвания – какво да предприемат през 
следващите нощи. За ръководител на този център остана Михаил 
Чеков, а аз на другия ден вечерта заминах към Нередския 
център. С въстаниците от с. Песочница, Кучковени, Лесково и 
Д. Котори прекъснахме съобщенията между Лерин и Невеска, 
като скъсахме телеграфните жици на едно разстояние от един 
час. В Нередския център войвода беше Христо Апостолов от 
с. Търсие, който замести Петър Тинев, убит в с. Крапешина, а 
за центров войвода беше назначен Кочо Цонката от с. Зеленич. 
В този център въстанаха около 250 души от селата Търсие, 
Арменско, Неволяни, Неред, Лаген и Крапешина.

 В първите дни имали сражение с войската, която 
беше дошла от Лерин, за да заеме височините на местността 
„Калугерица” и се закрепи там. В това сражение взеха участие 
и въстаниците от селата Песочница, Кучковени, Лесково и 
Д. Котори – около 35-40 души с войводата Наум Петров от с. 
Песочница. Нашите въстаници се биха цял ден и успяха да 
отблъснат войската с жертви. Неуспели да си пробият път и 
да заемат височината турците отстъпиха към Лерин. Тогава 
въстаниците от този център свободно развяха знамето на 
Нередското блато.

 Щом пристигнах в този център събрах всички въстаници 
и държах една похвална и насърчителна реч за сполучливото 
сражение срещу многобройната турска войска, без да дадат 
никакви жертви. Веднага разпределих и тях на чети от по 
20 души с по един войвода. Определих за всяка чета район 
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за действие и движение, като дадох нужните упътвания. За 
войводи определих Христо Апостолов, Кочо Цонката, дядо 
Илия Видинов от с. Неволяни, Фоти от с. Търсие и Наум Петров 
от с. Песочница.

 Оттам се прехвърлих в Буфския център или наречен още 
„Буфкол”. Там центров войвода беше Наум Буфчето, а селски 
войвода Тасе Ферманов. Преди няколко дни беше пристигнал 
Христо Настев, секретаря на Давидовата чета. Той беше изпратен 
в помощ на Леринско от страна на щаба като ръководна сила. 
Когато отидох в с. Буф излязоха въстаниците, около 60 души, 
под строй, с развето знаме, за да ме посрещнат. Аз ги поздравих 
и се ръкувах с всички. Придружаваше ме и центровия войвода 
Кочо Цонката с четата си. Разбира се и той ги поздрави след мен. 
Кочо беше възрастен човек. При поздравяването и ръкуването 
спря пред едно младо момче с гладко и свежо лице, погали 
го и му каза: „О, на дедо милото!” Четниците започнаха да се 
споглеждат и подсмихват. За наша изненада се оказа, че момчето 
не е мъж, а млада въстаничка с име Илинка. И тя, въоръжена с 
пушка система „гра”, взе активно участие в сражение с войската.

 На другия ден отидох в с. Раково, гдето беше лагерът на 
въстаниците на Наум Буфчето. Тези въстаници бяха от селата 
Раково, Битуша, Клабучища, Драгош, Опцирана, Велушина, 
Света Петка и Градешница, всичко около 80 души. Първите дни 
те нападнаха кулите в с. Клабучища, Света Петка и ги изгориха. 
Освен това те пресекли телеграфните жици и стълбовете между 
Битоля и Лерин. Близо две седмици свободно се развява знамето 
им. Чак на  2 август още рано пристигна войска от Лерин 
и милиции от турските села Острец, Кишава и Клещина и 
нападнаха с. Битуша, първото село на пътя им, за да го запалят. 
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Въстаниците, които бяха поставени на пост, отстъпиха без да 
открият огън и дойдоха при нас, в Раковско, където бяха нашите 
позиции. Войската в колони продължи настъплението си и се 
яви срещу нас. Откри се огън. Докато ние се бием с войската 
над селото, турската милиция влиза в селото и го запалва. Жени, 
деца и старци бяха избягали в гората. Към обяд дойде известие, 
че войската настъпва към с. Буф. Тогава някои от нас отидохме 
на помощ на Буфската чета, която храбро се би и отстоява 
срещу влизането на войската в селото. Буфчани показаха голяма 
храброст и смелост в борбата срещу многобройната войска под 
командата на войводата Танас Ферманов. Турците едва с оръдия 
успяха да отблъснат защитата на селото от въстаниците. Държаха 
се така, докато населението се изтегли в гората. Избити бяха 13 
души жени, старци и деца, които не можаха да избягат и бяха 
заварени от турците в селото. Една жена е била застреляна със 
залп, бягайки с детето си в ръце. Нещастницата пада на място, а 
детето остава по една случайност живо, незасегнато.

 Ние не можахме да се задържим срещу многобройната 
паплач от войска и милиция и отстъпихме в гората. Турците 
започнаха да горят къщите и да плячкосват. Вечерта войската се 
оттегли, като заграби и отвлече каквото намери по къщите. Ние 
пак се върнахме в селото, но какво да видим? Всичко превърнато 
на прах и пепел. Село от около 360 къщи опустошено. Накарахме 
забягналите в гората селяни да се приберат в селото и да погребат 
убитите и помогнат на ранените. Оставих там въстаниците да ги 
пазят.

 На другия ден, 3 август, заедно с Христо Настев се 
прехвърлихме в Арменско. Там получих писмо от Васил 
Чекаларов, че бил наблизо с въстаниците и ме кани да се видим. 
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Още същия ден се срещнахме в Търсянско. Решихме леричани 
и костурчани заедно да нападнем войската при казармата до с. 
Песодер, на самия проход Бигла, да я разбием и прогоним оттам, 
за да прекъснем връзката и съобщенията на турците от Лерин 
и Костур с Корча. През нощта, ние сдружените въстаници от 
Леринско и Костурско, на брой 450 души, потеглихме през гората 
да се приближим и настаним на бивак. Там смятахме тайно да 
преденуваме и вечерта, още по светло, да нападнем казармата. 
Обаче не излезна така, както кроехме плана. От шпиони турците 
бяха разбрали и научили плана ни и бяха взели мерки. Когато 
заранта пристигнахме на проектираното за денуване място, 
оказа се, че е заето от турски патрул. Без да знаем за това, ние 
изпращаме наша група патрул от 5-6 момчета на една височинка 
„Рунзел”. Те попадат в засада. Турците стреляха, но по една 
случайност никого не удариха. Момчетата веднага се отдръпнаха. 
Тогава се разбра, че сме предадени и открити. Без да губим 
време, веднага се разпоредихме да се заемат височините над 
Писодер, наречени „Езерце”. Настанихме се на здрави позиции 
и готови за бой. Откри се огън по всички линии. Сражението 
започна от изгрев слънце и продължи целия ден до късно 
вечерта. Турците на няколко пъти през деня се опитаха да ни 
атакуват  и да пробият фронта ни, но винаги биваха отблъсвани 
с големи жертви от тяхна страна. На нас ни помагаше мястото. 
Обстрелваха ни с артилерия, но не можаха да ни изкарат от 
здравите позиции. Все благодарение на местността и силния 
дух на нашите храбри въстаници. Срещу нас имаше около 3-4 
хиляди души войска, която даде сума ти жертви. От нас паднаха 
само 5 души убити и тежко ранен войводата Митре Влашето. 
Вечерта войската, ожесточена и разярена от несполучливия бой 
и дадените жертви, за отмъщение, при оттеглянето си нападна 
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с. Арменско, което се намира на пътя за Лерин и го опожари 
почти цялото, като предварително го плячкоса. Най-жестоки 
се показаха, като изклаха мирното, невинно население: жени, 
старци и деца – доколкото хванаха такива в селото, неуспели да 
избягат в гората.

 Една част от войската беше останала да пази казармата. 
Ние мислехме, че всички са се изтеглили, та вечерта, при 
мрак слезнахме и се доближихме до казармата, готови да я 
бомбардираме. Но турците били се притаили и скрити вътре 
здраво се укрепили. Щом ни видяха откриха силен огън, 
стреляйки непрекъснато от всички страни. По този начин 
не ни дадоха да се доберем до казармата по никакъв начин. 
Благодарение, че беше тъмно, иначе щяхме да дадем жертви. Ако 
атакувахме, ясно беше, че ще дадем излишни жертви, без нещо 
да успеем. Ето защо предпочетохме да отложим нападението 
си и да отстъпим. Оттеглихме се всички. Още същата нощ 
се разделихме с костурчани. Те се върнаха в своя район, а аз 
останах там на близо над с. Арменско, за да видя какво е станало 
с населението. Преди да се разделим с Чакаларов и другите 
началници се уговорихме пак сдружени леринци и костурчане 
да нападнем мюдурлука в с. Невеска и да го превземем. Остана 
той да ми съобщи точно кога ще стане атаката, та да се приближа 
и аз с въстаниците към Невеска.

 На другия ден с Христо Настев слезнахме в селото 
Арменско и що да видим – ужасна картина. Дворове, улици 
и тремове пълни с трупове на жени, старци, деца, изклани от 
турците най-безобразно и най-жестоко. Цялото село опожарено 
и ограбено, жива душа няма, всички, които могли да се спасят 
избягали в гората. Тук таме тежко ранени по трапчинки и 
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долчинки пъшкат и търсят помощ. Кучетата вият и търсят своите 
господари. Всичко обърнато на прах и пепел. Тогава веднага 
се разпоредихме да се върнат от гората всички забегнали и 
да приберат убитите и ранените. Прибраха се всички трупове 
и ранените в двора на манастирчето, което единствено беше 
пощадено от пожарищата благодарение на това, че е малко 
всрани от селото. Като видях събраните трупове просто косите 
на главата ми настръхнаха. Бяха 120 трупа и 33 ранени – кой 
от кой по безобразно и по-зверски убити, заклани с нож, други 
мушкани с щик, трети наполовина изгорели. Неописуема 
картина. Имаше около 15 жени, обезчестени и след това заклани. 
Една мома, на име Таса Стойчева, най-красивата в селото, бе 
намерена тежко ранена и обезчестена. Нещастната мома умре 
в мъки след един ден. Върху нея най-много се проявила дивата 
азиатска скотщина.

 При това положение от Лерин дойде гръцкия владика 
с едно отделение войска. Той се спря пред селото и извика 
кмета и азите – и то за какво? Да се направи един списък колко 
ортодокси (православни) и колко схизматици са били убити. 
Ето ти що се казва: Село гори, баба се реши. Тъкмо в този огън 
и ужас той вместо да се притече на помощ като един Христов 
наместник да каже някоя утешителна дума, да ги подкрепи в този 
скръбен момент, той намери повод да злорадства с нещастието 
на българите. Селяните, възмутени до дън душа заслужено му 
отговориха: Ние умираме, а ти какво искаш? Гледай си работата, 
свети владико, ние имаме нужда от живот засега, нищо друго. 
Той се върна обратно. Ето как бяха заблуждавани нещастните 
българи от тези турски съдружници. Селяните ни разправиха 
как гръцкият свещеник Лазар увещавал селяните да не бягат от 
селото, а да излезат заедно с него пред войската, като кажат, че 
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са гърци, нямало нищо да им сторят турците. Искал да каже, че 
това е дело на българите. Вятър и празна работа. Самият този 
поп Лазар пръв излязъл да се представи и посрещне войската, 
когато влязла в селото. Обаче той най-напред изпитал турския 
нож. Те му казали: „Гърк, булгар тапамаз, гяйр дилми, еписи 
бир!“ Веднага му отсекли главата, а след това всеки, когото 
хванат.

 Накарахме селяните да погребат убитите, а ранените 
да превържат. Там стояхме, докато бъдат погребани убитите, 
защото селяните, изплашени от турците, не смееха да приберат 
даже своите близки и да ги погребат. Оставих въстаниците от 
Арменско временно да пазят селяните от турците.

 На другия ден заминахме към Нередския център. След 
сражението на Бигла турците дълго време не смееха да настъпят в 
планинските села. Прекарахме около 2 седмици и повече съвсем 
свободни и необезпокоявани по селата. Преди да се прехвърлим 
към Ешкисулския център аз събрах в Нередското блато на 11 
август всички въстаници от Нередския център, около 250 души, 
и им държах една назидателна реч, като им изтъквах главно да се 
държат бодро и здраво и да не губят кураж в борбата. „Тя може да 
продължи и да настъпят критични моменти, но ние трябва винаги 
да сме готови да ги превъзмогнем. Както знаете, дали сме клетва 
да се борим до капка кръв за свободата. Ще се борим докрай и 
няма да се отчаем. Вие виждате какво е написано на знамето ни: 
Смърт или свобода! Нашият лозунг и бил и трябва да бъде този. 
Само с нашата упоритост ще стреснем и разклатим тази гнила 
Турция. С жертви и непрекъсната борба ние ще предизвикаме 
вмешателство и ще заинтересуваме близки и далечни приятели 
да ни помогнат. Ние с нашата борба не искаме пари и богатство, 
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а искаме свобода и човешки правдини – както се пее и в песента. 
Ние, както виждате, не правим разлика на вяра и народност, 
искаме и се борим за местна и автономна свобода, т.е. свобода 
за всички онеправдани в нашата родна земя. И в самия устав на 
нашето дело това личи: АВТОНОМИЯ НА МАКЕДОНИЯ.“

 Тогава един от въстаниците се обади и ми зададе този 
въпрос: „Има ли някой с нас или сме сами?“ Искаше да каже 
дали някоя държава е обявила война на Турция или не. Аз му 
отговорих: „Няма, но рано или късно ще има вмешателство в 
Турция и нашия въпрос ще бъде поставен на разглеждане. За 
сега ние сме сами, но нищо от това, защото правото е на наша 
страна и ние сме по-силни. Пословицата казва: Помогни си 
сам, ако искаш и Господ да ти помогне. Ние, които сме решили 
да се борим и умрем за свободата, сме по-силни от всички. 
Нашият идеал трябва да бъде: Свобода за Македония, борба до 
край за нея. Сега сме в открита борба, скъсали сме веригите на 
вековното робство и пр. и пр.“ Завърши се с песента: „Не щеме 
ни богатство, не щеме ни пари...”. 
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ПРЕВЗЕМАНЕТО НА НЕВЕСКА. СРЕЩАТА МИ  
С ЧАКАЛАРОВ НА ВЪРБИЦИ. ОТСТЪПЛЕНИЕТО  

НИ КЪМ ЕМБОРСКАТА ПЛАНИНА.  
ПРЕХВЪРЛЯНЕ В ЕКШИСУ И ПРИКРИВАНЕ  

В ЛЮБОТИНСКОТО БЛАТО.

На път към Екшисулиския център получих писмо от 
Чакаларов с предложение да нападнем Невеска. То пристигна 
на 13 август късно, когато те на 12 август са нападнали Невеска. 
Превзели са градчето и влезнали един ден по-рано от нашето 
пристигане. Там са взели участие лерински въстаници откъм 
с. Зеленич, начело с Михаил Чеков, Пандни Шишков и Алекса 
Турунджов. Щом получих писмото от Чакаларов аз веднага 
потеглих, но късно беше. На другия ден от превземането на 
Невеска и аз влезнах с въстаниците. Там заварих войводата 
Никола Мокренски (Алай бей), разположен със своята чета, 
а другите бяха се изтеглили на Върбица, над с. Загоричани. В 
Невеска престояхме само един ден. През това време свикахме 
селяните на общо събрание. Селото (малко градче) е чисто 
влашко. Говорих им за въстанието и че се борим за автономията 
на Македония. Свободата ще бъде еднаква за всички народности. 
Ние (казах им) както виждате, даваме най-скъпото – живота си 
за тази свобода. Трябва и вие да вземете участие в борбата, с 
каквото можете. В речта си все биех повече на чувства и на 
материалната страна, понеже там имаше доста заможни хора, 
какъвто бе например известният Мисирлията, в къщата на 
когото ставаше събранието. Тогава селяните, въодушевени, 
започнаха да хвърлят на масата пред мен жълтици и наполеони 
– кой 5, кой 10 и т.н., като казваха: „Ето ние с какво можем да 
помогнем за тая народна работа.“ В едно кратко време на масата 
паднаха около 100 лири турски. Още тогава, по предложение на 
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селяните  се избра една комисия, която се натовари да събере 
много по-голяма сума доброволна помощ за организацията. 
Обаче за жалост това решение не можа да се изпълни, защото 
на другия ден още рано нашите караули донесоха известие, че 
многобройна войска се точи от Лерин; главата й се вижда, а 
опашката и е безконечна… Други съобщиха, че и от към Костур 
настъпва войска. Тогава побързахме да излезнем и се оттеглим 
към Върбица при Чакаларов, който ни очакваше там да се 
срещнем и обмислим какво да правим: ще се бием ли с тази 
многобройна сган, която бърже напредва от две страни, или 
ще се оттеглим? Срещу нас настъпваше около 30 000 войска… 
Нямаше смисъл да се бием. Тогава решихме да отстъпим. 
Ние, леринци, заедно с Никола Мокренски потеглихме към 
Гръцка Блаца, а Чакаларов – към Грамос планина. В Клисура 
се разделихме. Ние с Никола Мокренски се отбихме на бивак в 
Емборската гора и там престояхме два дена без никаква храна. 
На самият ден Богородица – 15 август – гладувахме.

 На третия ден се запътихме към с. Емборе, като 
се надявахме да си набавим оттам храна. Предварително 
изпратихме Христо от същото село да накара селяните да изнесат 
храна за 150 души. Но за жалост нито хляб се донесе, нито пък 
Христо можа да се върне. Селяните са го предали на войската в 
селото и той бе убит. Тогава на риск се впуснахме през полето 
още същата нощ, за да се прехвърлим чак в Екшисулийско. 
На път се отбихме в село Ракита, оттам взехме малко хляб, 
колкото да се подкрепим в дългия поход. Там се отдели от нас 
Никола Мокренски заедно със зеленичани и се отби в блатото 
на Върбско. Там на другия ден въстаниците бяха разкрити от 
турците и паднаха убити около 15 четника. Ние продължихме и 
денски влязохме в с. Екшису. Благодарение, че в селото нямаше 
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войска, че иначе, както бяхме уморени и изтощени от дългия 
път, щяха да ни разбият.

 След като си отпочинахме, излезнахме в гората. Там 
прекарахме до края на август. Турците най-после разбраха, че 
там е нашият главен стан и една заран се видяхме заобиколени 
от всички страни с войска. Но нали е гора, цял ден ни гониха, без 
да могат да ни открият огън. Мястото е хълмисто, позволяваше 
ни да се изгубваме от погледа на турците. Вечерта успяхме 
да се измъкнем от кордона в тъмното. Не ни оставаше нищо 
друго, освен да се укрием в Любетинското блато, като влезнем 
в тръстиката. Всички планини бяха блокирани от войски. 
Вмъкнахме се в тръстиката, гдено немаше сухо място и там, в 
блатото, прекарахме около 2 седмици. Храна си доставяхме от 
близкото село Любетино. Турците и там ни подушиха, но нищо 
не можаха да ни сторят. Опитаха се да хвърлят напосоки няколко 
гранати и ни оставиха. Само селото Люботино изгоряха. 

 Оттам излязохме и пак се прехвърлихме в Екшисулийско. 
Взеха да се спускат мъгли и да валят дъждове. Това най-
много ни помогна да се прикриваме и да губим дирята си 
пред турците. Особено ни помогнаха гъстите гори на селата 
Екшису и Негован. Това, последното, е чисто албанско, само 
един-единствен българин имаше там, на име Христо, и той ни 
служеше като куриер и връзка. Имаше и други организирани, 
макар по народност да бяха албанци и под гръцката патриаршия. 
Всички ни услужваха в случай на нужда. В селото квартируваше 
около 200 души войска, която пазеше телеграфните жици между 
Лерин и Невеска.
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Един ден през месец октомври бяхме се настанили на бивак 
в близката гъста гора на село Негован. През целия ден ни валя 
дъжд, а имаше и мъгли. Вечерта дойде при нас куриерът Христо 
от селото, за да ни донесе храна. Тогава аз го запитах какво друго 
има в селото, освен войската, къде е тя разположена на квартира? 
Той ми отговори: „Нищо особено, войската е в долната махала 
и никой не излиза нощно време от къщи, страх ги е. А пък при 
поп Атанас има гости, от Лерин е дошъл Лаки Дивидков, който 
се жени за нашата учителка. Тук прекарва на курорт. Там е и 
старият учител Ставро от село Смърдеш на гости тая вечер.“

 Като чух това име Лаки Дивидков просто подскочих от 
радост, но се сдържах, за да не се усъмнят защо се интересувам 
от него. Лаки беше гъркоманин и формен шпионин на турците 
в Лерин. Той беше същият, който ме гонеше и предаде един път 
на полицията в града, когато аз бях ръководител на делото през 
1900 г. Той мразеше и преследваше българите от фанатизъм, 
особено посветените в делото. Знаеха го всички, затуй отбягваха 
от него и се пазеха като от огън. Веднага тогава разпоредих да 
отидат в селото 5-6 момчета, заедно с Христо и да доведат Лаки 
и другите тук в гората. Беше тъмна нощ, като в рог. Ситен дъжд 
вали, мъгливо като през есен и то в гъста дъбова гора бяхме 
разположени. При тази обстановка ги доведоха под стража: 
Лаки, учителката, поп Атанас и стария учител Ставро. Запалих 
свещ да се видим. Пред мен стоеше същият Лаки Дивитков, 
когото съм дирил, така да се каже по земя и небо. Щом ме видя, 
позна ме, разбира се, и замръзна от страх, защото знаеше какво 
го очаква. Аз се обръщам към него и му казвам: „Е, Лаки, сега 
какво ще правим? Какво мислеше ти едно време в града, че 
няма да дойде такъв един случай да ни паднеш в ръцете? Хайде 
сега нека те спаси тази Турция, която ти подкрепяше със своите 
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предателства. Ти смяташе, че си сигурен, като има войска и че 
ще те допази, нали? Ето на, сега си в наши ръце!“ Той нищо не 
можа да продума, освен да се моли да му простим. Момчетата 
чакат голи-боси с нетърпение час по-скоро да се ликвидира 
с пленниците, та да си вземат дрехите и обущата. Аз виждам 
тяхното настроение. С мен беше и Христо Настев, който 
минаваше за най-близък мой съветник. Тогава се дръпнахме 
настрана и се съветвахме какво да се прави с другите невини. 
Настев настояваше да ги избием всички като гъркомани, понеже 
всички служат на гръцката идея. Аз му казвам: „Не! Ето момент, 
когато може да се прояви нашата хуманност, нашето човешко 
чувство и великодушие. Хайде нека направим един жест, като 
простим Лаки и освободим всички. Нека не се придържаме 
точно о правилото – покрай сухото гори и суровото… Нека 
ние постъпим обратно. Вярно е, че той е бил пакостник на 
организацията – както виждам сам си признава, но какво ще 
спечели нашата кауза с един шпион по-малко? Нека му пощадим 
живота, нека му простим, може би ще се оправи занапред, може 
би ще стане безопасен, а може и полезен… Да направим един 
опит, всичко става на тоя свят.“

 Настев се съгласи с моето предложение. Тогава се 
върнахме при задържаните, викаме ги да се приближат съвсем 
до нас. Те треперят и чакат присъдата си. Преди да им съобщя 
решението си учителката – неговата жена – се обърна към нас 
цялата трепереща и със сълзи на очи казвайки: „Братя, аз за пръв 
път чувам и разбирам, че моят мъж е бил турски шпионин и 
предател на братята християни. Вярвайте, Бога ако знаех, че той 
бил такъв, никога нямаше да се реша да се оженя за него. Във 
ваше лице виждам хора патриоти, интелигентни и разбрани. 
Делото, за което се борите, е свето. Виждам, че вие се борите за 
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свободата на нашето отечество и сте хора умни и справедливи.. 
Най-сетне няма ли милост? Съжалете се за нас невинните!“ Тя 
гледаше себе си да спаси, Лаки го пожертвува. Тя не знаеше още 
нашето решение. И другите удариха на молба. Аз съобщавам 
нашето решение, че се прощава на Лаки. Нищо няма да му 
направим, бъдете спокойни, ще бъдете освободени. „Ние не 
сме такива злодеи и убийци, както вие си представлявате. И у 
нас има съвест, дори повече, отколкото ви се струва сега. Едно 
ще искаме от тебе Лаки. Да се поправиш и откажеш от този 
път, който беше си избрал. Ако не можеш добро да направиш, 
не прави зло на народното дело. Недей да правиш пакости 
занапред. Ето сега ти харизваме живота. Но в случай че си 
останеш същия, тогава ние пак ще те хванем. Както виждате ние 
се борим и даваме жертви за да добием свобода за всички без 
разлика на народност. Борейки се срещу Турция ние вярваме, че 
ще я съборим кога и да е с правдата си. Идеята за свобода никога 
не ще умре. Това да знаете добре. Хайде сега да си вървите в 
къщи.“

 Като чуха това, не може да се опише колко се зарадваха. 
Какво очакваха и какво чуха! Още на другия ден Лаки си заминал 
за Лерин и оттам ми изпрати кутии цигари и шишета коняк – в 
знак на благодарност, че сме му дарили живота. От тогава той 
стана съвсем друг, промени се коренно. Почнал наляво и надясно 
да ни хвали и да казва пред всички гъркомани в Лерин, че ние 
сме били хора патриоти, че сме работели за истинска свобода и 
пр. Казвал, че сме били хора учени и честни, а не такива, каквито 
те си представяли комитите – като убийци и разбойници и пр. 
Някои фанатици гърци почнали да го подозират и мразят, задето 
така ни хвали. С една дума, от тоя случай той се измени и стана 
полезен, а не вреден, както по-рано.
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 От Негованско пак се прехвърлихме в Неретско и оттам 
в Буфско, аз да мога някак по-лесно да влезна във връзка с Щаба 
и да разбера при това положение какво трябва да се прави по-
нататък. Отвсякъде се натрупваха войски в нашите райони; 
блокираха се гори и планини; не можем да мръднем. Като 
дойдох в Буф разбрах, че в едно сражение преди няколко дена 
в Германските планини били разбити битолските въстаници и 
в сражението паднал убит войводата Йованче Кафеджията с 40 
души. Там паднали убити 5 души от моето село.

 Продължих пътя в Буфкол и стигнах в село Кърстофор, 
моето родно село и оттам предрешен влязох в Битоля. Срещнах 
се с Аце Дорев, който беше задължен от Смилевския конгрес 
да остане в Битоля, за да служи за връзка и информационно 
бюро. От него се ориентирах за цялото положение в окръга, 
за местонахождението на Щаба, както и за това, че от никъде 
нямаме помощ, освен от одринчани, които са въстанали на 6 
август – Преображение Господне. Видя ми се положението 
тежко, но нямаше друг изход, освен да продължим борбата и да 
се държи духът бодър у въстаниците.
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ДЕЙНОСТТА НА ВЪСТАНИЦИТЕ В ПУНКТА 
“КАЙМАК-ЧАЛАН”. АТЕНТАТ СРЕЩУ МОСТА 
ПРИ С. СЕКУЛЕВО. ИЗГАРЯНЕ НА С. НЕОКАЗИ. 
СРАЖЕНИЕТО ПРИ БАРБЕЖ. УБИЙСТВОТО НА 

ЛЕЧО НАСТЕВ. ВРЪЩАНЕТО НА КОСТУРЧАНИ  ОТ 
МАРИЙОВО. УБИЙСТВОТО НА ЛАЗАР ПОПТРАЙКОВ 

ОТ СТРАНА НА КОТЕ.

Както казах, на конференцията пре Екшисулийския център 
решихме пунктът “Каймак-Чалан-Нидже” да се ръководи през 
време на въстанието от горския началник Лечо Настев Церовски 
заедно с войводите Тане Горничевски  и Леко Джорлев. Той 
веднага замина с Дачо и Ичо от Вощарани, който му беше добър 
съветник през цялото време, понеже познаваше местността 
като стар и опитен деец. След войводския съвет те веднага 
изпратили позиви по селата. За по-бърже, както бяхме решили, 
те изпратили по един четник във всяко село, за да изведе 
въстаналите и въоръжени селяни. Дали са инструкции какво да 
предприемат през нощта срещу 20 юли стар стил – Илинден. 
Определен бил сборният пункт на всички въстанали – “Барбеж” 
(Сетинско).

От района на Тане Горничевски въстанаха всичко около 
250 души: от с. Церово – 17 души с войвода Стефо Гошев; 
от Баница – 42 души с войвода Дзоле Стойчев и Нацо Кочев; 
от с. Горничево – 25 души с войвода Дине Ташеманов; от с. 
Борешница – 14 души с войвода Танас Попов; от с. Росен 13 
– души; от с. Вощарани – 50 души с войводи Минче и Русе; 
от с. Пътеле – 30 души с войвода Циле Календжиев. Повечето 
въстаници бяха въоръжени с гръцки пушки “гра”, някои с 
ловджийски пушки, а някои – с коси и брадви.
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Първата вечер въстаниците от тоя район прекъснаха 
телеграфните жици между Лерин, Сурович и Воден. На втория 
ден те нападнаха войската в с. Пътеле, която беше обсадила 
въстаниците в селото и им попречила да излезнат през първата 
вечер. Въстаниците открили огън срещу войската от всички 
страни и тя се принудила да отстъпи към Суровичево. Нашите 
са били здраво укрепели по височините и оттам са обстрелвали. 
Като видяла войската, че не може нищо да им направи, 
изплашила се и избягала. 

В района на Леко Джорлев въстанаха около 250 души от 
следните села: Попължени с войвода Никола Ангелов, Върбени, 
Неокази и Крушоради, Асеново село, Секулово, Каленик, 
Сович, Сетина, Попадия и др. През първата нощ те прекъснаха 
телеграфните жици между Лерин и Битоля, запалиха турските 
кули в с. Върбени, Каленик и др. и нападнаха турското село 
Конярите. Освен Леко Джорлев на тези въстаници войводи 
са били Ило Гъсков от с. Баница, който беше дошъл с Тома 
Давидов, Ило Марчев от с. Секулово, Цветан ог Асеново село, 
Ристо Шината от с. Каленик, Кърсте Леондев от с. Неокази. 
И те бяха повечето въоръжени с гръцки пушки “гра”, някои с 
ловджийски пушки, с брадви и коси.

В първите дни Лечо Настев действуваше с тези въстаници 
в споменатия район. На третия ден той беше обсаден от войска 
и башибозук в местността “Кутелио” (Сетинско) и още от 
заран се откри сражението. Въстаниците бяха здраво укрепени 
в канарите, но пак положението им стана критично, понеже 
бяха обсадени и нападнати от многобройна сган от всички 
страни. Ако не бяха се притекли на помощ въстаниците на Тане 
Горничевски, щяха да дадат сума жертви. Напротив, турците, 



107

ударени в гръб, дали много жертви. Сражението трая почти 
целия ден. Най-после, като видели турците, че не могат да 
откъртят въстаниците от здравите им позиции, принудили се да 
се оттеглят вечерта. Там са паднали около 13 души войници, 
убити и други 9 души уловени живи. В това сражение нашите 
са взели трофеи: пушки и патрони. Това сполучливо сражение 
окуражи много въстаниците. Временно те бяха станали пълни 
господари по височините на Каймак-Чалан и свободно се 
движели с развято знаме около 2-3 седмици.

Турците не смееха да настъпят с малко сили и държаха 
само полето. Както казах, не всички въстаници бяха въоръжени 
със силни пушки. Ето защо Лечо Церовски в споразумение с 
войводите направи същото, което бях направил аз в другите 
центрове, т.е. преорганизирал наново въстаниците на чети само 
със здраво оръжие, като задържал по-здравите и по-младите 
хора, а другите върнал в селата им, докато още не са усетени от 
турската власт. По чисто българските села въстаналите лесно и 
незабелязано се върнаха по селата си, но за ония села, които бяха 
смесени с турци, като например Вощарани, Неокази, Сикулово 
и др. връщането на селяните ставаше твърде рисковано. От с. 
Вощарани нито един не се върна, всички до край си останаха, 
защото знаеха колко проклети са техните съселяни турци. 
Отначало и неоказци не искаха да се връщат, но след дълги 
колебания решили да си отидат, само че не веднага, а чак на 
петия ден. Те направиха голяма грешка с това закъснение, 
защото в селото се прибраха след ожесточеното сражение при 
Барбеж, гдето турците дадоха жертви. Щом се върнали в къщи 
турците ги нападат и ги залавят всичките. Връзват ги и оттам 
уж в Лерин ще ги карат – разстреляли ги по пътя. Разярени 
от сражението турците се нахвърлят върху българските къщи 
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в селото, ограбват ги предварително и след това започват да 
колят и убиват старци, жени и деца и опожаряват къщите им. 
Тогава избиха около 70 души. Това беше едно люто отмъщение 
на турците против въстаналите гяури. В с. Вощарани българите 
не пострадаха, защото самите турци са се противопоставили, 
като са казвали: “Добре, ще изгорим къщите и ще изколим 
българите, ами после, ако дойдат комитите от гората?”

На 25 юли една група въстаници под ръководството на Дачо 
Георгиев вдигна във въздуха моста при с. Секулево с динамит, 
както и релсите на железопътната линия Битоля – Солун. 
Големият мост на р. Елешка не можа лесно да се бомбардира, 
защото се охраняваше от много войска, която беше укрепена в 
окопи. В първите нощи аеноселци и сакулевци се опитаха да го 
нападнат, но бяха отблъснати.

Към 3-4 август турците, след като се ориентираха, струпаха 
по-големи сили и почнаха да настъпват едновременно към двата 
пункта в Леринско: каймакчаланския и нередския с. Бувкол, 
знаейки, че там са разположени нашите въстаници с развети 
знамена. Още рано, при изгрев слънце, турската войска настъпи 
към местността “Осоя” и “Бела река” (Сетинско), гдето бяха 
укрепени нашите въстаници, на брой 200 души. Там беше Тане 
Горничевски с въстаниците от своя район. Откри се огън от 
двете страни и сражението започна. Турците на няколко пъти 
атакуваха, но биваха отблъснати, все с жертви от тяхна страна. 
Почти целия ден се води люта борба. Турската войска е била 
многобройна и почнала да обсажда въстаниците от всички 
страни, но те се държаха упорито, без да отстъпят нито крачка. 
Мястото им позволяваше. При все това, ако не беше дошла 
помощ от Лечо Настев и Алеко Джорлев с техните отреди и да 
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ударят в гръб войската, нашите щяха да бъдат разбити. Турският 
кордон бе разпокъсан и частите им почнали да отстъпват – едни 
към Острово, други към Лерин. И в това сражение турците са 
дали доста жертви, а от нашите – само трима убити и няколко 
ранени.

Понеже това сражение е траяло продължително време, на 
въстаниците са останали съвсем малко патрони, а някои вече 
не са имали никакви. Тогава Тане със своя отряд се прехвърлил 
в Саракиново и Пожарско, т.е. във Воденско, в района на Кара 
Ташо, за да си отпочине и достави припаси. Там нямало никакво 
движение, селата не бяха въстанали.

Лечо и Алеко Джорлев пък след сражението са отстъпили 
към Марийовско. Влезнали във връзка с въстаниците в 
битолско Марийво, където горски началник беше Никола 
Петров Русински. Там са прекарали около един месец. В края 
на въстанието, през м. септември, за нещастие Лечо Настев в 
едно сражение с многобройна войска в Сетинско падна убит с 
28 въстаници. Той си изпълни своя дълг достойно като горски 
началник.

След като се видя, че ние сме сами в борбата, че никой от 
съседните държави не ни се притича на помощ, Турция струпа 
многобройна войска в нашия окръг, отвсякъде – нещо около 
250 хилядна армия. Блокира всички планини, опожари селата в 
цели околии и с това влоши страшно много нашето положение. 
В Костурско стана много по-тежко, понеже почти всички села 
бяха изгорени и ограбени и въстаниците мъчно можеха да се 
продоволствуват. Населението беше останало без подслон, 
разпръснато по гори и градове. Настъпи едно отчаяние, особено 
в Костурско. Там най-силно беше негодуванието срещу горското 
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началство. То трябваше да се грижи не само за въстаниците, но и 
за самото оголяло и обедняло население, останало без подслон. 
Един ден в с. Бабчор е имало силен протест от всички събрани 
въстаници против ръководните сили, критики и нападки 
били отправяни защо само техните села били изгорени и така 
пострадали, а другите не. Наистина в Леринско съвсем не беше 
така окаяно положението, понеже селата бяха почти запазени, 
пострадали бяха само 3-4 села. Освен това, костурчани бяха 
изолирани отвсякъде, не знаеха какво е положението вънка. Аз 
през това време бях във връзка с Битоля и знаех нещо за външното 
положение. Това научавах от писмата, които получавах от Аце 
Дорев от Битоля. Имахме наредена поща по един служащ с 
терезината “Бон майстор”. От Аце Дорев получавах изрезки от 
вестници – руски и френски. Знаейки плачевното положение на 
костурчани, аз им изпращах сведения.

Един ден, когато бях получил доста интересни сведения от 
Битоля, изпратих ги пак на костурчани по специален куриер 
заедно с едно мое писмо, в което им давах кураж. Какво 
съвпадение. Писмото пристига и се предава на Чакаларов точно 
когато в с. Бачбор той се чудел какво да каже на отчаяните 
въстаници поради тежкото положение. Отваря писмото и веднага 
го прочита – да чуят всички. От новините, които им съобщавах, 
всички се ободрили и викнали: “Да живее свободата! Ураа!“ и 
пр. Временно положението един вид се спасило.

За да могат по-лесно да се прехранват, костурчани решили: 
500 души въстаници, начело с Лазар Поптрайков, Манол 
Розов и Михаил Николов да се прехвърлят през Леринско 
в Марийово, понеже селата там бяха запазени, а освен това 
местата са планински и гористи и по-удобни за прикриване. 
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Имали са план да се срещнат с мен и заедно да нападнем и да 
разрушим големия мост на железопътната линия при Екши-
су. Той се охраняваше от 400 души войска. Аз не можах да се 
срещна с тях, защото писмото им получих по-късно, след като 
те са прехвърлили линията и са се отдалечили към Сетинско. 
В Марийовско те влезнали във връзка с четите от Битолско и 
Прилепско Марийово. Костурчани и там издържали няколко 
сражения с турската войска, едно от които – онова при с. Чанища 
– е особено забележително. Там турците са били отблъснати, 
като същевременно са дали много жертви. В Марийово падна 
убит Манол Розов, а Лазар Поптрайков – тежко ранен.

През есента пак се връщат в Костурско. Минават от 
Леринското поле доста разнебитени: голи и боси, изморени от 
дългите походи. В Леринско попаднаха на засада при местността 
“Павлил” Лаченско и там бяха разбити и разпръснати. Паднаха 
убити доста момчета.

Аз по това време (както казах по-горе) бях останал сам с 18 
души и обикалях Нередския център. Получих писмо от Лазар 
Поптрайков, че е ранен и искал да дойде при нас. Очаквах го да 
дойде. Но той, нещастният, вместо да дойде при нас, предпочел 
да иде при Коте. Последният, като стар другар и познат, обещал 
му уж да го лекува. Доверил му се. Тоя изрод Коте, вместо да му 
направи другарска услуга и да му даде помощ, убива го подло и 
изпраща главата му на костурския владика Каравангелис срещу 
30 наполеона. Владиката беше ортак с турците. От тогава Коте 
стана напълно гръцко оръдие и доверено лице на владиката, 
задето взе главата на българския комита. Този подъл разбойник 
Коте насмалко остана да вземе и моята глава, но по една 
щастлива случайност това не му се удало да извърши. Докато 
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бях там, аз нищо не знаех какъв кюлаф ми се кроел. Научих 
всичко едва когато през зимата пристигнах в България. Ето как 
било:

Към края на месец ноември, когато вече беше почнал да вали 
сняг, ние се навъртахме в Търсянските и Статичките колиби. По 
донесение на някои търсяни, които по-рано бяха с нас и знаеха 
точно в кои колиби сме, разбойникът Коте нагласявал план една 
нощ да ни нападне на спане. Търсянчетата му донасяли, че у мен 
има много пари. Чисто разбойническо дело. Един от търсяните, 
на име Митре, който лежеше в затвора заедно с мене и който 
беше привързан към мен, не бил точно посветен в пъкления план 
на Коте. Само знаел, че ще ходят по пари, но къде и от кого – не 
знаел. Навярно не са имали доверие да му кажат. През нощта 
тръгнали и се приближили до нашата колиба. Тогава Митре им 
казва: “Абе къде ходим, тук нали е Георги с четата”. Другите 
му казват: “Да, ние за тук сме потеглили”. “Как така? Аз не съм 
съгласен по никой начин”. Дръпва се няколко крачки назад и 
насочва пушката към тях. И други търсянчета се разколебават и 
го последват. Скарват се и вземат да се нападат взаимно. Тогава, 
като видял Коте, че тая работа не върви гладко, напсувал ги на 
майка всички търсяни и се върнал обратно назад. Той смятал да 
ни хване на спане, вярвайки на търсяни. Но... имали сме щастие!

Трудно вече се влизаше в селата, а вънка почна да става 
студено. Тогава решихме и ние да заминем за България и там да 
прекараме зимата. Оставихме оръжието си на верни хора, парите 
предадох на ръководното тело в Лерин с поръчение една част 
да изпратят на Михаил Чеков в с. Екши-су. Взех само за пътни 
разходи и тръгнахме за гръцката граница, а оттам за България. 
За пръв път бях решил да дойда в България. Интересувах се да 
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видя свободната българска държава, та да имам ясна и конкретна 
представа за свободата.

Не заминаха зад граница през зимата и останаха нелегални в 
Леринско: войводите Михаил Чеков, Тане Горничевски, Алеко 
Джорлев, Александър Турунджов, Пандил Шишков, Дзоле 
Стойчев и някои други, а от костурско – Митре Влаха, Христо 
Цветков и др.

Част от оригиналния ръкопис на спомените
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МИНАВАНЕ НА ГРЪЦКАТА ГРАНИЦА. 
АРЕСТУВАНЕТО НИ ВЪВ ВОЛОС. ИЗБЯГВАНЕТО НИ 
ОТ УЧАСТЪКА. В АТИНА. ПРИСТИГАНЕТО НИ ВЪВ 
ВАРНА. ЗАПОЗНАВАНЕ С ВОЙВОДИ И РЪКОВОДНИ 

ДЕЙЦИ И ОТ ДРУГИТЕ ОКРЪЗИ В СОФИЯ. 
КОНФЕРЕНЦИИ И БЕСЕДИ ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ.

След като прибрахме оръжието от ония въстаници, които 
се върнаха по домовете си, и го складирахме и поверихме на 
доверени и здрави хора да се пази, и след като ликвидирахме 
и въпроса със старите четници, компрометирани пред турската 
власт, като се изпратиха зад граница, най-сетне аз и Христо 
Настев с няколко другари в края на ноември, както казах по-
горе, потеглихме за България. Тръгнахме с един куриер, който 
познаваше пътя за гръцката граница – от Търсянско през 
Рупишко и Гребенско към границата. През целия път ни валя 
дъжд непрекъснато. Нощно време прегазихме Гребенската 
река – мътна и придошла – близо до гр. Гребена. След 2-3 
нощно пътуване стигнахме границата близо до Калабака. При 
минаването на самата граница гръцкият пост ни залови. Той 
искаше да ни кара по етапен ред, като други заловени преди нас 
въстаници от Костурско и Леринско. Но ние, щом му дадохме 
1-2 лири турски рушвет, той ни освободи. Продължихме си пътя 
сами до гр. Калабака и Трикала. От границата до Калабака е 
все гора, тъй че на пол-път си поседнахме да си починем и си 
запалихма огън, за да се поизсушим, тъй като бяхме съвсем 
намокрени. Отдалече виждаме други въстаници, наши, да ги 
карат под конвой. Тогава аз с двама другари се отбих няколко 
крачки и се закрих, а Христо Настев не поиска да ме последва. 
Щом го видяха гръцките войници, взеха и него при другите. 
След като отминаха, ние си тръгнахме пеша чак до Трикала и 
там се качихме на влака за Волос. Там ни залови полицията и 
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ни откараха в участъка. Намерихме там около 40 души наши 
въстаници от Костурско и Леринско. В участъка ни разследваха 
двама офицери. Първо ме запитват, дали зная гръцки и защо не 
зная. Аз им отговарям: “Не зная, защото не съм грък, а българин”. 
Те се учудват и казват: “Как така ти си родом от Македония и 
да не знаеш гръцки, когато Македония е наша и пр.” След това 
питаха кой ни е дал оръжие за въстанието. Казвам им: “Никой, 
с пари сме го купували от вас и гдето сме могли да намерим”. 
Те си останаха с убеждението, че аз не съм от Македония, а че 
съм български офицер. Не можаха да повярват също, че ние сме 
си направили въстанието. Казваха: “Български офицери като 
Сарафов и други направили въстанието, а не вие”. Още тогава 
схванах каква злоба и какви замисли се пораждат у гърците 
срещу нас, българите в Македония.

В участъка не ни държаха тъй строго, даже ни позволяваха 
сами да си купуваме грозде от бакалина, който беше точно 
срещу портата на участъка. Аз използвах тази свобода, за да 
избягам от участъка заедно с Ташко, който знаеше гръцки, за 
да ми служи като преводач. Веднага се качихме на параход и 
заминахме за Пирея. Оттам отидохме в Атина. Знаех, че там 
има наши костурчани като работници майстори, та гледахме да 
намерим някои от тях, за да се прикрием. Действително, още на 
другия ден рано рано по улицата заварих двама работници. Че 
са такива личеше по дрехите им – варосани и нацапани с кал. Те 
ме запознаха с Георги Киселинчев от с. Косенец, брат на Лазар 
Киселинчев, който беше въстаник в Костурския район. Успяхме 
да се укрием от полицията. От Пирея за Варна пропътувахме 
свободно с гръцки параход. Всички други арестувани си 
полежаха по участъците, докато се направят постъпки и бъдат 
освободени. Не напразно е казано: “Бежаново бело носи, 
стояново – черно”.
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Когато пристигнах в София, преди всичко ме интересуваше 
да науча как е поставен нашият въпрос пред външния свят 
и въобще да се осведомя за положението. Тук намерих 
сума войводи и четници, които бяха дошли по-рано от цяла 
Македония и Одринско и с мнозина от тях се запознах. Видях се 
с Христо Матов и д-р Христо Татарчев, които бяха задгранични 
представители на Организацията. Ръководните дейци често 
пъти се събирахме на конференции, за да обмислим вътрешното 
положение на Македония, както и бъдещата дейност. Между 
многото въпроси най-много ни занимаваше въпросът по 
въстанието: трябваше ли да се направи такова въстание или не. От 
мнозина и най-много от серчани, се критикуваше, че въстанието 
било много прибързано и катастрофално за населението в 
Македония. То не донесло никакви реални придобивки, а само 
едно разорение на селата и пр. Най-остри критики се правеха от 
серчани, защото те не въстанаха съгласно решението в Солун. 
Във всички конференции Христо Матов присъстваше и само 
изслушваше и си взимаше бележки, след туй взима думата и 
с едно необикновено хладнокръвие отговори на всеки въпрос, 
като със силни аргументи оборваше критиките и доказваше, че 
не е грешка и прибързано въстанието, а напротив, според него – 
тъкмо на време и място. Той доказваше, че има добри резултати 
не само за населението сега, но и за бъдеща борба. 

“С въстанието – казваше той – се създаде вътре у населението 
кален борчески дух”. Имаше и лични обвинения и остри нападки 
на един срещу други, като едни се смятаха за прави, че са били 
против въстанието, а други – виновни, че са били за въстанието. 
Изтъкваха се принципи, правеше се преценка на всичко минало 
– и то прибързано – и се мислеше все за бъдещето. Обаче у 
всички дейци владееше едно общо убеждение и мнение, че 
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борбата трябва да продължава. Изказваха се мнения относно 
начина и тактиката на борбата – какви трябва да бъдат за 
напред. Имаше мнение борбата да се преорганизира отново 
и да се гледа по всякакъв начин движението да се ръководи 
отвътре, а не от вънка. Да се запази самостоятелността на 
Организацията и крайната цел – автономията – никакво 
присъединение. От всички се осъждаше върховистката борба, 
която само компрометираше светото дело пред външния свят, 
даваше външен и несъстоятелен характер на движението.

От всичко гореказано аз си вземах бележки и си изработих 
едно правилно становище по бъдещата борба в Македония, а 
именно: Организацията да бъде чисто вътрешна и самостоятелна 
и да се бори за крайната си цел – автономията.

Улица в Скопие, носеща името на славния български 
ВМОРО и ВМРО революционер от Македония
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ОСНОВАТЕЛИТЕ НА ВМРО СЛЕД ВЪСТАНИЕТО, 
ОСТАНАЛИ ВЪТРЕ. ЗАМИНАВАНЕТО МИ С 

ЧЕТА ЗА МАКЕДОНИЯ. СРЕЩАТА МИ С ГЕОРГИ 
СУГАРЕВ, ХРИСТО УЗУНОВ И ПАВЕЛ ХРИСТОВ В С. 

КАРАМАНИ. ОТИВАНЕ НА КОНГРЕСА В ПРИЛЕПСКО.

След общата амнистия бившите членове на ЦК на ВМРО 
Иван Гарванов и Димитър Мирчев дойдоха в София, а за членове 
на ЦК в Солун временно останаха Христо поп Коцев от Щип 
и Спас Мартинов от Битоля и двамата учители в гимназията, 
а Христо Матов и д-р Христо Татарчев – за задгранични 
представители в София. Пере Тошев, Гьорче Петров и Даме 
Груев – основателите на Организацията след въстанието, през 
зимата, останаха в Битолско. Също така бяха останали в окръга: 
Георги Сугарев, Христо Узунов, Петър Ацев, Георги Пешков 
и др. Те, особено Даме, замислиха и почнаха да действуват 
за преорганизиране на населението вътре. Пере и Гьорче 
предложили да се свика един конгрес и да се обмисли как да 
се отпочне да се работи в бъдеще. В София някои от нас вече 
разбраха, че не ни е мястото тук и затова решихме да влезнем 
вътре и там да заработим наново.

