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XXI. ПОДВИГЪТЪ НА МАРА БУНЕВА

На 13 януарий 1928 г. въ Скопйе въ 12 часътъ и 15 минути на 
обедъ, когато сърбинътъ Велимиръ Преличъ се връщалъ отъ канце
ларията си по крайвардарската улица наречена ,, Войвода Путникъ ” , 
предъ печатницата „ Стара Сърбия ”, билъ застигнатъ отъ една млада, 
добре облечена жена, която съ три куршуми го повалила.

Атентаторката, Мара Бунева, успела да изстреля единъ куршумъ 
съ гърдите си преди да се доближи до нея пазительтъ на Прелича, 
единъ албанецъ. Пристигнала полиция, която отнела револвера й. Мара 
направила опитъ да се хвърли въ Вардара съ викове : ,, Искамъ да 
умра ”, но не успела. Видели, че кръвь блика отъ гърдите й и я завели 
въ болницата. Тамъ тя прекарала три часа въ агония, следъ което 
издъхнала. Л екарите успели да я свестятъ за малко, за да бжде раз
питана отъ следствените власти.

Преличъ е занесенъ въ болницата ; била му е направена операция. 
Въпреки големите грижи на лекарите, не можали да го спасятъ. На 
15 януарий 1928 г., следъ две денонощия, починалъ.

Вестьта за атентата въ Скопйе се разнела отъ уста на уста, като 
мълния. Града е билъ пъленъ съ пазарджии. Граждани и селяни зар е 
зали пазаря и дюкяните и се впуснали първо къмъ местото на атентата 
и после къмъ болницата.

Великиятъ жупанъ, като чулъ за станалото, просто се вкаменилъ 
и нищо не можелъ да проговори. А самиятъ краль веднага наредилъ 
да се направи всичко възможно за спасяването на живота на Преличъ 
и да му съобщаватъ всичко относно тоя атентатъ.

Сръбските вестници сж дигнали много големъ шумъ въ връзка 
съ този атентатъ.

Велимиръ Преличъ бе юристконсултъ на скопската жупания. Ро
домъ е отъ Сйеница, Стара Сърбия. Отишелъ е въ Скопйе още въ тур
ско време, заедно съ всички тия сръбски главорези, които нахлуха въ 
Македония преди войните и заедно съ турците вилнееха надъ маке
донското население.

„ Нема злодейство въ Скопйе и въ Скопско, на което той да не 
е билъ вдъхновитель — пише въ в. ,, Македония ” единъ скопянинъ, 
който е напусналъ неотдавна родния си градъ. Ж упанътъ винаги е билъ 
по-назадъ отъ него въ това отношение.

Пропитъ отъ омраза къмъ всичко българско, познаваш/ь всички 
дейци отъ величавата македонска борба, бидейки самъ зритель на ней
ния разгаръ, той вървеш е следъ всека стжпка на местните граждани 
и изнамираше всички средства, за да задуши и последната надежда въ 
българското сърдце. До край остана чума за местното население.

И зачестиха всички ония грозотии въ Скопско, съ които той спечели 
своята тъмна слава.

Когато отцепилите се отъ демократическата партия скопяни, на
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чело съ Спиро Китинчевъ, заговориха за самостоятелна защита на м ест
ните интереси, тогава той по цели нощи е седЪлъ буденъ въ жупанията, 
очаквайки донесенията на агентите си, които сж следели невинното 
движение на скопяни — винаги готовъ при най-малкия поводъ да ги 
арестува масово.

Китинчевъ наистина биде арестуванъ по-късно заедно съ другари
те  си, макаръ и безъ никаква вина.

По това време стана аферата съ помощникъ кмета Димитъръ Ша- 
левъ — дело пакъ на Преличъ.

Но своята грозна слава въ цела Македония Преличъ затвърди глав
но съ мжченията надъ македонските студенти.

По негова заповедь е стягана главата на Чучковъ, разтягани мус
кулите на Борисъ Андреевъ съ вжже, закопванъ е до шия Нецевъ въ 
гробъ въ турските гробища Гази-Баба, изважданъ е Чкатровъ предъ 
отворенъ гробъ съ насочени върху него револвери, чупени сж ржцетЬ 
на Чучковъ съ дъсчици между пръстите (отъ което отичатъ рж цете), 
проплювалъ е кръвь Петъръ Хаджипанзовъ и пр. и пр., а да не гово- 
римъ за Гюзелевъ, който е смазанъ отъ бой, воденъ край Вардара, за 
да го хвърлятъ въ него . . . Всичко това го изнесоха студентите предъ 
сжда, а го предадоха сръбските и хърватски вестници . ..

Но походътъ на насилието не спира тукъ. Едновременно съ аре
стуването на Шалевъ, той започва хайка противъ мнозина по-будни 
въ чаршията скопяни. Най-нещастни излезоха отъ затворъ Славе Пан- 
ковъ, Панко Саздовъ, Лазаръ Малезановъ, Павле Шошолчевъ и пр., 
които сж закопавани въ земята, удряни съ револвери по главата, и раз- 
чеквани устата имъ съ вмъквани въ тех ъ  ками.

Сръбските вестници дадоха обширни сведения по атентата. Т е  
казватъ, че Мара Бунева отъ една година е въ Македония, отначало въ 
родния си градъ Тетово, а после се настанила въ Скопйе у видния скоп- 
ски търговецъ хаджи Христичъ, братъ на бившия скопски кметъ 
Спиро хаджи Христичъ, въ съседство съ кжщата на Преличъ. Тамъ 
свършила курсъ по шевъ и отворила шивашко ателие. Създала си ши
роки връзки, като проникнала и въ висшето сръбско общество.