Щом се пукна пролетта, почнахме да се готвим за заминаване. 
Някои вече от по-рано бяха влезнали с чети, например Христо 
Чернопеев в Струмишко, Миле Развигоров в Щипско, Стефан 
Димитров във Велешко. Аз потеглих с пет души другари заедно 
с войводата Ванчо Сърбаков от село Вранещица (Кичевско) и 
Атанас Албански от Скопско, минаващ за секретар на Ванчо 
Сърбаков всичко 18 души. Това беше в началото на месец март 
1904 г. Заедно с нас тръгнаха местните войводи: за Кратовско – 
Атанас Бабата и за Скопско – Боби Стойчев. Последните двама 
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бяха родом от България. Едновременно по друг канал потеглиха: 
Лука Иванов – за Воденско и Яне Сандански – за Серско. Преди 
да тръгнем, направихме няколко опита с динамит и адски 
машини. Аз взех със себе си, с четата, освен доста оръжие, още 
и взривни материали – динамит, адски машини – за Битолско. 
Също така и другите чети носеха приготвени по два килограма 
в раниците на всеки четник.

Границата преминахме благополучно. След туй през 
Кочанско, Паланечко и Кумановско продължихме на юг. В 
Паланечко се разделихме с Атанас Бабабата. Той остана в 
своя район, а ние с Боби Стойчев продължихме за Скопско. 
В село Кьойли, скопското поле, преденувахме в една празна 
турска кула. От там Боби Стойчев ни предаде на един четник 
от село Соня (Поречко), който се казваше Стойче. Реката 
Вардар минахме с лодка под село Зелениково и в същото село 
денувахме. От там се обадихме на ръководното тяло в Скопие. 
За такова тогава минаваха учителките: Славка Чакърова от 
Струга и Янка Каневчиева от Охрид. В Скопско организацията 
ми се видя слаба, при все, че там не въстанаха както в Битолско. 

Четникът Стойче ни води до Пуста Брезница (Поречко). Той 
ни каза: „До тук познавам мястото. Това село се състои от 30 къщи 
и се намира тъкмо на границата между Поречко и Скопско.“ Още 
като чухме името Пуста Брезница се заинтересувахме доста, 
защо се казва пуста. Действително това име било заслужено 
дадено, понеже местността е пуста, лишена от вода. Само на 
едно място се намира вода – и то в една канара, гдето се събира 
без да се изтича. Самото местоположение направило селяните 
диви и хайдути. Това село е било главният пункт за минаване и 
укриване на хайдушки чети. Почти всички чети за Битолско все 
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тук са минавали понеже самото място помага, бидейки доста 
отдалечено от градовете. Селяните са се занимавали повече с 
разбойничество и укривателство на хайдути. Хората бяха едри, 
на физономия страшни, особено като им гледаш ония ти ми 
перчеми, оставени на главите... Бяхме им пратили известие да 
дойдат, да ни донесат храна и най-главното – вода. Чакахме 
до пладне, никой не се явява. Повторно им пращаме известие, 
дори със закана: в случай, че не дойдат, денски ще им влезнем в 
селото. Тогава, ето ти ги. Но предварително пращат жените, за 
да разузнаят и разберат настроението ни, дали няма да ядат бой, 
а след това самите мъже да се представят. Така и направиха. 
Дойдоха около 15-16 души, всеки си носи по една брадвичка и 
един по един се промъкнаха през зелениковите храсти. Търсят 
извинение, че не са знаели и пр. Ванчо Сърбаков знаел що за 
хора са, затова ни предупреди да си пазим пушките, защото 
те биха могли да ни ги откраднат. “Страшни харамии са те – 
казваше той – пазете се!” След като се увериха, че няма да има 
бой, почнаха хитро да интимничат, да ни хвалят, ама все окото 
им е да падне нещо в ръцете им, за да не го видиш още веднаж. 
Навъртат се, усукват се около нас, но ние си държим пушките и 
раниците. Като видяха, че не им се удава възможност да ударят 
нещо келепир, с други думи – че не им се дава възможност да 
упражнят стария си занаят, както са правели с другите, тогава 
един от тях, който седеше до мене, се обърна към мене с думите: 
“Господине, та нема да ми дадеш малихерава?” “Как ще ти я 
дам – казвам му аз – ами аз после?” Той ми отговаря с една 
хитра усмивка: “Е, боге, защо си комита, до онде ке си найдеш 
друга, а я от каде ке найда?” Разбира се, че за тях пушките са 
нужни само за разбойничество, не за друго. От организация 
нищо не разбираха, не са били посветени. Вечерта ги събрахме 
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в селото и им говорихме как и защо трябва да се работи за 
напред. Посветихме ги в делото. 

От там, през средата на Поречето и все по течението на река 
Треска прехвърлихме Песяк планина и през Рабетин-кол, като 
прегазихме р. Велика, на сам ден Гергьовден се озовахме в 
родното село на Ванчо – село Вращеница (Кичевско). Уморени 
от дългия път, там преседохме няколко дена и си отпочинахме. 
Там се видях с Яне Скаев, с когото лежахме в Битолския затвор, 
като осъдени на смърт по Йосифовата афера. Той ми разправи, 
че всички политически затворници са били освободени по 
случай Мюрцщегските реформи. Това много ни зарадва. И 
действително с тази нова и широка амнистия духът на народа се 
засили и се подкрепи вярата в делото, за да продължим борбата.

Там се разделихме с Ванчо Сърбаков и Атанас Албански. Аз 
продължих пътя през Демир-Хисарско, а те останаха в Кичевско 
и Порече. В Демир-Хисарско от въстанието не беше стъпвала 
чета. Минах в селата Големо и Мало Църско, видях се с поп 
Спиридон, който току що си беше дошел освободен от затвора. 
И той ми разправи някои работи по амнистията.

От там посетих село Спространи, Велмевци, Железнец, 
Бабино, Слоещица, Церово, Вирово, Боища, като се спирах във 
всяко село и правих събрания и наново ги организирах. Стигнах 
в с. Смилево. То ми направи тъжно впечатление. Преди година 
какво беше, какво го оставих, а сега какво го намирам – цялото 
в развалини. Останали са малко селяни, всички са се изселили 
в Битоля.
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От там се обадих в Битоля, че съм пристигнал. Научих, че 
Георги Сугарев и Христо Узунов са били в града, та гледах час 
по-скоро да се видя с тях. И те много се зарадвали на моето 
пристигане. Съобщиха ми веднага да се срещнем в с. Карамани. 
Те там са били излезнали от града и ме чакаха. От Смилево през 
селата Свинища, Стрежево, Облаково, Догрижани, Кукуречани 
пристигнах в с. Карамани. След толкова дълга раздяла за пръв път 
тогава се видяхме със Сугарев, Христо Узунов, Анастас Лозанчев 
и Павел Христов, от които последните двама също бяха дошли 
в Карамани. Всички изпитвахме чувство на радост, че пак се 
виждаме живи и здрави. Те с нетърпение чакаха да им разправя 
нещо за България. Аз им разправих за всички подробности около 
конференциите в София. Също така ги осветлих как Сарафов се 
опитваше да взима безогледно пари от разни страни, без да пита 
някого и с единствена цел пак той да започне да играе роля и да 
се изтъкне като големец на делото. Те от своя страна ми описаха 
накратко новото положение в окръга. Казаха ми, че Даме Груев 
с Дякон Евстатий и Христо Пасков е заминал за Леринско 
и Воденско. Анастас Лозанчев ми разправи за влошените 
отношения между него и Даме Груев. Той бил обиден от него 
и отчаян от работата. Затова решил да замине за България. 
Отказва се от всякаква революционна работа. Съобщиха ми 
също, че са решили да се съберат на конгрес всички по видни 
ръководители от окръга. Чакали моето пристигане. Намерили 
за най-уместно конгресът да стане в Прилепско, понеже там са 
били Пере Тошев, Гьорче Петров, Петър Ацев, Георги Пешков 
и Никола Каранджулов. Последният беше избягал от битолския 
затвор с 28 души затворници, като са пробили стената на затвора. 
Там щял да дойде и Даме, а също така било вероятно да дойдат 
ръководни сили от съседните околии от Скопския и Солунския 
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окръг. Анастас Лозанчев и Павел Христов се върнаха в града, 
а аз, Сугарев и Узунов тръгнахме за Прилепско. Това беше 
през първите дни на май, 1904 г. Четниците оставих временно 
в полските села под ръководството на градското тяло, докато 
се върна от конгреса. Ние тримата стигнахме по канал в село 
Плетвар, гдето се срещнахме и се видяхме за пръв път с Пере 
Тошев, Петър Ацев и Никола Каранджулов. А с Гьорче Петров 
не се бях виждал от 1896 г. в Солун. От Прилеп дойдоха Георги 
Пешков и Йордан Тренков. Чакахме да пристигне Даме Груев от 
Тиквешко, понеже разбрахме, че е там. След няколко дена дойде 
и той заедно с тиквешките войводи Пешо Самарджиев и Добри 
Даскалов. От Велешко пристигна Стефан Димитров. За пръв 
път всички се събрахме в село Беловодица. Сега не оставаше 
друго, освен да пристъпим към дневния ред на конгреса. Обаче 
Даме, обиден от Георги Пешков, поради някакви стари работи, 
заяви пред всички, че няма да присъства на срещата и ще я 
напусне, докато тук е Георги Пешков, понеже този е говорил по 
негов адрес неприятни думи, приписвайки му неверни работи. 
Например казвал бил на Михаил Чеков в Екши-су, че на Даме 
не са били чисти сметките и още други нелепости. Всичко това 
падна върху нас като гръм. Как е възможно да не присъства Даме 
на тази толкова важна среща. Пере и Гьорче само се споглеждат 
и мълчат. Чудим са как да излезнем от това положение. Тогава, 
ние, по младите, собствено аз, Сугарев, Узунов, Петър Ацев и 
Каранджулов взехме инициативата да въздействаме и на двете 
страни по другарски, само да се изглади конфликтът. Говорихме 
на страна, най-вече на Пешков. Да си признае, че е сбъркал, 
като се изпуснал да говори такива неща и да излага Даме. От 
друга страна помолихме Даме да направи една жертва в името 
на делото. Да се опростят. Заставихме ги да си подадат ръка и 
да се разцелуват за общото благо. По този начин конфликтът 
между Даме и Пешков се уреди благоприятно.
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КОНГРЕСЪТ В ПРИЛЕП И НЕГОВИТЕ РЕШЕНИЯ. 
ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ИЗБОРНОТО ПРАВО ВЪВ 

ВМРО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА 
РЪКОВОДНИТЕ СИЛИ В ОКРЪГА. ИЗРАБОТВАНЕ НА 

ПРОЕКТОУСТАВ.

И тъй, в Прилепския конгрес, който имаше характер на 
подготвителен за общия конгрес на организацията в Македония 
и Одринско, взеха участие основателите на Организацията, 
ръководните сили от Битолския революционен окръг някои 
войводи от Солунския и Скопския окръг. Поименно те бяха: 
Даме Груев, Пере Тошев, Гьорче Петров, Георги Пешков, Никола 
Каранджулов, Петър Ацев, Георги Попхристов (аз), Георги 
Сугарев, Христо Узунов, Йордан Тренков, Пешо Самарджиев, 
Добри Даскалов, Стефан Димитров – всичко 13 души. Откри 
се конгресът. За да се поддържа ред в разискванията избрахме 
Даме Груев за председател и Христо Узунов за секретар. Преди 
всичко се хвърли един поглед към миналото, после се видя 
какво сме сега и какво ни предстои да се работи за в бъдеще. По 
въпроса, дали да се продължи борбата нямаше, разбира се, две 
мнения. Всички бяхме единодушно ЗА. Само се подчерта: да не 
се повтарят грешките на миналото, да не се прибързва, а да се 
почне системно и тактично, като се изтъква ясно и картинно, че 
въстанието е средство, а не цел в борбата.

Сложи се на разглеждане и въпросът за изменение на устава 
и правилника на Организацията, съгласно новото положение – 
след едно неуспешно въстание. Изтъкна се обстоятелството, че 
е настъпила една реакция, едни превратни схващания между 
ръководните сили. Има нужди от нови промени, да се въведат 
в борбата нови начини на действие, за да може да се повдигне 
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и ободри отпадналият дух на населението в окръга и в цяла 
Македония.

В този ред на мисли се оформиха главно две мнения: едното 
на Пере Тошев за широки права на членовете на Организацията: 
да се приложи изборното начало относно ръководните тела; да 
се въведе децентрализация на Организацията и пр. И второто 
мнение на Даме Груев: да се запази централизацията във ВМРО. 
По принцип, след като се разисква дълго и широко, прие се 
да се изработят два проектоустава и правилника: единият – 
децентралистичен, който едва ли можеше да се приложи и 
друг – строго централистичен, неотговарящ на новите условия. 
Изработиха се и двата проекта и се прочетоха на заседанието. 
Обаче и двата не бидоха одобрени. Тогава се натовари Даме да 
преработи двата проекта в един трети, който да задоволява и 
двете страни. След като се прочете този трети проект, прие се, 
понеже в него беше застъпено изборното начало. Също така 
се изработи правилник за четите. Изработиха се специални 
директиви за борба срещу сръбската и гръцката пропаганда, 
които се бяха вече явили да действуват въоръжени в нашия окръг. 
В тоя конгрес се определи бъдещата дейност и длъжност на всеки 
един от нас присъствуващите до общия учредителен конгрес: 
кой може да действува по новия проектоустав и правилник; да 
се провери, дали той ще може да се приложи до узаконяването 
му и до колко и как. Разпределението на работата стана както 
следва: за организатори и ревизори на четите (тогава се прие 
такъв термин) за Прилепско и Марийовско да бъде Петър Ацев 
и Никола Каранджулов; за Битолско, Демирхисарско и Ресенско 
– Георги Сугарев; за Охридско, Стружко и Кичевско – Христо 
Узунов и за Леринско и Костурско – Георги Попхристов (аз). 
Даме Груев да замине за Порече и да се справи със сръбската 
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пропаганда, на която начело стоеше Мицко войвода от село 
Латово. Той беше близък на Даме от затвора в Битоля. Пере 
Тошев и Йордан Тренков да се срещнат с Григор Лямев от село 
Небрегово, който беше дошъл с чета от Сърбия и да могат да го 
привлекат на наша страна и да го обезвредат. Георги Пешков и 
Гьорче Петров заминаха по канал в България. Войводите Стефан 
Димитров, Пешо Самарджиев и Добри Даскалов си заминаха в 
районите. Почти целия май прекарахме в конгреса. Обиколихме 
селата Плетвар, Беловодица, Дрен, Смолани, Цалевик, Трояци, 
Топлица, Кърстец и Оревойц – родното село на Ацев. Взехме 
по един екземпляр от хектографирания нов проектоустав и 
правилник, след което пак тримата: аз, Сугарев и Христо Узунов 
се сбогувахме с другите делегати и потеглихме обратно за 
Битолско. Стигнахме пак в село Карамани.

Лична карта 
от българското 
министерство на 
войната издавано на  
офицери, подофицери 
и войници кавалери 
на ордена за 
храброст и знака му. 
Георги Попхристов 
е бил подофицер в 
Българската армия 
по време на Първата 
световна война и е 
носител на орден 
за храброст. 
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РАЗДЯЛАТА МИ С ГЕОРГИ СУГАРЕВ И ХРИСТО 
УЗУНОВ. ОПИТЪТ МИ ДА ВЛЕЗНА В БИТОЛА – 
НЕСПОЛУЧЛИВ. ПРИБИРАНЕ НА ЧЕТНИЦИТЕ 
ОТ С. БУКОВО И ЗАМИНАВАНЕ ЗА ЛЕРИНСКО-

КОСТУРСКО.

В село Карамани се разделих с Георги Сугарев и Узунов. Те 
заминаха за Демирхисарско, а аз същата нощ тръгнах с двама 
куриери да влезна в града, за да се срещна с ръководното тяло. 
Заедно с мен беше и братът на Георги Сугарев – Христо, който 
беше дошъл да се види с брата си в Карамани. Като нелегален, 
предрешен, аз много пъти бях влизал в града, но тогава, по съвет 
на Сугарев и Узунов, се реших въоръжен да влезна. Сугарев ми 
казваше, че няма нищо, той много пъти бил влизал и излизал 
с оръжие. Тръгнахме четиримата: аз, Сугарев, куриерите 
Диме (слугата от училището, на когото бях дал да носи дълга 
манлихера) и пъдарина Лазо. Като приближихме на 400-500 
крачки от Ени махале в градините (бахчите), питам куриера: 
„Няма ли случайно наблизо вода да се напием?” Той ми казва: 
„Ето още няколко крачки и стигаме до извора  и ще се напием 
вода”. Наистина, на две-три крачки в тъмното намерихме 
извора, без ни най-малко да подозираме , че е хванат от турците 
и се пази от техен патрул. Или може би случайно и те са дошли 
за вода?  Аз слязох в ниското да пия вода, а другите стоят прави. 
Току изведнъж отсреща, само на няколко крачки от нас, извика 
се по турски: „Ей, кивсънъз?” Куриерът Диме разбра, че е засада 
и обърна манлихера да стреля, но не му хваща пушката, понеже 
не беше опитен с нея, не беше свалил предпазителя. Помислил, 
че е развалена и веднага с Ицо се дръпват назад. Аз моментално 
изкачам от ендека, за да взема мерки и се предпазя. Като видяха 
войниците, че пушката не изгърмя, помислили навярно, че не 
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сме с оръжие, не сме комити, а нещо друго, като обикновени 
крадци по градините. Тогава един войник, сигурно най-храбрият, 
се прехвърля през ендека и на 2-3 крачси зад мен насмалко да ме 
хване за врата. Всичко става много набърже. Аз моментално се 
обръщам , с пръст на пушката опънат за огън и стрелям по него. 
Улучил съм го право в устата. Той падна като труп, без да охне, 
право в краката ми. Залегнах и започнах да стрелям по другите 
войници. И те откриха огън, но знаейки, че пред тях има техен 
другар, не стрелят ниско. Какво стана с пъдарина Лазо хич 
не видях. После разбрах, че бил ранен в крака и по водата на 
ендека се влачел и се вмъкнал в града. Аз използвах тъмнината 
и влачейки се между зелките на градината, успях незабелязано 
да се отдалеча, като оставих турците да стрелят по вятъра. Там 
ми падна шинелът и единият цървул. Като отстъпих, допрях са 
до една топола да си отпочина, не много далеч от тях. Обаче 
слушам да се носи голям шум през градината и все си мислех, 
че ме обсаждат, понеже се беше вдигнала голяма тревога, пък и 
бях близо до града. Бях се приготвил да стрелям, щом се мерне 
някой. Шумът се засилва и идва право към мен. Точно да дръпна 
пръста и да гръмна, виждам пред мен се изпречи Ицо Сугарев, 
измокрен до гуша. Бил прегазил няколко пъти градската река 
Драгор, която беше придошла от дъжда през деня. Благодарение, 
че той ме видял и се обади: „Аз съм, аз”, та нищо не стана. Питам 
го за Диме, но той нищо не знаеше къде се изгуби. При тази 
тревога вместо в града се запътих заедно с Ицо за село Буково, 
гдето бяха моите четници. На другия ден се разбра какво е 
станало с другите. Един от войниците убит на място, ударен в 
устата. Преди да вдигнат войника нашите успели да приберат  
моя шинел и цървула. Турците разбраха, но види се не искаха 
да признаят че това е дело на комита. Намерили моя пачка и 
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отдали произшествието на турци, контрабандисти на тютюн – и 
то на някой си Ляме от село Ротино, за когото знаели, че носи 
манлихерова пушка. Арестуваха го. Той си лежи 6 месеца в 
затвора. Турците не се задоволиха само с това. Нещо подозрели, 
като разбрали от шпиони, че пъдаринът Лазо бил ранен и от 
раната умрял. След една седмица от погребението му турците 
наредили да бъде изровен, за да проверят дали действително 
бил ранен в крака. Преглеждат му само единия крак – и то не 
ранения – и го заравят, без да установят истината. Нещастният 
Лазо от нищо си отиде. Той си намокрил раната и от инфекция 
за няколко дена свършил.

В село Буково, макар гъркоманско, имаше посветени в 
делото, които предано услужваха. Имаше един белобрад старец 
на име Ристе Кимов, който много помагаше за укриване на наши 
хора в собствената си воденица. След случката в Ени махале 
аз същата нощ отидох право при него. Ристе беше интересен 
човек, живееше с оригинални планове, макар че беше прост и 
неграмотен. Имаше силен дух и вяра в делото. Като чу, че един 
турчин е паднал от наш куршум, почна да се радва и скача като 
някое дете, да хвърля калпака си на земята и пр. При всяка среща 
все някой нов план ще ми каже как по-лесно бихме унищожили 
турците. Той имаше такава силна вяра в делото, щото нищо не 
беше в състояние да го обезкуражи. Разправи ми и този път един 
куриозен план: да съм му дал бомби или както той се изразяваше: 
„Да имам от ония, сполай си му, що са като тетовско яболко, па 
да ида на пазар тъкмо на рамазан, когато турците се молят в 
джамията, предрешен на ходжа, щом са се навели да се кланят, 
да му ги запалел тези „златните”, та парчета да станат турците 
със все джамията”.
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Освен него имаше и още един подобен тип, пак воденичар, 
на име Павле Сърбиновски. Те и двамата - Ристе и Павле – бяха 
неразделни. Павле беше по-млад и по-смел човек. И той беше 
силно убеден в истинността на делото ни и често повтаряше: 
”За мен свободата е дошла, щом видях наши братя въоръжени 
и щом нашия страх отиде у турците”. Никога той не търпеше 
да се приказва лошо за делото и за ония, които се бореха. 
За него борците бяха „светци”, така ги наричаше той и ги 
уважаваше. По-късно, когато гръцката въоръжена пропаганда 
се засили с подкрепата на турските власти, когато гръцки чети 
влезнаха в Буково като гъркоманско село, само той единствен 
се противопостави на гърците и в очите на евзонския капитан 
казал открито: „Вие не сте дошли за свобода, вие сте кокошкари, 
подли и страхливци, щом работите с турците”. Нашите чети 
и комитет хвалил пред тях. От яд гърците са го убили най-
зверски. Просто жив са го одрали само да признае, че е грък, а не 
българин. Твърд и непоколебим във вярата си, той до последно 
дихание не признал, че гърците са някаква сила, която работи 
за свободата ни. Измъчвали са го и затова, че моя сестра беше 
женена за негов син. Гръцка злоба и подлост.

В Буково прибрах моите четници и се приготвих да 
продължа за Леринско. Отбих са за малко в моето село, за да 
се вида с домашните си. Оттам минах по селата Барешани, 
Драгош, Раково и Буф. От Буково до Драгош куриер ми беше 
Васил Николов (саатчията), който беше родом от село Балешани 
и работеше в града. Той беше един от най-верните и смели 
терористи. От Буково до село Буф местността се казва Буфкол. 
Всички села там бяха патриаршисти (гъркомани), с изключение 
на Кърстофор и Барешани. При все това революционното дело 
в този край имаше своята мрежа. Много хора бяха посветени 
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в делото и услужваха. В село Буф имаше един предател – 
изменник – на име Богоя Чолако. През време на въстанието 
той беше избягал в Лерин. Сега, след като бе изгоряло селото 
и въстанието потушено, той беше помислил, че е свършено с 
ВМРО и затова се върнал в селото да живее спокойно. Заедно 
с Никола Влашето от село Песодер (за когото говоря на друго 
място) постоянно е пращал потери в селото, за да измъчват и 
тероризират селяните за пари. Богоя беше станал причина да се 
изпратят 15 души селяни заточеници чак във Фезан (Африка). 
Щом научих, че Богоя е в селото, пресекох през деня съвсем 
тайно в гората и вечерта още по светло влезнах с четата си, като 
се отправих право в селския хан, защото положително знаех, че 
буфчани седят до късно и пият вино и ракия. Влезнах в хана. 
Някои ме познаха, но им дадох знак да мълчат и да не издават. 
Извиках само ханджията Траян – колкото да ми посочи къщата 
на Богоя. Посочи ми я отдалеч коя е и веднага го върнах назад. 
Заобиколихме къщата на Богоя и го заловихме. Отдалечихме се 
от селото и на един кръстопът му четохме присъдата. Оставих 
му едно писмо направо адресирано до леринския каймаканин, с 
което му съобщавах защо е убит Богоя, като го предупреждавах 
да не се закачат селяните, понеже за станалото никой не знае. Това 
е дело на ВМРО. Тъй се наказват престъпниците на нашия закон 
и пр. И наистина, когато дошъл на другия ден каймаканинът не 
закачил никого от селяните.

Още същата нощ се прехвърлих в Арменско. Бързах да 
пристигна в село Търсие и да заловя Христо Черния – оня същия, 
който с разбойника Коте от Руля беше тръгнал през есента да ни 
напада в колибите на село Статица и Търсие. Измежду търсяни 
той бил главният инициатор, за да ни нападнат с Коте за пари, 
да ни унищожат и после да вземат злато от гръцкия владика – 
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както стана с Лазар Поптрайков. Но Христо Черния разбрал от 
убийството на Богоя, че аз вече съм тук с четата и знаейки, че е 
виновен, избягал в Лерин и оттам на бърза ръка изкарал паспорт 
и заминава за Америка. За малко се отърва ненаказан.

Членска карта на Георги Попхристов в Съюза на 
Македоно-Одринските опълченски дружества в 

България. Издадена на 14.V.1943 год. в гр. Битоля:
“Име: Георги поп Христов

Занятие: пенсионер
Роден в: с. Кръстофор, община Буковска, 

околия Битолска
Народност: българин

Религия: Ист.-православна
Семейно положение: женен

...
Награден с орден за Храброст IV ст.”
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 СРЕЩАТА МИ С МИТРЕ ВЛАШЕТО. СРАЖЕНИЕТО 
НИ В С. ПОДИВИЦА. ПРЕХВЪРЛЯНЕ В ЛЕРИНСКО. 

СРЕЩАТА МИ С ТАНЕ, ЛЕКО ДРЖЛЕВ.  
ОБСАДАТА НИ В С. ЕКШИСУ.

От войводите в Костурско след въстанието беше останал 
само Митре Влаха да се прикрива с оръжие през зимата. Всички 
други бяха заминали за България. Зимата той беше прекарал в 
няколко здрави, неопожарени села. Аз му се обадих от с. Търсие, 
че съм пристигнал и му определих среща в с. Търсие. Тук за 
първи път от дълго време се видях с Митре. Като ме видя той 
просто не можеше да се нарадва, понеже беше останал сам с 
един двама другари без никаква връзка. Описа ми положението 
в Костурско, доколкото той го знаеше какво е. Също така 
той ми разправи, че някои четници са били като предрешени 
разпръснати по селата, но били разюздани, та той изказа голямо 
опасение да не би турците да ги заловят живи, както наскоро 
бяха заловили разбойника Коте. Последният по ходатайството 
уж на гръцкия владика се легализирал и си седял в къщи като 
мирен гражданин. 

Първа и належаща задача ни беше да приберем разпръснатите 
по селата четници, да се въоръжат и да влезнат в четата, а 
не да седят в къщите и да излагат селяните. От изложението 
на Митре добих впечатление, че населението изнемогва и е 
отчаяно от опожарените си села. Духът им съвсем отпаднал, тъй 
като никой от ръководните сили в околията не беше останал, 
а от друга страна бяха досатъчно отдалечени от центъра 
Битоля, с която бяха прекъснали всякакви връзки. Тогава аз 
си казах: Нека най-напред започна от Костурско, то да се 
преорганизира, та след туй ще се прехвърля в Леринско, което 
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беше запазено във всяко отношение. Поехме с Митре работата. 
Той с 6 момчета и аз с 6, всичко 12 души чета, тръгнахме по 
селата. Най-напред започнахме от неговото село Кономлади, 
което не беше изгорено. Оттам направихме опит да влезнем 
за пръв път в изгореното село Поздивища. Там кметът беше 
гъркоман. Селяните се оказаха доста любезни да ни приемат, 
та ние останахме доста изненадани от това. През нощта се 
настанихме на квартира в две здрави къщи. На другия ден беше 
празник, Яновден, 24 юни. Към обяд, тъкмо бяхме полегнали 
да си отпочинем, съобщават ни тревожно, че войска приижда 
и обсажда селото. Всъщност още с пристигането ни селяните 
са съобщили на войската, която квартируваше в съседното 
село Жерви, помашко село, наброяващо 80 души. Любезното 
приемане от страна на кмета значи било лицемерно и подло. 
Аз и Митре, заедно с неговия секретар Пандо Чулков от с. 
Горенци и двама мои четници бяхме в едната къща на квартира, 
а другите бяха в другата, съседна на нашата. Между двете 
къщи имаше и други здрави, неизгорени. Всъщност само те 
бяха останали неопожарени. Селяните, уплашени, тичат да ни 
обадят, че войската идва и обсажда селото. Тя най-напред дава 
заповед всички мъже да се съберат при черквата под стража 
и след това почват обиски по къщите. Ние разбрахме, че сме 
предадени, гледайки самите мерки и разпореждания, които 
войската прави. Тогава съобщихме в другата квартира да бъдат 
готови и да чакат. Докато не дойдат войниците до портата да 
не отварят огън. Няма друг изход, ще се бием. Аз и Митре се 
прехвърлихме в друга съседна къща, за които турците не знаеха, 
че има комити. Всичко било предадено, те знаели точно в кои 
квартири сме и колко души. Командирът заедно с кмета тръгват 
право в оная квартира, гдето бяха нашите момчета. Щом той 
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влиза в двора нашите откриват огън и го повалят на прага на 
портата. Отвсякъде се открива огън и започва сражението. Ние 
бяхме разположени в три къщи, държим се здраво, не даваме на 
турците да доближат нито крачка до нас. Те силно обстрелваха 
квартирите, опитаха се да запалят къщите на няколко пъти, но 
все биваха отблъснати с жертви за тях. Жервенци започнаха да 
викат от далече да се предадем. Познаваха Митре и му викаха: 
„Ор, Митре, предай се. Не се земи на душа, ор Митре, пиле да 
си сега, пак не можеш да се куртулисаш”. Митре им отговаря, 
стреляйки със своята маузерка: „Ето как се предава Митре!”. 
От наша страна все тъй им се отговаряше с изстрели и песни. 
Един от нашите другари, на име Иванче от Костенарията, който 
беше нов и без дълго оръжие, само с един револвер, през цялото 
време на боя пееше патриотични песни и от време на време 
им отправяше по някоя псувня. Сражението продължи целия 
следобяд, чак до вечерта. Турците се разпоредиха да им докарат 
оръдия от Костур. Щом се мръкна и прекрати стрелбата турците 
засилиха позициите си от всички страни, за да ни държат 
здраво обсадени докато им пристигнат оръдията, с които да ни 
разбият. И наистина, ако имаха оръдия още през деня щяха да 
ни разрушат къщите и да ни разбият. Вечерта късно ние тихо и 
незабелязано се прибрахме в средната квартира. Всички живи и 
здрави, само Дине от с. Дреновени беще малко ранен в лицето. 
Тогава аз и Митре взехме да се съвещаваме малко встрани какво 
да правим. Да останем нямаше никакъв смисъл, ами на риск и 
на всяка цена ще се опитаме още тази нощ да пробием и да се 
измъкнем. Помня добре, какво ми каза Митре: „Бай Гьорги, ако 
е речено някой от нас двамата да падне при отстъплението, дано 
да бъда аз!” Питам го: ”Защо тъй мислиш, Митре?” Той каза:  
”Защото ако аз падна убит, няма да бъде толкова голяма загуба 



136

за делото, но ако ти паднеш, ще бъде голяма, понеже делото има 
нужда от интелигентни сили”. Това са думи буквално казани от 
Митре, който беше прост и самоук, но притежаваше висок дух 
и природно надарена интелигентност. Той стоеше по-високо от 
всички други прости войводи. Макар че беше неук, той разбираше 
въпросите по-добре от един интелигентен ръководител. Тази 
негова преданост и този негов жест ми направиха дълбоко 
впечатление и не мога да ги забравя. Аз тогава му казах:  
„Хайде Митре, Господи, правдата е с нас. Може и двамата да 
останем живи и здрави”.

Неговите думи ми дадоха още по-голяма вяра и кураж, че 
ще се спасим живи и здрави от тази здрава обсада. Събухме си 
обувките, поставихме ги в раниците и тръгнахме да отстъпваме. 
Пръв върви Дине, който познава селото, след него вървят двама 
от моите четници, подир тях Митре, след него аз и другите 
останали. Тихо, без никакъв шум, отворихме външната порта 
на къщата и предпазливо прекрачихме улицата. Турците не ни 
усетиха. Залегнахме да се ослушаме. Наново настъпихме и тогава 
турците ни усетиха и откриха огън. Ние вървим направо напред 
срещу огъня и викаме: „Готови, бомбите напред!” А имахме 
такива. Турците от страх са разпръснаха, напуснаха позициите 
си и ние успяхме да влезем в един двор, заграден със стена. Те 
стреляха, но куршумите не ни засягат, понеже вече бяхме добре 
закрити. Почти през цялата нощ се прехвърляхме през огради и 
стени, докато най-сетне стигнахме до края на селото. Позициите 
на турците преминахме сполучливо около квартирите. Сега 
оставаше външния кордон около селото. Турците стреляха при 
всяко шумолене, благодарение на което ни се даваше възможност 
да се ориентираме къде са и къде ги няма. Добитъкът не беше 
прибран предния ден, та беше пръзнал по царевиците. Ние пък с 
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влачене, тихо през нивите и царевиците успяхме да се измъкнем 
от последната обсада, без да бъдем забелязани. Изкачихме се на 
един връх и оттам на другия ден наблюдавахме разположението 
на войската около селото. Те стоят и пазят позициите си, като 
смятат, че ние още сме в селото. Селяните ги уверяват, че няма 
никакви комити, турците не вярват, със страх и предпазливост 
настъпват. Разбира се не намериха нищо, само празни гилзи от 
манлихери и разрушени тавани и прозорци от сражението.

Отпочинахме си спокойно. Решихме след като се оттегли 
войската веднага да накажем предателите в селото за назидание. 
След няколко дни те бяха заловени и наказани най-строго. Това 
сполучливо сражение беше първо след въстанието. Турците 
дадоха около 30 души жертви, начело с командира, а ние – нито 
една, само един леко ранен. Веднага се пръсна слух, че ние 
излезнахме победители и с голям морал и авторитет в цялата 
околия. Вдъхна се вяра в народа отново, че ние сме пак сила и 
ще бъдем и занапред такава. Тогава казах на Митре: „Сега ще 
видиш как селяните ще започнат сами да ни викат в селата”.

Действително така и стана. Заедно с Митре обиколихме селата 
в Корещата, напривехме събрания. След това оставих Митре 
да обикаля селата, а аз се прехвърлих в Леринско. Пристигнах 
в с. Ексишу. Там извиках войводите Тане Горничевски, Леко 
Джорлев и Пандил Шишков на среща, т.е. на конференция. Това 
беше на 16 юли 1904 г.

Откакто бях напуснал Леринско през есента не изглеждаше 
тъй зле. То не беше нито тъй разорено нито населението така 
отчаяно, както в Костурско, защото там селяните бяха запазени. 
Духът ми се видя по-бодър, по-запазен. Намерих по-добър 
прием в селата, които обиколих.
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В с. Ексишу заседавахме няколко дена с войводите. Описах им 
положението на нашия въпрос, как е поставен външно. Осветлих 
ги по конгреса в Прилепско. Прочетох им новия проектоустав 
и правилник и разисквахме по неговото прилагане. И там най-
напред организирахме нелегалните групи, като на всяко група 
определих район, а именно: Пандил Шишков да ръководи 
Ексишулския район със селата Ексишу, Негован, Айтос, 
Любетино, Зелениче, Сребрено, Прекопана. Тане Горничевски – 
Баница, Церово, Горничево, Пътеле, Сурович, Росен, Забърдени, 
Борещница, Чеган и пр. Леко Джорлев – Сетина, Вощарани, 
Крушоради, Сович, Живойна, Попадия, Попължени, Върбени, 
Неокази и Арменохор. За Нередския район нямаше войвода, та 
временно останах аз да го ръководя. Там влизаха селата Неред, 
Долно и Горно Котори, Логен, Кучковени, Лесковец, Песочница, 
Крапишина, Търсие, Арменско, Буф и пр.

Дадох им нужните инструкции да се преорганизират селата 
в духа на новия проектоустав и правилник. На привършване на 
работата и там не бяхме пощадени от будното шпионско око.

Една заран на 16 юли се видяхме обсадени от многобройна 
войска, която беше дошла от с. Сурович. Да се излиза и отстъпва 
беше невъзможно. Тогава решихме да седим и чакаме какво 
ще излезе. Надеждата ни беше, че селото е голямо и къщите 
здрави, та си казвахме: „Докато правят обиски ще настъпи 
нощ”. Преди да започнат обиските ние се преместихме в други 
квартири. Бяхме всичко 25 души. Научихме, че предателството 
е от гръцкия свещеник поп Дуце. Обиските започнаха от рано и 
то на няколко участъка, за да не можем лесно да се прехвърляме 
от една къща в друга. Ние все пак успяхме да се прехвърлим 
в обискирани къщи, понеже селото беше здраво организирано. 
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Най-много ни помагаха жените. Те се показаха герои, особено 
при прехвърлане от една къща в друга, когато пробивахме стени. 
Жените постоянно ни държаха в течение на движението на 
войската. Пробихме четири стени и през дупки се прехвърляхме 
в други къщи. Целия ден турците непрестанно търсеха при все 
по-силно настояване на шпионина: „Търсете. Тука са”.

Макар да бяха убедени, че сме тук, турците като че ли не 
искаха да ни открият. Навярно не са се решавали да ни открият 
от страх да не дадат жертви, защото виждаха какви здрави къщи 
имаше селото за бой. Най-после се отдръпнаха и отстъпиха към 
Сурович. Вечерта веднага ние излезнахме вън от селото, понеже 
знаехме тяхната тактика – през нощта пак да ти обсадят с по-
големи сили. И наистина след излизането ни от селото турците 
отново го обсадили. На другия ден от гората ние наблюдавахме 
колко многобройна войска беше дошла. Казвахме си: „Колко 
добре сторихме, че предвидихме и излезнахме. Иначе щяхме да 
дадем жертви и селото да пострада”.

 

Георги 
Попхри-
стов 
като 
войник 
в Българ-
ската 
армия
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РАЗДЯЛАТА МИ С ВОЙВОДИТЕ. ВСЕКИ ЗАМИНАВА 
ЗА СВОЯ РАЙОН. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО МИ В БУФКОЛ И 
ВЛИЗАНЕТО МИ В БИТОЛЯ. ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО В 

КОСТУРСКО. КОНФЕРЕНЦИЯ С ВОЙВОДИТЕ  
ВЪВ ВИЧ ПЛАНИНА.

Войводите Леко, Тане и Пандил се заеха с определените им 
райони, а аз със своята чета влязох за пръв път в с. Куч ковени 
и го преорганизирах. Там наказах един селянин на име Петър 
Клепачов, от когото беше затреперало цялото село. Обиколих 
почти всички села в Нередския район и вършех реорганизация, 
като образувах комитет във всяко село: каса, куриер, поща и пр. 
От там през с. Арменско cе прехвърлихме в Буф-кол. Най-напред 
организирах с. Буф, след туй наред всички села от тоя край - 
Буф-кол. Стигнах в с. Буново. Оставих там четниците и влязох 
предрешен в Битоля. 

Окръжен ръководител в Битоля беше Павел Христов. От 
него се осведомих за положението в другите околии в ок-
ръга. Най-печалното известие беше, че Даме Груев бил ра-
нен в сражение с войската и след туй паднал в плен в ръцете 
на сръбския войвода Мицко от с. Латово, и то в село Слатина 
(Порече). В това сражение бил и Сугарев с четата си. Предадени 
били от селяните-сърбомани. Сражавали се с войската няколко 
часа. Паднали 5-6 души четници, между тях и старият Гюрчин 
от с. Сланско. Даме, ранен, останал с един четник да се лекува 
в с. Слатино. Тогава Мицко отива и об сажда къщата на Даме, 
за да го залови. Даме става от лег лото, извиква Мицко да дойде 
в квартирата му да се видят като стари познати и приятели от 
Битолския затвор и да се разберат. Мицко дохожда, като се 
извинявал пред Даме, че уж не знаел, че е той и пр. Разбрали се. 
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От там Мицко пре праща Даме в Скопие да се лекува - разбира 
се, това става по желание на Даме. Сърбите се опитаха да искат 
някакви концесии срещу освобождението на Даме, но минаха 
и без такива, след като видяха нашия, остър и ултимативен 
език. Освободиха го и го предадоха на наши хора в Скопие, а 
от там д-р Николов го изпрати в София да сe лекува. 

След като преседях няколко дена в града и се ориенти рах по 
доста въпроси, излязох пак по обиколка, взех четата от Буково и 
през Буф-кол се прехвърлих в Костурско. 

По пътя се отбих в родното ми село Кръстофор. Интересувах 
се да разузная за Абзула Шабезинчето как се държал със селяните 
и пр. Научих, че трите воденици в с. Бистрица, които по време на 
въстанието бяха изгорени на пук пак ги построил. Поставил да 
ги пази един бивш пъдарин на име Сульо от с. Острец. Той беше 
остарял, но на младини тормозеше селяните, беше заграбил 
Бистричката река и я продаваше за поливане на царевиците и 
пр. Научих в коя воденица спи и в какво положение се намира. 
С четата отидохме една нощ. Най-напред спрях водата, за да 
спре и воденицата и излезна слугата. Чакахме прикрити за да 
заловим слугата, който беше наш човек, но непосветен в нашия 
план. След малко той отвори вратата и го заловихме. Изплаши 
се, но го успокоихме, че за него нищо опасно няма. Кажи къде 
спи Сульо и къде си е подпрел пушката. „Запали кандилото и 
вземи пушката, ти знаеш къде е.“ Той с голям страх направи 
това. „Хайде сега събуди го.“ Сульо се събужда и какво вижда, 
над него да стоят комити. Изплаши се и започна да трепери, 
но аз го успокоих, като му казах кой съм. Наистина той ме 
познаваше, защото не един път идел в къщи като пъдарин за 
баница, пилета и пр. да се храни. „Дойдох да се видим Сульо и 
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да ти дам „много ти години”. Ти едно време щеше да ме биеш и 
не съм ти дал „години”. Ако си забравил, ще ти припомня. Преди 
години, когато бях учител, минах покрай тебе. Ти с пушката на 
колене пазеше водата на реката и я продаваше скъпо и прескъпо 
на селяните. Като ме виде отдалече извика да дойда и да ти дам 
„много години”. Аз ти казах: „Нямам обичай да поздравявам 
човек, що не го познавам”. Тогава ти ме напсу и ми каза: „Как 
не ме познаваш мене, ами аз един шамар що съм ти ударил кога 
пасеше воловете! Хайде, пил съм кафе във вашата къща, знам 
що трябва за тебе, баща ти ми е приятел.” Още малко оставаше 
да ме набиеш. Сега какво ще правим?“ Той удари на молба и 
пр. „Не бой се, нищо няма да ти се стори, ти си беден човек и 
остарял вече. Ти си дошъл да пазиш воденицата на агата, още 
утре да напуснеш и няма да се връщаш тук. Ти си стар, пушка 
не ти трябва, тя е за млади момчета, като тези, що ги виждаш. 
Ако се върнем ще те изгорим заедно с воденицата, както ги 
изгорихме по-рано.“ Още рано Сульо дим да го няма в Битоля. 
След много време среща майка ми и изпраща поздрави. Майка 
ми, опасявайки се, му казва: „Сульо, що го знам, жив ли е, умрен 
ли е?” Той й казва: „ Жив и здрав е, Господ да го пази! Много 
добър човек е”.

Наново се срещнах с Митре Влашето. Заедно обиколихме 
няколко села в Костурско и ги преорганизирахме. От 
Костенарията извикахме Нумо Жиленски с четата. Против него 
имаше оплак ване поради разпуснатия му и развратен живот. 
Разследвахме тоя въпрос всестранно и се оказа действително, че 
е бил женкар. Иначе през време на въстанието се показал много 
смел и беше се отличил доста. Решихме с Митре, Жилински 
да бъде обезоръжен и изпратен зад граница, а четниците му да 
се разпределят по другите чети. Неговите четници се побояли 
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да не би и те да бъдат наказани и една нощ се спо разумяват и 
избягват в Костенарията, огдето всички бяха родом. Нумо беше 
поставен под надзор в четата на Атанас Каршаков и Никола 
Козинчев, на които беше казано да го държат под наблюдение до 
второ наше нареждане. След някой ден те ни съобщиха, че Нумо 
правил опит да избяга и затова са избързали и на своя глава го 
застреляли. Но Нумо не беше за такова наказание. Каршаков и 
Козинчев извършиха прибър заност, като си превишиха властта. 
За тази им постъпка ние с Митре ги мъмрихме много остро. 

Забравих да спомена, че преди това устроихме войводска 
конференция и в Костурско. На нея присъствуваха Митре, Ат. 
Каршаков и Никола Козинчев, които бяха скоро пристигнали 
от България,  Христо Цветков  и Кольо Добролийски. 
Конференцията стана във Вич планина. Прочетох им новия 
проекто устав  и правилник, дадох им някои обяснения по 
контреса в Прилепско. Осведомих ги по положението в Леринско 
и други някои съседни околии. Разпределихме Костурско на 
райони с по една чета, а именно: Митре да ръководи Кореща 
и Прес пата, Христо Цветков и Козинчев - Пополе-кол, Ат. 
Каршаков - някои села от Кореща и Рулската река, а Кольо До-
бролийски с Пандо Сидов, секретар - Костенарията. Всички 
тръгнаха и си заеха районите, а аз се върнах в Нередско. По-
после, когато пристигна Никола Мокренски от България, 
назначих него за войвода на тоя район. В Костурско не го 
искаха. 

Оставих Мокренски в Нередския район, а аз се прехвърлих 
при Пандил Шишков в Екшисуйско и с него обиколихме 
района. Оттам заминах при Тане Горничевски, а оттам в 
Сетин ско при Леко Джорлев. През полето пак се прехвърлих 
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в Нередския район. През цялата тази обиколка в околията 
правих заедно с войводите събрания и избирахме, съгласно 
новия устав и правилник, комитети във всички села и органи-
зирахме милиция. Главната задача на милицията бе винаги да 
бъде готова да се притича при нужда от помощ. 

Книгата „Революционната борба в Битолски 
окръг“ на Георги Попхристов излязла през 1953 година
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ЯВЯВАНЕ НА ГРЪЦКИТЕ ЧЕТИ ОТКРИТО. 
НАПАДЕНИЕ НА СВАДБАТА В ЗЕЛЕНИЧ.  

КАПИТАН МЕЛАС В НЕРЕД И ДР.

През това време почнаха да се появяват гръцки чети, но 
много тайно, прикрито. Най-много почва намираха гръцките 
чети в гъркоманските села и ония села, гдето имаше гъркомани.

Като главни пунктове на гръцкитете андарти служеха 
селата Елеово, Белкамен и Негован. Оттам излизаха и напа-
дваха нашите села. Също така намираха убежище и в с. 
Неред, гдето имаше цяла махала фанатизирани гръкомани. 
Там гръцкият капитан Павлос Мелас, който минаваше за ръко-
водител в Леринско и Костурско, една нощ през ноември 1904 
г. ни нападна в квартирата ни в с. Неред с чета от 70 души. 
Там имахме среща няколко чети. Навярно им било донесено от 
гъркоманите за тая наша среща. Аз, Никола Мо кренски, Христо 
Цветков и Козинчев, след като бяхме при вършили работата 
си, бяхме останали да си починем и поспим малко, а заранта 
призори да излезем вън на бивак в гората, а Тане Горничевски, 
който беше на срещата, излезе и си потегли за своя район. 
Андартите издебнали момента, когато току-що бяхме заспали, 
и ни нападнаха в квартирата със си лен огън. Предателите са 
били точни. При първия залп ние помислихме, че сме нападнати 
от войска, но от гласа на пушките и от командите разбрахме, 
че нападателите са гърци-андарти. Съвзехме се от съня и им 
открихме огън от къщите. Започна престрелка. Наши четници 
хвърлиха бомби през прозорците. След една престрелка от един 
час бяха отблъснати. В това сражение беше ранен и самият 
капитан Мелас. 
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На другия ден той с една част от разбитата си чета се 
прехвърля в с. Статица. Там по погрешка попада в обсада от 
войската. Войската не преследваше гръцките андарти. Вой-
ската отиде в с. Статица не срещу гръцката чета, а срещу Митре 
Влашето. Това беше скроен капан от Митре с едно писмо до 
войската, която квартируваше в Кономлади. Преди да при-
стигне войската, Митре беше излязъл от другата махала на се-
лото. Войската се насочва право срещу квартирите на Мелас, 
който се беше разположил там с около 35 души. Четниците му 
вместо да открият огън срещу войската, се предадоха, а Мелас 
се самоуби в къщата. После войската разбра играта на Митре. И 
тъй, капитан Мелас, ранен от нас в Неред, се самоуби, в Статица 
и не се предаде жив, докато четниците му се преда доха, без да 
гръмнат пушка, а някои се разпръснаха. Това беше скъпа жертва 
за гърците. Оттогава гърците почнаха по -жестоко да нападат и 
избиват наши хора по селата. Един вид взеха да правят въстание, 
като нападат с големи чети срещу нас. В техните позиви се 
казваше, че са дошли от Гърция да освобождават населението 
от българските комити.

С нахлуването на гръцките чети започна в някои наши села 
да се развива партизанство. Някои такива опартизанени взеха 
да стават техни оръдия, подкупени с пари. 

Късно през есента пристигна от България с чета Пандо 
Кляшев. Тъкмо тогава в Костурсно нуждата беше голяма от 
ръководна сила като него. Той ме завари в с. Раково и оттам 
заедно минахме Буф и Арменско и се прехвърлихме в Костур-
ско. Пообиколихме няколко села. В с. Арменско бяха се раз вили 
две остри партии: едните минаваха за патриаршисти, а другите 
в голямото си болшинство - екзархисти. Отношенията им се 
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бяха така обтегнали поради раздухване на гpъцката пропаганда, 
щото не искаха да се видят помежду си, постоян но се клеветяха. 
Това ни накара с Кляшев да свикаме  цялото село на общо 
събрание и да разрешим тоя спор, т.е. да се види ясно дали са 
прави тия, които твърдят, че са гърци. Говорихме и обяснявахме 
им на дълго и на широко, дори и нагледно им давахме пример, 
като взехме десет най- употребявани думи, които се говорят в 
селото. Те бяха посочени от самите селяни: камен, овца, дърво, 
вино, вода, трева, сено, гора, кон и вол. Знаех, че някои от това 
село са работили гурбетлък в Гърция. Питам ги да кажат как се 
казват горните думи в Гърция на тамошния език. Стана ясно, че 
техният говор няма нищо общо с гръцкия говор. Тогава всички 
извикаха: „Българи сме, но влезе дяволът между нас. Братя сме 
отсега нататък, подаваме си ръка и ще работим според клетвата, 
що сме дали, до край за нашата свобода“. Цялото село се обе-
дини и делото започна още по-силно да върви. 

Разделихме се с Пандо. Той замина за Костурско, а аз 
заминах за Екшисуйския район да видя дали в тоя край са се 
явили гръцки чети. Докато бях в Екшису, гръцка чета из дебнала 
и подло нападнала една сватба в с. Зелениче, гдето са били 
избити мъже, жени и деца, около 13 души. Не оста ваше нищо 
друго, освен и ние да почнем да нападаме и избиваме за отплата. 
Но, кои щяха да пострадат? Пак наши хора, наш народ, защото 
никакви чисти гърци нямаше. Тогава наредихме да се засили и 
стегне селската милиция. Във всяко село наредих да се пази и 
щом забележат гръцка чета, да откриват огън. Най-усилено и с 
големи чети почнаха гърците да нападат през пролетта на 1905 
г. Нападаха селата в съдружие с турската войска. Най-напред 
влиза в селото войската и веднага след като тя се изтегли, 
андартите, готови, нападат селото. Така нападнаха на 25 март, 
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Благовец, селото Загоричани. Цялото село изгориха и из биха 
65 души, жени, старци и деца. Бяха издебнали момента, когато 
милицията беше прикрила оръжието си от войската. 

Борбата ни тогава се сведе до това, да браним населе-
нието от нападението на гръцки банди - от една страна, и от 
сръбски - от друга. И едните, и другите бяха явно под помагани 
от турската власт. Борбата трябваше да се води на три фронта. 
Нашият окръг беше нападан от гръцки и сръб ски чети от по 
60-70 души. Понякога те достигали и повече от 100-150 души. 

Страница 
от 
оригинал-
ния
ръкопис
на 
спомени-
те на
Георги
Поп-
христов
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СРЕЩАТА МИ С ГЕОРГИ СУГАРЕВ. ПРИСТИГАНЕ 
НА КУЗО БЛАЦКИ ЗА КОКТУРСКО. ОБСАДАТА МИ В 

С. КРЪСТОФОР. ПРЕКАРВАНЕ НА ЗИМАТА  
В БИТОЛЯ С ХРИСТО УЗУНОВ.

През ноември Георги Сугарев дойде чак от Битолско в с. 
Търсие, за да се видим и за да ми каже, че ще замине за България 
на почивка. Той страдаше от ревматизъм и имаше нужда от 
лекуване. Освен това чувствуваше се доста изморен, беше 
прекарал 3 години непрекъснат нелегален жнвот. Раз менихме 
мисли по положението на окръга. Той ми разправи в какво 
състояние оставя околиите  и на кого поверява ръководството. 
Заедно пропътувахме през с. Арменско, Буф, Ра ково. Там ни 
бе последната раздяла. Той замина за България, аз се върнах в 
Леринско и вече не можахме да се видим. 

В с. Търсие наказах двама, които, като гръцки агенти, да-
ваха прием на гръцката чета. Настъпи зимата. Голям сняг 
падна, движението стана трудно. Ето защо реших да прекарам 
през зимата 1-2 месеца в Битоля, гдето по-лесно можех да се 
прикривам. За четите наредих да се направят скривалища в по-
големите села и там да прекарат тежката зима. От Леринсно се 
запътих за Буф-кол и на път се срещнах с Кузо п. Динев от с. 
Блаца, който беше пристигнал с чета от България за Костурско. 
Препратих го през Буф за Костурско, а аз продължих за към 
Битоля. На самия ден Коледа при стигнах в родното си село 
Кръстофор. 

На другия ден дойде при мен Димко Могилчето с четата си, а 
заедно с него и Йово Йованович, черногорец, който беше дошъл 
по канал от България, за да бъде назначен за войвода в някой 
район. Той беше влязъл в града и оттам Павел Христов, колкото 
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да се отърве от него, ми го изпраща да го назнача за войвода. Но 
аз, като видях, че той хич не отговаря за такава длъжност, реших 
да го върна обратно отдето беше дошъл. Йованович ми се видя 
страхлив човек, неуравновесен, щеше да изложи населението 
и да създава само афери. Съвсем неподходящ за такава работа.

Тъкмо на втория ден на Коледа осъмнахме обсадени от 
многобройна войска. После разбрахме, че това било не поради 
предателство, а представлявало особена тактика от страна на 
турците: като обсаждат няколко села, все ще разкрият някоя 
чета. Преди да почнат обиските, турците прибраха всички мъже 
от 15 години нагоре и ги арестуваха в черквата. Селото е малко, 
от около 30 къщи. Вънка вали сняг, студ голям. Командирът на 
войската отседнал при кмета и отам дава нареждания. Аз веднага 
изпратих известие на кмета, Стоян Мощенски, никак да не се 
бои, ами да гледа колкото е въз можно по-бавно да ги води за 
обиск по всички плевни и кошари, само и само по-дълго време 
да мине и да се приближи нощта. Ние бяхме вече взели мерки за 
бой. Бяхме всичко 12 души, разпределени в три квартири. Бях 
наредил: докато не дойдат до самата врата за обиск, да не се 
стреля. От едната квартира момчетата успели да се прехвърлят 
в съ седна къща, вече обискирана. За другата квартира положе-
нието спаси едно турче на име Алия от съседното турско село 
Злокукяни. Това турче, добре познаваше нашето село и затуй 
беше взето от войската, за да им посочва селяните и мястото. 
Когато дошли до квартирата, гдето бяха четниците, то отдалече 
видяло насочените пушки на прозореца, готови за стрелба. 
Тогава турчето казва на чаушина-анадолец, че тук нищо няма, 
това е кошара, гдето затварят овцете. Наистина, на двора бяха 
овцете, които се хранеха със сено. Отминават и тая квартира. 
Оставаше още моята квартира, която беше на края на селото. 
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За голямо наше и на селото щастие, тур ците не дойдоха там и 
не обискираха. Това сигурно се дъл жеше пак на Алия, който 
беше разбрал от селяните, че аз съм с четата в тая квартира. Но 
възможно е и друго обяс нение. Времето беше доста студено и 
турците са си казали: „Щом няма нищо във всички други къщи, 
та там ли ще има?“ Засвири тръбата за сбор и войниците почнаха 
да се прибират от позициите си. Войската се oттегли. 

На другия ден наредих Йово Йованович да се върне по канал 
в България. Димко Могилчето с четата се премести в друго село, 
а аз, след като се видях с моите домашни, за минах за с. Буково. 
Тук оставих четниците да прекарат зимата, по неже Буково е 
голямо село, а сам предрешен, влязох в Битоля. 

Преди мен беше дошъл и Христо Узунов в града на по чивка. 
Почти всичкото време прекарахме заедно. Той беше предрешен 
като поп. И в града не можехме да живеем спо койно, понеже 
ставаха чести обиски на цели квартали. От друга страна, гърците 
бяха се засили с терористически на падения и убийства на 
българи. Те с пари създадоха терористи, за да нападат и убиват 
наши хора. Гърци от една страна и сърби от друга с подкупи 
и рушвети започнаха да превземат села и черкви, разбира се - 
подпомагани от властта. Убийствата зачеcтиха навред.   

И тъй, вместо един неприятел, родиха се още два, по-опасни 
за делото, с които организацията трябваше да се справя. Турците 
това и чакаха, Те подкрепяха и раздухваха враждите помежду 
ни. Гърците се чувствуваха най-силни в патриаршеските села. 
Такива села имаха в Марийово: Градешница, Старовина, 
Будимирци, Зовик. В тези села гърците създадоха гнезда и оттам 
атакуваха нашите села. Тогава организацията бе принудена да 
обърне сериозно вни мание върху тези села, като ги подкани 
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доброволно да се откажат от патриаршията и станат екзархисти. 
С други думи вместо да имат гръцки свещеници и учители 
да имат български. На първо време сума села се отказаха от 
патриаршията и потърсиха да им се назначават български 
учители. Това обстоятелство още по вече разяри гръцката 
въоръжена пропаганда. С подкрепата на властта тя почна да 
напада с големи чети селата и да убива безразборно българите. 

Борбата от ден на ден ставаше все по-ожесточена. Турците 
само поощряваха да се хванем гуша за гуша, както и се хванахме. 
Това беше добре дошло за турците. На нас не оставаше нищо 
друго, освен да се браним от хунските нападения, каквито 
бяха тия в с. Загори чени, Зелениче, Прекопана и др. Гръцките 
въоръжени чети най-напред нападнаха пограничните с Гърция 
околии - Ко стурска и Леринска, но после почнаха да проникват 
и във вътрешните, стигнаха чак с. Смилево, а сръбските чети 
стиг наха в Кичевско, Порече и Прилепско. Те бяха се съюзили 
срещу нас, като си бяха определили сфери на влияние и 
действие. Всичко се дирижираше от Битоля, от техните консули 
и владици. Един гръцки владика, костурският Каравангелис, 
с кръст в едната ръка и с оръжие в другата придру жаваше 
андартските чети, когато нападаха селата. Той вър веше заедно 
и с турските потери против нашите чети, за да ги гони. Сърби 
и гърци употребяваха всякакви средства и начини, за да смажат 
нашето дело, което им се виждаше по страшно от самата Турция. 
Организацията намери сили да се бори достойно и с тия заклети 
врагове за да запази своята мощ и престиж. 
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През цялата зима аз, Хрнсто Узунов и Павел Христов 
денонощно размишлявахме върху новатa борба, която ни се 
наложи. Решихме: 1) Срещу гръцката и сръбска пропаганда и 
агенти да се държим не само отбранително, но и нападателно 
там, гдето се налага; 2) да се наложи бойкот на техните поддърж-
ници; З) културно и икономическо повдигане на населението 
в окръга; 4) изработихме проекто-правилник за четите и 
милицията; 5) изработихме инструкции как да се води съдеб-
ното дело в градовете и селата и 6) приготвихме и набеля захме 
точки и мнения за общия учредителен конгрес. 

Турците знаеха, не има нелегални хора в града и често 
правеха обиски - особено в квартал Ени-махала, най-много 
подозиран. Местехме се постоянно от една квартира в друга. 
Прекарвахме неспокойно. 

Един път, тъкмо бяхме седнали да вечеряме с Узунов, и 
полицията дойде на портата ни. Благодарение, че имаше съседни 
вратички, та можахме да cе спасим. В Ени-махала къщите са 
свързани с тъй наречените „комшу-капусу”-  междусъседски 
вратички. Покойният Узунов беше голям лю бител на лютиви 
чушки. Тъкмо бяхме приготвили такива за вечеря, трябваше да 
се бяга от полицията. Узунов ми казва: „Каквото ще да става, 
а аз чушките няма да оставя“. Взе паницата под расото - нали 
бе поп - и заедно с нея се прехвърли в друга квартира, гдето 
си довечеряхме. Където и да отидехме, все за поп го считаха, 
понеже не го познаваха, и аз за такъв го представях. Колко баби 
му целуваха pъка и благоговееха пред него. Узунов беше доста 
представителен с брадата, висок и пълен, пък беше и комик. 
Често пъти правеше изненада на домакините, като си сваляше 
расото и се покажеха четнишките му дрехи - дебърска носия. 
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Не го мързеше никак да пише. Постоянно ще го видиш с молив 
в ръцете. Беше винаги весел и често пъти подхвърляше весели 
шеги. Неприятните новини всякога посрещаше с хладнокръвие. 
Много употребяваше думата „лятифе“, за да буди веселост и 
смях. С него не само бяхме другари по идея, но се познавах-
ме и като ученици от Солун, заедно свършихме, а също така 
и в затвора лежахме заедно една година. Той беше из вънредно 
честен и искрен, особено към другари и приятели. В окръга аз 
нямах по-близки другари от него и Георги Сугарев. Напълно 
се разбирахме по всички въпроси на делото. У всички нас 
господстваше идеализъм. Като идеалисти загинаха и двамата в 
борбата.

Българ-
ски
ВМОРО
и ВМРО
револю-
ционери: 
Гьорче 
Петров, 
Арсени 
Йовков  
и Георги  
Поп- 
христов
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ИЗЛИЗАНЕТО НИ ОТ ГРАДА ПРЕЗ  
ПРОЛЕТТА НА 1905 Г. ИЗЛИЗАНЕ И НА НАУМ 

БУВЧЕТО. ИЗБУХВАНЕТО НА БОМБАТА В ЕНИ 
МАХАЛА ПРИ БЕЙКОВЦИ. УБИЙСТВОТО  

НА ХРИСТО УЗУНОВ В С. ЦЕР

От ревизорите, избрани на Прилепския окръжен конгрес, 
само аз и Христо Узунов бяхме останали през зимата.  Георги 
Сугарев и Петър Ацев бяха заминали зад граница на почивка, 
а Никола Каранджулов падна убит в с. Селце (Прилепско). 

През месец март 1905 година аз и Узунов излезнахме от 
Битоля за ревизии по районите. Узунов излезе преди мене 
няколко дена. За последен път се видяхие в Ени-махала. На 
сбогуване, спомням си, той, като че предчувствуваше смъртта 
си, ми каза: „Георги, сега излизам и знам, че няма да бъда жив 
задълго, но ако ти останеш, прати материал на Шинговата 
„Вечерна поща“.“ Това каза, разбира се, с усмивка. Той замина 
за Демирхисарско и оттам смяташе да замине за Охридско. 

Аз заминах за с. Буково да прибера четниците. Заедно с 
мен излезна Тодор Златков. Той беше подгонен от полицията 
и беше нелегален. Златков беше един от най-близките ми 
другари, който ме подпомагаше в делото. Оттам през Буф-кол 
се запътих за Леринско и Костурско. За Буф кол назначихме за 
войвода Наум Буфчето, който беше дошъл с паспорт от София. 
Той беше твърде буен и силен като терорист, но беше бърз и 
несъобразителен. Още като бях в града, думата беше веднага 
след мен да излезе и заеме района. Обаче той се бавил цял 
месец, приготовял бомби и други някакви съорьжения, като 
че ли му предстоеше да превзема някоя крепост. Поръчал на 
Новик - чех - да му се направят бомби. Навик беше австрийски 
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поданик. Услуж ваше ни много в Битоля като оръжеен майстор, 
специално за ония бомби, капсулите на които се поставяха 
отвън. След като бомбите били готови, Наум Буфчето наредил 
да му ги пренесат в градините извън града, и то в един кош, 
с който градинарите си носят зеленчуците. Приготовленията 
стават в къщата на братя Бейкови, в Ени-махала. В дъното на 
коша наредили бомбите, а отгоре сложили малко тор и слама. 
Как да се случи, ДЪНОТО на коша било гнило... Щом преносва-
чът Китан, слугата от Централното училище, рекъл да вдиг-
не коша, дъното се счупва и бомбите падат върху каменната 
настилка на двора. Понеже били заредени с капсулите, избухват 
със силен трясък. Главата на нещастния Китан хвръкнала върху 
стената, а синът на Бейков, който подкре пял коша, бива тежко 
ранен. Веднага се вдига силна тревога, полицията тича и какво 
да види - един труп без глава и един полумъртъв. По намерените 
там много ключове полицията се досетила, че убитият трябва 
да е някой от училищните служащи.  Нашите хора моментално 
сменили всички брави на вратите на Централното училище, за 
да може да се отрича, че убитият е училищният слуга. Тогава по 
съмнение викат же ната на Китан да каже дали трупът е на нейния 
мъж. Тя, твърда и вярна на делото, за да запази тайната, макар че 
познала трупа на мъжа си, можала да покаже хладнокръвие. Без 
да пророни сълза, заявила: „Не е моят мъж. Той е на коситба“. 
Турците останали смаяни. 

Тежко раненото момче се помина спед няколко часа без 
да каже нещо. Тогава двамата братя Диме и Цветан Бейкови, 
стопани на къщата, бяха арестувани и осъдени на смърт. 
Пострадаха и други невинни в махалата. Почнаха пак силни 
обиски. Тогава, подгонен, Наум Буфчето денски избяга от града 
и замина за района си. Ето каква афера донесе него вото бавене 
и неговата бъзразсъдност. 



157

И Павел Христов бе подгонен от полицията и стана не-
възможен в града като легален окръжен ръководител. Без да се 
обади, той беше заминал по канал зад граница. 

В Битоля организацията почна да се разклаща. Породиха 
се търкания между Сарафови привърженици и другите работ-
ници, които бяха по-предани на делото и се смятаха за Да-
меви последователи. Сарафов пращаше от София свои агенти, 
само за да създаде свои привърженици в Битолско. Той успя 
с пари да си създаде такива и с това допринесе да се яви едно 
деморализиране и отслабване в редовете на организационните 
работници и ръковдни сили.   

С напускането на Битоля от Павел Христов връзката с 
околиите в окръга се прекъсна. През месец април Христо Узунов 
падна убит в с. Цер. Неговата смърт беше една от най-голе мите 
загуби за окръга през това време. Това беше истинско нещастие. 
С него загинаха и 13 четници. Ето как е станало това. Узунов беше 
влязъл в Крушево. Там се среща с ръко водителя Иван Групчев, 
негов съгражданин, а след това се отправя за с. Пуста река, гдето 
беседва с войводата Ванчо Сърбаков, който беше пристигнал от 
България с 15 души чета. Оттам всички тръгват за с. Цер, без ни 
най-малко да подозират, че са предадени. Щом пристигнали в 
Цер и се настанили по квартири, веднага им донасят известие, 
че са обградени от войска. Тъкмо било призори. Решават да си 
пробият път и да отстъпят. Най-напред се опитва Ванчо с един 
четник Наумче да пробие кордона и да излезе. За жа лост, още 
при първия залп падат и двамата убити на място. Наумче беше 
родом от гр. Струга, дълго време бе мой чет ник. Още от Битоля 
той тръгна с Узунов. Имаше голямо желание да иде в Струга и  
да се види с домашните си. Когато Узунов вижда, че са паднали 
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двамата храбреци, връща се обратно в квартирата и остава цял 
ден в обсада. Никакъв опит не правят за излизане, нито пък се 
бият. Водили пре говори с войската, уж да се предадат; гледали да 
печелят време, докато настъпи нощ. Отвреме-навреме войската 
стреляла, само и само да ги застави по-скоро да се предадат. 
Като видял, че положението е безизходно, Узунов, за да не 
пострада селото, предпочел да не открива огън. Решават всички 
да се самоубият. Самоубиват се 13 души в квартирата. Узунов 
е оставил бележки. В една от тях пише:  „Смърт на Сарафов“, 
тъй като знаеше какви пакости нанесе Сарафов в Битолско със 
своите пари и своето партизанство. Това стана през месец април 
1905 г. 

И тъй, Узунов падна убит, Павел Христов замина, Сугарев 
и Петър Ацев отдавна бяха напуснали окръга, аз бях оста-
нал почти сам да ръководя окръга. Тъкмо тогава гръцките и 
сръбските банди нападаха и опожаряваха наши села; от друга 
страна в Битоля се разви едно долно партизанство от сарафовите 
хора за завземане на ръководството. Само от Пандо Кляшев бях 
подпомаган - и то само за Костурско. 
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НАЗНАЧАВАНЕ ЗА ВОЙВОДА НА НЕРЕДСКИЯ 
РАЙОН КОЧО ЦОНКАТА ВМЕСТО НИКОЛА 
МОКРЕНСКИ. СРАЖЕНИЕ С АНДАРТИТЕ В 

ПРЕКОПАНА И БУКОВСКИЯ ОРМАН (ПРЕСПАТА). 
РАЗДЯЛАТА МИ С ПАНДО КЛЯШЕВ И МИТРЕ ВЛАХА. 

ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГИ ОКОЛИИ ЗА РЕВИЗИЯ НА 
ЧЕТИТЕ.

Рано през пролетта пристигна от България Кочо Цонката с 
15 души чета за войвода в Леринско. Назначих го за вой вода 
на Нередския район вместо Никола Мокренски, който беше 
напуснал доброволно района и беше заминал само с един четник 
в Пополе-кол - Костурско, а другите четници се присъединиха 
към Кочо. Никола Мокренски водеше разпуснат живот, поради 
което е бил осъждан в Костурско през време на въстанието. 
Костурчани не го искаха в своя район. Аз помислих, че ще се 
оправи, но той си остана все такъв, докато най-после намери 
своя край поради същия тоя неморален живот. В Леринско, 
през зимата, в мое отсъствие той със своя разпуснат и разгулен 
живот беше успял да де морализира и настрои зле срещу мен 
войводите Тане, Леко и Пандил. През пролетта, когато се явих 
по ревизия, Мокренски, бидейки гузен, отбягваше да се срещне 
с мен. Отбягваше също и от костурските чети. 

В с. Прекопана ние заедно с четата на Кочо срещнахме 
Кузо Блацки, който беше назначен от Панда Кляшев за вой-
вода на района Пополе-кол. През деня, когато бяхме на бивак 
в гората, над селото, по едно време чухме плач и пи сък  да се 
носи откъм селото. Гледаме - гръцка чета се тъкми да влезе в 
селото. Ние веднага и открихме огън в гръб. Пред нас почнаха 
да се веят гръцки мантии и евзонски фустанели. Гърците бяха 
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изненадани от нашия огън. Разпръс нахме ги и не им дадохме да 
помиришат селото, а камо ли да влязат в него. За отмъщение, 
подир две седмици гър ците отново издебнаха и нападнаха 
селото и го запалиха, като убиха свещеника Никола и учителя 
Никола Кондевче.   

От Прекопанско, през Вич се прехвърлихме в Корещата, 
за  да се срещнем с Панда Кляшев и наредим нещо за борба 
срещу гръцките чети. Решихме: където ги открием - да ги на-
паднем и да се бием. Ние бяхме около 40 души. Имахме све-
дения, че гръцката чета се навърта в с. Желево и с. Писодер, 
затова хванахме местността Превал, където точно минава пътят 
за Преспата, с намерение да чакаме в засада. Чакахме цяла 
нощ - не минаха. На другия ден турска потера, мислейки, че 
открива нас, открива гръцката чета на един чукар, далеч от 
нас на около половин час. Войската открива огън отдалеч, а 
гърците вдигат бели кърпи, та да разберат турците, че това са те, 
техните съюзници. Ние отсреща всичко наблюдавахме. Имахме 
възможност да стреляме срещу тях, когато бягаха от войската, но 
считахме, че това не е доблестно. Войската откри и нас. Почна 
сражение, което продължи до вечерта, без да дадем жертви. 
Войската се оттегли. Ние вече взехме дирята на гръцката чета. 
На другия ден разбрахме, че е в Буковишкия орман, само че не 
знаехме точно на кое място. Разделихме се нa три отделения и 
тръгнахме денски да претърсваме гората. Аз и Митре Влашето с 
четниците си тръгнахме по средата на гората, от долната страна 
отидоха Христо Цветков и Никола Козинчев, а Пандо Кляшев 
и Атанаc Каршаков отидоха по билото, да ги чакат на голото, в 
случай че там отстъпят. Гърците ни забелязали, взели мерки, 
като здраво са се окопали и маскирали в гората. Най-рано ги 
разкри групата на Цветков и Козинчев. Нашите се приближават 
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на няколко крачки до тях, без да ги забележат, гърците стрелят 
и един наш четник пада от техен куршум. Точно в тоя момент, 
когато изгърмя първата пушка, аз и Митре се намерихме до 
техните позиции и моментално залегнахме. Насмалко щяха 
да убият някога от нас, понеже гората беше гъста, не можехме 
да ги видим и различим между дърветата. Откри се огън и от 
двете страни. Опитахме се да ги откъртим от позициите им, 
но не успяхме. Мястото им помагаше много. Там падна убит 
Стерьо Стерьовски от с. Смърдеш, един много храбър момък. 
Той стана жертва на своята прекалена храброст. Също падна 
убит Сумето от с. Кономлади, а Новечко от същото село бе 
тежко ранен. Убитите паднаха съвсем близко до гръцките 
позиции, та не можахме да ги вземем. Новечко го изтеглихме. 
До вечерта държахме гърците обсадени. След ка то настъпи 
мрак и падна мъгла, оттеглихме се в с. Бесвине. Наредихме да 
отидат селяните на другия ден и да погребат нашите убити. И 
от гърците се намериха убити и четата им се разпръсна. Това 
сражение беше през август 1905 г. 

В другите околии на окръга след като четите останаха 
без контрол, почнаха да вършат своеволия, войводите не се 
подчиняваха на ръководните тела, а четниците - на войводите. 
Дисциплината и редът се бяха разклатили в четнишкия институт. 
А пък в Битоля захванали да водят силна агитация за пече-
лене на привърженици за избора на ръководна тяло, съглас но 
новия проектоустав. Вниманието на работниците ни там беше 
насочено изцяло към изборите. Тогава битолското ръ ководно 
тяло ми предписа веднага да замина и да изгладя създадените 
конфликти и недоразумения между войводи и четници, от една 
страна, и между чети, войводи и ръководните тела - от друга. 
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В с. Търсие се разделихме с Пандо Кляшев и Митре Влаха. 
Това бе последната ми среща с тях. 

През Буф-кол потеглих за Битоля. Пак предрешен влязох в 
града, за да се осветля по-подробно за положението в окръ га и 
да изгладя отношенията между ръководните сили в града. След 
като преседях няколко дни и привърших работата, излязох вън 
от града и в село Поешево прибрах чет ниците, които ме чакаха 
там. Оттам през полето потеглих за Демирхисарско. Заедно с 
мен беше Тодор 3латков, който беше станал нелегален още през 
зимата. С Димко Могилчето в полето не можах да се срещна, 
защото тъкмо тогава стана убийството на прочутия кръвопиец 
и зъл турчин Шефкия. Ние бяхме в с. Логоварди, когато се 
извърши убийството на Шефкия от Димко с помощта на Иван 
Пашата в с. Могила. Там Шефкия имаше чифлик и беше заробил 
цялото село. Това убийство произведе силно впечатление, 
понеже беше едно крупно дело, извършено в полето, и то 
денем, близо до Битоля, Турците се стреснаха от това убийство, 
защото Шефкия минаваше в Битолско за един от най-силните 
турци, голям „бабаитин”, който беше извършил сума убийства. 
Даже от турците се смяташе за легендарен, непобедим човек, 
когото християнски куршум не лови. Простолюдието така си и 
вяр ваше. Нашият народ ликуваше, когато Шефкия падна. Селя-
ните от полето се надпреварваха да се черпят и да се рад ват. 
Последваха потери и арести в с. Могила и жестоки по боища. 

В Демирхисарско се срещнах с Алексо Стефанов, който 
беше назначен за войвода от Георги Сугарев. Заедно с него се 
прехвърлихме в Ресенско. Там беше пристигнал с чета Кръсте 
от с. Крушие за войвода, а за местен войвода ми наваше Трифун 
Иванов от с. Избища. Последният беше един от ония, които 
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взеха участие в убийството на разбойника Люман от с. Острец 
в Брайчинско - Преспата. Заварих и двамата в разправии кой да 
бъде войвода в Ресенско. Тогава ги накарах да се споразумеят 
и двамата да вървят заедно до назначаването на титулярен 
войвода. За такъв се очакваше да пристигне Дякон Евстатий. 

В с. Спространи дойде да се видим Петър Чаулев от Ох-
ридско. Той беше останал само с 6 души четници след 
убийството на Христо Узунов. Четниците му бяха все стари и 
опитни. Измежду тях имаше и такива, от които всеки претен-
дираше той да бъде войвода. Изгладих и тоя спор,  като да дох 
да се разбере, че нуждата на делото изисква, щото Пе тър, макар 
и млад, да бъде войвода. Занапред него трябва да слушат и да 
му се подчиняват. 

Оттам заминахме заедно в Охридско и обиколихме някои 
села. 

В Кичевско войводата Наки Янев беше в конфликт с око-
лийското ръководна тяло и беше прекъснал всякаква връзка с 
него, изгубил доверие в тях, той не съобщавал къде е и какво 
прави в района. Повикахме го аз и Чаулев и той вед нага дойде 
в с. Върбяни (Дебърва) да се видим и разберем. Той ми обясни 
подробно в що се състои разправията между него и ръководното 
тяло. 

Оставих Чаулев в Охридско, а аз заедно с Наки заминах 
за Кичевско. Обиколихме заедно няколко села в областта 
„Копачката“. Там извиках поп Тома от Кичево в манастира „Св. 
Пречиста“ на среща, за да изгладим отношенията между Наки 
и него. Той минаваше тогава за ръководител. От Сми левския 
конгрес за пръв път сега се виждахме отново. Той тогава 
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беше изпратен с пълномощно в България с мисия да подготви 
общественото мнение да подкрепи с материална помощ 
пострадалите от въстанието. 

Уредихме гладко въпроса с войводата Наки. След това раз-
гледахме предателството спрямо дебърския войвода Павле 
и още тогава наказахме виновните. Оттам се прехвърлихме в 
селата Белица и Козица, гдето се видях с войводата Лазар от 
с. Карбуница, който беше останал само с един четник след 
убийството на войводата Арсо от с. Подвис. Той бил помощ ник 
на Арсо. Взех го със себе си и заедно зиминахме в Крушевско. 
Тоя район беше останал без всякаква чета. 

 В с. Цер раззследвах как е станало предателството по отно-
шение на Христо Узунов. При все, че разпитах много хора, не 
можах да се добера до истината: предателство ли е или случайно. 
Ето и самото писмо на Христо Узунов, какво пише:

„Допускам да сме предадени, но вярвам и да е случайно. 
Ванчо излезна и биде убит още на 10 и ¾ сутринта, а също 
така и четника  Йонче от Дворци (Кичевско), който бе с Пепо. 
Архивата ми е пръсната из цялото село. Поверих я на три жени, 
които не познавам. Ванчо също остави архивата при една жена, 
но не я зная. Потърсете и ще ги намерите. Причината задето не 
ударихме на риск още заранта бе, че от 7-8 страни ни откриха 
огън, та мислейки че са много, като очаквахме да дойдат още. 
Уверен, че не ще бъдем избавени за последен път пращам ви 
братски поздрав до всички другари и приятели. Срещу скалата, 
където сме сега, оставих в една дупка на зида моето кисе с 
четири и половина наполеона и една лира и около 40 гроша. Те 
са Охридски пари. Последният ми съвет до всички другари е: да 
бъдат искрени към делото всички, които му служат, защото само 
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искреността и чистосърдечното са възвишени. Вътрешната 
организация, и пак те ще я спасят от антиморалностите, в която 
е втикната понастоящем от недобросъвестни наши другари. Да 
гледате колкото е възможно по-скоро ония досега ръководящи 
сили в организацията, които са принесли вреда на делото, 
като Сарафов, но да не се наказват само простите работници. 
Нашата идея ще бъде постигната, ето защо ще умра спокоен 
и с чиста съвест пред законите на светата ни организация. 
Досега умишлено с нищо не съм напакостил делото. Ако сте 
забелязали в мен някои погрешки, то уверени бъдете, че туй е 
станало неволно. Прося извинение. Моля нарочно поздравете 
любезната ми майка, която никогаш не съм забравил от ума 
защото: тя ме направи такъв. Нека и тя ме извини, че с нищо 
не се зарадва от мен. Нарочно поздрав на брат ми Ангелета. 
Получих последното му писмо и останах доволен. Да върви по 
същия път, който ми очерта в писмото. Съветвам го да не се 
отделя от майка ни. Поздравете и роднините ми. За последен 
път ще ви повторя: Бъдете искрени и пазете основните закони 
на орган. устав. Оставам с братска целувка: Х. Д. Узунов.“

Имам достатъчно време за да ви направя някои възклицания, 
но излишни ги считам. Ето ви богат материал за Шангов и 
бюлетин. С Богом свете и ти Савле Въртиверче!

 Временно назначих за войвода Лазар, като за секретар при 
него оставих Климе Кочовски от Ресен, бивш учител. 

Докато заедно обикаляхме Крушевско, от България при-
стигна Пешо Юруков с чета. Заедно с него се завърна и Павел 
Христов. Тогава Юруков оставихме за титулярен войвода в 
Крушевско, а за Лазар решихме да замине за Кичевско. 
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Аз и Павел Христов заедно с демирхисарския войвода 
Алексо Стефанов се прехвърлихме в с. Зашле (Демирхисарско). 
Против войводата Алексо имаше оплаквания от селяните и 
голямо недоволство, понеже много си служил с бой. Решихме 
с Павел да го преместим от там в Гяват-кол, гдето имаше по 
-голяма нужда, а на негово място да оставим неговия секре-
тар Ташко Арсов от гр. Охрид. Това наше решение съоб щихме 
на Алексо. Той отначало се съгласи да замине, но каза: „Ако 
се съгласят четниците“. Нямаше смелостта да от каже сам, та 
подбутна четниците. Освен че беше прост и не грамотен, но 
беше и извънредно мнителен. Почна да изтъква за предлог, че 
другарите му не са съгласни да вървят в Гя ватско и ред други 
несериозни причини. Главното беше, че не му се напускаше 
Демирхисарско, понеже това беше един от най-запазените и най-
сигурните райони. Той, като гузен, по мислил тогава, че кой знае 
какво наказание му се готви. За това подири опора в другарите 
си и не желаеше да напусне района си. Тогава аз му казах: 
„Щом другарите ти не се подчиняват, ще бъдат обезоръжени„ 
Почнахме да обезоръ жаваме един по един другарите му. Тогава 
Алексо се изплаши и веднага помисли, че ще дойде и неговият 
ред. Стана, дръпна се назад и обърна пушката срещу мен, 
извън себе си. Аз стоя прав срещу него, стъпил с един крак 
върху пушките на обезоръжените четници. Каз вам му: „Стой, 
чакай да се разберем! Преди всичко не се отнася въпросът до 
такава крайност, както ти си представляваш. Тази пушка, която 
насочваш срещу мен, не е твоя, а народна. Тя не ти е дадена, за 
да я насочваш срещу начал ството, срещу твоя брат, разбра ли? 
В името на братската клетва, казвам ти да я свалиш. Няма нищо 
подобно от това. което ти допускаш. Всичко това се нарежда и 
прави в инте реса на делото. Ако уважаваш това дело, трябва да 
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се под чиниш.“ Той веднага изтрезня и се разкая, свали пушката. 
Убедихме се с Павел Христов, че той не желае да отиде, та 
отложихме нареждането, докато се разберем по-обстойно с 
ръководното тяло в Битоля, тъй като донесенията против него 
бяха оттам. Никой от селяните, види се заплашени, не смееше 
лично да се оплаче. 

Когато бяхме в с. Боища, съобщиха ми от Битоля, че дошло 
нареждане от другите революционни окръзе за свик ване на 
общ конгрес на организацията и подканвали нашия окръг да 
избере делегати. За такива от нашия окръг бяхме избрани: аз, 
Павел Христов, Пере Тошев, Гьорче Петров и Борис Сарафов. 
Очаквали  ме бързо да замина за града, за щото партизанските 
страсти тъй бяха се разгорещили, щото хората не могли да се 
търпят помежду си, като стигнали до закани с убийства между 
наши и Сарафови хора. Сарафов беше подкупил хора с пари - 
както казах по-горе. Пращал им пари, за да бъде на всяка цена 
избран и той за делегат в общия конгрес. 

Оставих четниците на Тодор Злаков и Павел Христов и 
предрешен като кюмюрджия, влязох в Битоля заедно със 
селяни на ден Богородица - 15 август ст. ст. И наистина, в града 
заварих една каша, една безсмислена борба между градските 
и околийските комитети, от една страна, и окръж ния комитет 
- от друга, все на лична почва: кой повече при върженици ще 
спечели за изборите за ръководно тяло. Окръж ният комитет, 
според новия проектоустав и правилник, се съ стоеше от по един 
представител от всяка околия. Такива бяха: Петър Лигушов - за 
Битолска околия, Илия Димушов  - за Леринска, поп Търпо - за 
Костурска, Йордан Николов  - за Прилепска, Тома Кърчов - за 
Крушовска, Евгений п. Симеонов - за Кичевска, Гиче Ошаков - 
за Дебърска, Наум Арнаудов - за Охридска, и Воденичаров - за 
Ресенска. 
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Аз изслушах и двете страни. На едната страна стоеше на-
чело Никола Гърков - гимназиален учител и председател на 
околийския комитет. Той поддържаше и защищаваше стано-
вището да се запази самостоятелността на организацията; да 
бъде тя чисто вътрешна, без всякакви външни влияния. Бол-
шинството бяха на негова страна. Та тази теза бе най-правилната. 
Другите бяха станали оръдия. Такива оръдия най-много се 
създали, след като се беше върнал Петър Лигушов от София, 
гдето беше отишъл за доставяне на оръжие и беше се срещал 
със Сарафов. Говорих и на двете страни и със своето влияние 
и авторитет успях да изгладя конфликта между двете фрак ции. 
След туй се приготвих за път за конгреса като делегат. 

Потеглих с чужд паспорт за София, макар че беше доста 
рисковано. Нищо не ми се случи, пристигнах благополучно. В 
София най-напред се видях с Даме. Като ме видя, той остана 
просто учуден: как така съм се решил да пътувам с паспорт? 
От него научих къде ще стане конгресът. 

Павел Христов преди мене потегли по канал. Той не се реши 
да пътува с паспорт. След като се събрахме всички делегати, 
тръгнахме на конгрес. 
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ОБЩИЯТ УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС В 
РИЛСКИЯ МАНАСТИР ПРЕЗ ОКТОМВРИ 1905 Г. 
ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТАВА И ПРАВИЛНИКА НА 
ВМРО. ИЗБОР НА НОВ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ И 

ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. РАЗГЛЕЖДАНЕ 
НА ПОВДИГНАТИТЕ ДЕЛА СРЕЩУ ВИДНИ ДЕЙЦИ. 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ДИРЕКТИВИ ЗА БЪДЕЩАТА 
ДЕЙНОСТ.

При големите разногласия и вътрешни борби в редовете 
на организацията имаше и една обединяваща мисъл, която се 
споделяше от всички лагери: необходимостта от общ конгрес. 
Назряло беше у всички съзнанието, че само един общ конгрес 
ще може да премахне хаоса и да възста нови единството в 
организацията, да изработи нов устав, правилник и директиви, 
както и да потърси сметка от прови нените. Обаче подготовката 
на един такъв конгрес не беше лесна работа. Цели две години се 
изминаха, докато се под готвят условия за него и да се определи 
мястото, гдето ще се състои. 

Избрани бяха 22 делегати от 5 революционни окръга, както 
следва: от Битолски - петима: Пере Тошев, Гьорче Петров, 
Георги п. Xpиствов, Павел Христов и Борис Сарафов; от 
Скопския  трима: Даме Груев, Мише Развигоров и д-р Петър 
Кушев; от Солунски - трима: Борис Мончев, Аргир Манасиев 
и Добри Даскалов; от Серски - четирима: Яне Сандански, 
Илия Бал тов, Лазар Томов и Стойо Хаджиев; от Струмишки 
- трима: Христо Чернопеев, Мануш и Иван Илиев (Чернопеев 
беше очакван, но не пристигна на конгреса); от Одрински 
- чети рима: Лазар Маджаров, Стамат Икономов, Климе 
Шапарев и Петър Васков. Определено бе конгресът да стане 
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в Рилския манастир. Само Сандански настояваше да стане в 
Пирина. Събрахме се почти всички, с изключение на един-
двама, и пристъпихме към работа. Предварително се избра 
бюро за ръководене на конгреса. За председател бе избран 
Даме Груев, а за секре тари - Илия Балтов и Аргир Манасиев.  

За обсъждане бяха сложени следните точки:  
1. Изложение върху миналата дейност и сегашното поло жение 
на организацията по окръзи и околии. 
2. Бъдещата дейност на организацията. 
З. Устройство и управление на организацията: 
а) административен отдел - граждански и боеви; 
б) съдебни тела; 
в) културно-икономически отдел. 
4. Литература и преса. 
5. Отношение и поведение на организацията спрямо разните 
течения:  
а) спрямо всички пропаганди (легални и въоръжени); 
б) спрямо българския правителствен национализъм и 
Екзархията; 
в) спрямо върховистите, емиграцията и обществото в 
България; 
г) спрямо отделните организационни групи вътре и вън. 
6. Тактиката на организацията.  
7. Отчет за дейността на Централния комитет и Задгранич ното 
представителство. 

По принцип се прие от всички делегати предложението:          
в основата на устава да легне изборното право; да се даде по-
широка свобода, да се проведе по-широко децентра листичната 
система - за разлика от оная до въстанието, която беше строго 
централистична.   
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Изработиха се уставът и правилникът. Избра се особена 
комисия в състав: Даме Груев, Пере Тошев, Гьорче Петров и 
Георги п. Христов, на която се възложи да редактира и изпрати 
във вътрешността циркуляр с извадки от по-важните общи 
решения за сведение, както и обяснения на правил ника - за 
ръководството при неговото прилагане. 

При изработването на устава и правилника конгресът под-
черта, че трябва в бъдеше да се пази строго вътрешният ха рактер 
на организацията. Затова изрично се прокара член в устава, 
който гласи: „Всеки един член на организацията, който напусне 
територията, губи правото на членство в нея. Това право му се 
възстановява, само след като се върне обратно вътре.“ 

По върховизма, който се беше доста развил в Македония, 
надълго се разисква. Най-после, за да запази организацията 
самостоятелния си характер, реши се да се предложи на върхо-
вистката група да се оттегли и разформирова. В случай, че не 
стори това, тогава ще се води борба до край с нея. 

В конгреса се разгледаха и обвинения против видни дейци. 
Един от тия дейци беше Борис Сарафов. Той беше взел 40 
хиляди динара от сръбското правителство срещу услугата 
да даде път на сръбската чета и да я проведе в По рече. Тази 
чета бе на Григор Лямев от с. Небрегово (Прилеп ско). Тя бе 
преведена през Скопско от войводата Боби Стой чев - човек на 
Сарафов. Престъплението не беше малко. Освен това Сарафов 
на своя глава пращаше пари и хора, за да всяват раздори и да 
демобилизират дейците вътре. Искаше да се наложи и да стане 
шеф на организацията. Сарафов сам съзнаваше, че е сгрешил и 
искаше по-скоро да се разреши тоя въпрос. Той намери кураж 
и подкрепа в това, че и срещу други видни дейци се хвърлят 
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обвинения. Сандански бе обви няван, че не е обявил въстание 
в Серския окръг, а той се оправдаваше с това, че Гоце Делчев 
е бил против  въстанието. Същото поддържаха и струмчани. 
Борис Сарафов припомни, като обвинение срещу Даме, че се 
бил предал на сръбската чета като ранен. Това разбира се беше 
съвсем тенденциозно и невярно. 

По едно време в конгреса настана доста разгорещена ат-
мосфера. При тези взаимни обвинения духовете у всички се 
разпалиха, та през тоя ден не можахме да дойдем до никакво 
решение. Трябваше да се отложи заседанието. Най-разгоре щени 
бяха Борис Сарафов и Яне Сандански, понеже върху тях се 
хвърляха по-тежки обвинения. Сарафов беше осъждан на смърт 
от нас, битолчани, а и от серчани, поради пакостите, които нанесе 
на делото. Гьорче и Пере се застъпваха за Са рафов. Може да се 
каже - те го спасиха от тежкото поло жение. Те повлияха върху 
Сандански и другите да не се на стоява толкова с обвиненията 
срещу Сарафов. В циркуляра на комисията решението на 
конгреса по тая точка е редакти рано по следния начин: „По 
висши съображения, главно пора ди належащата необходимост 
от заякване на единството в организацията, конгресът реши: Да 
не се разглеждат делата и да не се прибягва до осъждане на лица 
и групи, провинили се в нарушения на съществуващите наредби 
на организацията чрез своята дейност до 1 ноември 1905 г. Ако 
такива групи след тази дата се провинят в същото, те биват 
подвеждани под отговорност не само за новите си постъпки, но 
и за ста рите си деяния.“ С други думи, решението бе мотивирано 
с необходимостта да се запази единството на организацията 
и престижът на видните дейци, както и авторитетът, който те 
имаха - което нещо имаше голямо значение. Тогава за най- 
благоразумно се прие от всички делегати на конгреса да се 
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обяви амнистия. Това беше предложено от Яне Сандански. 

На края, съгласно новоприетия устав и правилник, се при-
стъпи към избор на Централен комитет и задгранични пред-
ставители - от по трима души. Избраха се с тайно гласуване за 
членове на ЦК Даме Груев, Пере Тошев и Тодор п. Антов (той 
беше учител в Скопие), а за задгранични предста вители: Гьорче 
Петров, Петър п. Арсов и Димитър Стефанов, а за редактор на 
„Революционен лист“ - Димо Хаджидимов. 

Конгресът се закри точно в края на м. октомври. Всички се 
разотидохме. До конгреса за временен задграничен представител 
минаваше Иван Гарванов. След конгреса аз се върнах в София, 
гдето прекарах зимата. 

Страница от 
оригиналния 
ръкопис на 
спомените 
на Георги 
Попхристов 
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ЛЕКУВАНЕ ОТ РЕВМАТИЗЪМ В ГР. БАНЯ. 
ПОСТЪПВАНЕ УЧИТЕЛ В С. ЖЕЛЯВА, СОФИЙСКО. 

ВЕНЧАВКАТА МИ В С. КНЯЖЕВО.  
ЖЕНСКИЯ КРЪЖОК В БИТОЛЯ.

През 1906 г. страдах от малария и силен ревматизъм в 
краката и трябваше да се подложа на продължително лече-
ние. 3а да мога да се издържам, станах учител в с. Желява, 
Софийско, през учебната 1906-1907 г. През това време встъпих 
в брак с учителката от Битоля Василка Стефанова, с която се 
бях запознал през 1901 г. Тогава и тя беше посветена в де лото 
и влизаше в тайния революционен женски кръжок, който се 
състоеше предимно от учителки. 

В тоя кръжок влизаха: Параскева Трайкова, Наталия Мон чева, 
Василка Стефанова, Василка Лазева, Фотинка Петрова, Спасия 
Димева, Анета Спирова и др. Трябва да кажа, че тоя кръжок 
ни оказваше не малко съдействие в подготвителния период на 
революционната борба в града, а именно: със своя та агитация 
между жените на посветените в делото работници, с пренасяне 
на писма, пазене и укриване на архиви, пригот вяне и прибиране 
на дрехи от гражданите за затворниците и четите и пр. Особено 
се отличиха учителките Фотинка Пет рова, Василка Стефанова, 
Аспасия Димева, Василка п. Петрова и Анета Спирова с 
изработването бродерии на знамената за въстанишките райони. 
Те с голям труд и риск успяха да из бродират щабното знаме 
и други пет знамена за околиите. Щабното знаме е запазено 
и сега се намира на съхранение при домашните на Борис 
Сарафов. Женският кръжок си имаше собствена каса с приходи 
от членски вноски и волни пожерт вувания при поднасяне 
от страна на членките различни изра ботени вещи на именни 
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дни и празници на гражданите. Ня кои от тях, както и техните 
майки и други посветени жени, услужваха при подготовката на 
въстанието и с пренасяне нa пушки и патрони вън от града, в 
черквата „Св. Неделя”, откъдето специални куриери ги вземаха 
и пренасяха по селата. 

Георги Попхристов като войник в 
Българската армия
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СВИКВАНЕТО НА ОБЩИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС 
ПРЕЗ 1907 Г. УБИЙСТВОТО НА ДАМЕ ГРУЕВ. 

УБИЙСТВОТО НА БОРИС САРАФОВ И ИВ. ГАРВАНОВ 
ОТ ПАНИЦА В СОФИЯ. КОНГРЕСЪТ ПРЕЗ ЛЯТОТО 

1908 Г. В КЮСТЕНДИЛСКО. ПРОВЪЗГЛАСЕНАТА 
КОНСТИТУЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО Й. 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИ КЛУБОВЕ. 
ПАДАНЕ В ЗАТВОР ПО УБИЙСТВОТО НА ЙОВО 

ЙОВАНОВИЧ. ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ЦАРИГРАД. ЗАКРИВАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ ОТ 

МЛАДОТУРЦИТЕ.

По нямане на средства и възможност да отговарят на 
нуждите и поради някои други причини, задграничното пред-
ставителство, състоящо се от Гьорче Петров, Петър п. Арсов и 
Димитър Стефанов, бе принудено преждевременно да пре стане 
да функционира. То остана вярно на конгресното решение да 
не се вземат никакви средства от българското правителство за 
нуждите на организацията. От друга страна, поради извънредни 
вътрешни причини, организацията свика редовен общ конгрес 
през коледната ваканция 1907 г. Това беше по инициатива 
на някои революционни окръзи. По не щастно стечение на 
обстоятелствата Централният комитет се беше разтурил, без да 
може да свика общия конгрес, според чл. 141 от правилника. 
Делегатите от Струмишкия окръг, имайки пред вид безизходното 
положение на организацията и възползували се от чл. 52 от същия 
правилник, поканиха останалите окръзи да изпратят незабавно 
делегати за кон греса. Определена бе датата 15 декември 1907 
г. Окръзите се отзоваха на поканата, като изпратиха законното 
число делагати, но не всички дойдоха. Обаче, за голямо 
съжаление, вторият Общ конгрес на организацията не можа 
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да се състои. Вече бяха се рязко оформили две течения, между 
които не можеше да бъде поддържано единството. И едното и 
другото течение желаеше на всяка цена да добие надмощие в 
конгреса и да наложи на организацията своите разбирания и 
своята тактика. Едното крило, левицата, поддържаше фана-
тично началата на вътрешната организация, за нейната пълна 
самостоятелност и нейния вътрешен и чисто народен характер, 
искаше по възможност по-широка децентрализация и по-
широк демократизъм, изразен главно в изборността на ръко-
водните хора в организацията. Другото, десницата, се бе до-
ближило твърде много към схващанията и приьомите за борба 
на върховистите, макар че декларираше, че е за автономията, за 
запазване независимостта на организацията и нейния вътре шен 
характер, за нейния демократизъм, обявявайки се само против 
крайния децентрализъм и широкото прилагане на изборността. 
Като теоретик на това течение бе изпъкнал Петко Пенчев. 