Направенъ е билъ обискъ въ квартирата й, но не намерили никак
ви компроментиращи книжа или други улики, споредъ в. ,, Правда ” .

Полицията направила масови арести. Арестувани били и две жени, 
приятелки на Бунева, бащата и сестра й, а сжщо други граждани.

Споредъ „ Правда ” главното усилие на полицията било да открие 
дали Бунева е имала ятаци и съучастници. ,, Изглежда — пише вест
ника — че това ще остане вечна тайна ” .

Женевскиятъ в. ,, Ла М аседоанъ” отъ 18 априлъ с.г. даде следните 
сведения въ връзка съ погребението на Велимиръ Преличъ.

„ При погребението митрополитъ Варнава произнесе на 17 
януарий 1928 г. една предизвикателна речь предъ сръбски жан- 
дари и бандити отъ сдружението „ П етъръ Марконьичъ ” . Тази
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речь ще остане единъ документъ, прочутъ за дегенерацията на 
християнската мисъль и за провокаторската роля, играна отъ сръб
ските черковници въ Македония. Следъ като отправя похвали за 
Преличъ „ който принадлежи на тази генерация отъ национални 
пионери сърби, които видеха раждането на идеите, споредъ които 
требва да се отнасяме жестоко къмъ дивите ”, митрополитъ Вар
нава добавя :

„ . . .  азъ требва да кажа отново, че чашата на търпението е 
пълна и е крайно време да спратъ да падатъ хора, които сж ра
ботили за свободата и доброто на този народъ. Това не може да 
се допустне въ една цивилизована държ ава и малко има значение 
поведението, което ще взематъ по въпроса европейските д ъ р 
жави. Тази младежь не може ли да си отмъсти на убийците, за 
мжченичеството на този националенъ пионеръ ? . .  Азъ повтарямъ 
отъ този столъ думите на Христосъ ; ако твоя братъ ти направи 
зло единъ пжть — прости му; ако повтори — покани го на поми
рение, но ако настоява следъ това, той не е повече твой братъ и 
ти требва да го накажешъ споредъ както е заслужилъ. И азъ 
вервамъ, че изразявамъ верно мнението на тези  области и на 
всички граждани на държавата казвайки, че требва да се постави 
край веднажъ на всичко това. Бандитите се лъ ж атъ  . . .  т е  не ще 
постигнатъ цельта, която преследватъ. Т е  не правятъ друго, ос- 
венъ да се пролива напраздно кръвь въ отношенията между бра
тята. Защото когато започне единъ день отмъщението, много не
винни ще пострадатъ . . . ”

Речьта на митрополитъ Варнава е публикувана въ ,, Политика ” 
отъ Белградъ, отъ 18 януарий 1928 г.

Гражданите и учащите се требвало да присжствуватъ по запо
ведь на погребението. Имало депутации отъ разни области.

Предполага се, че погребението на Мара е станало безъ свещеникъ 
и опело. Никой не знае кжде е гроба й. Македонската емиграция въ 
България и Америка, обаче, направи повсеместни панихиди и въздаде 
слава на подвига й.

***

Властите се запитаха кой е позволилъ на Бунева да дойде въ Ско
пйе, кой й е издействувалъ паспорта ?

Белградскиятъ в. „П о л и ти ка” отъ  25 януарий 1928 г. помести 
писмо на депутата Куюмджичъ, който опровергава слуховете, че билъ 
подпомогналъ Мара да получи паспортъ ; че за пръвъ пжть чулъ името 
й следъ атентата върху Преличъ и че никога не я е виждалъ. „ Тя б е 
ше близо до полицията ” , казва писмото : „ познаваше се съ ония, които 
се грижатъ за нашата сигурность ”. Куюмджичъ моли министерството 
на Вжтрешните работи да съобщи, кой е издействувалъ паспорта и 
дали той се е намесвалъ въ тая работа.

И зулумите не закъснеха. Изчезна на първо место братъ тъ  на 
Бунева, Лазаръ, който беше войникъ въ битолския гарнизонъ. Власти
т е  убиха подиръ това братовчеда й Борисъ Андрейчинъ въ Тетово на 
31 януарий с.г. Той беше адвокатъ, 30-годишенъ.

Единъ албанецъ въ Тетово бе съсипанъ отъ бой въ ареста, само 
защото казалъ, че Андрейчинъ е билъ добъръ човекъ.

—  365 —



Множество други граждани бидоха арестувани, всички безпричинно.
Въ едно писмо поместено въ ,, Свобода или Смърть ” * отъ 2 юлий 

с.г., се казва :
„ Единъ день минавахъ покрай казармата на жандармерийска- 

та казарма (старата българска казарма). Тамъ се върш атъ всич
ки побоища. По това време извеждаха арестантитЯ. Бащата на 
Мара 6Я цЯлъ окървавенъ отъ бой. Гърбачътъ, съ който го бЯха 
били, 6Я сжщо кървавъ. Държеше го единъ жандаръ. Сломенъ, 
изнуренъ отъ боя и прегърбенъ отъ годинитЯ и нещастието 
блъсканъ отъ жандармитЯ старецътъ излизаше съ другитЯ арес
танти. Никога презъ живота си нЯма да забравя неговия мжчени- 
чески погледъ !