Въпреки широко разгърнатата агитация на десницата преди 
конгреса, нейното болшинство в конгреса далеч не беше си-
гурно. Някои от нейните видни представители като Матов, 
Гарванов, Сарафов, д-р Татарчев бяха изгубили правото да бъдат 
избирани за делегати съгласно устава тъй като про дължително 
време бяха вече извън територията на органи зацията. С левицата 
бяха се солидаризирали Пере Тошев, Михаил Герджиков, Гьорче 
Петров, Мих. Даев, Петър Китанов, Лазар Маджаров, Петър п. 
Арсов, Дим. Стефанов, Кр. Бъл гарията; с нея бяха струмишките 
делегати начело с Хр. Чер нопеев, Солунските делегати - с Ал. 
Станоев, и част от скопските делегати. 

Десницата се представляваше от Матов, Гарванов, Сара фов, 
д-р Татарчев, Петко Пенчев, Лука Джеров, Аргир Мана сиев, 
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Т. 3латков, Тодор Орофчанов, Бойко Чавдаров, Григор Илиев, 
Мише Развигоров, Георги п. Христов, Шапкарев, М. Дорев, 
Ефрем Чучков, В. Анастасов, Д. 3анешев, Тодор Александров 
и др. 

Постигна се компромис по Отношение мястото на конгреса 
- да се състои наново в Рилския манастир, макар че това бе 
в противоречие с решенията на Рилския конгрес от 1905 г. 
Поради случаен инцидент обаче - убийството на двама вър-
ховисти от страна на санданисти при отиване на последните 
към мястото на конгреса и блокирането на манастира от по-
лиция, конгресът не можа да се състои: пристигналите деле-
гати от  левицата се прехвърлят зад граница веднага след 
инцидента, докато пък десницата схвана всичко това като 
нещо предумишлено, изкуствено нагласено, за да бъде осуе-
тен конгресът. 

Делегатите на десницата се обявиха сами за съвеща-
телно събрание и излязоха пред организацията със спе-
циално изложение от 15 януари 1907 г., в което бяха развити 
разбиранията на по-големите организационни въпроси, с които 
трябваше да се занимае конгресът, като се даваха препоръки за 
ръководство на членовете на организацията. 

Левицата излезе също така с дълго и подробно мотиви рано 
изложение пред организацията в отговор на изложе нието на 
десницаrа, което изцяло е поместено в книгата на Силянов 
„Освободителните борби на Македония“ (относно втория Общ 
конгрес, виж статията на Ив. Харизанов в сп. „Македонска 
мисъл“, год. 1, кн. 1-2 . 1945 г.) 
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След разтурянето на Централния комитет и след като 
Задграничното представителство престана да функционира, 
всеки революционен окръг започна отделно и самостоятелно да 
си работи вътре и всеки от тях да си упълномощава в София 
свои задгранични представители. Тогава пак Сарафов се яви на 
сцената. Той това и чакаше. Наново си подготви почва, за да 
бъде избран за задграничен представител. Тогава битол чани, 
солунчани и скопяни с писмено разбирателство назна чиха за 
задгранични представители Борис Сарафов, Христо Матов 
и Иван Гарванов, разбира се без серчани и струми чани. Тия 
представители веднага се снабдиха със средства от българското 
правителство. Почнаха да пращат чети и материали вътре. 
През 1907 г., лятото, организираха и изпращаха много чети в 
районите. От тях едни пристигнаха, други бяха раз бити пътьом 
от многобройната войска, която по това време се намираше на 
крак в Турция. 

Борбата между десницата и левицата стигна до най-го лямо 
изостряне, и то главно поради стремежа у първите да превземат 
районите на серчани и струмичани. Така се стигна до заговора 
срещу Сандански и до убийството на Сарафов и Гарванов през 
месец ноември 1907 г. 

Разединението и разстройството в организацията стигна до 
крайния си предел. В противодействие на тая голяма ано малия 
трябваше да бъде свикан наново общ конгрес. Такъв бе свикан в 
Кюстендил през лятото на 1908 година. 

Тоя „конгрес” обаче не можеше да се счита за общ, за щото 
в него бяха изключени предварително серчани, а стру мишките 
делегати, поради безоснователното арестуване на Чернопеев, не 
пожелаха да се явят на конгреса. 



180

На тоя „конгрес“ не бях избран за делегат и не присъствувах 
на неговите заседания. Той, естествено, не можа да намали 
вътрешните противоречия. На тоя „конгрес“ бяха прокарани 
напълно разбиранията на десницата в организа цията. 
Подписалите смъртната присъда за Гарванов, Сара фов, Даев, 
както и убийците на тия последните, бяха обявени за врагове 
на организацията, което се равняваше на смъртна присъда. 
Кървавата междуособица в организацията неми нуемо щеше 
да продължи, вземайки все по-широки размери. Наскоро обаче 
дойде едно голямо събитие, което коренно измени обществената 
обстановка и условията за борба в Мa кедония - прогласен 
беше конституционен режим в Турция. Младотурците обявиха 
конституционен режим в Турция. Тая младотурска маневра 
успя. Възстановена бе конституцията на Митхад паша, а султан 
Хамид бе прогласен за конституционен държавен глава. 

Правилник на 
Вътрешната 
М.-О. Р. 
Организация 
изработен от 
общия конгрес 
през 1908 год., 
притежание 
на Георги 
Попхристов
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ОБЕЗОРЪЖИТЕЛНАТА АКЦИЯ В МАКЕДОНИЯ. 
АРЕСТУВАНЕТО МИ.  ОСЪЖДАНЕТО МИ НА 

ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР И ИЗПРАЩАНЕТО НА ЗАТО-
ЧЕНИЕ В МАЛА АЗИЯ.

Тъкмо по това време в Македония, особено в Скопско и 
в Битолско, ставаше обезоръжителната акция от страна на 
младотурската власт. За тази цел специално беше назначен 
Тургут паша с многобройна войска. Той започна да обезоръжава 
най-напред Скопския и Битолския вилаети. В Скопско започнаха 
усилени арести и побоища, нечути изтезания за да се предава 
оръжието. Някои, не можейки да изтърпят изтезанията и 
побоите, предаваха оръжието си, други, нямайки такова, бяха 
принуждавани да купуват и да го предоставят, понеже по списък 
им го търсеха, а трети забягнаха и станаха нелегални. Всичко 
това се слушаше и разбираше в Цариград, докато бях там. Аз 
предчуствах, че ще дойде ред и за нас в Битолско. Ето защо се 
двоумех дали да се върна в Битоля или не, тъй като знаех какво 
ме очаква, щом си отида. Допитах се до Панчо Дорев, който беше 
депутат в турския парламент и при това близък на министъра на 
вътрешните работи. “Талай бей, какво да правя, дали да си ида в 
Битоля или пък да забегна зад граница?” Той ме уверяваше, че в 
нашия край няма нито на един човек косъм да падне от главата, 
особено на интелигенцията. Каза ми “Имам това обещание от 
министъра”. Обачи всичко било голи думи. Аз се полъгах и щом 
свърши конференцията се върнах в Битоля. Не се минаха две 
седмици Тургут паша се яви със своята орда от Албания и обяви 
военно положение и почна по същия начин както в Скопско, с 
прибиране на оръжието. Една заран на 14 септември 1910 г., 
вторник, на самия ден Кръстовден като ставам виждам обсаден 
не само града, дето се казва пиле не може да прехвръкне, но 
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и квартирата ми бе обсадена от войска. Дойде един полицай, 
придружен от войници с пушки на щик и ме взе като ми каза: 
“Ефенди, заповядай, бего те вика малко в участъка”. Аз разбрах 
каква ще ми бъде участта.

Предвидях, че ще има бой. Ето защо казах на жена си да 
ми даде по-дебели чорапи да си ги обуя на краката. Взех си 
дебело палто и тръгнах под конвой в участъка. Там намерих 
д-р Николов и други граждани, арестувани преди мен. Оттам 
ни откарах в казармата – всичко около 300 души от целия град. 
В това число имаше и гърци, начело с владиката, но после се 
разбра, че това е било една маневра. Още същия ден владиката и 
гърците бяха освободени. След някой ден освободиха и другите 
граждани, задържаха само мен с 15 души – точно тези, които 
им бяха необходими. По списък бяхме предадени от наши 
изменници и изроди.

Още на другия ден ме отделиха от другите и ме тикнаха в 
един долап (карцер) – тясна и тъмна стаичка, при осъдените 
за престъпления войници в казармата. Там ме държаха четири 
дена в абсолютна неизвестност и изолираност. Домашните ми 
щяха да полудеят като не знаеха къде съм и какво става с мен. 
Търсеха ме три дена и едвам на четвъртия ден разбраха, че съм 
жив и здрав в долапа. Кой знае какви са били намеренията на 
турците.

От долапа ме извадиха и веднага ме отведоха на разследване. 
Аз се чудя в какво ме обвиняват. Първият въпрос, който ми 
зададоха, беше за оръжие – както очаквах, след това дали съм 
бил в комитета, дали съм знаел, че крушовският войвода Блаже 
Биринчето е дошъл от България с чета. Като им казах, че не 
зная, почнаха да се смеят и да ми се подиграват. Не вярват, 
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разбира се. Някои от гражданите при нанасяне на побой и при 
изтезанията признали някои неща, тайни на организацията – и 
то за минали работи. Между тях беше и Никола Кусото, който 
ме беше посочил на първо място и ми приписал такива работи, 
за които и хабер си нямах. Той беше казал на следователите 
инквизитори, че съм член в окръжния комитет, притежавам 
печата и архивата и прочие. На другия ден пак ме извадиха 
на разследване. Това ставаше в казармата пред двама млади 
офицери, които бяха инквизиторите. В единия ъгъл на стаята 
видях сноп тояги, приготвени нарочно за бой, а в другия –окачен 
протретът на султан Мехмед Решад V.

Щом видях обстановката и настроението на офицерите 
схванах работата – че отива към бой и изтезания. Поканиха 
ме да седна на един стол и ми зададоха въпроса: “Ще кажеш 
ли истината или не?”. Това ми повториха три пъти. Аз им 
казах: “Да, ще кажа това което зная”. Тогава ми казаха: “Къде 
е архивата, що ти я дал Никола Кусото?” Отговорих им, че не 
зная. Веднага извикаха Никола Кусото лично пред мен. Той, 
изплашен извънредно много, ми каза: “Георги, не крий и не 
отказвай, всичко е разкрито. Предай им я архивата, що ти я 
дадох в училището, завита в червена кърпа, в стаята, що е под 
стълбата”. След като отказах, понеже беше съвсем невярно 
твърдението му, веднага двама войници ме повалиха на пода и 
ми вързаха краката във фаланга с ремъци на пушка и ме стегнаха 
здраво. Двамата войници ми държат ръцете и вързаните крака, 
а единият от офицерите – в последствие научих и името му, 
Исмаил – почна да ми нанася побой, колкото силите му стигат, 
по краката с тояга. Биха ме до отичане на краката. След това ме 
обърнаха на гръб и пак започнаха бой, бой до полусмърт. При 
всеки удар все ми се повтаря: “Кажи къде е архивата, къде е 
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печатът?” Бях почти смазан, не можех да помръдна от мястото, 
почнах да изпадам в безсъзнание. Веднага извикаха лекар 
да ме прегледа. На страни чух да шушукат. лекарят им казва: 
“Няма да издържи, ако повторите”. И наистина още един път 
не повториха да ме бият. Войниците ме вдигнаха на ръце като 
труп и ме заведоха във военната аптека и там ме превързаха. 
Това ставаше нощно време. Държаха ме в казармите цели два 
месеца, докато ме изцерят, без да позволят на домашните да ме 
видят. Жена ми разбра, че съм бит. Подава заявление направо 
до Тургут паша и копие до консулите – руски, английски и 
австрийски. Навярно това стресна турците, та взеха бързи мерки 
да ме изцерят. Всеки ден лекарят ме преглеждаше и превързваше 
по два пъти. След като ме изцериха, откараха ме в централния 
затвор и там ме втикнаха в долап (карцер), гдето ме държаха 
под строг надзор, уединен цели два месеца. Когато ме изкараха 
от долапа и влезнах при другите затворници, за мен беше един 
вид свобода. От интелигентните хора там бяха д-р Г. Николов, 
Андон Кецкаров, Александър Евтимов, Тодор Златков, Христо 
Илиев, Стефан Иванов – всички от Битоля, от Прилеп: Петър 
Ацев, Милан Попев, Андон Раев, Георги Трайчев, от Крушово: 
Миле Станоев, Григор Божинов и други. Имаше граждани и 
селяни от околията. Същевременно имаше арестувани албанци 
по политически причини, така че затворът беше препълнен. 
Някои освободиха предварително, без съд, а срещу нас – по-
забележителните – заведоха дело и ни съдиха във военен съд. 
Най-тежко обвинение имаше против мене. Около десет пъти ме 
изкараха на разследване, обвиняваха ме, че наново съм създавал 
революционен комитет, че съм нареждал и организирал чети 
и прочие. Представиха ми едно писмо от войводата Блаже 
Биринчето, което било намерено у секретаря му Михо, 
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когато бил заловен жив. Писмото носеше подписа на Тодор 
Александров и печата на Централния комитет. Няколко души от 
нас осъдиха, но без да кажат присъдата. Така ни държаха, за да 
ни тормозят. Докато научим какви присъди имаме прекарахме 
ужасни тревожни нощи, защото очаквахме най-тежката присъда 
– смърт. Още повече се изплашихме, когато взеха нощно време 
някои от нас от леглата им и ги окачиха на въжето по мостовете 
на река Драгор. И те не знаеха своята присъда. Какви страшни 
минути съм преживял тогава никога няма да ми се заличат от 
паметта. Цели нощи съм прекарал в безсъница, тъй като всеки 
час и минута очаквахме да ни вържат и отведат на бесилката. 
Аз вече се бях простил с живота, очаквах най-страшния момент, 
даже правех опити, като си стягах шията да вида доколко ще 
ме боли и как ще бъде, когато ми поставят въжето на врата – 
дали много ще се измъчвам, докато издъхна и ред такива мрачни 
мисли ми минавах през глават.

Най-после, сред тези страшни душевни мъчения и 
безспокойни и тревожни дни ни съобщиха очакваните присъди. 
Аз, д-р Николов, Аци Дорев, Александър Евтимов бяхме 
осъдени на доживотен затвор – калебен в Родоското кале, други 
– по 15 години.

След някой ден, без да ни предупредят, оковаха ни във вериги, 
готови да ни изпратят на заточение. Вестта, че ще ни пращат 
на заточение като мълния се пръсна в града и всички изтичаха 
да ни изпращат. Откараха ни на гарата за Солун. Бяхме около 
40 души, в това число и няколко албанци. На гарата се беше 
стекъл целият град да ни види и изпрати. Жени, деца бързат 
да ни целуват ръце с плач и сълзи на очи. Кордон войници не 
дават да се приближат, блъскат ги грубо, не оставят никого 



186

да се доближи до нас. Веднага ни натовариха като стока във 
вагона. Докато потегли влакът чуваме да плачат жени, майки и 
деца. Печална картина представляваше всичко това. Особено 
трогателно беше, като се изпречи жената на Стойче Поляка, 
придружавана от 4-5 деца, малки, а самата тя бременна, и като 
почна на висок глас да плаче и нарежда: “Стойче, Стойче, къде 
ни оставяш, хляб ни троха нямаме в къщи, умираме от глад...”. 
Тази картина ни трогна всички и се просълзихме. Тогава д-р 
Николов, разчустван, не можейки да се сдържи, произнесе 
кратка реч, с която остро нападна турците. Между другото каза: 
“Не плачете майки и сестри. Както ни изпращат сега нас, тъй 
един ден и ние ще изпратим нашите врагове, за да не се върнат 
още един път. Ние пак ще се върнем живи и здрави!”

Аз бях просто задавен от сълзи. Нищо не можах да 
продумам, особено като гледах моите две малки момиченца от 
среща как повдигаха ръчичките си и невинно ме поздравяваха... 
Само на края припомнихна д-р Николов да каже: “Да живее 
Организацията! Доле Турция!” Албанците и други започнаха 
да ръкопляскат. Турците, възмутени от тази дързост, изпъдиха 
гражданите от гарата, а на д-р Николов се заканиха без да го 
ударят. През целия път до Солун го измъчваха, като не му 
дадоха нито да яде, нито по нужда да ходи. Когато ни вдигнаха 
от Битоля беше 18 март 1910 година.
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ВЛАЧЕНЕТО НИ ПО ЗАТВОРИТЕ.  
В АИДИН ПОД ПОЛИЦЕЙСКИ НАДЗОР.  

БЯГСТВОТО МИ ОТТАМ В ПИРЕЯ И СОФИЯ.

В солунския затвор „Еди куле” ни държаха две седмици. 
Там по застъпничество на Панче Дорев задържаха само Аце 
Дорев и д-р Г. Николов, а нас, останалите, ни качиха на парахода 
„Мармарос” и ни изпратиха в Цариград. И там ни държаха около 
две седмици. В затвора дойде Панчо Дорев да се видим. Той ни 
обеща, че всичко ще стори, което е възможно, да ни оставят поне 
в Цариград както това успял да направи за Аце и доктора. Нищо 
не помогна. Една заран тикнаха ни в една затворническа кола, 
собствено наблъскаха ни по шест души в колата като стока и ни 
откараха в парахода и оттам в Смирна. От Цариград параходът 
потегли денски. Случи се голям пасажерски параход, имаше 
доста пътници. Ние бяхме на кувертата, където беше забранено 
никой да не се приближава до нас като до „прокажени”. През 
целия  път ни наблюдаваха пътници европейци, чудеха се и искаха 
да разберат що за хора сме така оковани във вериги.  След като 
параходът излезна от Дарданелите и зави край малоазиатския 
бряг, вече беше залез слънце. Тогава ние, под настроението, 
създадено от хубавото време и слънце, спонтанно запяхме 
песента на Байрон: „Към запад плувам...”. С това още повече 
обърнахме вниманието на пасажерите. Те започнаха да ни гледат 
със симпатия и да ни пращат цигари, като любопитстваха да 
разберат какви сме. Разбрахме сме по френски, че сме българи и 
политически затворници от Македония. Започнаха да ни гледат 
по симпатично и да ни снимат. В Смирна се разделихме. Нас 
свалиха и откараха в затвора, а те си продължиха по пътя. В 
смирненския затвор прекарахме най-тежко, защото бяха ни 
натикали в една малка стая, която не събираше 15-20 души, а 
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ние бяхме около 40 души. Там прекарахме най-горещото време 
– почти целия месец май без никакъв чист въздух. Стаята имаше 
само един прозорец и врата с железни решетки, откъдето идваше 
малко светлина и въздух. От разваления въздух и горещината 
щяхме да измрем. Бяхме се обърнали на скелети и жълти като 
восък. Освен, че стаята беше тясна, но и нужникът вътре беше 
открит. По едно време от мъка решихме да продупчим стената 
и на риск да избягаме. Почнахме да работим и таман бяхме 
отворили дупка в стената, една заран ни извадиха вънка и ни 
оковаха във вериги около шията за път към Подрем кале и Родос. 
Туриха ни на врата халките и ни наредиха по 15-18 души на една 
верига. Случи се моята верига много тясна, просто не можех да 
дишам. Протестираме да ми я сменят, но кой те слуша. Тогава 
всичките 18 души във веригата легнахме на земята и казваме: 
„Никой от нас няма да мръдне, докато не смените халката с 
по-широка”. Тогава старшията на командата обърна внимание 
и веднага нареди да ми се смени. Това беше излизане на чист 
въздух, точно един месец слде влизането ни в този затвор, макар 
и оковани в желязо. Това за нас бе по за предпочитане. 

Подкараха ни към пристанището, за да ни качат на едно 
малко параходче от компанията „Хаджи Даут”. По улиците 
наизлезе свят да ни гледат как ни влачат завързани за гушата 
и немилостиво блъскани от войниците, като че ли пред себе 
си имат зверове, а не хора. Качиха ни на параходчето, в което 
нямаше други пътници, освен стока. 

По пътя – други изтезания. Денски ни оставиха на кувертата 
нарочно, за да ни пече горещото слънце като гущери, а нощем ни 
блъскаха в хамбара при стоката. Целият път продължи все тъй – 
близо една седмица – до Родос. Когато някой ставаше, за да иде по 
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нужда, трябваше непременно всички да идем до нужника и да се 
сгъстми, да се притиснем един до друг, за да му пуснем по дълга 
верига, та нещастният да отиде по нужда. Мъките и терзанията 
до Родос просто са неописуеми. Двама умряха от мъки, щом 
ни свалиха веригите в Родос. Там ни вкарах в калето, като ни 
посочиха четирите порти на калето и ни заявиха, че сме свободни 
да ходим вътре, но никак вън от портите. Фотографираха ни. С 
такава присъда бяхме 13 души, докато другите бяха оставени в 
Подрум кале, понеже те бяха за там. Хванахме си по една турска 
къща за квартира. Понаредихме се малко и поотпочинахме, но 
не бе за дълго време. Турското население, възмутено, че сме 
били в турската махала, протестира пред властта да ни вдигнат 
оттам. Не се минаха две седмици и ни вдигнаха оттам, за да 
ни върнат в Подрум кале, при другите затворници. Сега ни 
вкараха направо в затвора. Лежахме там около три седмици. 
Може би щеше да бъде за дълго, ако не протестирахме, че 
ние не сме за затвора, а за свободни в крепост. В Подрум кале 
престояхме шест седмици – по-свободни, отколкото другите 
затворници. Там ни завари амнистията на султан Мехмед 
Решад V по случай неговото пътуване в Македония. На всички 
политически затворници, които бяха по затворите в Македония 
и тези в Мала Азия с леки присъди се даде амнистия, а нас, 
които бяхме с присъди „доживотен затвор”, замени тая присъда 
с „менефи”, т.е. свободни в Мала Азия под полицейски надзор. 
Аз, Александър Ефтимов, Григор Божинов, Лаки Кондарков 
и Васо Клисаров – пет души, ни изпратиха в гр. Адин, други 
изпратиха в Смирна, Бурса, Синоп и др. А Петър Ацев с двама, 
които бяха с нас, върнаха обратно в родоското кале. В Аидин 
ни освободиха, като ни заявиха, че трябва да се явяваме по два 
пъти на ден пред полицията и да се разписваме. Хванахме си 
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квартира в гръцката махала. Там имаше гърци, турци, арменци. 
Населението възлизаше на около 30 000 души. Минаваше 
железницата Смирна – Коня. Там намерихме български варджии 
от село Киреч-кьой (Солунско) и кюмюрджии от село Цапари и 
Гявато (Битолско). Живеехме свободно и получавахме вестници 
от България, както и писма редовно. Там прекарахме около два 
и половина месеца. Същата година, през месец ноември, се 
обяви италияно-турската война за Триполи. Именно това ни 
даде повод да замислим да бягаме оттам, защото си казвахме: 
ако се влоши положението на Турция, възможно е да стане 
опасно за нас. Това едно, а друго: отношенията между България, 
Сърбия и Гърция взеха да се подобряват с насока срещу Турция. 
На всеки случай стоенето ни се виждаше опасно. Ето защо аз, 
Александър Ефтимов и Васо Клисаров решихме един ден да 
избягаме. Другите двама – Григор Божинов и Лаки Кондарков – 
не се съгласяваха по никой начин.

Една заран, след като се разписахме в участъка, ние тримата 
се върнахме в къщи и обмислихме как и кога да бягаме. Алекси 
и Васо все се колебаят, когато дойде момент да тръгнем. 
Тогава аз си взех само горното палто и им казах: „Хайде, аз 
тръгвам!” Те още не се решаваха. Казах им: „Сбогом!” Излязох 
спокойно вън от града и си тръгнах по железопътната линия, 
за да стигна съседната гара на Айдин и оттам да чакам влака за 
Смирна. Стигнах гарата, извадих си билет за Смирна и зачаках 
прстигането на влака от Айдин. Тъкмо беше пристигнал влака и 
аз се готвех да се кача, гледам отдалеч двамата другари Алексо 
и Васо тичат запъхтени, за да не пропуснат влака. Веднага им 
извадих билети и се качихме заедно тримата в едно купе. За 
наше щастие две минути след това влакът потегли. Пътувахме, 
но все нащрек и със страх. Уговорихме се да не приказваме 
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български, за да не се открием. Късно вечерта пристигнахме на 
гара Смирна. Планът ни беше още на другия ден да заварим 
някой параход и да се качим, та където ще да ни отведе, само и 
само де сме вън от Турция. Излезнахме край морето, мислехме 
цялата нощ да прекараме будни, но есенна дълга нощ, не върви 
лесно. Най-после се принудихме да идем на хотел и поспим 
малко. В хотела се представихме за гърци, уж от Кавала. Още 
рано заранта напуснахме хотела, за да търсим кантората на един 
българин, с когото се бяхме запознали по преди, когато минахме 
през Смирна за Айдин. Той се казваше Бакалов. За наше щастие 
веднага го намерихме. Той много ни услужи, за да можем да 
се промъкнем през митницата и полицията и да се качим на 
парахода. От него се осветлихме и ориентирахме кой параход 
ще потегли и за къде. От кея видяхме самия параход „Терапия” 
– германски, който след един час се готвеше да тръгне. Тогава 
трябваше на всяка цена да се мине митницата и да се превозим 
с лодка до парахода, понеже той не беше на брега. И там на 
стълбата стоеше полицай, който преглеждаше паспорти, и 
оттам трябваше непременно да се мине – от никъде другаде. 
Принудени бяхме да измислим някое средство, собствено 
Бакалов ни подсети да минем за комисионери търговци уж, като 
носим в една книжна кесия фасул за мостра в парахода, а не 
като пътници, понеже бяхме без всякакъв багаж, а  и паспорти 
откъде ще имаме. Най-напред аз направих този опит, като взех 
една кесия с фасул и рискувах, като казах на другарите: „Вие 
стойте на брега и гледайте. Ако успея благополучно да мина през 
полицейските постове, тогава и вие същото ще направите. Ако 
ли ме заловят, бягайте и се спасявайте кой както може”. Минах 
пред самия полицейски без всякакви спънки – види се защото 
ме видя, че съм без никакъв багаж, та нито даже ме запита, 
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както правеше с другите преди мен. Качих се на една лодка 
и тръгнах към парахода. Едната опасност избегнах, сега ми 
предстоеше друга. На входа на парахода стоеше и проверяваше 
друг полицай. Там ми услужи и помогна лодкарят, макар че 
беше турчин, срещу една бела меджидия, която му обещах като 
възнаграждение. Минах сполучливо и тази опасност. Стъпих 
вече на чужда територия. Тогава веднага казах на лодкаря, 
който вече се беше сетил каква ми е работата, да доведе двамата 
другари, които му посочих на брега и същевременно му обещах 
и даже показах една турска жълтица за услугата. По същия 
начин се спасиха и минаха благополучно и другите. Извадихме 
си билети за пътуване с парахода до Пирея. След половин 
час параходът потегли. Като се видяхме спасени, неописуема 
радост почуствахме. Чудехме се и си казвахме един на друг: 
„Нима всичко това е вярно или е сън”. Веднага хвърлихме в 
морето турските фесове и ги заменихме с каксети, които бяхме 
запазили за всеки случай и казахме: „Сбогом Турцио!  Дано като 
се върнем един ден вече не те намерим в нашата родина”.

И действително тъй стана след една година. 

На другия ден заранта пристигнахме в Пирея. Там се оказа, 
че има карантина срещу холера. Свалиха ни от парахода и ни 
откараха заедно с другите пътници на един близък остров, 
гдето ни държаха два дена под карантина. Аз и друг път бях 
минавал през Пирея и Атина, та лесно можехме да се оправим и 
да се доберем до българската легация в Атина. Тогава български 
агент беше Хаджимишев. Той любезно ни прие и ни услужи 
с пари до Бургас. Гръцките власти изобщо добре се отнесоха 
с нас. Никакви спънки не ни направиха при слизането, макар 
да нямахме паспорти и да разбраха какви сме. Тогава друг 
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вятър духаше в гръцката политика спрямо България . Беше се 
заговорило за приятелство.

До Бургас стигнахме благополучно. Българските власти в 
Бургас щяха да ни арестуват, понеже сме били без паспорти, ако 
не беше се застъпил за нас адвокатът Димитър Стефанов, който 
ми беше познат още от Битоля като директор на гимназията през 
1901 г.

Оттам до София пътувахме безплатно, придружавани от 
един стражар. И в София щяха да ни тикнат в І участък при 
другите арестанти, но благодарение на познати, които веднага 
се застъпиха, бяхме освободени.

ЦК на ВМРО - Георги Попхристов, Александър 
Протогеров и Иван Михайлов
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ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА В ДИРЕКЦИЯТА НА 
СТАТИСТИКАТА. ПРИСТИГАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО 

МИ ОТ БИТОЛЯ.

От преживените мъки и терзания по затворите и на заточение 
бях доста отслабнал. Имах нужда от поправка, от почивка и силна 
храна, но средства нямах никакви. За мое голямо щастие тъкмо 
по това време в София пристигна един мой братовчед, Спас 
Стоянов, който имаше намерение след това да си замине, разбира 
се пак в Битоля. Той съвсем случайно научил от вестниците, че 
съм избягал от Мала Азия, а от Христо Совичанов – Певеца, при 
когото бил на гости, узнал, че аз съм тук в София и къде може да 
ме намери. Един ден в кафене            “6 септември”, както седях 
на една маса, идва при мен келнерът и ми казва: “Един господин 
ви търси”. Питам го: “Кой е и къде е?” Той ми го посочва с 
пръст: “Ето тоя господин с бомбето на срещната маса”. Гледам 
го и се чудя кой ще да е тоя господин. Никога не ми е идвало на 
ума и не съм допускал, че ще видя тук Спасета. Кой можеше да 
предполага такава голяма изненада за мен? Отивам при него и 
само на две крачки до него познах, че е Спасе. Прегърнахме се 
и се разцелувахме. След толкова време сега се виждахме тук 
свободни. И двамата останахме учудени как тъй се случи да се 
видим. Какво щастие! Той ми казва: “Аз те зная, че си в Аидин 
и там, в отговор на твоето писмо ти изпратих 10 английски 
лири, получи ли ги или не?” Аз не бях ги получил, защото не ги 
дочаках. Веднага той нареди да ми се купят нови дрехи, развали 
един чек от 75 наполеона и като ги изсипа на кревата в хотел 
“Македония” ми каза: “Вземи си сега колкото ти трябват”. Аз се 
засрамих. Казвам си “Как да ги взема?” Тъй като по-рано пратил 
5 наполеона на семейството ми в Битоля от Америка, ето – както 
ми каза – други пратил в Аидин... Той пак настоява да взема. 
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Най-после посегнах и взех около 15 наполеона. “Вземи повечко, 
ти си мъченик, да ти се намерят утре, като дойде семейството 
ти” – казва ми той.

След някой ден той си замина за Битоля. Аз бях вече направил 
постъпки да бъда назначен на работа и бях постъпил в Главна 
дирекция на статистиката. 

На 7 ноември пристигна семейството ми от Битоля. 

Зимата прекарах в почивка. Макар да бях на работа, за мене 
беше почивка в сравнение с мъките, които изпитах в затворите. 
Пооправих се малко.

Част от календар, на гърба на който Георги Попхристов 
е писал спомените си. Както вече споменахме 

революционерът е писал ръкописа на спомените  
си на всякаква възможна хартия
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕВОЛЮЦИОННАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ В МАКЕДОНИЯ. ПОДПИСВАНЕ НА 

БАЛКАНСКИЯ СЪЮЗ СРЕЩУ ТУРЦИЯ. ПОМИРЕНИЕ 
НА ЦЕНТРАЛИСТИ И ВЪРХОВИСТИ. ЗАСИЛВАНЕ НА 

ЕМИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ. ИЗБИРАНЕ НА НОВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ.

Младотурците, след като закриха конституционните клубове 
и след като проведоха обезоръжителната акция, в резултат 
на която последваха маса арести и заточения, а мнозина 
станаха нелегални, сами дадоха повод наново да се възобнови 
революционната организация по градове и села. Наново 
се организираха чети и почнаха да обикалят по околиите 
в Македония. От младотурския режим не дойде никакво 
подобрение, напротив, още повече се влоши положението в 
Турция. Младотурският комитет системно почна да преследва 
и убива по-будните хора. Арестува и осъди интелигентни 
хора и изпрати на заточение мнозина в островите и Мала 
Азия. Изби подло някои войводи и прочие. При подновената 
революционна организация за водители минаваха Тодор 
Александров, Петър Чаулев и Христо Чернопеев, които бяха 
назначени от окръзите с писмено разбирателство, а не избрани 
от общ конгрес. За задгренични представители минаваха 
Тодор Лазаров, Павел Христов и  Ефрем  Чучков.  Последните  
двама   по свои съображения  бяха  се отказали и бяха  се 
настанили на частна работа. Оставаше само Тодор Лазаров за 
задграничен представител до Балканската война през 1912 г. 
През лятото движението вътре започна да се засилва. От друга 
страна отношенията между балканските държави България, 
Сърбия, Гърция и Чрена Гора бяха се подобрили. Между 
България и Сърбия се подписа съюз срещу Турция. В печата се 



197

заговори усилено за общ балкански съюз, който впоследствие 
се осъществи и изрази във война срещу Турция. Във всички 
среди настъпи едно оживление, едно силно настроение за 
война. Печатът все с това се занимаваши и писа за вътрешни 
произшествия. Тук емиграцията, която беше организирана 
в благотворителни братства, почна да се раздвижва. При 
това новосъздадено положение в Турция и Балканите още 
съществуваше напрежение между борците на Македония – за 
най-голямо съжаление. Това бе враждата между тъй нареченото 
върховистко течение – от една страна и вътрешната организация 
– от друга страна. Начело на първото течение стояха полковник 
Стефан Николов – запасен, Александър Протогеров – запасен 
подполковник, д-р Димитър Владов и подполковник Петър 
Дървингов, а на другото – Милетич и Георгов. По силата на 
обстоятелствата, които тогава се развиваха, налагаше се едно 
помирение на двете течения. Освен това интересът на делото 
го изискваше, пък и никакъв смисъл нямаше да съществува и 
продължава такова разцепление между борците на Македония, 
щом вече настъпи едно съзнание между всички балкански 
държави за една задружна борба срещу общия враг Турция. 
Тогав аз, Павел Христов и Димитър Влахов, които бяхме добре 
осветлени в какво се състоят главно различията на двете течения 
(върховисти и централисти) взехме инициативата да се постигне 
помирение. След размяна на мисли с хора от двете течения тази 
наша инициатива намери пълно одобрение. Това още повече ни 
насърчи да продължим осъществяването на тази идея. За тази 
цел именно в едно събрание от тесен кръг се избра комисия 
в състав д-р Димитър Владов, аз, Павел Христов и Петър 
Дарвингов. Веднага ние, комисията, влезнахме в преговори с 
представителите от двете страни. По-голяма примирителност 
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и отстъпчивост се забелязваше у върховисткото крило. Ето 
защо ние предпочетохме да изслушаме мнението на другото 
крило, т.е. на централистите – вътрешните, както се наричаха. 
Най-напред срещнахме Христо Матов. След като ни изслуша с 
твърде голямо внимание той с три лаконични думи ни отхвърли. 
Ходихме при Тодор Лазаров. И той категорично отказа за 
всякакво разбирателство и помирение и си остана неотстъпчив. 
Той беше болен в последния период на туберкулозата и почина в 
навечерието на Балканската война в красноселския санаториум. 
Собствено, той се самозастреля, като чу, че войната е обявена, 
като казал следните думи: “Македония е изгубена”.

От професорите срещнахме само Милетич, но той не можа 
да каже никакво собствено мнение, докато не чуел какво мисли 
по този въпрос Тодор Александров. Втори път се срещнахме с 
Христо Матов, защото той минаваше за идеолог на вътрешните, 
към които и аз се числех с една малка разлика. От него най-много 
зависеше да се постигне споразумение или не. Аз познавах 
неговия дълбок възглед, който често пъти бях чувал той да 
повтаря в беседите си: “Свободата на Македония ще дойде след 
една военна намеса”. След дълги частни и общи разисквания 
и спорове с Христо Матов по тоя въпрос (сиреч помирението) 
най-после (помня) ми каза: “Ето и това да го сторим. Ще има 
ли война наесен, в това можеш ли ме увери?” Аз му отговорих 
от името на комисията, че по всичко личи и вярвам да има. Но 
и да няма ние с нашите обединени сили можем да помогнем 
и доста да ускорим войната. Впоследствие той се съгласи и 
споразумение се постигна между двете крила.
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С тоя акт духът на емиграцията още повече се повдигна. Това 
също така силно се отрази и вътре между борците, действащи 
в овободителното дело. Емиграцията из цяла България засили 
своята дейност в преорганизирането си. В София, по инициатива 
на помирителната комисия, се свика един общ конгрес на 
всички братства в България, в който конгрес след разискване 
на влошеното положение в Турция, се избра с висшегласие 
един изпълнителен комитет над всички братства, бламиран от 
старият федеративен съюз. Този комитет се състоеше от пет 
души: председател Александър Протогеров, подпредседател 
Полихрон Нейчев, секретар Георги поп Христов (аз), касиер 
запасният капитан К. Дишов, счетоводител Антонов и съветник 
Димитър Ачков. Избраният комитет почна да функционира като 
най-напред засили и уголеми братствата със записване на нови 
членове, внасяне на членски вноски и организиране на нови 
братства из провинцията. По повод на атентатите в Кочани, 
Битоля и другаде последваха кланета от страна на турците. 
Тогава организирахме един грамаден митинг в София, на 
който присъстваха около 20 хиляди души граждани. Също така 
последваха митинги и протести в други градове на царството. 
Със зачестилите атентати и сражения в Турция положението 
още повече се влоши и стана нетърпимо. Европейската преса 
почна да повдига въпроса, а особено пресата на балканските 
държави захвана с остър език и тон да напада и критикува 
турците за извършените зверства над населението. В едно 
непродължително време се създаде настроение за война срещу 
Турция. Отношенията между Турция и България от ден на ден 
ставаха все по-обтегнати, докато най-после се скъсаха и се 
обяви война. На 18 септември се обяви мобилизацията.
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ОБЯВЯВАНЕ НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА. 
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАРТИЗАНСКИ ОТРЕДИ  

И МАКЕДОНСКО ОПЪЛЧЕНИЕ.  
КАТАСТРОФАТА НА МАКЕДОНИЯ.

Четирите балкански държави България, Сърбия, Гърция 
и Черна Гора, съюзени и окуражени от Русия и други обявиха 
война на на Турция. Ние тогава всички знаехме и вярвахме, че 
войната ще бъде освободителна. Ето защо цялата емиграция се 
вдигна на крак и се стече с голям ентусиазъм да помага с каквото 
може. Дойдоха доброволци да служат на отечеството си чак от 
Америка. Изпълнителният комитет набързо състави подробен 
списък на всички македонци-одринци.

Още преди обявяването на войната се сформираха 
партизански отреди, които веднага да минат в помощ и услуга 
на съюзените войски заедно с четите вътре. За всяка околия се 
организираха чети. Оттук-оттам се прибраха оръжия на бърза 
ръка, колкото да се въоръжат и заминат четите. Също така от 
емиграцията и доброволците от странство, които дойдоха, се 
организира македоно-одринско опълчение, на което оръжие 
даде България. 

Аз най-първо се въоръжих със своята чета и заедно с 
онези на Алексо Стефанов, Павел Христов, Марко Иванов, 
Алеко Джорлев (всички около 60 души) заминах за Битолско. 
Минахме границата преди да се обяви войната. Благополучно 
прегазихме река Вардар, която е втора граница, и стигнахме 
в Марийовско. Пътем, в село Конопища (Тиквешко) бяхме 
разкрити от турците и водихме сражение 2-3 часа. Там паднаха 
убити 5 наши момчета. В Марийовско разбрахме, че е обявена 
войната на Турция. Най-напред срещнахме гръцка войска в село 
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Баница (Леринско). В боя с турската войска при превземането 
на височините на Килит-дервен-тунела, взехме участие и ние – 
четите от Леринско и Костурско.

Пропуснах да кажа, че след сражението в Конопишко се 
срещнахме с четите на Костурско, предводителствани от Васил 
Чакаларов и Иван Попов. В Марийовско се разделихме с Алексо 
Стефанов и другите чети за Битолско, а ние продължихме с 
костурчани за Леринско. При превземането на Килит-дервен се 
биха храбро Васил Чакаларов и Иван Попов на предна линия и 
може да се каже, че те разбиха турците заедно с нашата подкрепа 
от друга страна. Гръцката войска дойде, когато турците бяха 
отстъпили към Битоля, но била разбита и отстъпи в бягство към 
Кожани.

Ние останахме да пазим моста при завоя на Черна до село Брод 
и Скочивир. Една нощ аз с една група отидох да обмбардираме 
моста на река Елешка, но се оказа здраво охраняван от много 
войска. Тогава вдигнахме във въздуха само релсите на линията 
Лерин – Битоля.

Откъм север сърбите бяха напреднали и след като превзели 
Прилеп, бяха се настанилипо височините при село Марул, 
откъдето започва Битолското поле. Точно от тези височини се 
вижда Битоля. При завоя на Черна, гдето бяхме ние, дойде едно 
сръбско разузнавателно отделение начело с поручик Чолакантич. 
Той търсеше гръцката войска, за да влезне във връзка с нея, но 
не успя да се срещне, защото (както казах) гърците, поразени 
при село Забърдени от войската на Джавид паша, се отдръпнаха 
чак към Кожани. Сръбското разузнавателно отделение отиде 
чак до Воденско да търси гръцка войска, но се върна при нас 
без да я намери. Тогава Чолакантич взе мене за водач и ме 
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отведе при щаба на сръбската армия при село Марул. Там ме 
представи и препоръча пред началника на щаба. Имах случай 
да видя княз Арсений, брат на крал Петър. Аз бях сам, другите 
бях оставил при село Брод да ме чакат. В щаба дадох точни 
сведения за разположението на турската войска около Битоля, 
както и за нейната численост, която не надминаваше повече 
от 30 000 души. Бяхме пратили специален куриер в Битола да 
изучи разположението на войската. На другия ден се заповяда 
настъпление към Битоля. Сръбската войска имаше около 60 000 
души срещу една разнебитена армия на Джавид паша, който 
защитаваше Битоля с 30 000 души. След тридневен бой турците 
отстъпиха към Лерин-Корча в Албания и изпразниха Битоля. 
Гърците, щом разбраха, че турците са разбити, наново настъпиха 
и в Лерин се срещнаха двете съюзени войски, за да догонват 
разбитата войска на Джавид паша. Ние най-много услужвахме 
с разузнаване и в боевете вървяхме с авангардите на войските.

В Битоля влезнахме заедно с войската и през първите дни 
добре прекарахме. Сръбската войска продължи гонението на 
турската войска в Албания, а ние останахме в Битоля.

След като сърбите станаха господари на положение, 
започнаха да ни обезоръжават един по един, взеха да ни 
подозират в неблагонадеждност и прочие. Започнаха да ни 
третират не вече като съюзници. Започнаха да се проявяват като 
владетели и грабители. Това най-вече ни наскърби. Аз, още 
когато бях при щаба в село Марул, от самите офицери научих 
голата истина по нашия въпрос, т.е. какво било уговорено 
в самия съюзен договор с България – дележ на Македония. 
Тогава научи за “спорна” и “безспорна” зона, а дотогава нищо 
не знаехме. Едно знаехме само – че войната е освободителна и 
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се води в името на автономна Македония. Но за жалост съвсем 
не било така. Били сме заблуждавани. Нищо не сме знаели 
каква тайна клауза е имало в договора. Тежка скръб ни налегна, 
когато разбрахме, че Македония е разпокъсана, още повече като 
видяхме сърби и гърци с какво око ни гледат и как го третират 
населението. Много предвидлив се оказа един старец от село 
Враневци (Битолско), когато още Битоля не паднала ми каза: 
“Хич не ми се топли сърцето, като ги виждам тези сърби и ги 
слушам какво приказват, нямат намерение да си отидат от тука! 
Ах!” – въздъхна горкият. Впоследствие така и излезна.

От ден на ден нашето положение в Битоля – положението 
на партизани и четници – ставаше все по-лошо. Ето защо 
започнахме един по един незабелязано да се оттегляме. Не 
можеше повече да се стои, защото сърбите започнаха да се 
заканват, да ни преследват и даже да ни убиват. Както беше 
случаят с учителя Анастас Лютвиев в Прилеп. Той беше убит 
безследно, защото на една вечеринка казал няколко похвални 
думи за българската войска. 

И през март 1913 година напуснах Битоля. Никак не ми се 
напускаше родното ми място, но какво друго можех да сторя. От 
София беше дошло семейството ми, защото беше обречено на 
формен глад и страдание. Можеше ли тричленно семейство да 
живее с някаква една трета от заплатата, която се равняваше на 
28 лева. Божем си рекох: „След толкова скитания, страдания и 
мъки и ние най-сетне ще се приберем и ще живеем в свободното 
си родно място.“ Но за жалост!

Една заран под чуждо име отпътувах за Солун и оттам се 
върнах в София. Семейството оставих на произвола на съдбата... 
Разочарован бях доста и не вярвах, че ще се оправи положението 
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в Македония. Сърби и гърци пропъдиха партизанските отряди, 
а македонското опълчение, което беше организирано в три 
бригради, и то беше далеч от Македония. Изпратено бе в Тракия 
в помощ на българската армия. Всички изгонени четници и 
войводи бяха със заповед извикани в опълчението в Шар-
кьой – Мраморно море. Оставихме сърби и гърци свободно 
да се разполагат, да вилнеят и грабят българското население. 
Те започнаха да се укрепват зад гърба ни. Българската войска 
продължаваше да се бие с турците при Чаталджа, а сърби 
и гърци се съюзяваха срещу България и се приготовляваха, 
като се окопаваха и прочие. Извършена бе една безподобна 
политическа грешка, една заблуда, едно късогледство, ако не 
и цяло престъпление спрямо македонския въпрос и свободата 
на Македония. Ако македоно-одринското опълчение беше 
изпратено в Македония, а не в Тракия заедно с партизанските 
отреди, съвсем по-друго щеше да бъде положението. Аз не отидох 
в Шар-кьой, като другите. Останах в София, даже постъпих на 
работа, докато траеше примирието с Турция. Преговорите се 
водеха в Лондон.

На 16 юни 1913 година при втората, Междусъюзническата 
война, пак заминах в опълчението, в трета бригада, при 
Александър Протогеров. Зачислих се в Десета Прилепска 
дружина. Там прекарах до края на войната. Войната свърши 
катастрофално за България, а най-вече за Македония. Вместо 
тя да получи свобода, наново бе поробена според Букурещкия 
договор и разпокъсана между Сърбия, Гърция и България. Тази 
война нанесе най-голям удар върху македонския въпрос, тури 
кръст на освободителното движение. Печален факт!
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Аз пак се настаних на работа в Статистиката, след 
демобилизацията. От Битоля едвам през март 1914 година успях 
да доведа семейството си, след като вече беше провъзгласена 
анексията на Македония към Сърбия.

Лична карта на Георги Попхристов издадена му от 
българското министерство на войната за това, че е 

участник във войните и е носител на орден за храброст.
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ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.

Първата световна война се обяви през 1914 година. Тази 
война ни завлече и нас, македонците, заедно с България през 
1915, когато последната трябваше да запази неутралитет. 
Тогава шефовете на ВМРО Т. Александров, Ал. Протогеров 
и други, вместо да вземат поука от Балканската война, която 
нищо не донесе на Македония, освен дележ, те наново свързаха 
македонския въпрос с българската политика, даже отидоха по-
далеч, като упражниха давление върху тогавашното българско 
правителство да се определи и отиде във войната на страната на 
Центалните сили Германия, Австро-Унгария и Турция, където 
съвсем не беше мястото на България. Имаше наши хора, които 
предвиждаха и казваха къде е естествения път на България, но 
техният глас не бе чут, даже бяхо подозрени като непатриоти 
и пр. Най-голям дял, ако не и грях, имат нашите македонски 
видни фактори, които дадоха подкрепа и възможност на 
правителството Радославов-Тончев да се определи България 
и вземе страна. Подир това те дадоха пълно съдействие да 
се сформира от македонската емиграция отделна дивизия, 
която да бъде в помощ на българската армия. Освен това да се 
организира от бивши войводи и четници партизански отряд пак 
в услуга на армията. И тъй със своето късогледство и със своята 
несамостоятелност си нанесохме най-голяма пакост, отколкото 
близки и далечни. 

Преди България да обяви войната, на общо основание бяхме 
повикани и ние македонците на тринеделно обучение. Като 
всички подлежащи и аз прекарах обучението. Веднага се обяви 
мобилизацията. Аз бях записан като войник в македонската 
дивизия, І полк, ІІ дружинса, І рота. Произведен бях старши 
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подофицер. Войната се обяви на 15 октомври 1915 г. В полка 
стоях до падането на Криволак и изгонването на англо-
французите в Солун. От Криволак бях извикан телеграфически 
от Ал. Протогеров, който беше командир на ІІІ бригада. Тъкмо 
този ден беше паднал първия сняг. Бригадата на Протогеров 
беше на почивка в с. Гарван на Конче планина. За какво бях 
извикан не знаех, но като пристигнах в щаба на бригадата, 
се научих. Ал. Протогеров беше същевременно и началник 
на партизанските отряди. Сега той ме зачисли в редовете на 
партизански отряд и ме назначи за пунктов началник в Битоля 
по разузнаването. Той ми казва: „Сега Прилеп е в наши ръце, 
предстои падането на Битоля, ти ще ходиш там при щаба на 
І армия, при генерал Бояджиев и ще бъдеш на разположение 
на щаба по разузнаването”. Сръбската армия беше разбита и 
разгромена и отстъпваше към Албания. Взех открития лист и 
назначението и тръгнах за Щип и оттам през Велес, Прилеп за 
Битоля. В Прилеп заварих нашите войски тъкмо когато бяха 
на поход срещу Битоля. Заедно с войската на другия ден и аз 
влязох в Битоля. Сърбите бяха отстъпили към Охрид и Струга. 
Битоля падна в наши ръце без бой. Като влезнах в града първата 
ми работа беше заедно с една войскова команда да издирим и 
турим ръка на сръбските складове с храни и муниции. Нашите 
войници бяха гладни от дългите походи. И действително с 
помощта на мои познати граждани за кратко време открихме 
цели и непокътнати складове с жито, брашно, сол, захар, дрехи.