ОстаналитЯ арестанти не сж въ по-добро състояние.
Маноилъ Стояновъ е битъ на „Гази Б а б а ” и отъ лекаритЯ 

сж установени рани.
Паркачевъ, следъ ужасенъ бой, е пратенъ въ болница на ле

чение.
Васка е сжщо така бита и изтезавана.
Единъ агентъ ми разправя, че нищо не признавали. Та какво 

да признаятъ ?
Следъ извършения атентатъ отъ героинята Мара Бунева и 

женитЯ сж  въ немилость. Има нареждане и тЯ да бж датъ снаб
дени съ легитимации. НерЯдъкъ е случая при пжтуване да свалятъ 
шапкитЯ на женитЯ, за да не би да носятъ нЯщо подъ тЯхъ . . .

Легитимации се даватъ само за 7 дни на ,, по-сигурни ” хора, 
и то за Скопйе. За Щипъ е мжчно да се получи. При ново пжту
ване отново се подава молба за легитимация.

ВсЯка легитимация струва 50 динари. Така се пълни държав- 
ната каса, а и чиновниците получаватъ по нЯкоя пара бакшишъ. 
ВсЯка легитимация има 6 подписа, — 4 отъ общината и 2 отъ око
лийското управление.

Охраната за „ сигурность ” въ града е сега по-голЯма отъ 
всЬкога. Жандари има на всЯки жгълъ, а сжщо така и агенти.

Линията е почти блокирана ; землянкитЯ, които се намиратъ по 
нея, често се подпалватъ отъ треноветЯ.

При тунелитЯ къмъ Скопйе е образуванъ цЯлъ лагеръ отъ 
войска и жандарми. Понеже тЯзи хора, пазачи по линията, трЪбва 
да ядатъ, интересно е човЪкъ да наблюдава, какъ имъ се доставя 
храната. На всЯки 15-20 минути отъ трена се хвърлятъ чували 
съ продукти, понеже близки станции нЯма. Интересно е, дали то
ва наблюдаватъ чужденцитЯ, които пжтуватъ и какво ли мислятъ.

Преди треноветЯ пускатъ моторни дерезини; сега донесоха 
нови съ едно високо острие отпредъ. Това острие чисти пжтя отъ 
поставени дървета и други препятствия по линията.

На 5 октомврий, подиръ десеть месеци затворъ, изваденъ 6Я 
предъ сжда скопския гражданинъ Стефанъ Паркачевъ — обви- 
ненъ като помагачъ на Мара Бунева. Вината му се състоела въ то
ва, че познавалъ отъ миналото нейния братъ Борисъ, и че еднажъ 
въ Скопйе й услужилъ съ пари чрезъ баща й.

* В-къ  ̂Свобода или Смърть», таенъ органъ на ВМРО.
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Показанията срещу Паркачевъ дала една чиновничка въ дру
жество „ Югославия ”, чийто агентъ за Македония е билъ самия 
Паркачевъ; и нЪкой си Кръсто х. Ристичъ. Трима адвокати сж за
щищавали Паркачева — разбира се, всички сърби.

По сжщото д^ло сж обвинявани Манолъ Стояновъ, Веса Ив. 
Анчева една леля на Мара Бунева и др.

Паркачевъ е оправданъ, както и останалитЬ.
Не само той, но и женитЬ сж бити. Васка Анчева е плюела 

кръвь поради побоя, а Манолъ Стояновъ ц^ла седмица е билъ въ 
неизвестность и жестоко изтезаванъ ” .

Рискътъ, на който Мара се излагаше — да стреля посрЪдъ б^лъ 
день въ Скопйе — б-Ьше за нея огроменъ. Но за далото й, а покрай 
това и за каузата на Македония, още по-възторжено може да се говори 
следъ като тя реши да турне край и на живота си. Такъвъ случай, 
като нейния, наистина налагаше самоубийство.

Тукъ е местото да кажемъ каквото знаемъ за самата нея.
Родена е въ 1901 г. въ Тетово. Баща й се казва Никола С. Буневъ, 

а майка й Анна ,по баща Захова Манова, и двамата тетовчани. Майка 
й произхожда отъ богата местна фамилия.

Бащата е завършилъ шести класъ въ педагогическата българска 
гимназия въ Скопйе презъ турския режимъ. Бивалъ е търговецъ, по 
едно време и учитель. При турския режимъ е билъ околийски ржково- 
дитель на ВМРО въ Тетовско.

Мара е четвърто дете на родителите си. Две сестри преди нея 
сж се поминали. До момента на акцията й имаше живи — братя Борисъ 
и Лазаръ, сестри Еленка, Надя и ВЪра.

Първоначалното си образование и прогимназията тя свършва въ 
родния си градъ. По настояване на дЪдо й (по майка) свършва сто
панското училище въ Скопйе; той не желаелъ да я види учителка или 
чиновничка. Другарките й отъ онова време я помнятъ като трудолю
бива, винаги спретнато, елегантно облечена. Голяма чистотница.

Още малка се показа волева. Въ кжщи не могатъ да й правятъ 
лесно бележки. Обичала е да се разхожда съ брата си въ близкитЬ 
околности на града. А като нямало други забавления, отивали често да 
видятъ дервишкото теке. Д ържала се всякога самоуверено. Била е 
и много енергична, жизнерадостна. Проявявала се въ гимнастиката. 
Обичала да играе народни хора.

Презъ първата световна война бащата е кметъ въ Тетово и пред
седатель на мастния клонъ отъ Дирекцията за Стопански грижи и 
Обществена Предвидливость. При края на войната заминава въ Бъл
гария да предаде архивата и една значителна сума пари. Съ себе си 
е водилъ и Мара. Подиръ известно време, благодарение на подкрепата 
отъ американския пълномощенъ министъръ въ София, върналъ се въ Те
тово съ дъщеря си. Но малко по-късно Мара успала да съгласи майка 
си да отидатъ въ България, за да видятъ брата й Борисъ, който е 
билъ офицеръ въ конния полкъ въ градъ Ямболъ.

Майката се връща въ Македония, но Мара остава при брата си 
който постжпилъ въ кавалерийската школа въ София. Съ него жи
вяла. Станала добра ездачка. Лесно се справяла съ братовия конь „ Ар-
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Мара Бунева
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цибалъ ”, английска порода, хубавъ и спокоенъ. Но обичала често и 
да стреля съ револвера ,, Маузеръ ”, калибъръ 7.65, носенъ отъ брата й.

Наскоро тя е вече съпруга на Иванъ Хранковъ, офицеръ въ Русе. 
Съ него добре се разбирали. Въ София е живала при хазайката Стефка 
Атанасъ Петрова, на ул. „Априловъ” № 1. Въ софийския в. „Утро” тя 
писа: „ Познавамъ Мара като своя по-малка сестра. Жаль ми е за нея. 
Мжчно ми е, че не можеше да ми подари златните си ржце, съ които 
всичко вършеше — и готвеше, и переше, и пистолетъ въртеш е ” .

Мара познаваше какво значи сръбски режимъ. Следила е борбата 
срещу него, водена отъ ВМРО, отъ самия народъ. Възмущавала се е 
отъ грозотиите на сръбското управление въ Македония. Запознала се е 
съ мнозина измежду македонската емиграция, както и съ некой по- 
изтъкнати борци.

Предъ съпруга си Мара е представила, че иска да прибере отъ дома 
си въ Тетово, своя чеизъ. И заминава на 22 май 1926 г. въ Македония. 
Установила се въ Скопйе, следъ като известно време е била въ Тетово. 
За да не падатъ съмнения върху добри българи, тя избягва да дружи 
съ български фамилии въ Скопйе, а се приближава до сръбски. Заема 
се да шие женски дрехи ; хваща работа въ единъ магазинъ. Шила е 
дрехи и на жената на Преличъ. Квартирувала въ съброманската фами
лия хаджи Ристичъ. Това внушава доверие на властите.

Тази й дружба съ сръбските пришелци започнала да става подо
зрителна за добрите екопяни. Дори въ София, до македонски среди, сж 
стигнали отъ Скопйе известия, че тя е близка на сърбите и че македон
ските среди требва да бж датъ внимателни и по отношение на братъ й
— щомъ сестрата събужда съмнение . . .

За да може да остане по-дълго време въ Скопйе, тя по пощата 
изпраща молба до софийската Митрополия, съ която иска да бжде раз
ведена отъ мжж а й. Опитала е въ Белградъ да получи продължение на 
визата й за престой, но не е сполучила. В ъзъ основа на заведения брако- 
разводенъ процесъ, сърбите й позволяватъ да отиде съ баща си въ София, 
за да уреди работите си. Въ началото на декемврий 1926 г. наистина 
пристига въ българската столица. А следъ около две седмици се връща 
обратно въ Скопйе, снабдена вече и съ документи, че бракоразводния 
процесъ е въ ходъ.

Съпругътъ й, който я обича, не може да разбере постжпката й и 
все е билъ съ надежда, че тя ще се прибере въ дома му; отсжствието 
й отдава на некакво временно настроение.

Спомнямъ си случая, за който по-подробно разказа Менча.
Когато Мара бе отишла въ София съ баща си за бракоразводния 

процесъ, нарочно измисленъ, за да има основание да се установи въ 
Македония и да заблуди сръбската власть — пожела да посети Менча 
Кърничева, която наскоро се бе завърнала отъ Виена. Менча живееше 
съ родителите си въ София и много посетители се беха изредили презъ 
тези месеци при нея. Мара дошла съ една своя приятелка и съпругътъ 
на последната, офицеръ. Като ме виде следъ известно време, Менча 
не пропустна да ми каже, че се запознала съ сестрата на моя другарь 
Борисъ Буневъ, дошла на гости у дома й. И ми добави:

— Тази жена е годна за големи дела.
Погледнахъ я очуденъ, и я запитахъ:
— Какво сте разговаряли, та вадишъ това заключение ? Тя ли изяви 

готовность за некаква акция, или какъ ?

—  369 —



— Нищо особено не сме разговаряли; даже само приятелката й и 
азъ говорехме. И азъ не знамъ защо имамъ това впечатление. Толкова 
жени срещнахъ, толкова прегърнахъ, а за никоя до сега не мога да 
кажа такова нЪщо . . .

Каква интуиция 6% тази ? Какво сж излъчвали очитЪ на Мара отъ 
душата й, за да го предаде на Менча ? . . . Знамъ само това, което е 
казала на близките си: че искала да отиде при Менча само за да я види, 
да й се порадва.

На сръбската власть действува успокоително факта, че тя напу
ска единъ български офицеръ. Обаче майка й, до голяма степень и 
баща й, не могатъ да се помирятъ съ това. Въ Тетово, малъкъ градъ, 
хората започнали да отправятъ неблагоприятни критики по адресъ на 
Мара, задето напуснала мжжа си. Понякога тя е требвало да понася и 
по-тежки укори отстрана на майка си. Но съумявала е всичко да пре
глътне съ воля, защото е преследвала една голяма цель.

Единствено на по-малката си сестра Надя е доверила всичко. Тя 
й скривала даже пистолета, съ какъвто Мара се е вече снабдила отъ 
по-рано. Надя го е пазила въ дюшека, за да не бжде откритъ отъ май
ката. Сестрата се е оказала не по-малко мълчалива и волева отъ  нея. 
Заедно съ това Надя е била много добросърдечна, мила мома.