Нашата войска се настани на почивка в града и околността, 
а щабът на армията се установи в града за постоянно. Като 
местен и познат на околията бях назначен да поставя по селата 
тричленни комисии, за да се възстанови административната 
власт. Обиколих почти цялата околия и навсякъде назначих 
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комисии. Проследих в първо време всички ренегати, кметове, 
писари, стражари и др., които се бяха проявили в сръбския 
режим като пакостници, даде им се заслуженото наказание.

През март 1916 г. бях извикан в София от военния съд да се 
ява като свидетел по делото на Хр. Силянов, който беше обвинен 
и арестуван по аферата на Прудкин във Варна. При връщането 
обратно взех със себе си и заведох в Битоля семейството си, 
тъй като то в София изнемогнаше с малката ми заплата, която 
получавах като чиновник в Дирекцията на статистиката. 
Тогава по напреднала възраст бях освободен като войник и 
бях назначен, т.е. преместен за втори секретар при Битолското 
окръжно управление. Канцеларска работа не изпълнявах, бях в 
пълна услуга по разузнаването на армията. Окръжен управител 
тогава беше д-р Захариев от Кюстендил. Като секретар и пунктов 
началник ме завари падането на Битоля под съглашенските 
войски. Преди падането на Битоля изпратих семейството си 
в София. Аз заедно с окръжното управление отстъпих и се 
преместих в Кичево. Там на същата служба прекарах до 17 март 
1917 г.
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НАЗНАЧАВАНЕТО МЕ ЗА ОКОЛИЙСКИ НАЧАЛНИК 
В СТРУГА И ОХРИД. КАТАСТРОФАТА СЛЕД  
ПРОБИВА НА ДОБРО ПОЛЕ. ПРИМИРИЕТО.  

НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР 1919 ГОДИНА.

Докато бях в Кичево между другото бях натоварен да приемам 
и препращам храни за гладното население от Дирекцията на 
прехраната от Скопие. Назначението ми за околийски началник 
ме завари в Скопие. Предадох тази длъжност на други и веднага 
заминах за Струга, дето бях назначен за околийски началник. 
Там прекарах една година и седем месеца. След падането на 
Радославов бях преместен за околийски началник в Охрид, а 
на мое място бе преместен Илия Коцарев. В Охрид ме завари 
отстъплението, което бе катастрофално за България. Само 
преди два месеца пак беше дошло семейството от София поради 
изнемогване от глад, понеже хляба, който им се давал с купони 
не беше им стигал, а три малки деца искат да ядат. Дойде 
нареждане да се отстъпва. Сега тежест беше и семейството ми.

Какви тежки минути съм преживял, просто не мога да 
опиша. Архиви, реквизираните складове пълни, трябва всичко 
да се дига. Населението е в ужас и паника като разбра, че ние ще 
напускаме града и неприятелят ще дойде. Мнозина се готвеха 
да бягат, други запитват какво да правят, трети оплакват съдбата 
си и пр. Положението много тежко. При отстъплението на гара 
Жестов при тази суматоха изгубихме си целия багаж и в София 
пристигнахме голи. Тъкмо в едно най-лошо време, когато не 
можем квартира да намерим, когато дъжд вали, студ настава, от 
друга страна тежко семейство, голи сме, никой не те поглежда. 
На това отгоре аз останах без никаква работа. От мъка и терзания 
паднах болен и насмалко щях да умра. 
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Едва след двумесечно боледуване закрепнах и веднага 
постъпих на работа в Дерикция на прехраната. Благодарение, 
че скоро се настаних на работа, иначе с 4 малолетни деца кой 
знае какво щеше да стане в това положение, в което бяхме 
изпаднали. Сега сме в примирие. България през цялото време 
беше окупирана от съглашенските войски. Във Версайл 
се водеха преговори за мир и чак през 1919 г. се подписа 
Ньойския договор, според който България, победена страна, 
излезна окастрена. Изгуби Тракия и част от старата територия. 
Нещастната Македония остана пак под сърби и гърци съгласно 
Букурешкия договор от 1913 г. с поправката Сърбия взима 
Струмица. От всякъде в осакатена България се струпаха гладни, 
голи и боси бежанци, а най-много от Македония. Положението 
от ден на ден ставаше все по-лошо, настъпи остра криза 
икономическа навред. В емиграцията, вследствие скъпата 
загуба на своя роден крой настъпи едно отчаяние, едно нечувано 
унинение. Всички вървяхме като гръмнати и ударени в главата 
от грозната катастрофа, която сполетя Родината ни и изобщо 
цялото българско племе. Още не подписан мирът през 1919 г. 
измежду емиграцията се яви едно течение, разбира се повече по 
внушение от външни фактори по македонския въпрос, че тъкмо 
сега е бил момента да се иска присъединяване на Македония към 
България, ако това е невъзможно, да се иска автономия. Ето това 
е казано с други думи: „Не те прибират в селото, а ти питаш за 
поповата къща”. Подръжници на това течение бяха професорите 
Милев, Милетич, Георгиев и вдъхновители факторите на ВМРО 
Тодор Александров, Александър Протогеров и др. По тяхна 
инициатива беше преорганизирана и емиграцията в Национален 
комитет под председателството на Ив. Каранджулов с горния 
лозунг – присъединяване и едно АКО. Едновременно се роди 
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едно друго течение начело с Гьорче Петров, д-р Хр. Татарчев, 
Хаджидимов, Юруков и др., които издигнаха лозунга „Назад 
къв автономията”, никаво присъединяване към България, а да 
се действа направо за автономията на Македония. Последните 
излезнаха с бюлетин, подписан от бивши дейци в миналото, 
като го пръснаха между емиграцията. Тури се началото на 
разцеплението между емиграцията. Впоследствие се развиха 
две организации, едната с Национален комитет, която си постави 
за цел в устава условно, ако не присъединение – автономия, а 
другата федеративна – за автономна и федеративна Македония. 
Тогава за революционна организация не ставаше ни дума, 
защото условията бяха съвсем изменени, освен това всички 
видни дейци се бяха прибрали тук, вътре никаква интелигенция 
не беше останала. Освен това тогава се беше втикнало в главите 
на мнозина едно глупаво разбиране, че всеки интелигентен, 
който остане вътре в Македония, е изменник, както и всеки, 
който би помислил да се върне от тук. Това показваше, че ние 
сме били със слаба вяра за себе си, не сме познавали както трябва 
своя народ. Не сме имали ясно становище по нашия жизнен 
въпрос. Тъкмо тогава, когато трябваше да бъдем обединени 
и стабилни ние бяхме разединени и затова станахме плячка, 
за голяма съжаление. По това време за шефове фигурираха 
Т. Александров, Петър Чаулев и Ал. Протогеров, който беше 
заместил убития през войната Христо Чернопеев. Те минаваха 
като заварени членове на ЦК на бившата ВМРО и през 1919 
г., както те всички си бяха легални в София. А през 1920 г., 
когато земеделската партия начело с Ал. Стамболийски стъпи 
здраво на власт, по настояване на Съглашението, арестуваха Ал. 
Протогеров и Тодор Александров в Централния затвор и искаше 
да ги подведе под съд главно като виновници за катастрофата на 
България във войната. 
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Обаче те успяха да избягат от затвора и оттогава станаха 
нелегални. Ал. Протогеров, след като известно време се 
прикрива, замина за Албания, Т. Александров си създаде база 
в Кюстендилско и оттам започна да пресъздава ВМРО и то 
най-напред в близките покрайни околии до границата. Оказа 
се, че има условия и той в едно късо време можа да разшири 
революционната мрежа в някои по-вътрешни околии чак до 
Вардар. Започна революционно движение и то най-вече отсам 
Вардар. Отначало започнаха да се движат малки чети по 
околиите. Сърбите още не бяха отрезвели от голямата плячка, 
която им се падна, не бяха се окопитили да вземат мерки в 
самото начало. Същевременно се създаде движение и в гръцка 
Македония, малко на по-други начала от Алеко Василев и др. 
в Петричко. Последното под българска власти им служеше за 
база.

Георги Попхристов на екскурзия до язовир Искър 
близо до София заедно със семейството си
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ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА ВМРО. БОРБИТЕ МЕЖДУ 
ДВЕТЕ ФРАКЦИИ. СЪЗДАВАНЕТО  

НА ИЛИНДЕНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.  
ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ ТЕЧЕНИЯ.  

ПРЕВРАТЪТ НА 9 ЮНИ 1923 ГОДИНА.

Пресъздаването на ВМРО датира от подгонването на Т. 
Александров и Ал. Протогеров от правителството на Ал. 
Стамболийски, когато те станаха нелегални и тогава са започна 
оттук, откъдето са изпращаха чети вътре в Македония. И пак по 
един стар метод се започна организирането в Македония, с други 
думи се захвана оттук, от България, и то на базата на извоюване 
права на малцинствата, по който въпрос официално България 
беше ангажирана за изпълнението и следенето, а не ние. Според 
мен пресъздаването на ВМРО беше прибързано и неестествено, 
особено като се започне оттук с чети. Още в самото начало 
движението вътре се компрометира. Трябваше да се изчакат и 
видят как ще се развият събитията. Да се остави самото население 
да се ориентира и разбере с всички други недоволни елементи 
то само, пък и ние тук по-добре да се осветлехме по въпроса, 
външно как стои и как се гледа от ония големи държави, които 
имаха интереси на Балканите. Макар и по късно, много по -голямо 
значение щеше да има и по голяма тежест, ако беше се започнало 
пресъздаването на революционното движение вътре, на местни 
начала и разбирателство с другите недоволни елементи и му 
се дадеше чисто вътрешен характер на движението, отколкото 
както стана. За да се компрометира движението в самото начало 
още повече допринесоха доста и тукашните борби между двете 
течения. Те в своите нападки отидоха до крайности. Докато 
Националният комитет поддържаше и подкрепяше морално 
движението вътре, другата,  федеративната, на Гьорче Петров 
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и др. беше против едно такова подкрепяне. Последната беше 
против всякаква дейност оттук за вътре. “Вредно и опасно да 
се дирижира движението от България, казваше Гьорче Петров, 
защото това е същият стар върховизъм в нова форма.” Тяхната 
партия здраво държеше върху това начало, както казах, от 
вътре да се работи на чисто самостоятелни начала в съгласие с 
всички други недоволни елементи, каквито има. Борбата между 
двете фракции от ден на ден ставаше все по ожесточена, докато 
най-после се пренесе и вътре в Македония. Мнозина така си 
отидоха жертва. В борбата се внесе и личен елемент, някои 
бяха убити за отмъщение за някакви стари вражди. Аз отначало 
бях почти неутрален в тази борба, защото виждах и в едните 
и в другите покрай принципиалните различия и да се засягат 
лични въпроси. Виждах, че повече преобладава амбицията, 
отколкото да се работи за делото. Ето защо не взех страна, 
гледах си частната работа докато се изживее това болно време. 
Но пък това положение беше непоносимо за мен, никак не бях 
спокоен и не ме задоволяваше само частната работа. И как 
можех да се помиря тъй лесно, когато почти целия живот бях 
посветил на тази революционна борба. Никак не ми се стоеше 
със скръстени ръце. Мъчно ми беше, че всичко върви наопаки. 
Не виждах този идеализъм в новата борба, който едно време 
нас ни водеше в борбата. Давахме всичко за делото, нищо за 
себе си. Тъкмо по това време се роди идеята, ако не се лъжа 
тази идея беше на Хр. Матов, да се организираме всички бивши 
дейци в едно ново легално дружество под име “Илинденци” 
по подобие на шипченските опълченци. При основаването 
на дружеството един от главните инициатори бях и аз. Бяхме 
поставили за цел да възкресим миналата революционна борба 
в Македония, да подкрепим материално наши изпаднали бивши 
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другари по оръжие и пр.  Главно с възкресяване на миналото 
да докажем и на едните и на другите дейци нови, че нищо ново 
не откриват, като водят борби и се разправят кърваво помежду 
си. Напразно се разправят и цепят емиграцията тъкмо сега, 
когато би трябвало да е най-обединена за да лекува своите 
рани. Всеизвестно е, че в миналото борбата, която водихме 
беше не за друго, а за автономия. За това беше Илинденската 
епопея, а не за някакво присъединяване. И тъй, през април 
1921 г., една година подир пресъздаването на ВМРО, Стоян 
Мишев, аз, Милан Гюрлуков, Славчо Абазов, Ив. Попов и Крум 
Зографов след няколко предварителни срещи и съвещания 
свикахме едно по-широко общо събрание от бивши войводи, 
четници и ръководители. Организирахме дружество Илинден, 
избрахме ръководно тяло в състав: председател Крум Зографов, 
подпредседател Георги Занков, секретар Георги п. Христов 
(аз), касиер Славчо Пирчев и съветници Стоян Мишев и Иван 
Попов. Изработихме устав и печат. Организирахме издаването 
на вестник “Илинден”, като за редактор временно назначихме 
Алекс. Панов. Започнахме записването на членове и вноски, 
образувахме каса на дружеството. В непродължително време се 
организираха дружества в цялото царство, дето имаше бивши 
дейци. В скоро време организацията взе да се засилва и доста 
се разшири. Тя най много въздейства да се затъпят изострените 
ежби между двете фракции измежду емиграцията, даже 
Илинденската организация със своя авторитет подпомогна да 
се прекратят братоубийствата и се постигне едно споразумение. 
Тя спомогна да се възприеме девиза – борба за независима 
автономна Македония. Илинденската организация изигра своята 
историческа роля, като помирителка между двете течения в 
емиграцията, тя стана причина емиграцията да си подаде ръка и 
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да стане единна под патрона на Националния комитет. От двете 
страни и с взаимни отстъпки в името на Македония се постигна 
разбирателство. Останаха да функционират Илинденската 
организация на бившите дейци със своя орган и оная на 
благотворителните братства – Националния комитет, на чисто 
легални и просветно-политически начала.

След известно време дойде Нишкото споразумение, 
т.е. спогодбата между сърбите и правителството на Ал. 
Стамболийски, която спогодба беше във вреда на Македония и 
емиграцията. Според тази спогодба земеделското правителство 
беше заставено да разтури македонските организации. Освен това  
Ал. Стамболийски започна да гони и преследва македонците, 
за да угоди на сърбите. Арестуваха ръководните тела, затвори 
канцелариите на дружествата, конфискува архивите и вестниците 
като “Илинден”, “Македония” и др. Навред започнаха гонения 
не само на македонските общественици, но и тукашни видни 
политици от опозиционните партии. Положението стана доста 
натегнато и нетърпимо даже в цяла България. Обърна се борба 
класова и съсловна, между селяни и граждани. Най-сетне дойде 
преврата на 9 юни, 1923 г.

Стамболийски беше обявил война на съсловия и партии, а 
също и на хората от ВМРО и на цялата македонска емиграция. 
Положението беше станало нетърпимо, ето защо опозиционните 
партии се коалираха в сговор и окуражени от неотговорния 
фактор ВМРО свалиха правителството на Ал. Стамболийски с 
преврат на 9 юни. Паднаха доста убити от земеделската партия. 
На власт тогава дойде новообразуваният Демократически сговор, 
начело с Ал. Цанков. При арестуването и убийствата на видни 
земеделци взеха живо участие и хора на ВМРО, което според мен 
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беше една голяма грешка. Нашата организация, при наличността 
на полиция и войска, ни най-малко не и беше мястото и тя да се 
забърка в преврата. Трябваше да се запази неутрална, да не се 
бъркаше във вътрешните работи на българските правителства, 
защото даде повод и те да се бъркат в нейната политика. Това 
беше повече лично дело на Т. Александров, а не решение на ЦК. 
Другите двама: П. Чаулев и Ал. Протогеров, които не бяха тук, 
не бяха солидарни за това забъркване на ВМРО в преврата. Те 
бяха против тази постъпка. Тази именно волност на единия член 
на ЦК стана причина (между другите) да се създаде между тях 
търкане, което в края на краищата свърши трагично и за тримата 
членове на тогавашния ЦК на ВМРО. И тъй, отслабването и 
напоследък пропадането на ВМРО води началото си от преврата 
на 9 юни. От тогава се изгуби и тази малка самостоятелност, 
която тя проявяваше.

След преврата се освободиха всички арестувани, без нито 
един да пострада, настъпи едно успокоение на духовете в 
България. Почнаха наново да функционират всички закрити 
македонски дружества и организации. Повърнаха се архивите, 
които бяха конфискувани. Илинденската организация също 
си взе нормалния вид. Тогава аз минавах за подпредседател, 
а  Георги Занков – за председател. След преврата аз се убедих, 
че не ми е мястото в Илинденската организация. Чувствах се 
незадоволен от тази дейност, искаше ми си по-широко поле за 
работа, още имах сили и енергия за по-активна дейност. Тази 
легална работа ми се виждаше съвсем тясна и не по желание, с 
други думи не отговаряше на моя буен темперамент, ето защо 
реших да замина вътре в Македония и да се посвета пак на 
революционната дейност. Това беше едно съображение и друго 
– виждах, че новосъздаденото движение от ден на ден губи своя 
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вътрешен характер, взе да става вънкашен, центърът на работата 
не там да е, а вънка, най-много в Петричко и Кюстендилско. Това 
щях да направя още по-отдавна, когато бях поканен от Алекс. 
Протогеров да отида в Америка за организиране на тамошната 
организация. Там имах много познати и връзки от миналото. Но 
не зная по какви причини се осуети и отложи заминаването ми. 
Подир преврата, когато бяхме отишли в Кюстендил със Славчо 
Абазов като членове на ръководното тяло на Илинденската 
организация при Тодор Александров да се видим по някои 
въпроси от организационен характер, тогава ми се удаде случай 
да му припомня, собствено да му предложа услугите си, че аз 
съм готов и на разположение на ВМРО. “И ми е просто чудно, 
казвам му, защо досега не сте ме потърсили, например за 
Битолско? За там виждам само опити да се правят, за да може 
да се пресъздаде ново и досега никак не е успяло”. Тогава той 
ми каза: “Прав си. Не че няма нужда от дейци, особено като 
теб, но съм имал пред вид, че имаш тежко семейство и не 
съм ти предложил досега. Но щом ти си решил въпреки това 
и си съгласен, нямам нищо против, просто се радвам”. Аз му 
отговорих: “Да, готов съм, особено сега, когато съградих една 
къщичка, има де да се подслони семейството ми, поне за това 
няма да бера грижа”. И тъй се разделихме любезно, другарски, 
като ми каза: “Ще ти съобщя допълнително, непременно, кога и 
къде да се видим и наредим заминаването ти вътре”.
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ЗАМИНАВАНЕТО МИ ВЪТРЕ. СРЕЩАТА МИ С 
П. ЧАУЛЕВ И АЛ. ПРОТОГЕРОВ, ЧЛЕНОВЕ НА ЦК 

В АЛБАНИЯ. ВЛИЗАНЕТО ВЪТРЕ В РЕСЕНСКО, 
ДЕМИРХИСАРСКО И ОХРИДСКО ЗАЕДНО  

С АЛ. ПРОТОГЕРОВ, П. ШАНДАНОВ И  
АЛ. СТЕФАНОВ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 1923 Г.  
ОКРЪЖНИЯТ КОНГРЕС НА ТОМОРОС.

Щом се върнах от Кюстендил веднага подадох заявление 
за оставка от Дирекцията на статистиката, дето бях чиновник, 
уредих си въпроса с пенсията. През месец август 1923 г. тръгнах 
с паспорт за Албания и оттам да мина границата. Заедно с 
мен потеглиха Васил Пундев, Тасе Христов и Ал. Стефанов. 
Последният беше направил опит с чета да мине оттук, но не 
сполучил, върнал се обратно. За западна Македония лесно не се 
решаваше всякой да замине, защото му се виждаше рисковано 
да минава границата и р. Вардар. Аз бях против всякакво 
минаване с чета оттук. Поддържах винаги принципа да се 
работи вътре и далеч колкото е възможно от България. Най-
напред се срещнах в Рим с Петър Чаулев. Той не беше влезнал 
още вътре. Размених мисли по положението на ВМРО с него и 
останах с впечатлението, че той е против тази тактика на Тодора 
с чети да се действа вътре, освен това той остро нападаше, дето 
организацията се е забъркала в преврата на 9 юни. При това даде 
дума и той да дойде след мен, да влезне вътре и да се срещнем 
в Охридско. Но не дойде. В Албания заварих Ал. Протогеров, 
пристигнал там 2-3 седмици по-рано. Също там заварих и Перо 
Шанданов, който беше се завърнал от вътре с няколко четници. 
Последният минаваше за окръжен войвода в Битолско, назначен 
за такъв от Т. Александров. Това ми направи впечатление, 
особено тази формалност, която практикуваше Александров.  
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С тази формалност, ненужна според мен, хората повече 
държаха на туй, отколкото да се твори и създава вътре дело. 
Навсякъде ще срещнеш формални назначения на войводи, 
пълномощници на ЦК, а най-важното бяха дадени още преди 
да са влезнали вътре и заработили, преди да познават околията, 
преди да са показали на дело, че заслужават и отговарят на 
такива титли, които им се оказват. Нещо, което в миналото 
не се практикуваше. Тази нововъведеност, според мен, беше 
излишна, една аномалия, повечето, както казах, на книжна и 
формалистична организация, отколкото делова. Излишно ми се 
виждаше всичко това, затуй нищо подобно не предприех. Вътре 
никакви титли не важат за пред населението, ако ти нямаш 
връзки и ако си не си способен само с дела да ги създадеш, с 
личен пример преди всичко. Дело се твори само с дела. Още 
при създаването на ВМРО, както казах по-горе, основата беше 
погрешно поставена: 1) защото се започна да се пращат чети 
от България, когато трябваше от вътре всичко да се дава вид, 
че изхожда и 2) още не влезли и не заработили, незапознати с 
народа вътре, те се окичили с титли окръжни войводи, околийски 
и пр. Предварително у всеки деец са се повдигнали акциите 
му, по един такъв неестествен начин се загъделичка  неговата 
амбиция, току гледаш влезнал или не, все хвърля поглед как 
по-скоро да се измъкне отвътре и дойде тук в България, дето 
знае, че има да се пише във вестниците за неговия “подвиг”. 
Едно лошо и непрактично революционно възпитание. Такива 
случаи имаше много, дето войводи повечето от времето са го 
прекарвали около границата и вън от Македония, да минават за 
такива и отгоре да се издържат на гърба на ВМРО.
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Както Чаулев, така и Ал. Протогеров не одобряваше 
постъпката на Т. Александров, за дето е дал съдействие на 
Демократичния сговор при свалянето на Стамболийски, че е 
забъркал организацията в преврата на 9 юни и за дето, затова и за 
някои други въпроси никак не ги е питал, а сам, на своя глава ги 
вършил. От тези срещи с П. Чаулев и Ал. Протогеров аз разбрах, 
че между тези членове на ЦК съществува търкане и различие в 
схващанията. В Албания, както казах, заварих Ал. Протогеров 
да се готви да влиза вътре заедно с Перо Шанданов. И аз на 
бърза ръка се въоръжих и една група от 18 души влезнахме 
в Македония. В тази група бяхме: Ал. Протогрево, аз, Перо 
Шанданов, Васил Пундев, Ив. Стоянов, Ал. Стефанов, Крум 
Петишев, Тасе Христов, Алия Абраимов, Ламбро Маркулев, 
Лазар Ашлаков, Никола Гушлев и др. Най-напред обиколихме 
Ресенско. Там, в тази околия, преди нас беше влезнал Илия 
Дигалов от село Въмбел, Костурско, който беше заминал още 
през 1919 г. от България с двама другари. Той падна убит в село 
Глъмбочани – Преспата през 1922 г. След него беше влезнал в 
същата околия за малко Ангел п. Василев от град Охрид. Той се 
върна за България. На негово място беше останал да завежда 
околията П. Шанданов. И той беше пообиколил за някой месец 
с Наум Йосифов през лятото на 1923 г. Ние влезнахме късно 
през есента, при все това, успяхме да обиколим Ресенско, 
Демирхисарско, Охридско и някои и други села от Кичевско. 
Навсякъде намерихме добър прием, понеже населението виде 
навсякъде в наше лице все стари войводи и ръководители от 
миналото. Възстановихме до където ни се оттаде възможност 
по села и градове революционната мрежа. Създадохме връзка 
с градовете и организирахме в някои села ръководители. Късно 
есента настъпиха студове и силни дъждове, затуй се върнахме 
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обратно в албанска територия. Главно върнахме се, защото 
мъчно и рискувано беше да се зимува вътре и друго, предстоеше 
свикване на общ конгрес на ВМРО. Такъв отдавна не беше 
ставал поради войните. Известно време престояхме, след като 
се върнахме вътре в неутралната зона, а такава имаше между 
албанската граница от една страна и от сръбската и гръцката 
от другата по планината Томорос. Там именно направихме 
окръжния конгрес на Битолско, където избрахме делегати за 
общия конгрес. Съгласно устава избрахме за нашия окръг 12 
делегати. Също така изработихме проектоустав и правилник 
съобразно новите условия на Македония под сръбско и гръцко 
управление. Избра се окръжно ръководно тяло в състав Георги 
п. Христов, Перо Шанданов и Алексо Стефанов. Тогава, във 
време на конгреса, избета от нас четника Атанас Нередчето и се 
предаде на сърбите. То избега да не би да бъде наказано за една 
негова постъпка. Последва голяма афера. Тоя изрод е бил по-
рано четник с Илия Иванов в Леринско, оттам се отделя с двама 
другари и се прехвърлят в Албания, където П. Шанданов ги 
приема при себе си. Кой могъл да подозира, че той имал такава 
черна душа. Той само се потайвал и чакал малка причина да се 
предаде на сърбите. Никой от нас не допускал, че А. Нередчето 
ще отиде до такава крайност, да издаде всички посветени 
работници. Тази афера даде повод на сърбите да вземат мерки 
за преследване и арестуване в Битолско.
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ОСТАВАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА В АЛБАНИЯ. 
ЗАМИНАВАНЕ НА АЛ. ПРОТОГЕРОВ,  
П. ШАНДАНОВ И ДР. ЗА БЪЛГАРИЯ.  

ВЛИЗАНЕ ВЪТРЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА 1924 Г.  
С ЧЕТА. ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО В АЛБАНИЯ.

След като привършихме заседанията на конгреса и писмените 
работи, тогава обмислихме къде да се зимува, къде да се прекара 
този мъртъв сезон за работа. Решихме да останем в Албания. 
Ал. Протогеров замина за Италия, след него П. Шанданов за да 
докладва на ЦК за положението на окръга и след като научи 
кога и къде ще стане общият конгрес веднага да съобщи. 
Изпратихме на почивка и лекуване няколко другари в България. 
Останахме аз и Алексо Стефанов с няколко момчета да чакаме 
известие за общия конгрес. Обаче конгресът по ред причини се 
отложи, не можа да се свика както бяхме решили, не оставаше 
друго, освен да си уредим зимовище и прекараме там зимата, 
разбира се тайно и прикрито, без да знае и албанската власт. 
При нас дойдоха и други четници от Петре Пашата – Прилепско, 
които и те се бяха прехвърлили в Албания и бяха интернирани 
от албанските власти в Берат. Също така и други четници и 
някои забегнали селяни от аферата на Ат. Нередчето все при нас 
дойдоха, тъй че станахме 16 души. Прекарахме зимата добре, 
благодарение на закрилата и прибежището на Ибраим от с. 
Ембория, Корчанско. Той показа за нас извънредно голямо 
гостоприемство, за което с нищо не можем да му се издължим. 
Ибраим Ембория е един голям албански патриот и един 
безподобен приятел и съчувственик на Македония. Той големи 
жертви е правил даже с цялото си семейство за нашето дело. 
При всички мерки, които бяхме взели да се запазим в тайна, пак 
сръбски шпионин, които не са малко в Албания, особено в 



224

Корча, ни надушиха. Всевъзможни начини и средства употребиха 
да ни разкрият и напакостят, но пак не успяха. И бомба хвърлиха 
във варницата на Ибраим Ембория, като смятаха че сме там, но 
пак нищо. Прекарахме зимата живи и здрави. Аз и през зимата 
създавах работа. Наредих в сръбска и гръцка територия канал 
чрез специални куриери, които да донасят сведения от вътре за 
положението, да се внасят вестници и литература. През месец 
февруари изпратих една група от пет души в сръбско, за да 
разузнае подробно разположението на сръбските станции и 
войски. От тази група трима се върнаха, а  двама останаха вътре. 
Щом пукна пролетта ние почнахме да се готвим за път. След 
като се въоръжихме и снабдихме с всичко необходимо през 
април 1924 г. потеглихме да минем границата. Другари ми бяха 
Алексо Стефанов, Крум Петишев, Петър Ангелов, Никола 
Гушлев, Алия Абраимов (последните двама бяха другари на 
Илия Дигалов), Лазо Ашлаков, миле Христов, Никола Марков, 
Борис Неданов, Славе Нечев, Ламбо Дамев, Тома Павлов и 
Блажи от с. Смилево, Максим Стрезов и Методи от с. Д. Баня, 
Самоковско. А Пандо Блажев и Георги от с. Скребатно, 
Охридско, по-рано що влезнаха с групата и останаха вътре. До 
7 май прекарахме в гората до с. Тишинища, а на 8 май и в с. 
Трене, Бидинско, близо до самата албано-гръцка граница. Там 
пристигнахме твърде уморени, едно от дългия път и друго, от 
тежкия товар, освен това още не свикнали на поход след толкова 
месеци заседнал живот все на едно място. Аз се бях почуствал 
много уморен, никога през живота не бях се изпотил толкова и 
уморил, колкото тогава. Но твърдата воля, горещото ми желание 
да се влезе в Македония, надви над всичко. Още другата вечер 
минахме благополучно границата с Гърция. Тъкмо по това 
време една комисия от Обществото на народите обикаляше 
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границата за да определи точно границите между Албания, 
Гърция и Сърбия, спорната зона и да предава една част на 
Албания откъсната сръбска и гръцка Македония. На 9 
преденувахме в Корбес планината Въмбелско, в едни камънаци, 
съвсем на открито и без никаква вода през целия ден. Чак 
вечерта, когато се опътихме за Бесвинско намерихме вода, 
защото тази планина, както Томорос и Галичица са безводни. 
Другия ден прекарахме в Дреновски балкан и той е безводен, а 
малкото Преспанско езеро, макар и да го гледахме, беше далеч. 
Вечерта намерихме кюмурджии и от тях взехме вода и хляб. На 
11 и 12 май преденувахме в Оровнишко, Преспата и на 13 
прехвърлихме Германските планини. През нощта ни заваля 
сняг, стана студено, бяхме принудени да запалим огън. Селото 
Герман, в което имаше около 40 души войска, не беше много 
далеч от нас. През деня по дирята и огъня ни нагазиха дървари. 
Заловихме ги, поговорихме им доста, но пак не вярвахме дали 
няма за ни обадят на гръцката войска в селото. Целия ден 
прекарахме в тревога. Още вечерта минахме границата със 
сръбско. На 14 вечерта влезнахме в с. Дупени и взехме хляб. На 
другия ден прекарахме в същата гора, защото от много дъжд не 
можахме да вземе по-дълъг път. На 16 се прехвърлихме в 
Брайчанско и вечерта извикахме селяни вън от селото и там им 
говорихме. Те ми се видяха много изплашени поради 
върлуващата разбойническа чета от с. Острец и от силното 
преследване на властта по нея. Другият ден пак преденувахме в 
Брайчинската гора и целия ден на щрек бяхме и очаквахме 
потеря, защото селяните открито ни заявиха: „Право да ви 
кажем, братя, страх ни е много, не може да не съобщим на 
властта за вас”. Нищо не последва, наверно не са съобщили на 
сърбите. На 18 май денски се опътихме по Пелистер планина и 
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стигнахме над с. Маловища. От време на войната билото на 
Пелистер е разровено от окопи и шосета за изкачване на 
оръдията чак до самия връх. Другия ден се прехвърлихме на 
върха „Въртешка”, от там се гледа цялото Ресенско и Преспата 
с двете езера. Точно под този връх минава Гяватския проход и 
шосето Битоля-Ресен, има кула дето седат стражари за да пазят 
прохода. На 20 пристигнахме в Смилевския балкан. От всякъде 
най-добре прекарахме в девствените и гъсти гори на Смилевско. 
За мен беше най-голяма радост и чаках с нетърпение да видя 
Смилево, което за мен беше един скъп спомен от миналото. Да 
видя отново историческо Смилево, където преди 20 години бях 
делегат на конгреса, който реши Илинденското въстание. Но за 
жалост няма го онова славно Смилево, няма ги ония селяни, 
които бяха с висок борчески дух. Не е същото, каквото го знаех, 
то е на два пъти опустошено и ограбено, един път във време на 
въстанието опожарено от турците и друг път от гръцките 
андарти. Тогава то имаше около 500 хубави къщи, двуетажни, а 
сега видях подновени едва 150 къщи. Всички по будни селяни 
са се разпръснали, кои в Битоля, кои в България. Останали са 
по-бедните. Представиха ми се веднага ликовете на Даме Груев, 
Сугарев, Узунов и пр. другари и оня безпримерен тогава 
идеализъм, който обладаваше нашите младежки сърца и ред 
други картини. Невъзможно е да не въздъхнеш от дън 
дълбочината на душата, като виждаш наоколо всяка могилка и 
пътека, която тоси скъпи спомени от миналото. Вечерта 
слязохме в селото, където се видях със стари познати. Най-
много се зарадвах, като видях брата на Михо Кокин, който падна 
храбро убит в Цапарското сражение във време на въстанието. 
След като свършихме организационната работа, още същата 
нощ излезнахме да преденуваме под селото в Обеднишко. Там 
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ни нагазиха воловарчета от с. Боища. Хванахме ги. Отначало се 
изпоплашиха, но след като се увериха, че не сме разбойници, 
нито пък предрешени сръбски комити, от които най-много ги 
било страх, успокоиха се и целия ден те ни пазеха, даже по тях 
пратихме в с. Боища да ни се донесе хляб. Видяхме се със 
селяни. Там прекарахме два дни. На 24 на самия ден св. Кирил 
и Методи във Вировско се видяхме с Вировчани. Те ми се 
оплакваха от тежкия и непоносим сръбски режим. Оплакваха 
ми се как не им позволявали да празнуват празника св. Кирил и 
Методи. Припомниха си как са празнували тържествено в 
Турско и как са се чуствали тогава силни, когато организацията 
беше почти господарка на положението. Видях се със стария 
ръководител Лазо и си възобновихме стари спомени от 
миналото. Той от всички най-добре обрисува положението, 
както за неговото село, така и за целия Демирхисар. На 25 май 
бяхме в Слоещичко. Вечерта още по видело влезнахме в селото. 
Това село в целия Демирхисар беше се проявило със сърбофилски 
чувства още в турско и минаваше за развалено село. Проявените 
и подозрени селяни, които смятахме да заловим и накажем, 
изплашени се изпокриха. Някои от тях избягаха и още същата 
нощ са обадили на сръбската власт за нашето влизане. Взехме 
храна и се оттеглихме в Слоещичката гора. Целия ден прекарахме  
в тревога, все очаквахме сърбите да дойдат, но не се решиха, 
макар и да ни знаеха дирята. Те смятали, че сме много, така им 
било предадено. Върнахме се другия ден пак във Вировско, 
целия ден ни валя дъжд, другия ден се прехвърлихме в 
Базернишко. Там селяните ни посрещнаха добре и показаха, че 
са готови за работа. Това село е едно от най-запазените в 
околията. От там минахме в Малко Илино и Голямо Илино. В 
последните села ми се видяха изпоуплашени селяните и то най-
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вече от предателствата на Ат. Нередчето, нашия четник за когото 
по-горе споменах и от Войде. Той, последният, бе родом от с. 
Мраморец и беше подгонен от сърбите и като такъв цяла зима 
се прикривал в тези села. Сърбите са го заловили и откарали в 
затвора в Охрид. Един стар работник от с. Голямо Илино, 
толкова наплашен от тези предателства на наши хора, направо 
ми казва: „Нямаме доверие, не зная дали няма някой от вас, 
особено от младите и новите, които не ги познавам, дали няма 
да ни предаде, затова моля недейте споменава името ми пред 
тях, не искам да го знаят”. На 1 юни в Спространско и Беличко 
прекарахме спокойно, а на другия ден се прехвърлихме в 
Мраморечко, Охридско.  Тоя ден в селото имаше гости от 
околните села, защото служили за празника. Видяхме се с доста 
селяни, дойде и кметът при нас. На 3 минахме в Козичко, 
Кичевско. През деня забелязахме да се движи по дирите ни 
потера. Туй произлязло от съобщението на властта от 
Мраморчани, с наше позволение да съобщат и в тоя смисъл, че 
трима уж непознати дойдоха в селото и взеха хляб и нищо друго. 
От преследване да се отърват. В с. Козица и Белица направихме 
събрания и чрез тези села влезнахме във връзка с гр. Кичево. От 
Беличко отделихме Максим Стрезов от с. Мраморец да ходи и 
влезне предрешен в Охрид и да убие околийския началник. Той 
бил много развратник и като такъв тормозел и обезчестил 
жената на Максим Стрезов. Максим сам доброволно изяви 
желание да отмъсти на началника за безчестието, извършено на 
жена му. Другия ден преденувахме в Спространско, прекарахме 
спокойно, само привечер чухме отдалеч пушечни гърмежи. А 
това са били гърмежи от потерята, която от яд, че не може да ни 
разкрие, стреляла по селяни мъже, жени, деца, работещи по 
нивите в Беличко, сметнали ги уж за комити. Един нещастен 
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селянин са го ранили, другите панически избягали. Ние още от 
рано слезнахме от гората в селото Спростране, набързо 
привършихме работа и се оттеглихме във Велнешко. Там 
прекарахме целия ден само с непрекъснат проливен дъжд. Нищо 
сухо не остана у нас. Вечерта влезнахме в с. Велневци, дето 
направихме събрание. Тамън бяхме привършили работа и се 
готвехме да излезем вън от селото в тъмното попаднахме на 
засада от сръбската потера. След една малка престрелка без да 
дадем жертва в тъмнината успяхме да се промъкнем и отстъпим. 
Не можахме точно да разберем предателство ли беше или 
случайно бяхме разкрити. Още през деня бяхме разбрали, че 
потери от няколко страни са излезли подир нас. От една страна 
знаехме, че Блаже, сръбски ренегат, бивш четник, е излезнал с 
30 души и се движел по бачилата на Бигла планина, от друга 
страна някой си капитан Попович с едно отделение стражари е 
бил в Спростране, сторили си дума да се срещнат, но къде точно 
не можахме да се научим. След престрелката оттам прекосихме 
Сухо поле и шосето Битоля – Кичево и още същата нощ с един 
силен ход се прехвърлихме в Любен планина между с. Цер и 
Пустарска, без никаква връзка само и само да се изгуби дирята 
и заблудим потерите. Целия ден времето беше мрачно и мъгливо, 
дъжд валя непрекъснато, всичко ни се измокри. Оттам заминахме 
между Пустарека и с. Пласница, 8 и 9 юни там денувахме, като 
се надявахме от с. Пласница, помашко село, родното село на 
Алия, да вземем храна. Най-напред пратихме Алия с един 
другар да предупредят някои верни селяни да дойдат да ни 
посрещнат и да влезнем в селото и го организираме. За жалост 
се оказа, че селото е препълнено с потеря, не можахме не само 
да влезнем, ами хляб да изкараме достатъчно. Другия ден 
останахме в Пласничко. Вечерта тъкмехме да влезнем в с. 
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Пустарска, но пътем съвсем случайно се натъкнахме на няколко 
души сръбски стражари, патрул, които излизаха от селото и 
отиваха в с. Цер. От начало се осъмнихме и препознахме да не 
би да са селяни, но при запитване: „Кои сте вие” разбрахме, че 
са стражари. Ако бяхме им открили огън, щяхме да ги избием, 
понеже ние бяхме 16 души, а те само 4. От начало и те не можаха 
в тъмното да разберат какви сме, те ни считаха за техни. 
Залегнахме и влезнахме в разговор. Разбраха, че сме комити, 
тогава започнаха да се молят и да казват: „Не пуцайте”. Ние, 
само да не пострада селото, не стреляхме, пропуснахме ги да 
избягат в селото. Не влезнахме и пак останахме без хляб. През 
нощта започна пак дъжд, тъмно като в рог, след дълги лутания 
осъмнахме на голо и открито в Зашленско и оттам денски се 
прехвърлихме в едни гъсти гори на Кощинско, близо до с. 
Радово, родното село на на Алексо Стефанов. На 11 юни 
прекарахме спокойно и можахме да поизсушим дрехите на 
слънцето. Привечер още денески влезнахме в Радово, 
посрещнаха ни добре селяните, поговорихме им по делото. Там, 
в Радово, след 2 дни гладуване се нахранихме и си набавихме 
храна. Знаехме, че отвсякъде са излезли потери да ни гонят. Не 
можаха нищо да ни сторят, понеже местното население ни 
помагаше, то беше здраво организирано и не ни издаваше. На 
другия ден преденувахме в Доленичко, там се видяхме с орачи 
и овчари. Оттам, за да прикрием дирите, пак се прехвърлихме в 
Бигла планина. От с. Базерник се научихме, че по билото на 
планината сновели потери. Там, в тяхната гора прекарахме деня, 
на другия ден 14 се прехвърлихме чак във Вировско. Набавихме 
си храна за няколко дни, взехме царевично брашно за качамак. 
Там ни се донесе от Вировчани, че пристигнала войска чак от 
Битоля около 200 души и се спряла в с. Джвани на шосето. 
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Подир нас от всякъде плувнаха потери, трудно беше да се влиза 
в селата. Навсякъде кръстосваха потери и патрули, никакъв 
човек не можеше да дойде при нас, забранено им беше на 
селяните да изнасят хляб и за себе си, като ходят на работа. 
Прехвърлихме се в Ресенско в Кривенската гора. Вечерта 
влезнахме в селото и пак се върнахме в същата гора на бивак, 
защото бяхме уморени от дългите походи и от непрекъснатите 
дъждове. Бяхме отслабнали и изтощени от честото гладуване. 
На 17 юни прекосихме шосето Охрид – Ресен и се прехвърлихме 
в Болмо. Там си набавихме храна, за всеки случай взехме и 
царевично брашно от селските воденици. През Екла, Шуленци 
опътихме се към албанската граница. На 20 денувахме в 
Лесковско и още същата нощ минахме границата и се озовахме 
в Малка  Преспа, Горичкото, което остава под албанска 
територия сега. Там прекарахме 4-5 дена. Вечерта на 25 юни 
минахме в неутралната зона, където прекарахме около 20 дена 
почивка, като си набавяхме храна от влашките колиби и бачила 
на Томороз. След като се поотморихме и набавихме опинци и 
други необходимости, пак отново минахме сръбската граница 
на 23 юли. Преди това няколко момчета, които се бяха изпоболели 
и не можеха да вървят, освободихме ги, като ги снабдих с открит 
лист и пътни да заминат за Корча и оттам за България.
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МИНАВАНЕ ПОВТОРНО В СРЪБСКА ТЕРИТОРИЯ. 
ИЗВЕСТИЕ, ЧЕ ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ Е УБИТ 
ОТ АЛЕКО ПАША И АТАНАСОВ В ПЕТРИЧКО. 

ВРЪЩАНЕТО НИ ОБРАТНО В АЛБАНИЯ И  
ОТТАМ В БЪЛГАРИЯ.

Като минахме през гръцка територия наказахме двама власи 
от овчарите, които се бяха проявили като шпиони, освен това 
бяха укриватели на убиеца на Васил Тромора от Билища, виден 
албански патриот, и един близък другар на нашия укривател 
и покровител пред албанските власти Ибраим Ембория. Те 
двамата бяха, които най-много симпатизираха на нашето дело и 
ни помагаха във всяко отношение, за което никога не ще можем 
да им се издължим. На 24 юли денувахме  в Лесковско, сръбско, 
и целия ден прекарахме без вода, защото и там беше безводно. 
След два дни стигнахме в Ехла, Ресенско и до там без никаква 
диря да оставим, минахме тайно и от никого незабелязано, 
понеже не искахме още оттук да бъдем разкрити и освен туй 
не знаехме какво точно е положението с потерите.  На 27 
преденувахме близо до селото Петрино. Вечерта се видяхме със 
селяните и от тях се ориентирахме горе-долу за положението 
в Ресенско. Потерите бяха поутихнали. Оттам през нощта 
потеглихме към Болно и пътувайки през тъмното по едно дере за 
да стигнем до бивака, попаднахме на засада на едно отделение 
войници, които бяха дошли да режат дърва от гората. Тази 
засада беше случайна. Откриха ни огън, но благодарение на 
тъмната нощ, не падна убит никой от нас, само Крум Петишев, 
който беше непосредствено до мен, бе леко ранен. Завърза се 
кратка престрелка. При отстъплението в суматохата трима наши 
другари се откъснаха от веригата и се изгубиха. Те са тръгнали 
в друга посока и като не могли да ни намерят, на другия ден 
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се връщат обратно в Албания. Целия ден прикрити в гората 
ние прекарахме в тревога и очакване да дойдат нови войски от 
Ресен и да ни обсадят. Благодарение на гъстата гора, можахме 
да изгубим дирята. Те през деня обикаляха, но вътре в гората 
за наше щастие не се опитаха да влезнат. Вечерта с голяма 
предпазливост успяхме да се измъкнем от обсадата. На другия 
ден преденувахме пак не много далеч от Избишко при голямо 
наблюдаване и предпазване, защото потерата сновеше около 
нас. Оттам другата вечер се прехвърлихме в Кривенската гора, 
дето престояхме 2 дена спокойно. Тази гора е дъбова и доста 
гъста и хваща голямо пространство. Влезнахме във връзка 
със с. Кривени и разбрахме за движевието на потерите. На 2 
август, на самия ден „Илинден”, прекарахме на бивак на „Църни 
връх”, Бигла, там дето преди 21 години се развяваше знамето на 
въстанието. Този ден какви ли не спомени събуди в моята душа. 
Особено Смилево, което беше тъкмо под нас и се виждаше 
от върха. Тежка тъга ме налегна, като си припомних всичко 
минало и неволно въздъхнах. Какво бяхме и как мислехме, а то 
какво излезна. След толкова борби и жертви в миналото да се 
дадат, вместо де се освободим напротив, попаднахме в много 
по-тежко робство под сърби и гърци. Обръщам се и виждам 
всичките ми другари около мен млади, с изключение само на 
Алексо, казвам си, къде са и какво стана с всичките ми стари 
другари. От мъка за малко щях да се просълзя, но в тоя момент 
един от другарите Петър Ангелов дойде да ни почерпи с по една 
лъжица импровизирано сладко от малини, специално от него 
приготвено по случай празника и годишнината на Илинденското 
въстание. Малини на Църни връх има в изобилие. Поздравихме 
се всички и пожелахме успех в новата борба срещу сърбите. У 
нас всички настъпи едно вдъхновение, една радост и неволно 
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си запяхме тихо: „Жив е той, жив е..” от Ботев. Няколко дена 
прекарахме в Церовско. В селото имаше панаир, бяха дошли 
гости от околните села. Там повечко престояхме, защото селото 
е здраво организирано и селяните са много добри. Селяните 
ни разправяха, как наново са били повикани да дадат клетва за 
вярност на краля. Оттам се прехвърлихме във Вировско, но не 
бяхме спокойни, даже селяните не можеха хляб да изкарат от 
селото, понеже потери обикаляли наново и контролирали кой 
влиза и кой излиза от селото. Строгост голяма. Останахме гладни. 
Върнахме се пак в Церовско само и само да заблудим потерята. 
Отидохме в Боишко. Там се видях със стария ръководител Илия, 
който ми беше добре познат от миналото и от него да проучим 
за аферата в подробности, която се беше създала с убийството 
на ренегата Стефан Келеша от с. Стругово. Той беше убит 
като върл гонител на българите и като председник от хора на 
ВМРО в засада между с. Лесково и Стругово. Поради неговото 
убийство за отмъщение сърбите арестуваха селяни от Лесково 
и Стругово, а свещеника Дончо Илиев от с. Боища , убиха го в 
участъка в Стругово. По същия Илия изпратих писма в Битоля 
и влезнах във връзка със стари ръководители в града. Пратих 
и едно окръжно № 26 от 4 март 1924 г. на ръководното тяло в 
града за да се препрати до нашите кметове в окръга, също тъй 
и един апел до всички стари и верни ръководители на райони, 
с които ги подканвах към революционна дейност срещу новите 
подтисници. От Демирхисарско се тъкнехме да се прехвърлим 
в Охридско, за да видим какво стана  с Максим Стрезов, когото 
бяхме натоварили със задача да убие Охридския началник. 
Той беше влезнал предрешен в Охрид, но не му се отдало да 
изпълни плана. Тогава се върнал в Мраморец и образувал 
група от 3-4 другари заедно с него забегва и жена му и става 
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нелегална и тя. Обикаляли са Горна Дебърца и Кичевско. Явно 
и денски е влизал в селата да агитира, ето защо не останало 
за дълго в тайна неговото движение, надигнали се отвсякъде 
потери да го преследват. Това от една страна в Охридско, от 
друга нашето движение беше разкрито в Демирхисарско, та 
сърбите се изпоплашили и помислили, че в целия окръг има 
комити безбройни, които сноват по села и планини. Стръхат 
на сърбите още повече беше нарастнал от преувеличения на 
населението, като казвали след нашето отминаване, ако бяхме 
15-16 души, те им казвали че сме били повече от 50 души и пр. 
Винаги ги заблуждавали за посоките. При тези разни слухове 
сърбите разтревожени взели сериозни мерки, като пуснаха 
силни потери от стражари и войска, даже докарали войски от 
Битоля. От Кичево излезла друга войска за да правят обиски 
по горите. Тогава ние преценихме положението, ако продължим 
към Охридско, ще се натъкнем непременно на засади и ще 
се разкрием съвършенно, затова решихме да се оттеглим 
пак временно в Албания. Прибрахме с нас подгонените и 
забегнали от сръбската власт Васил Павлев от с. Смилево, 
брат на четника Тома Павлев и Христо Котев от с. Леорска. 
Няколко дена прекарахме в Кривенската гора, през нощта на 
16 август покрай Ресен прехвърлихме чак в Лесковско близо до 
границата. Целия ден и през нощта ни валя дъжд непрекъснато. 
Това обстоятелство най-вече ни спомогна да минем границата 
през тъмната нощ без да бъдем разкрити. И тогава прекарахме 
без вода. на другия ден на Томороз намерихме стар сняг 
и уталожихме жаждата. В албанска територия намерихме 
изгубените при престкрелката в Болно трима другари. Там се 
отпочинахме. Връзката с ЦК отдавна беше прекъсната, та затуй 
какво става в другите окръзи нищо не знаехме, също как се 
развиват събитията по света и как стои нашия въпрос, нищо не 
знаем. Само докато бяхме вътре от сръбските вестници нещо 
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бяхме научили, че във Виена се състояла конференция, където 
се взело решение да се образува Балканска федерация. Обаче че 
са били поканени на тази конференция и нашите членове на ЦК 
Тодор Александров, Александър Протогеров и Петър Чаулев и 
че и те са присъствали късно разбрахме, след като се върнахме 
отвътре. Ние се върнахме към края на август и дотогава нищо 
не знаехме, че ЦК бил в преговори с болшевиките и че той се 
съгласил на конференцията във Виена да излезе с манифест 
от името на ВМРО, че и тя се присъединява към Балканската 
федерация. 