На два пжти Мара се е надавала да намери вкупомъ жупана Вил- 
довичъ, Преличъ и н'Ькой другъ голЪмецъ. Но явявали се пречки и е 
трябвало да отлага за други пжть решението си. При тЬзи случаи тя се 
е прощавала съ сестрата си, съ увёреность, че нЪма вече да се видятъ.

Сестрата Надя заболява отъ туберкулоза. ЛЪкаритЬ сърби уста- 
новяватъ, че все може да има шансъ за спасение ако се взематъ бързи 
м^рки. Единствената възможность за семейството е тази: да се изпрати 
болната при брата й въ България, та той да се заеме съ лекуването, 
което създава толкова надежди, колкото и безпокойствие на Мара. Тя 
самата придружава сестрата си презъ августъ 1927 г. до Царибродъ и 
се връща въ Скопйе.

Б ратътъ  и негови приятели полагатъ всички необходими грижи, 
но на 25 мартъ 1928 година Надя се помина въ Швейцария. Не бЪха 
минали още три месеци откакъ б1> стреляно срещу Преличъ. Първиятъ 
въпросъ на младата патриотка, толкова привързана къмъ по-старата 
си сестра, — когато е чула за събитието — е билъ: „ Д а  не би жива 
да е останала Мара ? . . .  ”

Съ много хладнокръвие е преследвала своята задача Мара. Еднажъ 
се вмъкнала въ двора на Преличъ — съ когото сж съседи — и щЪла 
тамъ да се закрие, за да го дочака. Но случайно я забелЪзалъ неговиятъ 
братъ, който я запиталъ очудено: ,, Што желите, Госпогя Маро ? . . . ”
— Търся една наша загубена кокошка, му отговорила тя спокойно и 
напуснала двора.

Сама е разказвала, че когато въ Скопйе требвало да се освещава 
електрическата централа, определена е била да бжде една отъ дамитЬ, 
които ще прислужватъ на банкета. Очаквали да пристигнатъ влади
ката Варнава, жупанътъ Вилдовичъ, Преличъ и други. Мара била гото
ва да повали поне двама, ако не и трима. Но поради никаква причина 
не дошли.

Въ едно отъ последнитЪ си писма тя пакъ моли да се стори възмо- 
жното за сестра й; и препоржчва на приятелите си да бж датъ весели 
и доволни, да не скърбятъ за нея . . .
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Презъ време на втората световна воина е билъ нам^ренъ въ се
лото му, близо до Качаникъ, албанецътъ телохранитель на Преличъ. 
Казалъ: „ Тая жена б1>ше мужка жена, ама б^ше и инсафлия (човечна)
— защото можеше и мене да убие ” .

Болничарката сръбкиня, която я е дочакала въ болницата, е била 
същ о жива по време на войната. Тя разказвала: ,, Като я донесоха, въ 
колата съ нея бЪха единъ капитанъ и братътъ  на Прелича, който я 
нарече „п р е с тъ п н и ц а ” . Капитанътъ го пресече, като му каза: „Н е  
виждашъ ли, че е ранена ? . . .  ” Мара изглеждала пожълтила и била 
облегната въ колата. Болничарката я питала въ първия моментъ болна 
ли е, а тя отговорила: „ Ранена съмъ ”. Веднага я отнесли въ опера
ционната зала.

Арменецътъ л^карь, който е присъствувалъ при операцията, раз- 
казалъ — пакъ по време на войната:

„ БЪхъ дежуренъ л^карь като я докараха. Обадиха ми се отъ жупа- 
нията да се старая да я запазя жива докато дойде лЪкарь отъ Белградъ 
и следствените власти. Наистина, подиръ два часа пристигна съ  аеро- 
планъ дворцовия лекарь генералъ Костичъ, отъ Белградъ. Съ него 
дойде и жупанътъ Вилдовичъ. Докъмъ три часътъ Мара бЪше въ добро 
съзнание. Генералъ Костичъ я запита: „ Йе ли, Госпогя Мара, зашто 
сте убили Прелича ? ”

— Убихъ го защото той измъчваше моитЪ млади сънародници, 
македонските студенти — отговорила Мара и сетне добавила: „ УмрЪ 
ли Преличъ ? ”

Когато генералътъ й казалъ, че не е умр^лъ, възбудено изговорила: 
„ Обичамъ своята родина Македония и умирамъ за нея ” . А генералътъ 
се обърналъ къмъ другитЪ съ тия кратки думи: „Господо, ево вамъ 
жена ! ” (Господа, това е жена !).

Малко по-късно Мара починала.
Въ Тетово властьта е заставила фамилията Буневи да отиде на 

панихидата за Преличъ, за да слуша нападкитЪ противъ Мара.
Три дни подиръ смъртьта й въ София и на разни мЪста изъ Бъл

гария, а подиръ това и всредъ емиграцията въ Америка, с ъ  били устрое
ни тържествени панихиди. Въ София отлично е говорилъ на панихидата 
Врачанския Митрополитъ, казвайки между другото, че Христосъ тръгна 
къмъ Голгота, за да загине и да възкръсне подиръ това.

Бащата веднага б'Ь арестуванъ и остана въ затворъ осемь месеци. 
Той много тежко жив'Ь и следъ като го пуснаха на свобода. Дълго 
време не му даваха да хване никаква работа.

НЪкои подробности, които биха представлявали интересъ за бор
ческата история на Македония, с ъ  се съдържали въ писмата на Мара, 
които тя е изпращала съ тайно мастило и шифъръ, изподъ рисунки за 
тантели и кройки за женски дрехи. Тия писма с ъ  били съхранявани 
въ единъ домъ въ България. Но при случаенъ обискъ въ този домъ, 
офицери измежду онЪзи, които извършиха военния превратъ въ Бъл
гария на 19 май 1934 г., с ъ  заграбили тази папка, означена, че съдърж а 
писма отъ Мара Бунева. Заедно съ други ценни за Македония и за бъл
гарщината книжа, папката никога не 6Ъ повърната на македонскит-Ъ 
срЪди. Твърде възможно е да с ъ  я унищожили.

Мара бЪше млада, весела, хубава. БЪше образована, енергична 
жена, съ всички изгледи за спокоенъ животъ. Защо предпочете да умре ?
— Заради родолюбието й.
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Има и всрЯдъ други народи подвизи като този на нашата знаме
нита тетовка. Но все пакъ съвсемъ рЯдки сж тЯ. Лесно можемъ да 
си дадемъ смЯтка, че и въ нашето народно борчество на пръсти се 
броятъ случаитЯ като този съ солунскитЯ атентатори и съ Мара Бунева.

Отъ нейното дЯло македонецътъ може да черпи куражъ при всЯка 
нещастна обстановка, а младежьта ни да се поучава. Нашата нация 
може само да се гордЯе съ Мара.

При най-тежкитЯ изпитания въ сръбския режимъ, поробениятъ 
нашъ народъ благославяше подвига й. За да покаже, че нЯма нищо об
що съ народното чувство, комунистическата власть въ Скопйе премахна 
скромната възпоменателна плоча на мЯстото, кждето Мара 6Я престре- 
ляла сърдцето си въ името на македонската свобода.

Скоро ще се навършатъ четиридесеть години отъ тогава. ПонЯкога 
ми се струва, че сж четири столЯтия; а често ми се чини, че сж из
минали само четири часа откакто за последенъ пжть се раздЯлихъ съ нея.

БЯше мъгливъ, влаженъ день. СЯкашъ още виждамъ какъ по измо
крената й връхна дреха се стичаха дъждовнитЯ капки. НЯмаше какво 
повече да си кажемъ. ОчитЯ й ме гледаха увЯрено. И въ ржкуването й 
почувствувахъ нейната сигурность; а заедно съ това и доловимия тре- 
петъ на рж ката й — знакъ, че искаше да ме прегърне, за сбогомъ съ 
мене и съ всички, които следъ нея оставаха въ борбата.

НЯкаква вина и мжка чувствувамъ и до сега, че пропустнахъ да я 
прегърна. Загледанъ бЯхъ въ очитЯ й, за да й изразя всичко, което съ 
думи 0Я неизразимо въ тоя моментъ; а може би ме възпрЯ подсъзна
телно тогавашното ми — очевидно пресилено и престаромодно — мое 
схващане за коректно отношение.

Ако наистина има другъ свЯтъ, въ който искаме да вЯрваме, тамъ 
ще поправя грЯшката си, мила сестро Мара ! А до тогава предъ твоя 
образъ се прекланямъ съ сжщата обичь и въодушевление, както предъ 
образа на другата наша обща сестра — Менча.

Новината за самия атентатъ проникна въ печата на всички страни.
Но понеже нЯмаше кого фактически да сж дятъ сръбскитЯ власти, 

не се и разви сензационенъ процесъ. Затова липсваха и чужди корес
понденти, които подробно да осветлятъ общественото мнение. Сръб
скитЯ вестници се пълнЯха само съ нападки противъ македонското дви
жение, а и по правило — заплахи срещу България.

На много мЯста и въ чужбина бидоха публикувани статии и бе- 
лЯжки, изразяващи удивление предъ подвига на Бунева. Спомнямъ си 
известията на приятели отъ Виена, че за цЯлия тамошенъ печатъ истин
ска сензанция е било съобщението отъ Скопйе за убийството на Пре- 
лича по такъ въ  начинъ, както го извърши Мара. Такива известия имаше 
и отъ Римъ — че въ италиянската преса сж се появили обширни ко
ментари. Така 6Я въ Унгария, Франция и другаде. ГолЯмъ брой напом- 
няния въ печата обръщаха внимание на отговорнитЯ фактори наново, 
че мирътъ на БалканитЯ, а може би и въ Европа, нЯма да е сигуренъ 
докато не се уреди македонския въпросъ.

За съжаление, нЯмамъ на ржка никакви други извадки отъ  пре
сата, освенъ тЯзи, които следватъ тукъ. Но и тЯ сж  отъ естество да

—  372 —



дадатъ представа за духътъ, въ който се е писало  за незабравимата 
Мара.

Парижкиятъ вестникъ ,, Л’Йовръ ” отъ 7 априлъ 1928 година пе
чати дописка отъ Скопйе, въ която се казва:

„ Положението въ Македония е мрачно. Убийствата се умножаватъ, 
безъ да може винаги да се обвинява революционната организация ” . 
Авторътъ на дописката говори за Мара Бунева, ,, македонската Ш ар
лота Корде ”, и за убийствата на македонци, които сж последвали, като 
ги свърза съ по-предишните и отбелязва пасивностьта на властите за 
издирване на убийците. ,, Това показва — изтъква той —, че тези убий
ства сж една система на репресии, която може само да усложни едно 
вече много сериозно положение. ”

Авторътъ цитира думите на скопския жупанъ полковникъ Нау- 
мовичъ и, като отбелязва, че сжщевременно броя на процесите се уве
личава, казва: ,, Възможно е, тези студенти, граждани, селяни, да при- 
надлежатъ къмъ македонската организация, обаче не може да се каже, 
че т е  идатъ отъ България. Повечето отъ тех ъ  никогда не сж били въ 
България.