За пръв път прочетох манифеста в Томороз, когато се бяхме 
върнали от вътре. Беше ми го изпратил Поперов от Рим в отрезка 
от вестник „Мир”. Аз и другарите останахме изненадани, не 
можехме да си обясним как е станало всичко това тъй на бърже 
и без никакъв конгрес. През това време и други трагични 
събития са се развили в София и Петричко, за които също тъй 
нищо не знаехме. Бяхме останали и без средства. Чудехме що 
да правим в Томороз. Тогава нямаше какво друго да се прави, 
оставих другарите там и аз предрешен влезнах в Корча за да 
мога по-лесно  и по-скоро да се разбера било по положението, 
било да се снабдя със средства колкото за отпътуване на 
групата ни от Албания. След една седмица ни изпратиха пари и 
веднага на 6 септември  тръгнахме всички за Бриндизи, Италия. 
Пристигнахме чак на 18 септември, защото през Албания не се 
пътува лесно. В Бриндизи от италиански вестници научих, че Т. 
Александров е убит от Алеко Василев и Георги Атанасов, но как 
и по кои причини не можахме да разберем. На път в Цариград 
научих повече от Янко Пеев и Дим. Михайлов, които бяха дошли 
в парахода да се видим. В края на месец септември пристигнахме 
в България. Тогава чак научих подробно за убийството на Тодор 
Александров как станало и за развилите се събития в Петричко.
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ОТКАЗВАНЕ ОТ МАНИФЕСТА НА ТОДОР 
АЛЕКСАНДРОВ  И АЛЕКСАНДЪР ПРОТОГЕРОВ  И  
ИЗЛИЗАНЕ С КОНТРА МАНИФЕСТ. АГИТАЦИЯ ЗА 
ДЕЛЕГАТИ В ОБЩИЯ КОНГРЕС. КАК И ОТ КОГО 

СТАНА УБИЙСТВОТО НА ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ.

Преговорите във Виена с болшевиките са се водели 
посредством Димитър Влахов, който беше представител на 
ВМРО. Там са били и тримата членове на Централния комитет 
Тодор Александров, Александър Протогеров и Петър Чаулев и 
са подписали протокол за помирение на македонските фракции 
и второ ВМРО да вземе страната на болшевишка Русия за 
Балканска федерация. Съгласили се и подписали тримата 
протоколите и да се излезне с манифест от Виена. От Виена 
веднага публикуват манифеста за споразумението, без да 
чакат завръщането на Т. Александров и Алекс. Протогеров за 
да осветлят по тоя въпрос своите хора в България. Тук обаче, 
когато са дошли Александров и Протогеров съзнали и видяли, 
че са прибързали и извършили грешка, ако не и една простъпка 
против ВМРО, като са взели страна. Тогава под давлението на 
приятели и другари, а най-вече от категоричното заявление на 
българското правителство, те решили двамата тука да се откажат 
от протоколите и публикувания манифест. Веднага излизат за 
опровержение с контраманифест от името на ВМРО, а П. Чаулев  
и Дим. Влахов не се съгласяват, поддържат публикувания 
манифест. Тогава между нашите хора на ВМРО настъпва един 
смут. Явно проличало, че има разногласие между шефовете на 
ВМРО. Тогава предстоеше свикване на общия конгрес, където 
смятали Александров и Протогеров и разчитали тоя въпрос да 
се изглади. Те тогава най-сетне съзнали, че са избързали, като 
са решили без конгреса да си кажат думата. Едно нарушение 
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на устава явно. Ето защо те объркани от това положение и 
двамата са се впуснали по агитация в окръжни конгреси  за 
да спечелят болшинство делегати за общия конгрес. От друга 
страна започнало да се води подмолна агитация от комунисти 
и други провокатори за разцепление на ВМРО. Нуждата от общ 
конгрес тогава още повече беше належаща за час по-скоро да 
се свика за да се уясни положението. Подготовления ставаха. 
Някои окръзи бяха избрали делегати за конгреса, чакаха да се 
определи датата и мястото. Серският окръг още оставало да 
избере делегати. Там се явила най-силна опозиция срещу Т. 
Александров от Алеко Василев и Георги Атанасов. Последните 
двама в Петричко се били провъзгласили за пълни господари и 
са извършили сума неща на своя глава без да питат ЦК, даже 
бяха изявили желание и грандомания да бъдат те избрани за 
ЦК. За своите волности и престъпления пред ВМРО те знаеха, 
че ще бъдат съдени в конгреса. Най-много са се опасявали от 
Т. Александров за техните престъпни деяния, защото той имал 
най-много сведения и факти за каво те са вършели и грабили 
населението в Петричко. Ето защо Алеко и Атанасов гледали 
по всякакъв начин да се отърват от Александров, собствено 
решили са да го премахнат. Те за да решат да извършат едно 
такова престъпление на своя глава, сигурно са имали подкрепата 
на външни фактори. Освен това, дало им кураж да се решат и 
търкането между тримата членове на ЦК, което беше се развило 
тогава в най-остра форма. Отивайки Тодор Александров заедно 
с Протогеров на Серския окръжен конгрес за да присъстват в 
избора на делегати от засада пада убит той и куриерът на място, 
а Протогеров не, бил пощаден от убийците. Впоследствие се 
узнало, че убийците са били Дончо Вретенаров и Стерьо Влаха. 
И двамата хора на Алеко Василев. Убийството било наредено от 
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Алеко Василев и Георги Атанасов, както казах, да се освободят 
от Александрова, който за тях е бил опасен със свойта строгост. 
От Протогеров не се опасявали, защото знаели неговото 
настроение срещу Тодора. Действително те двамата по много 
въпроси не се разбираха, но никога не може да се допусне, че 
Протогеров ще се съгласи до убийство. Той не беше човек, който 
да не познава уставното положение на Организацията, после 
той беше съвестен, честен и дисциплиниран в това отношение. 
И тъй като интелектуални убийци бяха Алеко и Атанасов, а 
физическите – Вретенаров и Стерьо Влаха, които бяха потънали 
в престъпления пред ВМРО, всички те знаеха какво ги очаква. 
Т. Александров бил убит на 31 август, значи, когато ние бяхме 
вътре. В негово лице загубата за делото беше твърде много скъпа, 
но не всичко беше загубено, както тогава мнозина си помислиха. 
Като дойдох от вътре направи ми силно впечатление, когато чух 
да се казва, какво сега, всичко е изгубено, до тук беше ВМРО. 
Няма го Тодор, няма и Организация. Плакали и тъжели всички 
за загубата, даже и като ми се разправяше как е станало някои 
пророниха сълзи. Просто им се чудех на ума. Аз им казвам: „ако 
вие така схващате и мислите за нашето дело, много се лъжете. 
Не всичко е изгубено с убийството на Александров, напротив, 
то ще стане по-силно и по-страшно за враговете. То не е лично 
дело, а е народно, както знаете пак ще си намери своите водачи, 
както беше в миналото, когато изгуби Даме, Пере и Гоце, които 
бяха основателите на ВМРО. Камо ли сега. След тяхната загуба 
делото тогава си намери своите водачи и то стана още по-силно 
и по-страшно за Турция. Същото и сега. Аз съм дълбоко убеден 
в това. Сега най-пресно дохождам от вътре и зная как гледа 
народа и как понася тази загуба. Има примери пред себе си от 
миналото, затова народът не се отчайва тъй лесно, той живее с 
вяра и надежда в бъдещето.“
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 Поради предстоящия общ конгрес почти всички войводи-
делегати бяха прибрани в България и чакаха свикването на 
конгреса. Той се намери за добре да стане през зимата. Временно 
до конгреса остана да ръководи делото Ал. Протогеров, защото 
П. Чаулев се отклони и отиде всецело с болшевиките във 
Виена. Протогеров временно назначи за писар Иван Михайлов 
при себе си, като близък човек на Александров. Това беше 
противоуставно, когато трябваше или сам той да ръководи, или 
пък заедно с председателите на окръзите. Тогава за задгранични 
представители минаваха Георги Баждаров и Кирил Пърличев. 
Те бяха назначени за такива от Тодор Александров, както и Дим. 
Влахов във Виена. По тяхна инициатива през зимата ставаха 
предварителни събрания от делегатите, в които се разменяха 
мисли по предстоящия общ конгрес. Изработи се дневния ред, 
така също се правеха сондажи за членове на бъдещия ЦК на 
ВМРО. Подобни мисли се разменяха и в по-тесен кръг за кои да 
бъдат членове на ЦК и ЗП. Аз схванах, че се сочи от всички един 
да бъде Ив. Михайлов, който макар и млад, най-добре щял да 
замести Т. Александров, като най-близък и негов доверен човек в 
делото. Дотогава съвсем малко познавах Ив. Михайлов, понеже 
не съм имал работа с него, като млад  и освен това от никого не 
бях чул той да е влизал вътре в Македония. По старшинство и по 
способност имаше други, които биха по-полезни за делото вътре, 
обаче за него се направи едно изключение по съображения: първо 
като най-близък на Т. Александров и второ – като централна 
личност в младежката организация, смятайки, че ще внесе едно 
подмладяване в бъдещото ръководство на ВМРО и третото 
– заблудата, че той най-добре и най-достойно щял да замести  
Т. Александров във всяко отношение. Това именно ме накара и 
аз да съглася и да влезна в тази комбинация:                                    
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Той, Ал. Протогеров и аз. Пък и мнозина възприеха 
предварително този проект без да се държи строго, че член на 
ЦК може да бъде само този, който е бил вътре и който е минал 
през всички етапи на движението. В случая се направи едно 
опущение, едно пререждане на традициите от миналото на 
ВМРО, това излезна неуспешно и вредно за делото.

Людмил Христов: “На снимката са баба Василка, 
пред нея е сестра ми, дядо ми ме държи мен в ръце. Тя е 
правена в двора на ул. “Круша планин” № 29. Тази къща 
е строена 1922 г. и една от малкото в квартал Банишора 
по това време, защото дедо ми е получавал писма с адрес: 
София, срещу Централна гара.”
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ОБЩИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС В СЕЛО 
СЪРБИНОВО (БРЕЖАНИ) НА ВМРО.  
ИЗБИРАНЕТО МИ ЗА ЧЛЕН НА ЦК.

Всички делегати бяха пристигнали и чакаха да се определи 
мястото и датата. От Битолския революционен окръг бяхме 
избрани: Георги п. Христов (аз), П. Шанданов, Ал. Стефанов, 
Крум Петишев, Ване Стоянов, Силко Цветков, Тале Христов, 
Наум Томалевски, Йордан Бадев, Ангел Узунов, Петър Костов 
– Пашата, Йордан Гюрков на мястото на отказалия се делегат – 
всичко 12 души.

От Скопския окръг: Кръстю Лазаров, Ив. Бърльо, Мито 
Опилски, Вилечко, Ив. Михайлов, Петър Стойчев и Ефтим 
Полски.

От Солунски окръг: Мишо Шкартов, Кирил Пърличев, 
Борис Изворски, Аргир Манасиев, Георги Гевгелийски, Григор 
Джинджифилов, Илия Докторов и В. Ихчиев.

От Серски окръг: Георги Баждаров, Стоян Филипов, Ив. 
Вапцаров и Ив. Попов.

От Стружки окръг: Георги Въндев, Ефтим Ценов и Никола 
Василев.

Всичко 36 делегати. Конгресът беше свикан през месец 
февруари 1925 г. в с. Сърбиново, Г. Джумайско, в Македония 
под българска власт.

Като журналисти присъстваха Петър Мърмев и Хр. Шалдев, 
като представител на външната политика Тома Карайовов и Мих. 
Манев и от младежката организация няколко души. Конгресът 
се откри от Аргир Манасиев, като най-стар от всички, след туй 
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се пристъпи към избор на бюро за ръководене на конгреса. За 
председател се избра Ангел Узунов, подпредседател и двама 
секретари Ив. Попов.

След като се описа положението под сръбска и гръцка 
власт на Македония се пристъпи към изработване на устав и 
правилник, както и резолюции и директиви за бъдещата дейност. 
В територията на Македония под българска власт, Петричко, да 
има спомагателна легална организация, която да се използва 
за материални средства. Реши се да се изработи специална 
наредба. Главно Петричко да служи за база и средства. Дадоха се 
осветления за убийството на Т. Александров, както и за всички 
други убийства около това събитие. Разгледаха се повдигнатите 
въпроси по обвинението на Панче Михайлов и други някои 
войводи. За окончателно разглеждане на делата и наказание 
се предостави на бъдещия ЦК съгласно новоприетия устав и 
правилник, приети от конгреса.

След туй с тайно гласоподаване се избра нов ЦК и ЗП и 
запасни. За такива се избраха: Ал. Протогеров, Георги п. Христов 
и Ив. Михайлов, запасни П. Шанданов, Йордан Гюрков и Н. 
Василев. За задгранични: Георги Баждаров, Кирил Пърличев, 
Наум Томалевски и запасни Йордан Бадев, Ангел Узунов и 
Тома Карайовов. Конгресът продължи около една седмица. 
След привършване на работата всички се разотидохме. На път, 
връщайки се в София, научихме, че проф. Никола Милев е убит. 
Той беше един от най-близките съветници на Т. Александров 
при режима на Ал. Стамболийски. Убийството беше извършено 
от федералистите в съюз с комунистите. Убиецът не беше 
заловен и не се знаеше кой е точно. Впоследствие организацията 
можа да го разкрие и да го залови. Това беше Милан Манолов, 
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един анархо-комунист, роден в Кукуш. По убийството на  
Т.  Александров за отплата много невинни жертви отидоха, защото 
беше прибързано. Сега за Милев пак същата прибързаност се 
извърши, като се избиха от ВМРО видни комунисти за отплата. 
Аз не бях съгласен с такава една прибързаност. Според мен 
трябваше да се проследи и добре проучи кои са същинските 
убийци, те тогава да се накажат. Не бива да се бърза с убийства 
безразборно защото с това само се губи, нищо не се печели за 
делото. Преди да се върна от вътре маса убийства са се извършили 
в Джумайско и Петричко и все за отплата за Т. Александров. 
Нима с толкова жертви ще го възкресим? Станалите убийства 
са били по нареждане на един заклет за отмъщение конвент Ив. 
Михайлов, П. Шанданов, Панче Михайлов, Йордан Гюрков и 
Кир. Дрангов. Този конвент е действал без знанието на члена 
на ЦК Ал. Протогеров, а са знаели Георги Баждаров и Кирил 
Пърличев, като ЗП тогава на ВМРО. Това беше една аномалия в 
редовете на ВМРО. По тяхно нареждане беше убит и члена на 
ЦК Петър Чаулев преди да се дочака да се произнесе за неговите 
дела общия конгрес. Той падна убит в Милано. Убийствата за 
отмъщение бяха прибързани и незаконни. Решенията трябваше 
да излизат не от съзаклятници за отплата за кръвта на Тодор 
Александров, а от решенията на конгреса или от членовете на ЦК 
в споразумение с окръжните ръководни тела на ВМРО. За много 
убийства, извършени тогава, членът на ЦК Ал. Протогеров не 
е знаел. На конгреса са намерихме пред свършени факти. Не 
можеше друго да се стори освен да се санкционират всички 
извършени не по законен ред убийства. Това беше за хората на 
ВМРО един лош претекст, не добър урок. При пресъздаването 
на ВМРО тя беше поставена на неестествен и погрешен път, 
беше започнала с проливане на братска кръв. От самото начало 
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тя беше поставена повече на лични и егоистични начала, 
отколкото на принципни. Аз се съгласих да приема за член на 
ЦК воден най-вече от мисълта да допринеса, да помогна щото 
ВМРО да се измести от този неправилен път, с други думи 
вярвах, че ще се даде по-правилен ход, като се твори вътре и се 
създаде  по-голям идеализъм в преценката при практическото 
приложение на статутите на ВМРО. Надявах се, че ще се обърне 
вниманието на всички ни да се работи вътре, там да се пренесе 
главния център на борбата, както е било в миналото, а не вънка. 
Защото опита ни научи, че когато сме били вътре и вдадени в 
делото да творим не ни е оставало време за друго. Всеки се е 
стараел да се издигне с дела и подвизи, а не с реклами, суетност 
и препоръки. Когато тук, напротив, сме били изложени на 
ударите на изкушенията, партизанството, похвалите, страсти 
и чувства при свободен и разгулен живот, всеки издребнява и 
се обезличава, даже става вреден за самото дело. За жалост по 
много причини не можа тъй да се изпълни , ако не пълно, поне 
частично, това мое разбиране. Една от причините да не мога да 
реализирам моето схващане по делото беше и този неестествен 
състав на ЦК, в който влезнах. Ние тримата бяхме с различно 
революционно възпитание и с три гледища по делото. Ив. 
Михайлов млад и неопитен от пунктов в София дойде веднага 
на най-високото стъпало на ВМРО. Неговото революционно 
възпитание и подготовка, ако може да се каже такова, беше тук 
в София. А какво беше то, само да нарежда убийства по заповед 
на Т. Александров, никаво ВМРО той не знаеше и не беше видял 
в Македония. Той мислеше, че ако няма убийства и атентати, 
няма организация, няма ВМРО. Другият ми другар, офицер 
от българската армия, бивш върховист, като военен друго 
възпитание имаше и най-главно той имаше други разбирания 
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за разрешаване на нашия въпрос. Собствено не такива, каквито 
са били разбиранията на Гоце Делчев, Пере и др. Аз съм техен 
съвременник и другар, може да се каже техен последовател. 
Моите разбирания са били: Вътре в Македония да се създава 
и твори дело, на местна почва в съгласие и разбирателство с 
всички недоволни елементи  срещу сръбския и гръцкия режими. 
ВМРО да се стреми да запази своята самостоятелност, да бъде 
далеч от всякакви влияния и пр. Тук в българската територия 
ВМРО не трябва да съществува. Нищо революционно аз не 
съм признавал тук, в България.  Тук има само емиграция, която 
работи и трябва да работи на чисто легални начала за да помага 
вътрешните морално и материално. Докато моите погледи 
са били винаги за вътре, там да се отправят стари и млади и 
всички средства, а не тук, Ив. Михайлов и Ал. Протогеров са 
се стремили повечето тук и в Петричко да се обкръжават и 
заздравяват със свои хора. Единият със своите стари връзки 
от върховишко време и военните, а другия – с младежката 
организация, като все гледаше там в Петричко да се настанят 
на служба от ВМРО. Тази тактика се поддържаше особено от 
Ив. Михайлов с младежите около него, понеже и самият той 
не беше склонен и решен с личен пример да даде, като влезне 
вътре. Най-сетне тъй се изрази това разбиране на Ив. Михайлов, 
дойде ред да се казва че ВМРО е Петричко.
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ДЕЙНОСТТА МИ КАТО ЧЛЕН НА ЦК  
ПРЕЗ ТРИТЕ ГОДИНИ.

След конгреса първа работа на ЦК и ЗП ни предстоеше, 
съгласно решението на конгреса, да се изработи специална 
наредба за ръководенето на спомагателната и легална 
организация в Петричко, т.е. онази част от Македония, която е 
под българска власт. Подир това си разпределихме ръководната 
работа по окръзи и то както следва: Битолския да ръковода аз, 
Ал Протогеров да ръководи Солунския, Струмишкия и Серския, 
Ив. Михайлов да ръководи Скопския и Петричкия. Поехме 
веднага ръководството. Аз назначих временно за нелегални 
окръжни ръководители Петър Шанданов, Ал. Стефанов и Крум 
Петишев.  За окръга заедно с ръководното тяло предвидихме 
околийски войводи и то за Битолска се завежда временно П. 
Шанданов, за Демирхисарска – Алеко Стефанов, за Крушовска 
– Крум Петишев и Ив. Джонев, за Кичевска – Силко Цветков, за 
Охридска – Наум Йосифов, за Стружка – Ст. Оджати, за Ресенска 
– Тале Христов, за Преспа – Петър Ангелов, за Прилепска 
– Петър Пашата, за Леринска – Илия Иванов, за Костурска – 
Доно Щерьов. При всеки войвода по един секретар за съветник, 
всичко 7-8 души чета. Почнаха приготовления за заминаване. 
Този въпрос беше един от най-важните как ще заминат в най-
отдалечения край на Македония. Имаше два начина, или с чета 
през граница по канал, или с паспорти и то само през Албания. 
Наредих да минават по канал в разни пунктове, на няколко групи, 
а не изведнъж. Най-напред тръгна групата на Петър Пашата 
с Петър Станчов за Велешко последния. След туй да тръгнат 
другите последователно в едно разстояние от 1-2 седмици. 
През месец юли тръгнах и аз с групата на П. Шанданов, Алек. 
Стефанов и Крум Петишев, всичко около 30 души с куриерската 
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група на Борис Изворски. Последния познаваше местата в 
гръцка територия и от там смятахме да минем Вардар и да се 
прехвърлим на сръбска територия.

 Една нощ минахме границата на Беласица и се прехвърлихме 
в гръцко Поройско, където беше заселено само с бежанци. На 
другия ден прекосихме полето и ж.п. линията и се изкачихме 
на бивак в Круша планина. Минавайки през нощта намерихме 
един бежанец, който си пазеше царевицата от дивите свини. 
Там стана една прибързаност от Борис Изворски, той вървейки 
напред на редицата видял бежанеца да спи и без да обади хвърля 
му се отгоре и докато ние разберем какво става той го одушил 
нещастния заспал. Можеше вместо да се убива да го вземем с 
нас. Но нямаше какво да се прави, оставихме го и продължихме 
пътя. Другия ден гърците по дирите ни разкриха. Наверно са ни 
счели за много, та взеха големи мерки, чак от Солун докараха 
войски да ни обсадят. Ние от бивака целия ден наблюдавахме 
техните маневри, пристигна и кавалерия, докараха с влака и 
оръдия, почнаха отдалече да ни обикалят. Макар и да знаеха 
на кое място сме на бивак не ни откриха огън. По всичко си 
личеше, че се готвят да ни атакуват. В такъв случай ние 
премислихме за другия ден, опасно ще е ако останем на същото 
място, затова решихме през нощта с риск да се изтеглим от 
кордона. Благодарение на тъмната нощ покрай самите засади 
успяхме незабелязано да се измъкнем през полето и пак обратно 
се прехвърлихме в Беласица. Беше опасно да продължим пътя 
през Дойранското поле, както ни беше предначертан плана на 
похода, щяха да ни разбият. Гърците бяха взели мерки и по 
границата, като са засили постовете, докарали са и картечници. 
Като видяхме, че от всякъде са взети мерки срещу нас, тогава 
ние решихме да се върнем обратно на българска територия. 
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Таман наближихме границата за наше щастие хвана силна буря 
придружена с дъжд и градушка и това най-много ни помогна 
да минем границата незабелязано. Не успяхме да заминем, 
останахме да търсим друг път, друг канал за заминаване. 

Почти едновременно по друг канал тръгна групата на Петър 
Пашата и П. Станчев. Те стигнаха до Вардар неразкрити, но 
след като са минали Вардар в Тиквешко сърбите ги разкрили 
и бяха разбити в едно сражение до крак, само един четник се 
спаси. Другата група Силко Цветков и Стефан Оджата минаха 
границата с члена на ЦК Ал. Протогеров и Тиквешката чета на 
Мишо Шкартов. Но и те не могли да минат Вардар, върнаха се 
обратно. Само третата група на Илия Иванов, П. Ангелов, Доно 
Щерьов, Тале Христов и Наум Йосифов с куриерска чета на 
Хр. Андонов успяха благополучно да минат река Вардар и се 
озоваха в районите Леринско, Костурско, Охридско, Ресенско и 
Преспанско. Късно есента се върнаха през Албания. Те изобщо 
добре прекараха в районите, навсякъде създадоха връзки и духа 
се повдигна доста. Сърбите и гърците разбраха, че организацията 
е на своя пост, че тя вече навсякъде е пуснала своите пипала. Те 
схванаха, че се подронва почвата и че друг е господаря на тази 
заграбена земя. С това раздвижване на чети в сръбска и гръцка 
Македония почва положението от ден на ден да става все по-
тревожно за сърби и гърци, а за нашено население, обратно, то 
взе да се ободрява и поосвобождава от страха и трепета, които 
бяха успяли в едно кратко време да всеят. Само в Леринско с 
прибързания атентат в град Лерин се създаде една афера, от 
която пострадаха селяни от Борешница, Пополжени, Върбени и 
някои от града. Няколко души осъдиха в затвора, а пет души ги 
застреляха в град Кожани, Насто Попов от с. Болешница и др.
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При тези опити да се минава границата оттук и река Вардар, 
особено която представлява много по-опасна граница за оттатък 
Западна Македония, видя ми се трудно и мъчно постижимо, ето 
защо реших да търся други пътища за проникване вътре. Други 
начини реших и средства да употребявам за създаване вътре на 
революционна мрежа и поддържането й.  Едно средство беше, 
като изпращах хора подготвени и с препоръчани инструкции 
вътре с паспорти на чужди имена, едно направо, други през 
Албания или дето най-лесно можеше да се влезне вътре. Друго 
средство, извиквах отвътре хора, посветени в делото от миналото 
почти от всеки град и околия да дойдат тук под разни предлози за 
да не би бъдат подозрени от властта. На тях им давах упътвания 
и инструкции като как да се организират на тройки и четворки, 
как да се подготвя почва за посрещане и прикриване на нелегални 
хора, дадох им химическо мастило, поверих им шифри за да се 
води кореспонденция, упътих ги как да се събират сведения за 
всички изтъпления, извършени от сърби и гърци, определих 
им адреси и начини как да препращат сведенията и как те да 
получават вестици и пр.  Използвах обстоятелството, когато на 
бежанци от гръцка Македония им се разрешаваше да отиват в 
Комисията за ликвидиране на имотите в родното място. Обърнах 
най-вече вниманието в агитацията във всеки град и село да се 
води все на местни начала и самостоятелно да се организират и 
създават връзки и революционна мрежа. От четите много нещо 
да не се очаква, особено пък такива, които отвънка дохождат. 
Те, четите, като въоръжена сила могат да служат за повдигане 
и засилване на борческия дух и като прибежище за всеки един 
нелегален работник на делото, подгонен от властта, вместо да 
попада в затвора или пък да забегва зад граница. Четата може 
да служи и за по-крупни акции, но най-добре да се извършват 
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акции от местни хора и отвътре да се раждат чети, но не и оттук. 
До акции да се прибягва в краен случай, защото те повечето 
донасят разорение и афери. 

Друг начин. Наредих да се засили базата в Албания, откъдето 
най-естествено и най-лесна може да се влиза и действа в Западна 
Македония. За тази цел изпратих Наум Асенков, който владее 
албански език, той да бъде в помощ на Иван Златаров, който от 
по-рано изпълняваше пунктова служба в Корча. Асенков замина 
през месец декември 1925 г. за Албания. Пристигна най-напред 
в Шкодра, защото там имаше роднини.  Сръбските шпиони, 
щом като го видяха и научиха, че е внук на Христо Манов, 
веднага протестираха пред Ахмед Зогу и го изпъди властта 
в Италия. Той, по мое нареждане, остана в Бари. След малко 
време и Златарев го подозряха и екстернираха в Италия, разбира 
се по настояване на сърбите. Златарев и Асенков останаха в 
Бари на организационна служба. През това пристанище и през 
Бриндизи беше пътя на наши хора за Албания и други там 
за вътре. Те там изпълняваха и разузнавателна служба чрез 
албанци, които редовно дохождаха на пазар в Бари. Чакахме 
да се подобри положението на българите в Албания и да могат 
Асенков и Златаров да се върнат пак там. В Тирана също такава 
служба изпълняваше Димитър Бужбов от Охрид, също и той 
беше екстерниран в Италия. Сърбите имаха в Албания силна 
шпионска мрежа и големи суми употребяваха за това. 

През зимата на 1925 г. приготвих един главен център и 
организирах разузнавателна специална служба за Битолския 
окръг тук измежду емиграцията. За всяка една околия назначих 
по един, който най-добре познава града и околията и който 
има революционни връзки в миналото, въобще добре посветен 
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и предан на делото. Всеки един такъв в името на Родината и 
светото дело задължих го, като му възложих между неговата 
частна работа тук в София да изпълнява следните задачи: първо 
да следи и разузнава кой е дошъл от родния му град или село 
от околията, второ – кой от колонията се тъкми да заминава 
с паспорт за временно или за постоянно в родния край, трето 
– да се изслушва и разпитва всестранно всеки новодошъл 
от града и околията и се записват сведения за положението 
вътре и четвърто – всеки да бъде винаги в контакт с тукашната 
братствена колония. Всичко това навреме да ми се донася и 
изпраща. За такива разузнаватели и информатори по околии 
бяха назначени: за Битолска  Ал. Ефтимов, за Прилепска – 
Тодор Адамов, за Ресенска – Никола Мильовски, за Охридска 
– Хр. Чорбев, за Стружка – Хр. Миладинов, за Крушовска 
– Вас. Клисаров, за Кечевска и Дебърска – Силко Цветков 
и Гиче Лазаров, за Кичевска – Тасе Димитров, за Леринска 
– Ив. Трайков, за Костурска – Дамян Илиев и Кр. Лячев, за 
Преспата – Герман Петров, за Демирхисарско Смилево – Тасе 
Дельов и Ал. Стефанов.  Този начин на действие даде доста 
добри резултати, както по разузнаване на шпионската мрежа, 
тъй и за разположението на вражеските сили вътре в сръбска и 
гръцка Македония. По същия начин и план организираха такива 
служби и Ал. Протогеров и Ив. Михайлов в своите окръзи. Тази 
служба в последствие се разшири, затуй изцяло ръководството 
пое Ал. Протогеров, като военен. С това разузнаване имахме 
ценни сведения за вътре,   ясна картина за положението и 
разположението на сръбската и гръцката сила в Македония във 
всяко едно отношение. Имахме точни данни за икономическото, 
културно просветното положение и за всички сръбски игръцки 
изтъпления, бяхме информирани къде и какви сили имаха те. 
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През същата зима 1925 г. организирах да се извършат 
няколко акции в окръга.  Наредих да се убие Киркович, Джупан 
Борисавче в Битоля, редактора на вестник „Южна звезда” Спас 
Попович, Васил Тръбич и др. Да се посяга главно против сърби и 
сръбски шпиони. От всички само няколко излязоха сполучливи 
и удачни, повечето несполучливи. 

През лятото на 1926 г. потеглих с паспорт, разбира се на чуждо 
име, като смятах да влезна в Албания и стигна села що са под 
албанска територия и оттам да нареждам и извиквам другари за 
влизане вътре в Македония. За нещастие положението на наши 
хора в Албания не се подобри, напротив, още по-лошо стана, 
преследваха се на всяка крачка, най-много преглеждаха при 
слизането от парахода на техните пристанища. Щом забележеха 
някой с български паспорт веднага го връщаха назад без никакви 
обяснения, такова нареждане имали. Това го правеха под силния 
натиск на Сърбия. Аз бях пропътувал с П. Шанданов, Петър 
Трайков и Никола Гушлев. Само аз бях с български паспорт, 
другите бяха с албански. П. Шанданов и П. Трайков слезнаха на 
Санта Каранта и успяха да излезнат на албанска територия и ги 
пропуснаха да минат. Аз и Гушлев продължихме за Бриндизи и 
оттам за Рим, като сметнах оттам някак да мога да наредя моето 
пътуване в Албания. За Гушлев беше лесно, защото имаше 
албански паспорт. Шанданов, при все че имаше албански 
паспорт и знаеше езика им, са го разкрили кой е и какъв е, веднага 
го задържат и връщат обратно. Трайков сам продължил пътя и 
успя да се промъкне до с. Връбник и там се прикрил. Шанданов 
ме намери в Рим. Аз като го видях просто попарен  останах и 
казвам си, щом той с албански паспорт го връщат и не успя, 
що остава за мен с български. Опитвах се някак да мога да се 
прехвърля, като български куриер чрез Лазар Поповски, който 
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беше секретар в легацията в Тирана, но пак не успях. Той беше 
упражнил този начин за други и не се решаваше за мен. Останах 
временно в Рим, а Никола Гушлев веднага го изпратих. И той 
благополучно мина и пристигна при Трайков в с. Връбник. Там 
беше сборния ни пункт, гдето имахме оръжие. По същия начин 
след една седмица се промъкна и Петър Ангелов, та станаха 
трима. 

От друга страна около това време, т.е. на 7 юли, в Битоля 
на главната улица „Широк сокак” стана убийството на Спас 
Попович, редактора на „Южна звезда” от изпратените терористи 
Лазо Мулев и Коста Бичинов. След убийството Мулев и Бичинов 
се прехвърлят в Албания, в с. Връбник и там се намират с 
другите другари Трайков и др. Тогава им предписах без да чакат 
други веднага да се въоръжат и влезнат в Сърбия. Те през гръцка 
Македония се прехвърлят в Ресенско и Преспата, гдето обикалят 
3-4 месеца без да бъдат разкрити от сърбите. Късно през есента, 
когато настъпи студ и сняг, пак се върнаха обратно в Албания. 
Там им писах да останат тайно и прикрити и презимуват, 
вместо да си идват в София. Те останаха. Но за жалост не биде 
за дълго. Един изверг българин Христо Димитров се намери 
срещу скъп подкуп от сръбския консул в Корча, да ги предаде на 
властта. Заловиха трима в скривалището и ги арестуваха, като 
ги държаха 6 месеца в Корчанския затвор. Само Лазо Мулев се 
спаси, понеже няколко дена по-рано се беше опътил за България. 
А Коста Бичинов беше заловен още през лятото от албанците 
в Билища, когато като болен беше препратен от другарите за 
България. И той лежа около една година в Тирана. 
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През есента на 1926 г. аз се завърнах в София за да се срещна 
с другарите от ЦК и разменим мисли по някои въпроси по делото 
от принципен характер. Лазо Мулев тук ме намери, той ми 
донесе от П. Трайков един дълъг и широк рапорт за положението 
в Битолския окръг. Благодарение, че не са го заловили при 
бягството от Албания, щеше да пропадне и рапорта. Но 
друго нещастие се случи тогава. При залавянето на Трайков и 
двамата другари П. Ангелов и Ник. Гушлев направили са обиск 
албанците и заловили от черновката на този фатален рапорт и 
други бележки негови от вътре, които били съвсем излишни да 
се държат. Какво мислите са направили тоя рапорт? Алчни за 
пари и подли, предали са го на сръбския консул в Корча срещу 
300 наполеона злато. Албанците се показаха в тоя случай подли 
и низки, щом се касае за пари те и убийство вършат. Те не са 
онези албанци рицари, сегашните са продажни и вероломни. 
След войните и те се развалиха. Вследствие тоя рапорт от 
Трайков, попаднал в сръбски ръце, пламна цяло Ресенско и 
засегна и Битолско, като попаднаха около 30 души селяни и 
граждани в затвора. Някои по видни дейци сърбите без никакъв 
съд ги застреляха, както случая с Пандо от с. Претор, Алексо от 
с. Дупени и пр. От тази афера доста пострада организацията в 
Ресенско. 

През зимата на 1926 г. аз продължих и разширих онази 
дейност с извикване от вътре наши хора и препращане от тук по 
легален път. Може би повече от 150 случаи да съм наредил все 
от такъв характер, с други думи, да съм изпратил и подготвил 
за агитация и пропагандиране на идеята за свобода от сърби 
и гърци в Битолския окръг. Пратил съм суми за затворници и 
заточеници в Солун, Битоля, Кожани както и известни суми за 
издръжка на хора от ВМРО. Наредих връзка и кореспонденция 
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с Битоля, Прилеп, Крушево, Лерин, Костур, Ресен, Дебър и пр. 
Пратих Ив. Кърчовски за пунктов на албанската граница близо 
до Дебър. Той е родом от тези села , които са покрай границата 
и отиваше често на пазар в Дебър. 

През лятото на 1927 г. пак наново тръгнах за вътре през 
Албания с паспорт като търговец. П. Трайков и П. Ангелов след 
като бяха освободени от затвора чакаха ме в Италия. Оттам най-
напред потеглихме аз, П. Трайков и Боян Дановски, последния 
като журналист да ни съпровожда. Той действително за такъв 
минаваше пред албанците, покрай него и Трайков минаваше за 
такъв, а аз за търговец и уж случайно сме се намерили и пътуваме 
заедно. По такъв начин тримата сполучихме да минем без да ни 
разберат албанците какви сме, при всичката им любознателност 
и строго следене. Стигнахме благополучно до с. Връбник, гдето 
се прикрихме. Боян Дановски се върна назад в Елбасан и там 
временно се установи за да може да улеснява другите другари 
при преминаване албанската територия и препращане при нас. 
Подир нас потеглили П. Ангелов с един другар, но в Поградец ги 
разкрили и ги върнали назад в Бари, Италия. През друго албанско 
пристанище мина П. Шанданов сам. Той успя незабелязано да 
се домъкне до нас във Връбник. С него станахме трима. Подир 
месец, след много чакане, пристигнаха Ал. Стефанов и Крум 
Петишев. Други не бях наредил да тръгват защото пътуването 
през Албания много трудно леше и възпрепятствано по всички 
пристанища, зорко следяха и предаваха нашите хора, особено с 
български паспорти. И тъй докато се приберем да образуваме 
групи за вътре лятото мина. 
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Към края на месец август ние петимата, аз П. Шанданов, 
Трайков, Крум Петишев и Ал. Стефанов, все видни ръководители, 
се въоръжихме и тръгнахме за вътре през гръцко. Границата на 
Корбес планина не представлява нищо особено, лесно я минахме. 
В тази планина друга мъчнотия има, вода няма и съвсем е гола 
и камениста. В гръцка територия близо до с. Бесвине сполетя 
ни нещастие. П. Трайков падна при една стръмнина и си счупи 
крака така тежко, щото за чудо не можеше да помръдне от 
мястото. Случихме се на съвсем изолирано място от връзка 
и далеч от вода. И през деня, та бяхме без вода целия ден. Не 
биваше сам да го оставим. Та как може другар тъй да се остави. 
Няколко дена на гърба сме го носили. Мислехме, съветвахме 
се другарски какво да се прави, да продължаваме без него, ами 
къде ще остане той. Най-сетне решихме да се върнем обратно 
и да го изпратим за лекуване. И така направихме, върнахме се 
пак във Връбник заедно с него. Ние останахме с намерение да 
влезнем и продължим пътя за вътре. По границата се засилиха 
гръцките постове и потери почнаха да обикалят по нашите 
следи, навярно са ни подушили гърците. От друга страна 
почнаха силни дъждове и времето застудя, тогава отложихме 
влизането. Смятахме да останем през зимата прикрити от 
властите албански, но и това стана невъзможно, защото гръцки 
и сръбски шпиони ни разкриха. Гръцки и сръбски консули 
постоянно отправят протести и силно настояват че в с. Връбник 
има комити. Вследствие на това албанските власти чести обиски 
започнаха да правят в с. Връбник и даже по Балкана, само и 
само да ни заловят. При това положение невъзможно беше да 
стоим и да се прикириваме в селото. Селяните се изплашиха, 
защото започнаха да ги арестуват и да ге интернират. Селяните 
от страх ни заявих открито: „Не можем да ви прикриваме”. Най-
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после като видяхме, че е невъзможно стоенето, от друга страна 
изпаднахме в една безизходност, път нямахме никакъв, тогава 
решихме да се легализираме пред властта. Представихме се в с. 
Звезда и поискахме да ни се даде път. Оръжието предварително 
го бяхме прикрили. Страшно ги хвана яд албанците, че им се 
явихме без оръжие. Те са големи плячкаджии. Нали са подли, 
вместо да ни дадат път ни интернираха в Берат. Тъкмо по това 
време беше пристигнал с четата Борис Изворски от с. Връбник 
и направо той със 7-те другари се представил на властта. Те 
били интернирани преди няколко дни в Берат, преди нас. Там 
се събрахме и станахме всичко 11 души. Борис Изворски беше 
потеглил с четата от Петричко с 9 другари. При минаване на река 
Вардар паднал убит Никола Негованчето, а при с. Горничево, 
Леринско, паднал убит от гърците Динката, който се беше 
изгубил от другарите при една престрелка в с. Сович, сръбско. 
В Берат албанците ни държаха под полицейски надзор цели 
два месеца, след това ни екстернираха в Италия. През всичкото 
време не можаха да разкрият същинското ми име и да разберат 
кой съм. Оттам през Италия се върнахме в България. Това беше 
през януари 1928 г.  
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СРЕЩАТА МИ С ИВАН МИХАЙЛОВ ВЪВ 
ФЛОРЕНЦИЯ. ПРЕДСТОЕШЕ НИ СВИКВАНЕ 

НА ОБЩИЯ КОНГРЕС. ВРЪЩАНЕТО МИ В 
БЪЛГАРИЯ. СРЕЩАТА МИ СЪС ЗАДГРАНИЧНОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО И АЛЕКСАНДЪР ПРОТОГЕРОВ  

И РАЗМЯНА НА МИСЛИ ПО КОНГРЕСА.

В Берат, Албания прекарахме, както казах, почти два месеца 
интернирани. Най-после албанците се решиха да ни препратят 
в Италия, след като бяха направени многократни постъпки за 
нашето освобождаване. На сам ден Коледа 1928 г. ние бяхме на 
път за Бриндизи и благополучно всички 11  души пристигнахме 
на пристанището. Оттам аз и П. Шанданов заминахме за Рим, а 
другите с параход потеглиха за Бургас, България. От Рим Наум 
Асенков беше ни съобщил, че там е дошъл Ив. Михайлов с 
Менча, жена му, и чакал да се срещнем. Аз и Шанданов докато 
се оправим с полицейските врасти в Бриндизи, закъсняхме. Ив. 
Михайлов отпътувал за Флоренция, като беше оставил дума на 
Асенков и Наум Томалевски, който беше по това време в Рим, 
да отида непременно там и да се видим. Просто изненадан 
останах, като разбрах, че Ив. Михайлов е дошъл в Рим, защо е 
дошъл, как се е решил, нищо не ми беше известно за неговото 
пътуване от по преди. Още на другия ден след пристигането ми 
в Рим заедно с Асенков заминах за Флоренция. Намерихме се 
на посочения от него адрес. Двамата се отбихме в едно кафене 
и водихме дълъг разговор по общото положение и най-после 
по предстоящия конгрес на ВМРО. Още преди да започнем 
разговора аз го попитах дали знае за неговото излизане в 
странство нашия другар Ал. Протогеров. Той ми казва ”Не, 
даже не намерих за нужно да му се обадя, знаят само Георги 
Баждаров и Кирил Пърличев”. 
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Аз, без да зная за последните им отношения, му казвам: „Не 
си сторил добре, като не си му се обадил, трябваше той да знае 
къде заминаваш и за какво, нали е член на ЦК. Мисля, макар и 
късно, да му се обадиш непременно, не бива така”.  Той нещо 
смънка и казва: „Ще се обадя оттук”. В мое отсъствие те толкова 
са охладнели помежду си, щото не могли даже да се търпят, 
разменили са си и остри думи. Ив. Михайлов в срещата ни нещо 
загатна за техните взаимоотношения, но съществените причини 
майсторски ги замълча и укри. Той пред мен неговото излизане 
го мотивира, че рекъл да излезне  и той да се разходи за почивка, 
тъкмо бил мъртъв сезон за работа. Впоследствие се разбра, че не 
това е била причината за неговото излизане в странство, а е било 
за подготовка измежду свои хора почва за конгреса. На времето 
аз със своята прекалена доверчивост нищо не можах да подозря 
какво става около мен, защото бях откровен и искрен спрямо 
делото, далеч бяха всякакви задни мисли. Не съм допускал, че 
хората са имали намерение да гонят и постигат свои лични цели 
покрай общото дело. Винаги съм мислил и работил доколкото 
са ми позволявали силите искрено и честно и желанието ми е 
било щото делото да върви в правилен и самостоятелен път. 
Абстрахирал съм се от всякакви лични амбиции, над всичко за 
мен е било делото. 

Още докато бяхме в Албания и вътре в Македония въпросът 
за конгреса ни занимаваше с другарите Петър Шанданов, Крум 
Петишев, Петър Трайков, Ал. Стефанов и др., разменяли сме 
мисли, но все си казвахме, като се видим и срещнем с другарите 
от другите окръзи още по-обстойно ще обмислим предварително 
някои положения по общия конгрес да се запази единството на 
ВМРО. Тъй ни беше традицията от миналото. При срещата с Ив. 
Михайлов въпроса за общия конгрес и двамата ни интересуваше. 
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Повечко от разговора ни беше посветен по конгреса, какви 
изменения да се направят в устава, как да стане избора на 
делегатите, кои могат да бъдат членове на ЦК в бъдеще. Аз бях 
почти напълно съгласен, [че] Протогеров не бива да остане за в 
бъдеще член на ЦК. Съображенията ми бяха същите, които бях 
изтъкнал още по-рано, преди той да бъде избран за член на ЦК 
в конгреса в с. Сърбиново, Г. Джумайско през 1925 г. Първо – 
той е стар. Второ – Генерал от българската армия и като такъв 
винаги ще се хвърля подозрение в делото като върховистко и ще 
се счита от неприятелите, че то се дирижира от България и пр. 
Далеч бях от някаква лична омраза и егоистични подбуди, както 
изтъкваше пред мен Ив. Михайловд, даже той още тогава ми 
каза: „Мразя го, просто не мога да го търпя”, защо, не ми обясни 
повече. Михайлов веднага ми зададе въпроса: „Евентуално ти 
на кого се спираш за бъдещи членове на ЦК, кои ти се рисуват 
в главата като най-подходящи”. Този въпрос малко странен 
ми се видя, но намерих за нужно да му отговоря. „Аз смятам 
най-добре в бъдещия ЦК да влезат млади хора, ние старите ще 
отстъпим, обаче най-подходящи ще са: ти, Перо Шанданов и 
Йордан Гюрков. Аз не мога, нямам достатъчно сили за работа, 
чуствам се изтощен“. Тогава Михайлов каза: „Не, ти ще бъдеш 
и трябва да останеш непременно, защото има нужда от един по-
стар човек”. За самия него нищо не каза, но се разбираше, че той 
ще бъде и оставаше за третия, което най-много го интересуваше 
кой да бъде. За Гюрков се изказа категорично против, даже той 
каза: „Аз не мога по никой начин с него да работя, а колкото до 
Шанданов друг е въпроса, ще видим, донякъде ще може с него”.
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 Втория важен въпрос за Михайлов беше числото на 
делегатите и как да стане избора им. Той се изказа, че само 
онези околии могли да избират делегати, които са проявили 
дейност, а другите не. „Как и с кое право да лишаваме онези 
околии, които не са проявили дейност, може би и не по тяхна 
вина. Този въпрос ми се струва не е от наша компетентност, във 
всеки случай когато се видим с другарите от ЗП ще обмислим 
и както е по-добре така ще направим.“ Той ми казва: „Не, ние 
тук не вземаме решение, а просто нахвърляме мисли за всеки 
случай“. Михайлов правел такива сондажи и с другите наши 
другари, наверно да си скрои по подир своята сметка, т. е. да 
може да наложи своите разбирания. Третия въпрос, който тъй 
беше важен за Ив. Михайлов бе правата на ЗП. Той изтъкна, 
че трябва за в бъдеще да се премахне окончателно института 
на ЗП, защото той спъвал дейността на ЦК и пр. И по това аз 
му отговорих, че само конгреса има думата. За ограничение на 
правата на ЗП и аз споделях мнението на Михайлов, но както по 
този въпрос, тъй и по другите оставахме и двамата да се обмислят 
в общата ни другарска среща в София. По същите въпроси 
Михайлов е говорил и с Наум Томалевски и спорили са надълго 
и широко без обаче да дойдат до някакво разбирателство. Преди 
мен говорил и с П. Шанданов по същите въпроси в Рим. 

Разделихме се във Флоренция, той продължи обиколката из 
Европа, а аз заедно с Перо Шанданов се върнахме в София на 
18 януари 1928 г. След като отпочинах от дългия път, видях се 
най-напред с Баждаров и Пърличев и разменихме мисли с тях 
по свикване на общия конгрес. Те ми се видяха, като че ли не 
са толкова склонни да се свиква конгрес. Ив. Михайлов при 
тръгване им се обадил, но друго нещо особено не им казал. 
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Те нещо ми загатнаха за влошените отношения между Ив. 
Михайлов и Ал. Протогеров, но точно в подробности в какво се 
състоят не можах да разбера. По свикването на общия конгрес 
аз си изказах своите съображения, вън от туй, което ни дава 
право правилника те одобриха това наше предложение с Ив. 
Михайлов за свикването на конгреса. 