Всички тия факти, атентати, арести, процеси показватъ, че насе
лението въ Македония не се примирява съ днешното положение. Всички 
безпристрастни свидетели признаватъ това. Десетгодишниятъ срокъ 
за сърбизирането на Македония изтича безъ да остава надежда за ус- 
пЪхъ. Насилията окончателно се провалиха предъ упоритостьта на маке
донците, калени въ тридесетгодишна борба съ турците. ”

Въ „ Алманахулъ Аромънескъ ” . 1928 г., стр. 93-101, ромънскиятъ 
писатель Н. Тачитъ, пише въ една статия, между другото :

,, Велимиръ Преличъ, юридически съветникъ на префектурата въ 
Скопйе, бе  въ турско време, въ 1904 г., формално секретарь на сръб
ския владика Фирмилианъ, но въ действителность организаторъ на сръб
ски банди, предназначени не да освободятъ Македония отъ хамидовия 
хомотъ, но напротивъ, въ съгласие съ жандармерията и баше-бозуците 
на турската власть, да преследватъ македонските революционери, чийто 
девизъ бЪ: ,, Свобода или Смърть ”, девизъ традиционенъ на всички 
балкански революционери, които сж се борили за окончателното изгон
ване на турците отъ Европа.

Мара Бунева, българка отъ Тетово, интелигентна и пламенна ма
кедонска патриотка, бе единъ деенъ членъ на македонската организа
ция въ Скопйе, кждето тя се бе  настанила отъ една година. Свидетелка 
на всички физически и морални изтезания, претърпени отъ затворените 
студенти, отъ които некой паднаха въ мжченичество за Македония, Мара 
Бунева, следъ като уби посредъ белъ день и въ центъра на Скопйе 
Преличъ, се самоуби стреляйки си единъ куршумъ въ сърдцето и умре 
преди Преличъ.

Мара Бунева взема место между мжчениците на Македония, които 
сж искали да умратъ за своята измжчена родина. Македонците праздну- 
ватъ въ всички страни паметьта на тази македонка, която провъзгла
сиха: Хубавата мжченичка на потисната Македония ! ”

Въ македонските вестници често се появяваха статии въ връзка 
съ годишнината отъ подвига на Мара.

—  373 —



По случай б години отъ смъртьта на великата македонска героиня, 
ето какво пише за нея Болеславъ Тахауеръ, аташе по печата на Унгар
ската легация въ София, въ единъ отъ броеветЯ на в. „М акедония” :

„ Много се е писало върху психологията на революциитЯ и рево
люционерите, разглеждала се е проблемата за социално, полити
ческо и психологическо гледище и при все това, едно определено 
и решително мнение не би могло да й се даде. Би било повече отъ 
банално да се твърди, че никой народъ не е извоювалъ свободата 
си безъ проливане на кръвь.

Това е така за всички народи, освенъ за тЯзи, които спечелиха 
свободата си посрЯдствомъ дипломатически комбинации, които се 
образуваха подиръ войната и които създадоха малцинствата, за 
които до 1914 г. никога не бЯше се чувало да се говори.

Докато устройството на свЯта почива върху принципа на на
ционалностите, не ще може да се разграничатъ национализъмъ, 
патриотизъмъ и фанатиченъ патриотизъмъ — този фанатизъмъ, 
на който Мара Бунева 6Я едно истинско въплощение. Повече отъ 
сигурно е, че ако тя не бЯше се самоубила, сръбскитЪ сждилища 
биха я осждили на смърть или на в^ченъ затворъ. Обикновено 
правосждието е снисходително къмъ политическите преступления, 
които сж подбудени отъ екзалтиранъ патриотизъмъ. Има множе
ство подобни примери на такава снисходителность, какъвто е 
случая въ Виенския еждъ спрямо Менча Кърничева. СърбитЪ, 
обаче, които възнасятъ паметьта на убиеца на австро-унгарския 
престолонаследникъ, безъ всякакво гризене на съвестьта биха осж
дили Мара Бунева и, нЪма защо да го криемъ — това е тЪхно право. 
Борбата се води отъ тЪхъ сжщо тъй добре, както отъ македон
ските българи. Т-Ь защищаватъ това, което владЪятъ, а маке
донските българи се борятъ за своята независимость. Аналогични 
случаи виждаме и сега въ Полша, въ Италия, въ Ирландия. Това е 
победата, която дава правото, защото въпреки всичкитЪ хуманни 
теории — правото на най-силния е всякога съвършено.

Въ лицето на Мара Бунева виждаме единъ борецъ за сво
бодата на своя народъ. Тя жертвува своя животъ и дори непнитЪ 
противници би требвало да се преклонятъ предъ този възвишенъ 
подвигъ, както много пжти турскит-fc офицери поздравляваха съ 
сабитЪ си революционерите, паднали отъ куршумите на т^хнит^ 
войници.

ТЪзи няколко реда сж предназначени за читателите на в. 
,, Македония ”, повечето отъ които сж македонски българи, т.е. 
бащи и братя, майки и сестри на борещитЪ се българи въ поро
бена Македония. По-добре отъ мене тЪ разбиратъ подвига на 
Мара Бунева, по-добре отъ мене тЪ го преценяватъ и ще съумЪ- 
ватъ да го възвеличатъ и да запазятъ в^чно живъ споменъ за 
тази безсмъртна героиня, македонска българка. Тя е влязла въ 
кървавата история на македонските мжченици и въ деня, когато 
Македония ще бжде свободна, тя ще личи на видно мЪгто въ 
историята на Македония, която ще се изучава въ училищата.

ВсЬки народъ е далъ примери, подобни на този на Мара 
Бунева. Може да се похвали или оежди политическото убийство, 
но това което требва да се забележи, това е, че само народъ,
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който знае да убие за свободата и да умре за нея, който знае да 
извоюва свободата си — само той е достоенъ за нея ” .