След няколко дни пристигна и се обади Ал. Протогеров и с 
него се срещнах. Той ми описа цялото положение на работите в 
Петричко как стоят и тук в София със ЗП, също тъй ме осветли 
подробно за отношенията му с Ив. Михайлов. Разправи ми 
много неприятни работи, как се скарали и какви остри думи 
са си разменили. Оплака ми се Протогеров как Ив. Михайлов 
му писал, че го презира и пр. Много далеч са отишли в своите 
нападки, прекъснали са и връзката помежду си, едва ли не са 
стигнали до конспирации един срещу други. Настроили са 
зле и хората около тях. Създало се едно лошо настоение на 
Михайловите хора срещу Протогерови в Петричко. И това защо 
е било, защото Протогеров му се бъркал уж в ръководните дела в 
Петричко. Особено младежта ми се видя неприязнено настроена 
срещу Протогерови. Сега ми стана ясно защо Михайлов не 
намерил за нужно да му се обади при отпътуване за странство. 
Макар да ми обеща в Италия, че ще му се обади, пак не е 
направил това. Протогеров ми казва: „От хората слушам, че е 
излезнал в странство”. Много ми се видя отчаян Протогеров, 
както и от постъпките на Ив. Михайлов, така и от държането 
спрямо него и на ЗП. Стана дума за конгреса. Той се изказа 
против свикването му: „Преди всичко делегати не сме избрали 
в окръзите и как ще станат тези избори?” Протогеров покрай 
принципните съображения, които изтъкваше, че не можем да 
свикаме конгрес, понеже не сме готови и пр. съзираше се у него 
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и един страх, като че ли от нас се иска и настоява за конгрес 
тъкмо против него лично, с други думи само заради това той да 
бъде изместен от член на ЦК. Той отначало и на мен гледаше 
подозрително, но аз го успокоих и казах, че ние старите трябва 
да отстъпим мястото на по-млади да влезат и да поемат работата, 
ние стига толкова сме работили. Той не беше толкова добър с 
Шанданов, понеже знаеше близките му връзки с Ив. Михайлов, 
ето защо и на нас, битолчани, Протогеров гледаше недоверчиво, 
предпазваше се и от нас. Както и да е, най-после се разбрахме, 
че трябва да се свика конгрес, само се очакваше да пристигне и 
Ив. Михайлов и решим окончателно как и кога да се свика. Едва 
към края на февруари Михайлов се завърна от странство. Той 
беше обиколил всички наши хора в Париж, Виена, Берлин и др. 
за да ги подготви да държат неговата страна в случай на нужда. 

На 3 март тримата членове на ЦК се събрахме в къщата 
на Сп. Велев и там се разбрахме по принцип да се свика общ 
конгрес на ВМРО, за това противно нямаше. Оставаше да се 
реши въпроса как да стане избора на делегати за общия конгрес, 
защото такива още нямаше избрани. Ив. Михайлов поддържаше 
числото на делегатите да бъде намалено, при фактическото 
положение избора да стане според проявената революционна 
дейност в околиите, а не точно съгласно устава. Протогеров 
просто не виждаше начин как ще се избират делегати в окръзите 
при създадените нови условия на ВМРО в сръбска и гръцка 
територия на Македония, освен това той казва: „ Де се определят 
и назначат делегатите”. При това положение аз им казвам „има 
изход, улеснява ни чл. 170 от Устава, който гласи: „При друга 
невъзможност окръжните комитети заедно с околийските 
войводи могат да изберат делегати за общия конгрес”. За 
Битолския революционен окръг ние имаме тези условия по този 
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член и тъй ще постъпим за избора“. Протогеров и Михайлов се 
съгласиха на това, сиреч за начина на избора, сега оставаше за 
числото на делегатите. Ив. Михайлов настоява да бъде намалено, 
аз бях против, точно се придържах на чл. 170. Протогеров докато 
отначало даваше вид със своите възрражения, че е против 
конгреса и все искаше, ако може да се осуети свикването му, 
току не зная как веднага се отметна и виждам подкрепя  и той 
Михайлов за намалено число на делегатите. Аз просто учуден 
останах. В тази среща ние тримата не можахме да дойдем 
до едно крайно решение по конгреса, особено по въпроса за 
намаление числото на делегатите, с което явно се нарушаваше 
устава. Ето защо този въпрос внесохме за разглеждане във 
Висшия революционен съвет, който се състоеше от членовете на 
ЦК и ЗП и запасните такива, всичко 11 души. Един от запасните 
членове на ЦК отдавна се беше отказал по уважителни причини. 
От запасните членове Йордан Бадев и Тома Карайонов не бяха 
тук, още не бяха се върнали от странство. 

Събранието на Висшия съвет стана на 6 март в къщата на 
Тодор Пиперковски, където присъствахме 9 души. За ръководене 
на заседанието по висшегласие избраха мен. Повдигна се най-
напред въпроса за числото на делегатите дали да бъде съгласно 
устава или по фактическото положение да се изработи нова база 
за избора на делегатите в окръзите. Думата взе Ив. Михайлов 
и предложи да се избират делегани съобразно развитата 
революционна дейност в окръзите. Околия, която не е проявила 
революционна дейност да няма право да избира свои делегати 
за конгреса. Най-интересното беше от Михайлов, като каза, че 
за проявена революционна дейност да се счита, ако в околията е 
влязла чета през периода на трите години. Значи само да влезла 
чета в околията, а в оная дето не е влизала, а има проявена по друг 
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начин революционна дейност да не се смята, да бъде лишена от 
право на избор. Това беше един абсурд според мен. Най-нещастно 
беше и аз не мога да си представя как Баждаров и Пърличев 
отидоха и подкрепиха в това предложение Михайлов. По какви 
съображения тази капитална грешка направиха те не мога да си 
обясна. По после си осъзнаха грешката, но каква полза. Още по-
голяма фаталност беше, че и Протогеров се съгласи с намаленото 
число делегати и той подкрепи предложението на Михайлов. 
Йордан Гюрков също бе за намалено число делегати. Против се 
изказа П. Шанданов като каза: „Не може да нарушаваме устава, 
никой не ни дава това право, освен конгреса”. В същия смисъл 
се изказаха и Наум Томалевски и Ангел Узунов. Аз бях против 
всякакво намаление на делегатите, точно се придържах към 
чл.170 от Устава, който беше изричен. Нямаше никаква нужда да 
се създават нови бази. След дълги прения по предложението на 
Михайлов се постави най-после на гласуване и се прие с 5 гласа 
срещу 4. С това решение се тури началото на катастрофата. Аз 
направих грешка, като се солидаризирах с болшинството, най-
вече от другарство и колегиалност се съгласих, не че бях убеден 
в една такава неспра ведливост. Хайде (казах си) да се запази 
единството между нас и друго, в конгреса ще се прецени кой е 
прав и кой не е. Най-трагичното беше с Протогеров, който като 
стар член на ЦК подкрепи едно противоуставно положение, 
което има ужасни последици за ВМРО. Ако той не беше се 
съгласил с тази фатална база като член на ЦК, съвсем друг 
край щеше да вземе въпроса с конгреса въобще. Но за жалост 
с тази сляпа подкрепа не на делото се угоди, а на Михайлов. 
Той това очаквал. Пристъпи се към определяне на числото на 
делегати по околии според както се прие. Най-напред се започна 
от Битолския революционен окръг. Съгласно устава трябваше 
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да има 11 делегати, а според новата база само 6, защото в 
останалите околии не са влезли чети да развият дейност, когато 
в тях и без да влезнат такива в продължение на трите години 
беше развита революционна дейност много по-добра. Но вече 
беше прието. Още тогава П. Шанданов като член на окръжния 
революционен комитет заяви, че няма да приеме тази база за 
Битолско докато не сондира мнението на окръга. Не може да се 
отива против устава, когато той е изричен с чл. 150. Пристъпи се 
към Скопския окръг, приеха се 8 делегати, защото са влезнали 
чети в 8 околии. За Серска – 1, Солунска – 2, Струмижка – 4. 
Според тази приета база излизаше, че само в Скопска област 
е била развита най-голяма дейност. Ив. Михайлов просто 
ликуваше от радост като видя пълната подкрепа в лицето на 
Баждаров, Пърличев и Протогеров, а аз щях да се пръсна от яд 
и мъка. Излезнахме заедно след свършването на заседанието, с 
Шанданов разочаровани и просто смазани от тази среща. Още 
тогава си казахме, туря се край на делото, щом по такъв път 
се тръгва. Тогава съвсем объркан Протогеров, даже не беше на 
себе си, имаше припадък, аз само така си обяснявам неговото 
съгласие да угоди на Михайлов, защото като отрезня в друга 
среща той се подписа в протокола, че е на особено мнение. 
Михайлов, окрилен от успеха, побърза, докато е пресно да ни 
извика членовете на ЦК, ние тримата само, на 8 март на нова 
среща. Наново се повдигна въпроса за броя на депутатите. Аз 
оспорвах взетото решение, като казах, че за Битолско е съвсем 
неоправдано. Няма право да се счита околия, дето не е влезла 
чета, че няма развита революционна дейност, нима само с 
чети се е развивала дейност в миналото, па и сега. Незаконно 
нарушаваме устава. Ив. Михайлов казва: „Както и да е, взели 
сме един път решение във Висшия съвет на ВМРО, сега не 
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трябва да се връщаме назад. Това решение ние трябва само 
да го оформим с протокол”. Като по чудо и в тази среща пак 
Протогеров подкрепи Михайлов, аз останах сам. Съгласих се 
най-сетне да бъда и аз солидарен, защото мислех и се надявах, че 
само с отстъпчивост и единодушие ще може да се върви напред 
в делото, без обаче да подозирам още, че Ив. Михайлов е кроел 
разни мисли. Вярвах и силно се надявах, че това нарушение ще 
може да се поправи на конгреса. В същата среща решихме да 
се издаде окръжно на основание на протокола и се препрати на 
окръжните комитети да пристъпят към избор на делегати, като се 
препоръчва новата база за числото на делегатите. Ив. Михайлов 
се задължи да приготви боевия отчет за конгреса, Протогеров 
– финансовия, а задграничното представителство да приготви 
политическия отчет. Ив. Михайлов майсторски изигра ролята 
си, той съумя хитро да прикрие пред мен и другарите своите 
планове, като можа набързо и неусетно да изтръгне мненията 
и подписите ни за протокола. След като един път си осигури 
и тури в джеба протокола, подписан от нас, след като грабна 
гарантираното число делегати за неговия план, сега почна с 
друг език да говори, други способи за действие да употребява 
за постигане на неговата цел. Против Протогеров от по-рано 
беше си подготвил почвата, сега почва и против  мен, понеже ме 
смята вече с подписа един вид за заюзден. Той сега не се обръща 
и отнася вече другарски към мен както по-рано, а започна на 
изборни и партизански начала. 

В една среща между нас двама той ме запита и се интересува 
живо, като кои смятам за делегати да бъдат избрани за Битолско. 
Аз му казвам, тези които правилника им дава право. Например 
членовете на ЗП имат право. Тогава той избухна и каза: „Само за 
Томалевски бих се съгласил, за други – не”. Навярно разчитал на 
Томалевски. Почна с остри нападки да се нахвърля срещу ЗП и 
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против П. Шанданов, който беше кандидат за член на ЦК. После 
ме запитва какво бих казал за Дрангов, Развигоров и Куртев за 
бъдещи членове на ЦК. Аз му казвам първите двама са млади 
и не бива по никой начин да се кандидатират, а за Куртев е от 
България и имайки други наши по-опитни и по-старши, няма 
защо на него да се спираме. 

Георги Попхристов като ВМРО революционер
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ОТНОШЕНИЯТА НИ С МИХАЙЛОВ СЕ ОБТЯГАТ. 
ИСТОРИЧЕСКИЯ ПРОТОКОЛ № 8/ІІІ. ОКРЪЖНИТЕ 

КОМИТЕТИ ГО ОТХВЪРЛЯТ И НЕ ПРИЛАГАТ 
НАШЕТО ОКРЪЖНО ЗА ИЗБОРА НА ДЕЛЕГАТИ. 
СЪБРАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА 14 МАРТ.

На 6 март членовете на Висшия революционен комитет 
разисквахме поставения въпрос за числото на делегатите, 
защото съществуваше още като безспорен факт единодушието 
между всички организационни хора. При това единодушие 
и солидарност беше безразлично дали базата за конгреса или 
въпросите, които се поставяха за разглеждане в съвещателните 
събрания, ще бъдат санкционирани на самия конгрес от 43 или 
29 души делегати.  На 6 март съществуваше още убеждението 
и увереността между нас, че няма да се посегне на основни 
положения в устава. Времето не позволяваше такива промени. 
Освен това не можеше да се проектират такива в отсъствието 
на представители от известни важни среди и места от 
вътрешността, които не  ще можеха да присъстват и на конгреса. 
Как ще се задължават тези среди да изпълняват наредби и 
постановления за въвеждането на които не са дали своето 
съгласие с надлежните техни представители. Това разбиране и 
тая психологическа предпоставка съществуваха и бяха налице 
до 14 март, фаталната дата, когато всичко това неочаквано 
се промени и рухна поради държането на Ив. Михайлов, 
подкрепян само от гласа на Гюрков. Правилното и солидарно 
тълкуване на участниците в съвета и неговото решение на 6 
март взето с 5 гласа срещу 4, задължително за членовете му, 
беше, че намалението на броя на делегатите за общия конгрес се 
приема като една техническа необходимост и с предварителното 
съгласие на окръжните комитети. Ние ЦК оставаше да убедим 
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окръжните комитети в тая техническа необходимост преди да се 
пристъпи към избор, а вместо това ние направо предписвахме с 
окръжно колко делегати да избере всеки окръг. Аз не направих 
и опит да убеждавам Битолския окръжен комитет, понеже 
б|ях  напълно уверен, че няма той да се съгласила прави избор 
против устава, толкоз повече,  че председателя  на тоя комитет 
П. Шанданов бе и член в организационния съвет, който беше 
против решението на съвета, който беше против решението на 
съвета. Окръжните комитети не бързаха с избора, освен това 
веднага ни се отговори на самото окръжно, че те ще постъпяг 
в избора не съгласно окръжното, а според устава по чл. 170.  
Никакво възражение не направих защото се чувствувах слаб с 
тази мотивировка върху базата за проявена и не революционна 
дей ност в околиите. Една очевидна нетактичност от наша 
страна да кажем: Ето на вие проявихте слаба дейност и затова 
ви се намалява числото на делегатите  с  2,  на други с 3 ,  а 
на третите с пет делегати. То|зи въпрос ми се виждаше твърде 
деликатен, а не по-малко и сложен. Защото кое не що е по-важна 
[от] революционната дейност: това ли, да се извършат два, 
три атентата  или даже три пъти по три атентата, които всички 
ще представляват проявена революционна дейност, или да се 
създадат - подноват едно, две революционни гнезда. Във всеки 
случай като се говори за право на делегатство за окръзите не 
изключително да се изхожда от  проявената и да се  пренебрегва 
непроявената, но все пак революционна дейност. Може да 
се изисква и изисква се преди всичко революционна дейност. 
Като има такава предлага се на преценка, силна ли е или слаба, 
полезна ли е или не и за тая преценка има думата конгреса. ЦК 
не може да произнася предварително морална присъда върху 
дейността на даден окръг, още по-малко това може да прави 
един негов член. 
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До 14 март някакъв избор не беше направен, освен в 
Струмишкия. Това се дължи на прибързаността на Протогеров. 
Той от една страна, пише ни, че се оттегля от ВМРО, от друга 
прави избор в Струмишкия окръг в духа на протокола. Съвсем се 
беше объркал и той самия не знаеше що прави. На срещи не се 
явява, като се извинява, че бил болен. На 14 март, бе определено 
второ събрание на висшия орган - съвет с дневен ред: да има ли 
основни промени в устава, които ще наложат такива и в управата 
на ВМРО или не. Това събрание стана в дома на Пърличев. 
В това заседание Протогеров отсъствуваше, като мотивира, 
че бил болен. Всичко 8 души присътствувахме. Заседанието 
председатествах пак аз. Ив. Михайлов пръв взе думата и разви 
на дълго и широко своята теза, че трябва да се направят коренни 
промени в устава, прочете един предварително приготвен от него 
проект за това. Шестима от присъствуващите се изказаха със 
силни аргументи против тезата на Ив. Михайлов, главно поради 
обективните условия, че не позволяват да се препоръчват 
основни промени. Основно бе оборен и отхвърлен проекта му 
за промени. Само Гюрков подкрепи Михайлов. От тоя блам 
Ми хайлов се почувствува силно засегнат и заамбициран, заяви 
категорично, че за него не важи никакво болшинство, че той стои 
на своя проект и  ще го поддържа и в конгреса, толкоз повече, 
че за нас тези събрания са били съвещателни. Относително 
характера на събранията на съвета, всички му признахме, 
че са съвещателни, в смисъл, че не предрешават въпросите 
за делегатите в конгреса, но че техните заключения стават 
задължителни за участвуващите в събранията. Тогава му се 
заяви, „ако ти имаш претенцията сам да идеш оттук в конгреса, 
гдето да браниш тезата си, нека се знае, че и ние четиримата, 
които на 6 март бяхме се присъе динили към мнението на 
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петимата (по въпроса за намаления състав на конгреса), се 
считаме също свободни да идем на конгреса със своите 
разбирания и не със схващанията на болшинството.  В такъв 
случай аз и Протогеров  се корегираме и си оттегляме подписа от 
протокола № 8, на който не отдаваме в никой случай по-голямо 
значение, отколкото съществуващите досега солидарност и 
единомислие между другарите, които сега виждаме застрашени 
от неочаквания обрат и едностранчивост у вас. Ние ти заявяваме, 
или всички оттук ще се явим в конгреса, с едно становище по 
главните въпроси и не ще занесем своите различия, или пък 
ако ти не считайки задължително разбирането на шестимата  
останеш на своето в конгреса, незадължително считаме за нас и 
ние възприетото от петимата срещу 4-ма становище, легнало в 
основата на протокола от 8 март“. 

От тази среща стана явно за всички, че в редовете на ВМРО 
настъпва разрив, настъпва едно различие между нас 6-мата от една 
страна и Ив. Михайлов и Гюрков от друга. Ив. Михайлов със своя 
проект иска да даде съвсем друг характер на движението, иска 
да създаде съвсем друга някаква революционна  организация, 
но не и вътрешна със своите комитети и ръководни тела и 
революционна мрежа. Той иска повече да се действува от вънка 
с атентати отколкото отвътре на местни начала. Нямало условия 
за дейност оттвътре и друг ред неоснователни съображения. 
Протогеров, както казах, не присътствува на тая среща, но 
щом той се научи, че Михайлов излиза с проект за коренни 
промени [на] устава й той веднага заяви, че се солидаризира 
с нас и отказва се от подписа в протокола. Михайлов остава с 
Гюрков да поддържа своята теза. Тогава окръжното издадено в 
духа на  протокола и изпратено до окръжните комитети стана 
вече безсилно, без никакво значение. Окръжните комитети 
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произведоха си избори в окръзите не по окръжното, а по устава 
съгласно чл. 150. И Михайлов, който държеше за протокола 
при избора на Скопския, Серски и Струмишки окръзи направи 
нарушение, като се съгласи да бъдат избрани незаконно К. 
Дрангов, Стр. Развигоров и Жоро Настев, които не са влизали 
никак в Македония. Той най-после произведе избора в Скопския 
окръг, след като видя какви са резултатите от другите окръзи. 
Всеячко премерено и със сметка дали ще му стигне нужното 
число делегати за неговите планове.

Из личния архив на Георги Попхристов - в ляво част от 
ръкописа на спомените на войводата, а в дясно екземпляр 

от Правилник на ВМОРО.
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КОЛЕБЛИВОСТТА И НЕПОСТОЯНСТВОТО  
НА АЛ. ПРОТОГЕРОВ  ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА  
ИВ. МИХАЙЛОВ ДА СЪЗДАДЕ ХАОС ВЪВ ВМРО.

Още при първата ни среща на 3 март в дома на Сп. Велев 
по свиква не общия конгрес Ал. Протогеров прояви една 
колебливост, като каза: „Как ще свикаме конгрес, когато не 
сме готови, нямаме избрани делегати, после аз не виждам 
начин как ще се изберат делегатите при тези условия, в които 
се намира ВМРО”. Действително, тоя въпрос заслужаваше 
обстойно да се обсъди. След дълги разисквания установихме 
се по принцип да се свика конгрес, още повече че и мандата 
ни изтичаше.  Относително по избора на делегатите дали 
той да стана съгласно устава или пък да се намери нова 
база поради новите условия на организацията решихме, 
както съм казал, въпроса да го внесем във Висшия орган. 
съвет. На 6 март се състоя събрание на съвета. Протогеров 
в това заседание, без много да разсъди подкрепи мнението 
на Ив. Михайлов за намалено число на делегати в окръзите. 
Неговия глас даде болшинство петима срещу четирма, което 
излезна фатално за делото.  На 8 март пак се събрахме тримата 
за да оформим с протокол взетото решение в съвета, когато 
аз наново повдигнах въпроса за противоуставното решение в 
съвета, т.е. за намале ното число на делегатите. Той пак подкрепи 
Михайлов, макар, че по-после подписа протокола с особено 
мнение. Не зная на какво се дължеше, но Протогеров в тези 
няколко беше в едно особено положение, като че ли не в себе 
си. Ту болен ставаше, ту се оплакваше, че не може да работи, 
ту се отказва за в  бъдеще, ту не и пр. При срещите ни той не 
се прояви като самостоятелен и последователен в мнението 
си, пред нас съгласен с мнението на Ив. Михайлов, а след туй 
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друго говори и трето върши. Изпраща му се за подпис протокола 
и окръжното, той ги държи при себе си, не ги връща за да се 
даде ход, а нарежда избор да се прави в Струмишкия окръг. 
Най-после след няколкократни поисвания изпраща протокола с 
особено мнение [на] Струмишкия, Солунския и Серски окръзи.
Само с бележки се разправяме, на срещи не дохожда. Аз с 
Михайлов поддържам връзките и продължавам да се обяснявам. 
Това положение продължава докато окръзите не бяха започнали 
да провеждат изборите за делегати. Протогеров наблюдаваше 
отстрани как се развиват споровете и чакаше да види края. 
Именно тази неопределеност даде възможност на Ив. Михайлов 
да всее един хаос всред редовете на ВМРО, който има печални 
последствия.

Георги Попхристов с жена си и 
внуците в София
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С ИЗБОРА НА ДЕЛЕГАТИ НОВО ПОЛОЖЕНИЕ 
НАСТЪПИ НА СПОРОВЕТЕ НИ С ИВАН МИХАЙЛОВ. 

ПОСЛЕДВА УБИЙСТВОТО НА АЛ. ПРОТОГЕРОВ

След като един път Ив. Михайлов се осигури с отстранението 
на Протогеров, собствено с негово изявление, че ще се оттегли от 
ВМРО, той сега цялото внимание съсредоточи върху изборите 
на окръзите. Най-много го интересуваше как ще стане избора в 
Битолския окръг, дали по нашето нареждане или по устава. Той 
искаше да научи по-скоро не само числото на делегатите, но и 
кои ще бъдат кандидатите за Битолско. Нашето търкане между 
членовете на ЦК и ЗП не беше неизвестно на по-долния по чин 
наши хора, те всички наши спорове знаеха и бяха посветени в 
какво се състоят различията ни. П. Шанданов, Йордан Гюрков 
пък и други знаеха, че аз не държа на протоколното решение, 
както и Протогеров в последствие, когато се оттегли и се 
отказа от срещите. С тези продължителни спорове от основи 
всичко се разнищи. Отпадна всякакъв авторитет и престиж на 
ЦК пред подведомствените наши хора, защото им показахме с 
нашата капитална грешка, че ние малко държим за уставното 
положение на ВМРО. Ето защо, като предписахме на окръжните 
комитети за избор на делегати, те се осмелиха да реагират, като 
ни заявиха, че няма да изпълнят нашето окръжно, понеже го 
считат за противоуставно. Някои окръзи си проведоха избори 
съгласно устава, а не по нашето предписание. Битолския 
революционен окръг избраха законното число 11 души. Аз, 
макар да присъствах на сбирката, не намерих достатъчно сили 
за да им направя бележка, че не съобразяват с окръжното на ЦК. 
Пред окръжните комитети ние бяхме се изложили още когато 
не намерихме доводи да им възразим на техните отговори на 
нашето окръжно за избора. Аз върху доклада им бях сложил 
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резолюция, че избора е станал редовен. Изпратиха се по един 
екземпляр на другите членове на ЦК за сведение. Ив. Михайлов 
като прочел как се е произвел избора на Битолчани, особено 
като видял кои са избрани за делегати, кипнал от яд и веднага ми 
писа едно остро писмо. Нахвърля се върху мен, като ми пише: 
„Никога не мога де си представя как в твое присъствие да се 
вземе от битолчани решение за делегатство така неспокосано, 
необмислено и пр. Не можа ли поне да им кажеш, че на такъв 
панаир ти не можеш да даваш отчет”. И устно се обяснявахме 
цели 6 часа в дома на Суруджиев, където го намерих на легло, 
болен от мъка. Не можахме до никакво заключение да дойдем, 
защото той държи за протоколното решение, че трябвало да 
се изпълни непременно. Аз му казвам: „Добре, да се изпълни, 
но ето че окръжните комитети не го прилагат, защото виждат 
неговата незаконност. Не мога да се налагам и защитавам 
едно явно нарушение на устава, според мен, при все че съм се 
подписал.  Сега, виждайки, че това решение не се възприема от 
окръзите като противоуставно, ние не с насилие от наша страна 
трябва да го налагаме, а трябва докато е време да се корегираме. 
Аз в оттеглянето си от подписа не виждам никаква слабост и 
унижение пред интереса на делото. Най-добре ела да изменим 
протоколното решение и да изгладим тази наша постъпка 
докато не се е разширила, иначе последствията с такова едно 
превишаване на правата мисля ще са пагубни за делото. Не е 
ли факт, че ние се поставихме по-високо от самия устав с това 
наше прибързано решение.“ 

Ив. Михайлов си остана непреклонен в своята амбиция, 
смяташе се за прав като има в джоба си нашите подписи, сложени 
в протокола и той сам знае при какви условия са изтръгнати.
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 Разделихме се, без да се разберем по тоя въпрос. Той си 
остава на неговото решение, а аз на моето, щом видях, че няма 
никакво взаимно другарско разбирателство по повдигнатите 
предварително въпроси по конгреса. След туй Михайлов 
отбягва всякакви срещи с мен, само с бележки от време на време 
се обажда. От друга страна той почнал на своя глава да взима 
някакви мерки без да прави избор, за да се наложи и заграби 
властта. Никакво другарство вече като че ли не ни свързва, той 
работи на чисто партизански начала, всякакво доверие дига от 
нас. Протогеров още по-рано беше се оттеглил от нас двамата, 
а сега и ние двамата скъсвахме.  Тримата члена на ЦК станахме 
орел, рак и щука. Нашите спорове стават достояние и на хората 
вън от нас, от редовете на ВМРО. Докато ние пазехме в тайна 
и с голяма мъка изживявахме нашата болка, т.е. споровете 
по бъдещата управа на делото, с надежда днес до утре да се 
разберем помежду си другарски, както това е ставало в миналото, 
Михайлов осветлявал и държел в течение с най-големи 
подробности своите близки хора, особено младежите. Всички 
опити наши да можем да се разберем помежду си пропаднаха 
от неговото нежелание и неговата амбиция за големство. Той 
искаше по всички въпроси да се наложи. Най-после стигнахме 
до посредници и помирителни комисии да влезат между нас и 
ни споразумяват, но и това не помогна да излезем от това тежко 
положение, в което беше изпаднала ВМРО. 

За споровете ни с Михайлов и разбирателството ни 
посредством комисии най-подробно е изложено в задграничното 
издание „Истината върху кризата на ВМРО”. Три главни точки 
бяха, около които се водеха нашите спорове: Първо – за броя 
на делегатите в окръзите, второ – кандидатите за членове на 
ЦК и трето – за института на Задграничното Представителство. 
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По споровете ни се изредиха 3-4 помирителни комисии, които 
изслушваха обстоятелствено и едната и другата страна, обаче 
все Михайлов беше непримиримия, все той отхвърляше 
предложенията на комисиите. Срещу това се измисляше някоя 
легенда, че имало срещу него образуване на единен фронт. 
Това изобретение дойде в главата на Михайлов по време на 
втората комисия Вапцаров, Филипов, Караджов, пред която 
той се похвалил, че ще застави противната страна да отстъпи, 
като я лиши от материалите и средствата на организацията. 
Този момент е един от най-решителните за по-нататъшния 
ход на преговорите. По-после при друга комисия измисли 
акционен комитет, вместо да даде отговор на предложението, 
което му бе пратено на 25 юни 1928 г.  Както за единен фронт, 
така и за акционен комитет бяха измислици на Михайлов. Ако 
е думата за фронт, такъв той откри на нас двамата членове на 
ЦК и на ЗП, след което прекъсна срещите и разговорите. Най-
после Михайлов вместо да приеме коя и да е от комбинациите 
на комисията, предложени на 25 юни 1928 г., той се оттегли в 
уединение и оттам отправя до мен и Протогеров следното писмо:

„От няколко месеца насам ВМРО преживява една криза, 
която уронва дисциплината й. Няма нужда да се изтъква, че 
ние трябваше отдавна да свикаме редовния конгрес, защото 
нашия мандат изтече още през месец февруари н.г., когато 
организацията в лицето на своя висш институт – конгреса, 
трябваше да изслуша отчетите на досегашния ЦК и ЗП, да 
произнесе своята присъда по тях, да начертае директиви за 
бъдещото развитие на движението, както и да избере нови 
управителни тела на ВМРО. За свикване на конгреса се взема 
и съответното решение от нас с протокол № 8 от 8 март 1928 г., 
като се издаде и окръжно за избиране на делегати. Конгресът 
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обаче незаконно се отлагаше досега във връзка с въпроси, чието 
разрешение е изключително от неговата компетентност. През 
туй време вие се отказахте даже от подписите си, които сложихте 
под гореспоменатия протокол. Воден от голямото желание да се 
избегнат и най-малките сътресения в живота на организацията, 
аз се съгласих да приема посредничеството на някои лица и 
комисии, които си предложиха услугите да изгладят създадените 
различия помежду ни.

От всички досегашни преговори и разговори се константира 
следното: 

1. Че по въпроса за бъдното устройство на ЗП за нас е 
постигнато споразумение.

2. Че всички ние държим конгреса да се свика въз основа на 
протокола подписан от 8 март, като се доставя от вас, обаче, това 
свикване в зависимост от предва рителното ни споразумение по 
състава на ЦК и ЗП. Понеже аз смятам за неморално и опасно 
за правилния развой на народното ни движение да се държи за 
определяне състава на бъдещите управителни тела на ВМРО 
и в зависимост от това да се свиква или не конгреса; понеже 
аз смятам, че по този въпрос може да става само размена на 
мисли и то когато се знае, че ще има конгрес, а не да се вземат 
предварителни решения, които да лишават последния от едно 
свещенно негово право; понеже аз намирам като първа длъжност 
за себе си и за досегашните си другари от ЦК и 3П да се отчетем 
пред конгреса за дейността си през дадения ни мандат, който 
изтече още преди 5 месеци, моля ви да ми отговорите дали 
сте съгласни да се съберем за определяне дата, дневния ред на 
конгреса и за издаване окръжно за неговото свикване. Считам 
за необходимо също така да допълня, че що се отнася до мен, аз 
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не желая да поставям своята кандидатура за член на бъдещите 
ръководни тела на организацията, нито пък следователно 
мога да водя разговори за техния състав; че аз съм готов да 
бъда най-обикновен и най-послушен член на движението и че 
поставям пълна свобода на досегашните членове от ЦК и ЗП да 
се споразумяват върху лицата, като изключат мен от всякаква 
комбинация. Най-важното за мен е да се свика конгреса в най-
близки дни за да се отчетем пред него и престане днешната 
убийствена анархия за ВМРО.

Моля да ми се изпрати отговора, ако е възможно още днес иди 
най-късно утре, дали сте съгласни с мое[то] предложение за 
свикване на конгреса.

2 юли 1928 г.    
С Поздрав: 

/п/ Ив.Михайлов 

член на ЦК на  ВМРО“

Още на следващия ден 3 юли аз и Протогеров отговаряме 
със следното писмо: „До члена на ЦК Ив. Михайлов. Преди 
всичко ние трябва да заявим в отговор на една точка от писмото 
ти, че причините за незаконното отлагане на конгреса са вън 
от нас двамата. И въпросите, които ги считаш от изключителна 
компетенция на самия конгрес и които по твоему са били като 
причина за неговото отлагане, бяха, спомни си това, въпроси 
повдигнати най-напред от самия тебе. А един път поставени 
на разискване трябваше тоже да изкажем мнението си по тях. 
Ние и сега мислим, че нито ти като повдигна тези въпроси, нито 
ние, като приехме да разискваме по тях, сме извършили някакво 
посегателство върху компетенциите на конгреса и неговото 
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свещенно право. Усложнението настъпи обаче, когато за пръв 
път ти измени характера на нашите традиционни съвещания 
и в името на свои разбирания разруши солидната им морална 
основа, защищавайки непримирими становища, не споделяни 
от участниците в събранията.

    От тоя съдбоносен момент нататък започват разномислията, 
недружелюбието и недоверието. От тоя момент започва и 
отговорността за всекидневно уронващия се престиж на 
организацията и погазването на нейната дисциплина. Ето 
източника на злото, което отхвърли конгреса месеци назад. 
Промяната на становищата по протокола, прието както знаеш, 
условно и при дадена психологическа обстановка бе неминуемо 
последствие на нещастно изменилото се по твоя вина положение 
и като слаб протест срещу мисълта, че един документ какъвто 
е протокола, може да замести сплотеността и единодушието, 
които трябва да съществуват в една организация, на която трите 
четвърти капитал представлява морала. Съзнавайки значението 
на този морал в организацията и ти се позоваваш на него в писмото 
си пледирайки в полза на час по-скорошното определяне датата 
и дневния ред на конгреса, както и за издаването на надлежно 
окръжно за свикването му. Нищо по уместно от това, и на теб 
не ще е неизвестно какви усилия направихме с тая цел от своя 
страна, за да възстановим накърнено единомислие.

Ти нямаш основание да смяташ за неморално че държим за 
определяне състава на бъдещите управителни тела на ВМРО, 
защото още преди 8 месеци ти сам бе започнал да говориш с 
близки на делото хора по личния състав на институтите. Към 
промяната на становището по визираното протоколно решение, 
взето от ЦК след най-подробно разискване и прибягване 
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до проверяване предварително и мненията на най-близки и 
отговорни другари (виж самия протокол) не е излишно да ти 
припомним само като пример и промяната на становището на 
двете ръководни тела по специалния налог върху спиртните 
питиета, което решение се отмени по причина на донесение 
на по-долни инстанции се указа, че то е неприложимо поради 
неговата нецелесъобразност.

  Ето защо ние минаваме на друга точка от писмото ти, по 
която,  изглежда пак подържаш сам едно мнение, което ние не 
споделяме, а именно до въпроса за твоята кандидатура и изобщо 
за кандидатурите на лица за членове в бъдещите ръководни 
тела на Организацията. Ние не смятаме изключена твоята 
кандидатура в листата за предстоящия конгрес. Декларацията 
ти е продиктувана от твои лични съображения, а ония, които 
ще посочват ръководните тела и те ще имат свои съображения и 
едно право при тоя избор. Но въпросът не е там. Независимо от 
това дали А, Б или В е кандидат или не, кандидати за ЦК и ЗП все 
ще има. Щом е тъй може ли да е безразлично за теб и за когото 
и да било кои ще бъдат тези кандидати, т.е. кои ще ръководят 
утре македонското движение в най-крупната му проява. Това 
би било неестествено и ти бе по-прав, според нас, когато пред 
комисията си бе казал, че колкото и да е неудобно за теб това все 
ще се намери начин да се използува и твоето мнение по въпроса 
за лицата,които ще се посочват за работа.

  И тъй твоята декларация не разрешава никакво затруднение, 
тя не разплита, възела, не ни доближава до желания конгрес. 
За да се дойде до него, ние, водими от голямото желание 
да се избегнат и най-малкките сътресения в живота на 
организацията, говорехме и работихме с всички лица и 
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комисии, които предложиха услугите си в дирене изход от 
положението; ти не ще откажеш това и ние сме на чисто пред 
съвестта си. Последната комисия ти донесе напоследък едно 
свое предложение, което ние приехме, остава да се получи още 
твоето съгласие. Защото при положениета до което стигнаха 
работите ни не по наша вина, не може да се намери сполучлив 
и желателен от гледна точка на общите македонски интереси, 
изход вън от алтернативата: или конгрес по протокола от 8 
март т.г. при предварително споразумение по всички важни 
организационни въпроси, начало практикувано не един път у 
нас па и  навсякъде и приложено с успех и в последния наш 
конгрес, или конгрес с пълно число делегати, както повелява 
и правилника. Най-същественото за нас е да се възстановят 
единството в Организацията, единомислието у нейните 
работници и духът на солидарност между ръководните сили, 
еднички условия, при които е възможна плодотворна работа в 
полето на нашата борба.

3 юли 1928 г. 

С другарски поздрав:

/пп/ Ал. Прогогеров

 Георги п. Христов“

       От отговора ни с дата 3 юли 1928 г. отправен на писмото 
от Ив. Михайлов от 2 юли 1928 г. ясно се вижда, до какво бяха 
сведени условията за да се отиде на конгреса. Аз и Протогеров 
предоставихме по предложение на комисията, “или конгрес по 
протокола от 8 март т.г. при предварително споразумение по 
всички важни организационни въпроси, начало практикувано 
не един път у нас, пък и навсякъде и приложено с успех и в 
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последния наш конгрес; или конгрес с пълно число делегати, 
както повелява правилника, та каквото реши, това ще бъде 
законно и които избере, те ще ръководят организацията, след 
състезания на убеждения и листи.”

    Още на другия ден, както казах, още на 3 юли беше изпратен 
този отговор на Ив. Михайлов. Какво излезна? Очаквайки 
да се постигне съгласие, или за конгрес по протокола по 
предварително споразумение по въпросите или за пълен конгрес 
и всички въпроси да бъдат оставени за там, получи се съвсем 
неочакваното: на 7 юли вечерта падна убит Ал. Протогеров на 
ул. „Екз. Йосиф” в София, от убийците, които пратил по следите 
му Ив. Михайлов. Всички останахме гръмнати и изненадани от 
тази престъпност на Ив. Михайлов, той, член на ЦК на ВМРО, 
макар и равноправен с нас двамата, присвоил си правото на 
съдия върху член от същия ЦК и нарежда прилагане смъртната 
му присъда. От тоя момент македонското движение изобщо и 
ВМРО в особеност се изправиха ненадейно пред пропастта, 
която зина с безумието на Ив. Михайлов.
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ГЛАВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ТЪРКАНЕТО МЕЖДУ  
АЛ. ПРОТОГЕРОВ И МИХАЙЛОВ, МЕЖДУ  

СЪЩИЯ И ЗП, КОЕТО ВПОСЛЕДСТВИЕ  
СЕ ИЗРОДИ В КЪРВАВИ УБИЙСТВА.

       В продължение на трите години доколкото можах да 
схвана Ив. Михайлов поради убийството на Тодор Александров 
хранеше една прикрита омраза срещу Ал. Протогеров без 
обаче да има някакви факти на лице доколко той имал пръст в 
убийството. Още преди даже да се състои общия конгрес в с. 
Сърбиново-Джумайско, в който бяхме избрани за членове ва ЦК 
тримата, беше се създало или по-право казано се пръснало едно 
такова мнение срещу Протогеров, а това мнение, според моето 
дълбоко убеждение беше не затуй, че той е наредил убийството 
за Т. Александров, а защото като човек прекомерно наивен и 
доверчив е дружил с Алековци преди убийството и второ, че при 
самото убийство когато придружавал Тодор Александров той е 
пощаден от убийците. Доколкото аз го познавах Ал. Протогеров 
не беше способен да рискува и се съгласи за такава една крупна 
акция срещу ВМРО. Toй беше инзвънредно дисциплиниран, 
още повече и военен.

Ив. Михайлов докато беше нов и при това млад в ръководните 
дела на ВМРО беше скромен, строго внимателен, умееше да 
се приспособява към по-старите му другари членове на ЦК, 
особено това се проявяваше към Ал. Протогеров като към 
най-стар. Но, когато Ив. Михайлов стъпи здраво на властта, 
когато доби известна опитност, особено когато се заздрави в 
Петричкия окръг, който му беше поверен  да ръководи, след като 
се осигури и обгради със свои хора, предимно млади, той почна 
да се проявява и да става горд и надменен, Почна да претендира 
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за голям водач на движение и да се чувствува за пряк наследник 
на Т. Александров. Не е вече същия скромния Иванчо. А затова 
имаме грях и ние по-старите, че му дадохме предимство и го 
издигнахме неестествено на такава висота. Хората от ЗП и тия 
около тях имат голям дел за неговото издигане и то задето е бил 
човек на Т. Александров. Според мен голям грях правеха ония, 
които лично го възхваляваха, като гъделичкаха неговата амбиция, 
често пъти незаслужено и не на място. Някои са му казвали: „Ти 
си звездата на.....“, че той е надхвърлил своя учител и пр. Иван 
Михайлов почва да се възгордява и да се самозабравя. Ето защо 
някои дела започна да върши на своя глава, след като ги свърши 
тогава съобщава на другарите от ЦК за оформяване. Такива 
случаи са убийството на Панче Михайлов, Ив. Бърльо и др. 
Ето един повод за търкане да се създаде между Ал. Протогеров 
и него. Друго - Петричко често пъти ставаше сблъскване и 
пререкание поради техни нареждания, понеже ръководните дела 
за окръзите им се кръстосваха, а най-важното, че за своеволията 
в Петричко населението често пъти донасяло и се оплаквало на 
Протогеров като стар познат в този край и с връзки от турско 
време. Трето. Иван Михайлов правеше изявления пред чужди 
кореспонденти без да се съветва с Протогеров (защото той 
беше по-близко, аз бях далеч) и мания имаше да излиза със 
статия в пресата от негово име, а не от името на ЦК. Четвърто.    
По финансовата част на ВМРО Протогеров беше задължен 
да я води и като такъв той беше изтъкнал преувиличена 
разточителност на организационни суми от Ив. Михайлов и 
негови подведомствени хора в Петричко бяха завлекли голями 
организационни суми и не бяха се отчели. Той ги защищаваше.
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И пето. Най-болното място на Ив. Михайлов му беше, че 
в продължение на трите години той нито един път не направи 
опит да влезне вътре, а Протогеров като най-стар влезна вътре 
през 1925 г. лятото. Това обстоятелство най-много от всичко 
засегна Михайлов, той се почувствува някак затъмнен от нас. 
От тогава почна да се озлобява срещу Протогеров, даже един 
път се осмели да му каже: “Ти влезна вътре да омиваш стари 
грехове.“ Размениха си някои остри думи. Михайлов почна към 
Протогеров да се отнася хладно и от време навреме почнаха да 
си подхвърлят обидни приказки.

       В мое отсътствие най-много им се обтегнали отношенията 
и даже изгубили са и доверието помежду си. Ив. Михайлов за 
неговото отиване в странство през 1927 г. есента не намерил за 
нужно даже да се обади на Протогеров. Прекъснали са всякакви 
срещи да правят. От друга страна Иван Михайлов беше почнал 
напоследък и ЗП да пренебрегва и да се заядва. 1) Той без да ги 
пита публикувал статия от негово име във в. „Мак. Трибуна“,  
2) По убийствата на неговия баща и брат от сърбите в Щип искал 
да отправи отворено писмо от свое име до крал Александър, 
даже проекта пратил на ЗП, но бил отклонен от това намерение 
по ред съображения от последното, 3) При заминаване за 
странство съобщил на ЗП само за знание при свършен факт без 
да се съветва с тях, защото външната дейност на ВМРО тяхна 
длъжност беше, 4) Ив. Михайлов се бъркаше, в някои работи 
от не негова компетентност, а на ЗП. Той издал бюлетини за 
избор на депутати в българския парламент, ангажирал се, без 
да пита никого, да прокара листа с името на този или онзи 
кандидат за народни представители. И не само се ангажирал да 
направи това, а за да остане верен на дадения си ангажимент, 
сам  раздал снопчета бюлетини с поръчка да бъдат пласирани 
между избиратели македонци.



290

ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО С 
ИB. МИХАЙЛОВ ПРОПАДНАХА.  ТОЙ СТАВА 

САМОВЛАСТЕН, СВИКВА САМ КОНГРЕС.  
МЯСТОТО НА АЛ. ПРОТОГЕРОВ СЕ ЗАЕМА  

ОТ ЗАПАСНИЯ ЧЛЕН НА ЦК ПЕРО ШАНДАНОВ.  
НИЕ ЦК, КАКТО И ЗП ИЗЛИЗАМЕ С КОМЮНИКЕ.

До убийството на Протогеров ние всички очаквахме и се 
надявахме да дойдем до някакво разбирателство и да отидем 
на конгрес. Пред всички посредници и комисии за помирение и 
разбирателство ние сме правили отстъпки и жертви само и само 
да не се отиде до крайност. Държали сме на единството във 
ВМРО да се запази. Вярвайки по себе си никога не ни е минавало 
през ума, че ще се стигне до братоубийство. Обаче, за жалост 
сме се лъгали! До когато ние хората от нашата страна все тъй 
мислехме и вярвахме, да се постигне едно разбирателство между 
нас, Михайловата страна съвсем други мисли я вълнували. Те са 
кроели зад нас адски планове за да се нанесе удар на делото. 
Ние докато искренно желаехме да се състои общ конгрес, Ив. 
Михайлов минирал го и гледал всячески да осуети законния 
общ конгрес. Ние очаквайки среща, както споменах по-горе да 
се разберем и вървим на конгрес, той е конспирирал срещу нас 
и делото. Ив. Михайлов с извършеното убийство на член от ЦК 
без никакво право всичко преобърна на опъки, с главата надолу. 
Той чрез физическия труп на Протогеров простреля и самото 
дело, погреба доверието, което беше цимента между хората в 
редовете на ВМРО. Ив. Михайлов с извършеното убийство на 
своя глава, както той сам го подчерта в своята декларация, се 
постави по-високо от всякакво уставно положение. Зад всичко 
това той предварително се беше подготвил без да го подозираме. 
Той най-напред по един непристоен начин, ако не и подъл, 
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турил ръка и заграбил организационни средства и материали. 
Това е едно най-силно доказателство, като се решил да обсеби  
предварително орган. средства и материали и след туй да 
посегне на своя глава да убие своя другар член на ЦК на ВМРО, 
равноправен и равноотговорен пред един общ конгрес, че той 
Ив. Михайлов не е бил искрен в свикване на редовен конгрес, 
а е бил за такъв, какъв той го свика. Неговия конгрес беше с 
намалено число делегати и то никакъв делегат от Битолски и 
Солунски окръзи. Той просто искал да се наложи на хората 
от BМРО и се провъзгласи за самовластен. Ив. Михайлов сам 
потвърди това, като каза, че убийството на Протогеров е негово 
лично нареждане. От тоя момент той вече става диктатор, за 
когото не съществува друг член на ЦК и такива на ЗП. Той е 
всичко сега, защото средствата и материалите успял е да ги 
заграби. Още повече Михайлов се почуствувал за всесилен като 
видя как погледна на  убийството властта, която не помръдна да 
дири и преследва убийците нито пък дело заведе. Обществото 
и емиграцията останаха като гръмнати в първо време от тази 
акция. Изненада бе голяма! Националния комитет, който 
представляваше емиграцията в България се втресна и отврати 
от това убийство, но той нема смелостта да излезне да порицае 
това своеволие на Михайлов, напротив, направи се глух, като 
видя че правителството на министър Ляпчев не предприе нищо 
за такова едно крупно убийство, което стана всред София 
толкоз повече, че убийците се знаеха кои са. Освен 2-3 братства 
изобщо емиграцията, освен че не протестира, ами взе страна 
в лицето на Националния комитет при председателството на 
Д-р К. Станишев. Това беше една голяма и капитална грешка 
на Националния комитет, защото се даде, морална подкрепа на 
убийците. На Ив. Михайлов се откри пътя за своя конгрес, който 
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отдавна той мечтаеше. Сега трябваше час по-скоро да го свика 
и там да намери своята подкрепа и защита за престъплението, 
само там Михайлов очакваше своето оправдание. Ако по-рано 
му трябваха намалено число делегати и то свои доверени за 
прокарване неговите промени в устава, сега два пъти му бяха 
необходими за да се оправдае за убийството, с други думи да 
му се признае от неговия конгрес за справедливо и законно 
убийството на Протогеров. Той за нас беше вече престъпник, 
изгубил беше за нас всякакво доверие, никакви връзки не ни 
свързваха, станал е отцепник за ВМРО. При такова едно подло 
убийство от негова страна кой би се доверил? Ив. Михайлов 
бърза да свика конгрес, няма лице да се обърне към мен като 
член на ЦК, тогава накарва делегатите от Скопски, Струмишки 
и Петрички окръзи, т.е. неговите верни делегати да ни подканват 
за конгреса. Докато ние до завчера го канехме за по-скоро 
да идем на конгрес и там да се разберем, сега той диктува и 
чрез делегатите ни вика на конгрес. Той отбягваше срещите и 
отлагаше конгреса, а сега бърза и настоява.        

      Как ще се доверим и му отговорим на неговата демонска 
покана, която не остави никакво място за доверие и честност на 
неговата дума? На 2 юли получихме неговото приспивателно 
писмо, божем най-после се съгласил да се срещнем да определим 
датата на конгреса и ние му отговаряме на 3 юли зарадвани, 
като си казахме: “Е, най-после пукна дявола, ще идем на 
конгрес”, а той отговаря с убийство на 7 юли срещу нас. Той 
всичкото време употребявал в планове как да изиграе ролята 
си по-майсторски, как да заграби парите и материалите без да 
узнаем ние. Ние бяхме прекалено доверчиви и той злоупотреби 
с нашето другарско доверие. За нашите окръзи давахме му 
сведения особено по избора на делегатите, а той не.
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При това положение ние Битолчани и Солунчани не се 
отзовахме на поканите Михайлови за конгреса. Той си свика 
свой конгрес и се оправдал пред него и се преизбра за член „на 
ЦК”, заедно с Ив. Караджов и Стр. Развигоров, който нямаше 
качества за делегат камо ли за член на ЦК. Веднага след туй се 
провъзгласиха за ръководно тяло на BМРО, а нас ни нарекоха 
отцепници. Другаде съм казал, че неговия конгрес беше 
незаконен. Веднага подир убийството ние попълнихме мястото 
на Ал. Протогеров със запасния член на ЦК Перо Шанданов 
и се конституирахме съгласно устава двамата за ЦК, а ЗП си 
оставаше в пълния си състав: Г. Баждаров, Кирил Пърличев 
и Наум Томалевски. Излезнахме със едно съобщение, че ние 
ще продължавдме да изпълняваме функциите на ВМРО като 
законни ръководители. Макар че бяхме останали без средства, 
ние решихме с твърда воля да продължаваме борбата и пазим 
уставното положение от нарушение. Петричко от където се 
теглеха ресурсите на организацията остана в пълно владение 
на Ив. Михайлов с пълната подкрепа на българската власт.  Ние 
членовете на ЦК при все че не ни беше местото тук, останахме 
да чакаме и видиме как ще се развият събитията подир 
убийството на Протогеров тук в България. Как ще погледне 
българската власт и как ще се отнесе македонската емиграция.  
Изобщо как ще се произнесе общественото мнение. Рекохме 
да изчакаме да могат някак да се създадат условия за свикване 
на общ и законен конгрес на ВМРО. Освен туй трябваше да 
можем да се снабдим и със средства ст някъде, защото без 
такива нищо не може да се предприеме за водене на борбата. 
Издаването на вестника продължаваше, също тъй и ЗП издаде 
няколко брошури за осветление на емиграцията и обществото 
тук в България и в странство. Аз продължавах да поддържам 
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връзките с вътрешността, а пък ЗП поддържаше и осветляваше 
нашите хора, особено студентите в странство. Стараехме се по 
възможност да запазим престижа и авторитета на ВМРО, който 
беше се създал, пред външния свят. Но докато ние с юнашка 
вересия и с голям риск се борим да запазим чистотата на 
ВМРО, да закрепим от падение и разрушение принципите, Ив. 
Михайловата страна служи си с всякакви средства да парализира 
нашата дейност. Пред нищо не се спират, те започват да 
употребяват лъжи, подкупи, клевети и най-после заплашвания 
срещу нашите съмишленици и идейни хора. Служат си с всички 
средства, позволени и не, за да ни компрометират, покрай нас 
и самото дело, пред света. Тяхната борба сега е изключително 
насочена как да завладеят и привличат на тяхна страна цялата 
емиграция в лицето на Националния комитет, Илинденската 
организация, Младежката и пр. В това отношение имаха успехи. 
Най-напред тръгна с тях младежката организация, след туй 
повлекоха се и други. Там отидоха Милетич и Гьоргов, адвокати 
и др., защото разбраха, че властта ги подкрепя и че парите са 
там. Послужиха с убийства пак, като убиха председателя на 
Охридското братство, за да сплашат братствата. Емиграцията 
се разцепи след като видя как в конгреса на братствата 
председателят на Националния комитет д-р К. Станишев се 
произнесе на всеслушание, че признава истинска ВМРО тази 
на Михайлов. И тъй, емиграцията, която трябваше да бъде 
безпристрастна и можеше да играе ролята на помирителка със 
своята неутралност, тя взема страна. Ние останахме излъгани 
във възлаганите надежди, че ще настъпи известно изтрезвление 
и че нещо може да се постигне за едно търпимо положение 
до един общ конгрес. Изгубихме лятото на 1928 г. в празни 
надежди. За през 1929 г. решихме да заминем вътре и оттам да 
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подготвим условия за конгреса. Оставихме  тук ЗП да осветлява 
общественото мнение по нашия въпрос и да защитава правата 
ни кауза срещу безчестните обвинения, които се хвърляха върху 
нас от Михайловата страна. Неговия вестник само с хули и 
клевети се пълнеха колоните му, трябваше да му се възразява и 
изкарва емиграцията от заблуда. Нашето заминаване вътре още 
повече озлоби Михайловци, тогава те излезнаха с една брошура 
“Защо бе убит Протогеров”. По повод тази брошура се отговаря 
и осветлява по всички спорни точки от начало и до край на Ив. 
Михайлов с брошура “Истината върху кризата на ВМРО”. Също 
тъй едновременно се организира издаването на нов вестник 
“Вардар” за още по-голямо осветляване по разделянето ни с 
Михайлов и в какво се състоят нашите принципни различия по 
делото.

Ето и самата декларация от ЦК на ВМРО:

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО

Преценявайки всестранното състояние на македонското 
освободително движение от известно време насам, неговите 
успехи и грешки, особено след разколническата акция на Иван 
Михайлов, Централния Комитет на ВМРО намери за нужно да 
излезе с настоящата декларация.

Централният Комитет констатира от една страна, че некои от 
основните положения на освободителната борба се замъгляват 
в общественото съзнание поради остротата и сложността на 
възникналите разногласия в македонските среди – и от друга 
страна, че създадената криза трябва да се превъзмогне, като се 
стои неуклонно на статутите на освободителното движение и на 
положителните резултати от досегашния тежък опит в борбата.
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Вътрешната Македонска Революционна Организация е 
народна, масова организация на македонското население без 
разлика на вяра, народност и политически убеждения. Всеки 
опит в миналото и днес да се обособяват революционни групи 
е донасял пакостни разделения в освободителната борба и 
взаимни жертви, ползващи само враговете на тая борба. Така 
пакостни са били в живота на ВМРО надделяванията на едни 
спрямо други партийно политически убеждения, които трябва 
да остават пред прага на македонското революционно движение. 
Както в миналото, така и днес ВМРО преследва обединението 
на поделена Македония в едно цяло и издигането и в напълно 
автономна, самоуправляваща се политическа единица в нейните 
установени граници. За ВМРО македонският въпрос не се  
изчерпва с културни искания – права на малцинствата – които 
искания естествено са били подкрепвани от нея, без да отстъпва 
от своята цел: самоуправлението на страната.

ВМРО, като държи за така определената политическа 
цел, не отхвърля идеята за свободен съюз с другите свободно 
определили се балкански държави под каквато и да е форма при 
условие, че Македония и другите държави от тоя съюз ще се 
самоуправляват. По тоя въпрос ВМРО не поставя разделящи 
я принципи от привържениците на едно или друго бъдещо 
устройство на балканските земи.

ВМРО стои на разбирането, че ще постигне своята цел преди 
всичко чрез решителна борба, подета и водена от подтиснатото 
вътре и организирано в революционни редове македонско 
население. Досегашния опит и самата действителност в 
поробена Македония потвърждават напълно това становище 
срещу домогванията да се измества изцяло македонската борба 
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върху легална почва или да се разчита предимно на външни 
организации, международни институти или правителства.  
Заблудите в това отношение трябва да се разсеят. Методите за 
борба в Македония и днес остават тия на революцията, тъй като 
режимът на пълно политическо, национално и економическо 
робство на завоевателите е затворил пътя за всеки друг начин за 
борба. Ето защо за ВМРО македонският въпрос е въпрос главно 
на цялото население в Македония. Както в миналото, така и 
сега Организацията разчита главно на обединените усилия на 
това население. Свободата на Македония ще дойде само след 
продължителна, упорита нейна борба.

Но заедно с това ВМРО не само приема, но търси 
сътрудничество с другите подтиснати народи в страните 
поробители на Македония за образуване на общ фронт на 
революционните сили на почвата на взаимно зачитане. В 
своята борба ВМРО търси по-нататък съчувствие и подкрепа и 
в прогресивните обществени сили в балканските страни и по-
далеч от тях без да жертва своята самостойност.

ВМРО, която е вън от зависимостта на коя и да е държава, 
заявява категорично, че ще остане в борба с всички стремежи да 
се поддържа днешното положение – подялбата на Македония. 
Независимостта на Организацията е най-скъпото и най-важното 
нейно начало обуславящо постигането на нейната крайна цел.   
Всички отклонения от това начало са носили големи злини на 
освободителното движение на Македония и в значителна степен 
са осуетявали възможните успехи и са понижавали авторитета, 
морала и силата на Организацията. Такова отклонение по 
вътрешната си смисъл представя днес груповата терористична 
организация на Иван Михайлов, борбата с която е водена от 
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ВМРО при точни преценки и директиви от отговорните тела 
на Организацията. Специално за България, ВМРО, заявявайки, 
че не взима участие в строежа на вътрешния ѝ политически  
живот, прибавя, че не ще остави безнаказано да се изкориства 
македонското движение от групи,  организации, партии и лица 
за цели лежащи вън от строгите рамки на това движение.

   ВМРО очаква значителна подкрепа от македонските 
изгнаници - от емиграцията, освободена от местни, 
политически влияния.  Ролята на емиграцията  ВМРO  схваща 
като спомагателна. Но не бива да се забравя, че от името на 
Македония първа говори, ВМРО, която води и възпитава 
населението в страната политически. Стремежът на някои 
емигрантски организации в известни случаи в миналото и 
днес да изпреварват вътрешното движение, стремежът им 
понякога да абсорбират това движение внася големи пакости. 
Когато емиграцията е проникната от истинското си значение 
в освободителната си борба и запазва своята политическа 
независимост тя може да има неизмерими заслуги.

ВМРО желае да се постигне единство на македонското 
движение, да се обединят преди всичко революционните 
македонски сили. Тя поддържа началото: всички македонци 
в един македонски фронт, обединени върху изброените  по-
горе начала. Ако за това обединение е необходимо оттеглянето 
от движенето на лица с доказани заслуги, ВМРО заявява, че 
тя не държи за личностите от своите редове. ВМРО не желае 
да поддържа кървав фронт с каквито и да било среди извън 
поробителите на Македония, с които се намира в законна 
самоотбрана.
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Централният Комитет на ВМРО подчертава, че ако след тази 
декларация не настъпи опомване на средите на разпокъсаните 
македонски сили за обща дейност срещу поробителите на 
Македония и ако обявената кървава борба срещу ВМРО от 
македонски и немакедонски среди не спре, тя ще действува и 
занапред в тази борба според присъщите ѝ начини и средства, без 
оглед на прикритията, зад които стоят враговете. Централният 
комитет е свободен от всякаква отговорност за последиците 
от тази борба, след като в продължение на две години даде 
достатъчно доказателства за изключително търпение и за 
запазване на единството във ВМРО и за възстановяването му 
след нарушението.

Изказвайки още веднъж надеждата за възстановяване на 
единството в македонската борба, Централният комитет на 
ВМРО припомня горните нейни основи с оглед към днешната 
македонска действителност, която призовава всеки македонец 
към изпълнение на неговия дълг към родината, изнемогваща 
все по-тежко под игото на робството.

Февруари 1930 г.

 Централен Комитет на ВМРО:

   (п) Георги п. Христов

   (п) Петър Шанданов

Ив. Михайлов просто беше побеснял като прочел брошурата 
едно и друго нашето влизане вътре нанесе му голям удар. Тогава 
той замисли за нова акция срещу истинската ВМРО. Не можеше 
другояче освен пак с убийство да се отплаща. Михаиловци 
наредиха убийството на Георги Баждаров и охраната му във 
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Варна, тъкмо там са го издебнали когато той беше отишъл 
на почивка. От наша страна се реагира с убийство, като се 
уби Пандил Шишков, който беше организирал убийството на 
Баждарова. От тоя момент почнаха системно убийствата на 
Михайлов върху наши хора.

Страница от оригиналния ръкопис на  
спомените на Георги Попхристов
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ЗАМИНАВАНЕ ВЪТРЕ. A3 С 2-МА ДРУГАРИ В 
СЪРБИЯ. МИЦЕ ЧЕГАНСКИ С 2-МА В ГЪРЦИЯ. 

СРАЖЕНИЕ В СМИЛЕВСКО.

       През лятото 1929 г. минахме през Албания в Македония, 
както казах по-горе. За това ни минаване през Албания ни 
подпомогнаха италианците. Те ни услужиха както с превозни 
средства, тъй и с материали за въоръжаването ни. За заминаване 
бяхме организирали няколко групи. Те минаха от Бриндизи за 
Албания и от там в сръбска и гръцка Македония.

   На 27 юни 1929 г. аз потеглих от Бриндизи и на 28 
пристигнах в с. Връбник - Билишко. Това село е чисто българско 
и откъснато от Костурска околия и присъединено в Албания.
Там ни служеше като пункт, отдето ние се въоръжавахме и 
тръгвахме за Македония. След петдневно престояване, докато 
се преоблечем и въоръжим, точно на 4 юли тръгнах с двама 
другари Крум Петишев и Петър Ангелов за гръцка Македония. 
Заедно с нас мина границата и групата на Мице Чегански с 
другари Доно п. Щерьов и Симо Костов. Както винаги първите 
дни на минаване границата е придружено с тежести и рискове, 
особено с тежкия ни товар на гърба ни. Още не свикнали на 
дълъг доход не отпътувахме през ноща по-далеч от Дряновския 
балкан, който е срещу Преспанското езеро. Там преденувахме 
спокойно, но бяхме целия ден без вода. За забелязване е, че 
тая местност e безводна. Вечерта жадни за вода продължихме 
пътя с усилен ход. Цяла нощ пътувахме, де тук, де там вода 
не намерихме, някои от другарите паднаха за вода, не могат 
да вървят. Едвам при съмване пристигнахме в Буковишкия 
балкан и си прикрихме в гората. И в тоя балкан има само на 
1-2 места вода, другаде няма. Едната е насред пътя между с. 
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Бееване и Буковик, а другата е един извор в гората, който 
случайно открихме през 1927 г., когато бяхме  минали по тоя 
път. И тогава същата участ ни постигна за вода. След като се 
установихме на бивак двама другари тръгнаха да дирят извора 
и за щастие наше намериха го и веднага се впустнахме кой как 
да изпревари за да уталожим жаждата си. Там на близко около 
извора преседехме два дена докато се по отпочинем. Оттам 
групата на Мице Чегански  се раздели за Костурско и Леринско, 
а ние се опътихме през Преспа към Германската планина за да 
минем гръцката граница и се прехвърлим в сръбска територия. 
На 10 юли минахме границата благополучно и деня прекарахме 
в района на с. Брайчино. Там не можахме да се укрием, през 
деня ни нагазиха дървари [от] с. Любойно. Обадихме им се. Те 
обещаха, че няма да съобщават никому, в тяхното село имаше 
стражарски пост. Вечерта на път случайно ни среща едно дете 
от с. Брайчино, което отиваше да търси изгубен кон. Въпреки, 
че ние искахме да минем тайно и незабелязано от никого докато 
стигнем до Смилевско, пак се разкрихме. При това положение 
трябваше да изгубим дирята и вземем далечен път. Още същата 
нощ се прехвърлихме в гората на с. Крани. Taм преденувахме. 
Добре направихме, че не взехме билото на Пелистер, както 
миналите години, понеже отпосле разбрахме, там имало засади. 

На 11 се прехвърлихме в Сливишко, близо до едноименния 
манастир. Оттам взехме вечерта полето Ресенско и се 
прехвърлихме чак в Съпотско и Златарско. Дълъг път беше тоя, 
ето защо едвам на съмване пристигнахме и се закрихме в гората. 
Овчари ни видяха, но тоя ден не последва нищо. В Златарско 
прекарахме 3-4 дена, чак последния ден се обадихме на селото, 
като хванахме дървари. Вечерта слязохме при водениците 
да чакаме храна да ни се изнесе от селото. Там заварихме 
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други селяни, които бяха дошли с кола за брашно да товарят 
от воденицата. Оттам разбрахме за положението в Ресенско 
какво е. На пръв поглед се виждаше, че има един ужасен страх 
всеян в селяните от взетите строги мерки на сърбите, особено 
в тази околия, дето преди туй бяха се създали афери, от които 
пострадаха доста хора. Като ни видяха просто изтръпнаха от 
страх, изгубиха и ума и дума, през всичкото време трепереха. 
Ясно и категорично ни заязиха, че не могат с нищо да ни 
помогнат и че трябвало непременно да явят на властта, защо 
иначе за тях живот нямало и пр. Освободихме ги, но по-скоро 
да донесат храна уж. Отидоха и не се обадиха никак от страх. 
Останахме си без храна. Другия ден, забелязхме отдалеч да се 
движат патрули. Наверно са обадили селяните от с. Златари. Още 
същата нощ се прехвърлихме гладни в Смилевско. На 16 юли 
преденувахме в Смилевско, закрити и прекарахме спокойно, но 
гладни, от три дена нищо не сме яли. Забравих да спомена, още 
през нощта, когато пътувахме да се прехвърлим в Смилевско 
ударихме на засада на пътеката в Златарската гора. Без да се 
открие огън, заобиколихме и отбегнахме срещата. Вечерта, още 
рано влязохме в с. Смилево. Там научихме за положението, 
че са излезли потери подир нас, сме били разкрити още от с. 
Брайчино. Видяхме се с някои селяни и говорихме  някои 
работи по делото, взехме си храна и се оттеглихме още същата 
нощ в гората “Горановец”, която е обраснала с голям бук и гъст 
на широко пространство. Там останахме да преденуваме, като 
се смятахме за най-добре прикрити. До обед прекарахме добре. 
Къде 12 часа тамам бехме се наспали приготвихме се да потеглим 
денем през гората и да излезем на голото за Демирхисарско да 
се прехвърлим. В един и половина часа в самата гора ударихме 
на засади и почнаха да ни викат: „предайте се”, без да ни 
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открият огън. Отдръпнахме се моментално назад и правим опит 
по-наляво да пробием и излезнем за да хванем височините, но и 
там ни посрещат други пак без да ни открият огън. Правим опит 
на трето място още по-наляво като мислим, че там е празно, 
други ни пресрещат и то близко на 15 крачки разстояние. Тогава 
нямаше какво друго, дойдохме гърди срещу гърди и откри се 
огън от двете страни. Ние бяхме на по-ниско и благодарение 
на туй та не падна някой от нас при първия изстрел от тяхна 
страна. От тях паднаха няколко души начело с техния каплар 
на име Никита, на когото впоследствие му научихме името, 
когато му викаха да са обади. Откри се огън от всички страни, 
тогава разбрахме, че сме обсадени от всякъде. Не ни оставаше 
нищо друго освен да се укрепим здраво и да се държим докато 
можем. Благодарение до нас се случи една конска пътека и в 
нея се залостихме и се отбранявахме чак до вечерта. Те бяха 
заблудени, не знаеха точно колко души сме, смятали са, че сме 
много, та затуй не се решиха да ни атакуват, чакаха да им дойде 
помощ. На другия ден, ако бехме останали, сигурно щяха да ни 
разбият до крак, защото докараха оръдия. Щом настъпи мрак 
решихме на всяка цена да се измъкнем от кордона. През нощта  
предпазливо и все по пътеката успяхме да си пробием път 
покрай техните засади без да ни усетят. По-късно разбрахме, 
че някои от милиционерите селяни са ни видяли, но не са се 
решили да стрелят. Прехвърлихме билото незабелязани и пак 
се върнахме в Златарско, като смятахме, че там е претърсено от 
потерите и е чисто.

На другия ден 18 юли видяхме отсреща какви грамадни сили 
са довели сърбите срещу нас за да ни разбият, но за жалост не 
им се удаде. Те след като обискираха “Горановец” дето бяхме 
обсадени и като видяха, че ни няма, почнаха да се връщат някои 
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от потерите обратно по билото за Битоля и Ресен. Тогава ние си 
казваме е, какво щастие сме имали! Спасихме се много лесно! 
Тъкмо по това време, а това беше около пладне, гледаме една 
потеря от около 60 д. слиза през гората и върви точно по дирите, 
където ние минахме и се спрехме на една вадичка в дерето да 
се нахраним  и отпочинем. И те се спряха на същото място. По 
едно време слушаме старшията на потерята да изкомандува 
във верига да настъпват в гората. Ние сме тъкмо над тях на 
неголямо разстояние. Залегнахме и чакаме със затаен дъх 
и бяхме решили щом ни разкрият ще стреляме и ще се бием 
докрай, защото нямаше къде, зад нас се откриваше Ресенското 
поле. На 15 крачки дойдоха до нас, но не ни видяха за щастие 
наше.  И този път се отървахме. След като претърсиха гората 
оттеглиха се към Ресен. Сърбите бяха вдигнали на крак всички 
въоръжени сили. Освен дето обискираха горите навред, но бяха 
поставили засади по всички кръстопътища и извори. Трудно 
беше движението ни. От никое село не можеше троха хляб да се 
извади. Всички овчари и говедари под строг контрол се държеха. 
При това положение критическо аз реших с другарите да се 
върнем назад и отправим към албанската граница. Не можахме 
да продължим към Демирхисарско и другите околии и влезнем 
във връзка с нашите хора в градовете. А пак Перо Шанданов 
с групата беше потеглил откъм, Горици където имахме друг 
пункт за влизане. Уговорили бяхме се още в Бриндизи, че ще се 
срешнем вътре в Смилевско или Демирхисар. Обаче той дошъл 
до самата граница и не се решил да влезне, защото била строго 
охранявана и не могло да се мине по никой начин. Във всеки 
случай това не бе оправдателно. 
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На 19 юли вечерта от Златарско през полето Ресенско, 
покрай Ресен се прехвърлихме към Ехла. През нощта ударихме 
на 2-3 задади, но сполучливо ги избегнахме. Тази нощ дълъг 
поход направихме и се преуморихме доста много, особено аз 
бях съвършенно отпаднал. Изтощен бях толкоз много, щото 
едвам вървях и аз се чудя как се спасих тогава, как не паднах из 
пътя. Благодаря на другарите,  те ме много подпомогнаха,  взеха 
ми от товара за да мога по-лесно да вървя. Този път от Златарско 
до албанската граница през други години сме го пропътували за 
2-3 нощи, а сега ние за една нощ. Пресилен ход. И тъй на 20 юли 
бяхме минали границата и бяхме в Албания.

Страница от оригиналния ръкопис  
на спомените на Георги Попхристов
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СЛЕД СРАЖЕНИЕТО В СМИЛЕВСКО ВРЪЩАНЕ 
В АЛБАНИЯ. ПРЕСТОЯВАНЕТО В НИ В С. ВРЪБНИК. 

ПРОПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ И БЪЛГАРИЯ.

 В Горичко, Албания, престояхме няколко дена докато си 
отпочинем от дългия поход. От там покрай Малкото Преспанско 
езеро се прехвърлихме в с. Връбник, Билишко. Там се намерихме 
с П. Шанданов и с пристигналите Пецо Трайков и Кръстан п. 
Тодоров от Италия както и с групата Мице Чегански, която 
беше се завърнала преди няколко дена от Гръцка Македония. 
Там всички се събрахме и прекерахме прикрити около месец и 
половина в селото, но в едно твърде много тревожно положение 
от преследване на албанските власти.  Обиски постоянно 
правеха в селото, даже поради нас няколко селяни арестуваха 
и ги изпратили на заточение в Берат. Отгоре на всичко дойде 
известие, че Г. Баждаров заедно с охраната е бил убит от 
Михайловци във Варна. Това още повече ни разтревожи. От 
друга страна гърците и сърбите ни разбрали, че се навъртваме 
във Връбнишко, правят силни и настоятелни протести пред 
албанските власти да ни заловят. Вътре невъзможно беше  да 
се влиза, понеже се засилиха по границите и се държеха здраво 
от гърци и сърби. Канал за отпътуване мъчно се отваряше при 
това положение, не оставаше друго освен да се предадем на 
властта. Но и товани се гледаше рисковано, защото албанците 
не бяха за вяра, не са едновремешните албанци, сега те са 
станали алчни за пари и вероломни, всичко могат да ти сторят, 
имахме от по-рано подробен случай, когато бяха арестувани 
Пецо Трайков, Петър Ангелов и Никола Гушлев в Корча. Най-
после аз се реших, преоблечен като прост работник  заедно с 
двама другари Връбничани да замина за Тирана и там да мога 
някак да се снабдя с паспорт от Българската легация и замина. 
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Успех благополучно да пропътувам и се снабдих с паспорт и 
от там в Бари, Италия. Италианските власти не ми направиха 
никакви пречки, напротив те са ни услужвали винаги. Дойдох 
с параход в Цариград. Тук прекарах близо два месеца, никак не 
исках да се върна в България, защото знаех каква анархия владее 
и в какви размери беше се разширила нашата междуособица.  
Кирил  Пърличев и Наум Томалевски писват ми час по скоро да 
се прибера в София.

Останалите  другари във Връбник в още по-критическо 
положение изпаднаха, най-после се решили да се предадат на 
властта с условие да им дадат път и си заминат. Действително 
албанските власти са устояли на думата, взимат ги и с 
автомобили ги препращат в Санта Каранта, пристанището и от 
там в Бриндизи. Италия ги екстернират. Благополучно всички 
с параход се завръщат в България преди мен. И аз най-сетне 
се прибрах в София къде 20 декември зимата при силното 
наотояване на Кир. Пърличев, Наум Томалевски,  З.П. и Петър 
Шанданов чл. на ЦК. От тази наша експедиция се очакваше 
много нещо, но за жалост малки резултати се добиха едно, че 
не всички успехме да влезем вътре и заработим и друго, още 
преди да влезнем при приготовлението ни бехме разузнати от 
неприятелите и бяха взели мерки да ни чакат на границата. За това 
развитие до голяма степен допринесоха междуособиците ни в 
София, понеже никаква тайна не се пазеше и като че ли нарочно 
се пръскаше и тръбеше наляво и надясно от Михайловци за тоя 
наш поход. Освен това имаше и нежелание у някои от насда се 
влезне вътре, създаваха се разни претексти даже до обвинения 
един към друг отидоха.
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  С една дума, не се  изпълни точно нашия план както се бехме 
установили: да влезем всички вътре в районите и заработим, 
след туй да изберем делегати и се свикаме на общ конгрес. 
Михайловци гледаха по всякакъв начин да осуетят тази наша 
дейност с провокации и убийства. Посегнаха на Г.  Баждаров 
и с това нанесоха друг удар на ВМРО. Нашето дело се лиши от 
друга скъпа жертва. Нашето положение oщe повече ce забърка 
с това крупно убийство. От друга страна средства нямахме 
никакви, с които да можем да продължаваме борбата вътре. И 
тъй през зимата 1929г. когато се завърнахме от Албания, бяхме 
изпаднали в едно безизходно положение. Тогава се събрахме 
аз, Кир.  Пърличев и Томалевски, като : членове на ЗП и 
Петър Шанданов като член на ЦК да промишляваме и търсим 
някакъв изход от туй задъдено положение. Ред срещи правихме, 
денонощно обмисляхме, но пак не можахме да се доберем до 
един спасителен край, както за делото, така и за нас. Причините 
за това бяха много, а най-важните бяха тези отачало докрай, че 
нямахме пари. До последния момент търсихме, но не успяхме 
да намерим. А без такива какво може да се работи, когато 
противната страна, михайловци, разполагаха с големи суми и 
с какви не други материали от ВМРО. Отдавна беше ограбена 
най-разбойнически революционната каса и др. материали, с 
които разполагаше организацията. Бехме се спрели да се свика 
конгрес, но по горната причина и той не можа да се осъществи 
едно и второ, някои от нас, опасявайки се да не би да изгубят 
заеманото място като вождове, не толкоз им се желаеше да 
стане. Впоследствие ми стана ясно за второто. Понеже и 
конгреса не можа да се осъществи, почна между нас да настъпва 
едно разочарование, едно раздвояване на възгледите. При това 
положение как може да се върви по натататък, всеки от нас 
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почна да си прави своето заключение. Търсехме средства от под 
дървмо и камък, за да се поддържа живот и то главно вътре. За 
отстъпление и оттегляне от поста ни дума не ставаше. Тъкмо 
в това разнебитено положение ни завари подлото убийство от 
михайловци на Наум Томалевски. А преди това беше убит Васил 
Пундев заедно с охраната. Убийствата бяха за михайловци 
система. Нанесеният удар беше твърде тежък. Посегна се на 
втория член на ЗП. Тя беше твърде тежка скъпа загуба за нас и 
извънредко тежка за ВМРО. Тази жертва оказа силно влияние 
върху нас. И този удар беше много чуствителен, като другите. 
Трябваше ние останалите трима : аз, Пърличев и П. Шанданов да 
се срещнем и решим какво да правим по нататък. Трябва ли тъй 
подло да се оставим на избиване от михайловци, или да почнем 
да се защитаваме. Тази среща не стана. Петър Шанданов след 
убийството на Томалевски без да се обади нито на мен, нито 
на Пърличев избързва и заминава за странство. Той намерил за 
нужно или от голяма предпазливост или от голямо бързане да 
се види само с Кръстан п. Тодоров и П. Трайков и да им каже 
за неговото заминаване, когато трябваше и можеше преди да 
замени с нас двамата да се види и срещне. 

 Шанданов октавя едно писмо с дата 10 януари 1931г. 
за сбогом и ни препоръчва Кръстан и Пецо да ни обяснели 
за какво той тъй бърже заминава и пр. При двамата последни 
оставя два запечатани плика да ни се предадат. В писмото 
не казва какво е поставил в запечатаните пликове. Кръстан 
п. Тодоров предава запечатаните пликове на Пърличев. Ето 
една прибързаност, ако не и простъпка, която води до лоши 
последствия, както и стана. Най-печалното, че ценните книжа 
и средствата, колкото ги имахме прибрано с разписки тогава, 
той ги беше поверил на Кръстан, когато трябваше или на К. 
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Пърличев, като член на ЗП или пък лично на мен, а не да се 
оставят на пунктовия, когато има по-висши длъжностни лица. 
Петър Шанданов заминава без да се обади и отгоре на това 
сумите и ценните книжа ги оставя на други. Това не е нищо 
друго, освен пренебрегване на своите другари, което даде повод 
още повече да се отслаби и деморализира и тъй разклатената 
дисциплина в редовете на нашите хора, вследствие мизерията, 
която беше настъпила. Тази постъпка на Шанданов подхрани и 
засили грандоманията за големство у Кръстан п. Тодоров и Пецо 
Трайков. Те и без това проявяваха своеволия, сега им се удаде 
случай още повечеда нарастне тяхната слабост за големство 
и своеволия. Шанданов след като замина за странство дълго 
време не се обади, трябваше да го диря и предизвиквам с писма 
и едвам след два месеца мълчание да ми се обади. Това какво 
показваше? А пък на Кръстан се обаждал редовно, аз отппосле 
трябваше да науча къде е и какво прави. Той какво е писвал 
на Кръстан нищо не знаех, освен това, което последния ми 
съобщаваше от съдържанието на писмата. При всяко поискване 
да ми се пратят самите оригинални писма да ги прочета, 
Кръстан все ми отговаряше, че ги е скъсал и пр. Мина ми едно 
съмнение, че се крие нещо зад гърба ми, но пак си казах, не 
допускам да е възможно такова нещо. При все това и друго едно 
обстоятелство ми даде повод веднага да поискам от Кръстан 
да представи сметките, сумите и ценните книжа, които бяха 
оставени от Шанданов, също тъй да ми представи ведомостите 
и точния списък на хората, които бяха на издръжка. Последните 
документи бяха искани и от Пърличев. Той, Кръстан, не зная по 
какви съображения, все отлагаше и не бързаше да се отчете като 
изпълняващ длъжността пунктов началник, като се мотивираше, 
че не били у него книжата, не били готови сметките и пр. Само 
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при едно силно и малко остро настояване можех да прибера от 
него квитанционната книга. Няколко пъти устно и писмено му 
са искани от мен и от Пърличев да ги представи въпросните 
сметки и суми, но той все отлагаше и не ги представи. Всичко 
това било умишлено.

Четническата чанта на Георги Попхристов  
и част от личния му архив
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 ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
Й ДА СЕ ОТТЕГЛИМ. УБИЙСТВОТО НА ТРАЙКО 

МОРКОВЧЕТО И НИКОЛА БУДИНОВ. УБИЙСТВОТО 
НА Г. ГЮРКОВ ОТ НАШИ ХОРА. ПЛЕНЯВАНЕТО 

МИ ОТ МИХАЙЛОВЦИ. ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА 
ОТТЕГЛЯНЕТО НИ ОТ ВМРО.

  През това време, когато аз дирих Шанданов, за да влезна 
във връзка и разбера с него яви се на сцената една „помирителна 
комисия” в състав: Генерал Бояджиев, П. Дървингов, Хр. 
Силянов, д-р Н. Стоянов, Дим. Михайлов и д-р Руменов. 
Тази комисия беше избрана от едно събрание, свикано от 
Националния комитет. А последния отдавна беше взел страната 
на Михайлов & С-ие,  затова предварително се разбираше каква 
комисия е тя и с какъв мандат иде. По-рано, както по писаното 
във в. „Македония” по повдигнатия въпрос за посредничество 
за споразумение, както и на декларацията от Ив. Михайлов, на 
която съдържанието и е известно, ние с К. Пърличев веднага 
отговорихме с контра декларация, като осъдихме  още един път 
убийствата и порицахме убийците и същевременно заявихме, 
че сме готова за споразумение до и в обшия конгрес. Избраната 
комисия   след като се срещнала с михайловци, поиска да се   види 
и с нас. Аз и Пърличев дълго мислехме и разъждавахме дали 
да я приемем или не, защото гледахме на нея с предубеждение. 
Дотогава още не се беше обадил Шанданов, та и това малко ни 
възпираше. Един път тя приета от противниковата страна само 
да не бъдем упреквани като непримирима страна и ред други 
съображения решихме да я приемем и изслушаме. Установихме 
се за най-законни само Кирил да се срещне и изслуша комисията 
от името на ЦК. Тя прие и се срещна с К. Пърличев. Комисията, 
след като изслуша нашето изложение, подкрепено с факти 
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по разпрата ни с Михайлов & Сие, тя, вместо да вземе под 
внимание и акт от това, веднага прави предложение на нашата 
страна да се оттеглим. Тя е била с готово предложение, разбира 
се продиктувано от ония. Ние категорично отказахме това 
незаконно предложение. Дойде ред и ние да направим своето 
предложение, което се изразява в следните точки: 1) Да остане 
да функционира ЦК в състав Георги п. Христов и П. Шанданов, 
2) да функционират и двата ЦК успоредно с една посредническа 
комисия до конгреса, 3) да прекратят функциите и двата ЦК, а за 
временно ръководство на ВМРО да се натовари едно ново тяло, 
избрано по взаимно съгласие до конгреса и 4) да се прекратят 
убийствата и се даде възможност за умиротворяване на страните 
до общия конгрес.

 Комисията нито едно не прие. Въпреки това тя бе доста 
озадачена от нашите възражения, ето защо не можеше да се 
откаже от преговорите. Ние предварително бяхме убедени, 
че нищо няма за излезе и от тази комисия и от преговори, но 
разчитахме и се надявахме да осигурим в наша полза едно 
морално надмощие. Комисията не прекъсна преговорите, само 
ги преустановви за известно време. Протакайки работата, 
тъкмо това беше изгодно за нас, да припечелим време докато 
се споразумеем с отстъстващия член на ЦК Перо Шанданов. 
Аз му бях писал изобщо за положението, а пък с писмо от 
2 февруари 1931 г. изрично исках час по-скоро да си даде 
мнението по повдигнатия въпрос от помирителната комисия, 
даже му определих и срок. След като един път комисията се 
махнеше от нас, тогава ние по свой начин щяхме да правим 
каквото ще правим. Вън от преговорите с комисията, на които 
ние гледахме с недоверие, нас ни занимаваше и въпроса за изход 
от положението, в което бяхме поставени. Едно разрешение в 



315

една или друга форма ние бяхме длъжни да намерим, не можеше 
повече по тоя задънен от вси страни път да се върви. 

Точно по време на преговорите извърши се от михайловци 
убийството на Трайче Морковчето и Н. Будинов. Ново 
предизвикателство, което ни даваше още по-голямо морално 
право да скъсаме с комисията и ние в споразумение с П. 
Шанданов да вземем едно крайно решение да съществуваме 
или не. Положение твърде критично. Във време на преговори 
михайловци ни нападат и дебнат ни на всяка крачка да ни убият, 
особено като разбраха нашите възражения пред комисията. 
Даже и по свой почин, ако бехме се оттеглили, те пак не били 
доволни, мимо комисията искали те един път за винаги да 
ликвидират с нас. По всичко си личеше, че имаха подкрепата 
на тогавашната българска власт. При тази нажежена атмосфера 
и при това тъй да се каже наше домашно разстройство аз и 
Кирил Пърличев мислехме, мислехме и най-после установихме 
се временно да свием знаме, да чакаме един общ и законен 
конгрес. И това сами на своя глава като член на ЗП и ЦК нямаше 
да го направим, пак щехме да свикаме една конференция от 
по-видните наши съчувственици и приятели. Но пропадна! На 
8 февруари 1931 г. дойде като от изневиделица прибързаното 
и необмислено убийство на Йор. Гюрков от нашите хора и то 
тъкмо тогава, когато още не беше ликвидирано с комисията. Не 
беше ни време, не беше ни от голяма полза такава акция, когато 
всеки един с голямо напрежение чакаше какво ще излезне от 
преговорите на прословутата комисия, която проглуши света 
със своето „помирение”. Като че ли и без това убийство нямаше 
да се осуети всякакво “помирение”, та трябваше да се избърза и 
извърши убийството на Гюрков без наше знание. Това убийство 
напротив още повече влови нашето положение, то даде коз на 
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обществото да ни критикува, а на противниците ни бе добре 
дошло да излезнат явно и да се нахвърлят да ни нападат като 
ни наричат убийци. Те излезнаха за момента прави, а ние - 
криви! Нас ни се отнеха най-добрите позиции в преговорите. 
Това необмислено убийство постави ни  в едно противоречие 
с нашите принципи прокарани в последната декларация на ЦК 
и ЗП от м. декември, която беше като отговор на Михайловата. 
Убийството на Гюрков не бе ни разумно, ни тактично, нито 
пък на време извършено. То беше едно своеволие на Кръстак 
п. Тодоров. Той като пунктовия н-к без знанието на ЗП нямаше 
някакво право да нарежда акции, а особено при наличността 
и присътствието на член от ЦК. Аз трябваше за убийството на 
Гюрков да науча по чие нареждане е станало и кои са убийците 
от самите момчета, които бяха изпратени да ме охраняват. Нито 
преди това Кръстан ме пита, нито след убийството намери за 
нужно да ми съобщи. Това всичко какво говори? Няколко пъти 
писмено го запитax да даде обяснение кой му е дал нареждане 
за една такава прибързана акция, тъкмо тогава когато се водят 
преговорите, той като гузен не благоволи да отговори. Само 
една бележка ми праща не като на началство, а като на някой 
подчинен на него, като пише, че имало за това решение и че той 
уж е притежавал документ. В друга бележка отправя ми закани, 
нека лично да се разправя и пр. Тогава за мен стана всичко ясно 
защо той след заминаване на П. Шанданов, когато аз му търсех 
да се отчете, той все отлагаше и не се отчете. Имало си крушка 
опашка, що казват. Разбрах защо той такъв език държел спрямо 
мен, защо писмата от Шанданов не ми ги препращал по-рано, 
когато му ги търсех. За всичко това аз му искам обяснение, а 
той нахално ми отговаря: „Нищо не те оправдава и пр.” Кой е 
този и за каво ще ме осъжда? П. Трайков от друга страна друго 
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ми пише. Те вече станали големи хора и са се провъзгласили за 
самозвани “шефове”. Не може друго яче да се обясни тяхната 
дързост и нахалност освен да са имали без мое знание, пълната 
подкрепа на П. Шанданов. Същото са отговаряли и на Кирил 
Пърличев, когато им е искал обяснение за тяхното поведение. 
Тъкмо през тези дни когато ние се обяснявахме по убийството 
на Гюрков, противниците засилиха още повече своите подли 
следения и дебнения, особено срещу мен и Пърличев. Те са 
решили на всяка цена със знанието и съдействието разбира се 
на полицията да ме заловят жив, или пък ако не им се удаде 
това, да ме убият. Не трябва да се забравя, че комисията е още в 
преговори, не е прекъснала с нас и тя е в подкрепа за изпълнение 
плана на михайловци, т.е. да бъда заловен (някои от комисията 
вярвам да не са знаели). Най-много са целили михайловци 
мен да заловят и да ме заставят да се оттегля от движението, 
понеже им било донесено от комисията, че аз съм бил най-
неотстъпчивия, като не съм давал среща на комисията и пр. 
Действително аз никак не се срещнах с комисията пък нямаше 
и защо да се срещам когато Пърличев се виждаше и срещаше 
и им беше кавал нашето мнение на ЦК, а това беше никакво 
оттегляне от делото. Той като член на ЗП беше упълномощен от 
ЦК да говори и се обяснява с “помирителната комисия”. 

Подир убийството на Йордан Гюрков нашето положение 
съвсем се влоши, друг вид взема. Всякакво преговоряне с 
комисията ние го смятахме за пропаднало, чакахме във всеки 
момент да бъдем нападнати. Целия печат се нахвърли срещу нас 
и какви ли не ни нарече. От всякъде се струпаха остри нападки, 
таксуваха ни вече нас за убийци и пр. Бехме взели мерки да се 
пазим. Аз и Пърличев излезнахме с декларация, че убийството на 
Гюрков не е по наше нареждане. Точно по това време пък, като по 
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чудо, комисията се обажда да поднови и продължи преговорите 
с нас, наверно за подмамка колкото противниците да ни вземат 
дирята. Тя поиска от нас едно свиждане, като постави условие 
щото непременно и аз да съм в тази среща. Ние приехме по 
принцип това да стане. Но аз и Кирил трябваше предварително 
да се видим и уговарям какъв последен и окончателен отговор да 
се даде на комисията и подир туй да се скъса е нея. Аз пак нямаше 
да се срещам с комисията, защото беше безполезно. Срещите ни 
с Кирил бяха твърде рисковани тогава ето защо все писменно 
се разбирахме, но сега понеже последно, трябваше непременно 
да се видим.  Най-много за това настояваше Кирил Пърличев и 
беше определил къде и кога да се срещнем. Движението ни беше 
рисковано, както казах, те михайловци от една страна сноват и 
дебнат, от друга страна полицията прави обиски и преследва нас 
и нашите хора по убийството. Момчетата, които ни охраняваха, 
се изпокриха, не могат да се движат, аз бях останал почти без 
никаква охрана. Комисията знаеше, че аз ще се местя и оттам 
са се научили михайловци. Пърличев в своята бележка ми 
съобщаваше, че щял да прати човек да ме заведе на уреченото 
място, дето е бил той, за да се срещнем. Аз, надявайки се, че ще 
дойде негов човек при мен в къщи, дето бях, не наредих друг да 
дойде и да ме придружи до мястото. На 13 февруари към 7 часа 
вечерта, вместо момче, както беше уговорката, дойде самата 
г-жа Олга Пърличева, тя да ме заведе при него, нямало нужда 
от друг. Точно през тези критични дни Тома Джуров, когото 
смятах за най-доверено лице, беше дошъл в къщи. Той беше по-
рано моя охрана, но го бях освободил да се настани на работа 
и си гледа семейството. В последствие разбрах, че той нарочно 
тогава е дошъл. Но... Когато дойде Пърличева го помолих да 
дойде и ме придружи. Той отиде да вземе кола от гарата и да 
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ни чака до Клементинската болница на шосето за Надежда. От 
къщи тръгнахме към 7 часа вечерта с г-жа Пърличева, дойде 
да ни придружи и жена ми. Качихме се на колата четиримата, 
щом изминахме 100-тина крачки не зная, не видях никак откъде 
излезнаха пред нас, изпречиха се и спряха колата ни един ст. 
полицейски с 3-4 въоръжени стражари с дълги пушки. Още 
в колата ни обезоръжиха и оттам ни откараха в участъка на 
михайловци, макар да ни заявиха, че ще ни карат в Дирекциата 
на полицията при Луков. Аз, още под силното впечатление от 
убийството на Гюрков отначало не можах да подозра, че това е 
примка, все си мислех и тълкувах нареждане на Дирекцията на 
полицията. И тъй, понеже пред мен се яви официална българска 
власт, аз намерих за излишно да се противопоставям, сложих 
оръжието и се подчиних. Когато завиха по друга улица с колата, 
а не към Дирекция на полицията и когато ни откараха в частна 
къща, тогава разбрах, че са ни скроили клопка. Там за първи път 
видях и опознах Коци Михайлов, агент на полицията, под чиято 
команда са били стражарите. Аз знаех, че той е агент, но лично 
не го познавах. Заявиха ни, че в името на закона сме арестувани. 
Докато аз запитам на кое основание и защо тук, изпречиха ми 
се Ване Параспуров, Петър Герасимов, Колю Кангала и пр. 
Тогава им казвам: „Е, разбрахме сега цялата комедия. Господ 
да ни е на помощ”. Там ни държаха под строг надзор цели 24 
часа всички, никой не смее да шавне и продума. Само заранта 
освободиха Дуров, а жените вечерта, късно, след като мен, 
главната жертва, ме преместиха в друга квартира. Цели 18  
дена ме държаха в плен, как прекарах и как можах да понеса 
всички мъки и терзания само аз си зная. През всичкото време 
ме тормозеха и измъчваха да подпиша една декларация, че се 
оттеглям от движението. Принуждаваха ме насилствено да им 
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подпиша декларация, кято беше унизителна, едвам можах да 
ги убедя тази декларация да се изпрати на Кирил Пърличев и 
той да я уж подпише. Аз бях уверен, че той такава декларация 
няма да подпише, но знаейки, че е във връзка с комисията, ще 
им каже за моето положение. Вместо тази декларация друга 
изработиха и ми поднесоха да подпиша. Тя беше по-износна и 
по-възприемлива за двамата. Заставиха ни със сила да излезнем 
с декларация, че се оттегляме от движението за да настъпи 
примирие между двете страни, а не помирение, както се 
предаде тенденциозно. Благодарение, че Кирил беше свободен 
и беше във връзка с комисията, та това наше оттегляне стана 
оформено с протоколно решение пред нея и условно, а не пред 
михайловци. Заставиха ни пак чрез комисията да предадем нещо 
от старата архива. Доколкото можах да вникна в настроението 
на михайловци не бяха с намерение да ме оставят здрав и читав, 
но не им се удаде, понеже по средата имаше една комисия, а 
най-главното, че залавянето беше със знанието на Ляпчев. 
Самият Мих. Монев, член на ЗП от михайловци, го потвърди 
това пред членовете на комисията, когато Ив. Михайлов ме 
освобождаваше в с. Кочериново. Това подробно другаде съм 
го описал. И така се дойде до този печален край на делото, 
именно тъй недостойно да се ликвидира. Подпомогнаха доста 
следните причини: 1) Избързаното заминаване в странство на П. 
Шанданов, без да се види и срещне с мен или с Кирил Пърличев 
и повери делата на нас, а не на неотговорни лица, 2) Убийството 
на Трайко Морковчето от михайловци във време на преговорите 
с комисията, което беше явна провокация от михайловци,  
3) прибързаното и необмислено убийство на Йордан Гюрков без 
наше знание и нареждане, което беше повечето да се развалят 
всякакви преговори с комисията и 4) моето пленяване, което 
беше по-скоро опозоряване и ликвидиране по подъл начин на 
нашата страна, отколкото някакво „помиряване”.
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 Като излагам горното всеки може да си прави заключение 
какво помирение се постигна с комисията и с неискреността и 
подлостта на михайловци. Ако имаше желание за помирение, 
нямаше тъй злъчно да се нахвърля техния печат върху нас още в 
първите дни след публикуването на наложената ни декларация 
за оттегляне. Дали сме прави или не, във всеки случай времето 
ще поясни всичко. Ние с Кирил Пърличев направихме тази 
скъпа жертва не за да спасим кожите си, както ни се приписва 
от някои, а в името на Македония да се прекратят един път 
завинаги братоубийствата.

  Но сме били излъгани, измамени и предадени!...

И днес, както беше веднага след фаталния 7 юли 
1928 г. от Македония пак долита глас и предупреждение:  
„Не подтисничеството на врага, а кръвта на македонци, проливана 
от македонци, може да убие нашия дух за съпротивление и 
борба!”

***
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Сменени са имената на общо 804 български села и градове 
в Егейска Македония. Славянските и турските топоними се 

заместват с гръцки. Преименуването им започва веднага след 
установяването на гръцка власт в току-що анексираната по 

силата на Букурещкия договор през 1913 г. Егейска Македония.  
 

Церово, Леринско: Клиди  
Баница, Леринско: Веви  

Баница, Серско: Карие  
Горничево, Леринско: Кели  

Забърдени, Костурско: Мелантион  
Забърдени, Леринско: Лофи  

Борешница, Кукушко: Палестра  
Ресен, Серско: Ситариа  

Пътеле, Леринско: Пантокерасиа  
Попължени, Леринско: Папаянис  

Върбени, Леринско: Итиа  
Неокази, Леринско: Неохораки  
Крушоради, Леринско: Ахлади  

Сетина, Леринско: Скопос  
 

Колкото до селата Секулово, Асаново село, Сович, Попадия, 
Борешница, то те днес може би нямат не само гръцки, но 

изобщо никакви имена. Вероятно са били изгорени и заличени 
завинаги. 

                          ***********************
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Георги Попхристов като ученик в Битолската българска 
прогимназия, където негови учители са били ВМОРО 
революционерите Гьорче Петров и Антон Кецкаров

Страница от оригиналния 
ръкопис на спомените на 
Георги Попхристов
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Празнуване на годишнина от Илинденско-
Преображенското въстание в свободна Македония. 

Снимката е от 3 юли 1941 г. От ляво на дясно: кметът 
на Битоля - Ненчев, Георги Попхристов, свещеник Тома 
Николов (ВМОРО деец от кичевското село Вранещица), 

Георги Чуранов (ВМОРО деец от битолското село 
Смилево), генералът от Българската армия Иван 

Маринов, Анастас Лозанчев (ВМОРО деец от Битоля) 
и инжинер Христо Станишев от Кукуш.

На следващата страница - зрелостно свидетелство 
издадено на Георги Попхристов от Солунската 
Българска Гимназия: “Георги П. Христов от с. 
Кърстофор (Битолско), роден на 15. VIII.1874 от 
православни българи родители свършил четвърти клас 
в Битоля през 1892-1893 учебна година, I и II педагоги-
чески курс при Солунската Бълг. Мъжка Гимназия...”
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- КРАЙ -