Мара е била погребана въ гробищата, разбира се, отъ полицията. 
По несъобразителность, скопски младежи следъ некой день покрили 
гроба й съ цветя. Това е дало поводъ на властите да заличатъ грооа 
и да дигнатъ неизвестно кжде тленните й останки.

А когато дойде комунистическата власть въ Скопйе, която прогла
си себе си за „ освободителка ” , премахна възпоменателната плоча отъ 
местото, кждето Мара извърши безсмъртния си подвигъ.

Наскоро следъ убийството на Преличъ въ Скопйе пристигна новъ 
жупанъ — Наумовичъ. Той събра по-видните граждани и имъ държ а 
речь, която по целото си съдържание приличаше на грубо заплашване.
— ,, Вие сте виновни за всичко, което става тукъ ! Но нека се знае, 
чс нема да простимъ на никого. За око ще взимамъ глава, за зжбъ — 
челюсть ” !

Съ думите си признаваше, че борците излизатъ отъ средата на 
народа — щомъ като той билъ виновния. Въ такъвъ  случай защо по
стоянно обвиняватъ България ? . .

Той покани гражданите да му съобщавали за всичко „ подозри
телно ” . А на сърбоманина Панче 'Богоевичъ възложилъ да създаде 
група отъ дванадесеть граждани, познаващи добре населението, за да 
следи по-старателно всичко и да донася на властьта. Сметналъ е, че 
полицията нёма достжпъ и доверие всредъ народа. Чудили сж се 
гражданите що да правятъ. Кждето е пжтувалъ по Македония, Наумо
вичъ се е старалъ да създава подобни групи.

Но за шпионажъ е мобилизиралъ всевъзможни паднали типове. 
Страхъ и съмнение започна да царува между хората. Мнозина се боятъ 
да ходятъ съ ржце въ джобовете по улицата — за да не бж датъ гле
дани накриво отъ полицаите. При влизане въ некое учреждение, въве
дено е било претърсване. Отваряни сж и ржчните чанти на жените. 
Като-чели всека жена съ чантичка е станала подозрителна за властите.

Доколкото имаше по некой чиновникъ родомъ отъ Македония, би
ваше вече преместванъ къмъ Шумадия. Естествено, не биваха закачани 
малцината сърбомани.

Такива и още по-мрачни дни населението бе виждало и другъ 
пжть, откато Сърбия бе заела Скопйе.

Не само македонските вестници споменаватъ името на славната 
Мара по поводъ на годишнини отъ подвига й или при други случаи, 
но често и чужденци сж си спомняли за нея. За примеръ, френскиятъ 
вестникъ „ Волонте ”, излизащъ въ Парижъ, на 10 априлъ 1930 г. писа 
следното:

« Между сегашна Югославия и България ние намираме въ затаеность, 
че сжществува македонски въпросъ. Вънъ отъ съмнение е, че най-многоброй- 
нитЪ и най-тежки атентати, които напоследъкъ окървяватъ българо-югослав
ската гранична зона не сж друго, освенъ слабия изразъ.
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Да се претендира, както искатъ да направятъ крайните югославянски 
националисти, че дейностьта на македонските комити въ югославска тери
тория била окуражавана, ако не и подържана отъ българското правител
ство, е едно упростено обяснение, което за всеки безпристрастенъ наблю
датель не издържа критика. Сжщо така какъ би могло да се прави оплак- 
вание за липса на добра воля, при българското правителство, за  взимане 
на достатъчни мерки, за да се противопостави на излизането отъ негова 
територия на грешните комити ? Граничните югославски постове, които сж 
въ пропорции почти три къмъ единъ срещу българските, сж били сжщо 
немощни да ги спратъ. И после, големо число отъ атентати, извършени на 
югославска Македония и най-отекватци — за да не напомнимъ други освенъ 
този на младата и смела девойка отъ Скопйе, Мара Бунева, умрела съ ви
ка: « Д а  живее Македония ! » — не сж ли били извършени отъ лица, кои
то никога не сж живели въ България ? Уви ! ние сме присжтствуващи на 
жалки актове на тероризъмъ, вдъхновявани отъ отчаяния македонски на- 
цонализъмъ ! Неотдавнашниятъ протестъ, подаденъ до Обществото на На
родите въ Женева отъ Скопйе, отъ Димитъръ Илиевъ, бившъ сждия въ 
Велесъ и Григоръ Анастасовъ, бившъ депутатъ въ сръбската скупщина — 
отъ демократическата партия на Давидовичъ, — го свидетелствуватъ крас
норечиво.

На место да упорствуватъ въ една политика на денационализация на 
Македония, която се изразява въ затваряне на училищата и на църквите и 
сърбизиране на имената на жителите й (имената съ македонско окончание 
не сж признати за публични актове, нито въ пощата за  адресите на корес
понденцията), безъ да говоримъ, разбира се, за  разпръсването на маке
донската партия, като легална политическа партия, на забраняването на 
вестниците и на забраната на другъ езикъ, освенъ сръбския, белградската 
диктатура, която си е поставила за  задача да дойде до ликвидацията на 
трудностите, отъ които страда югославската държава, (отъ факта на на
ционалните недоволства) би осигурила много по-ефикасенъ редъ въ ма
кедонската область, премахвайки причините за безредие, премахвайки жал
ките манифестации, които ставатъ тамъ »
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МЪстото въ центъра на Скопйе, кждето Бунева извърши
подвига си.

(Точното мЪсто е на няколко метра въ лЪво отъ
стрелката.)

Зданието на дЪсно отъ моста е тогавашниятъ сръбски
офицерски клубъ
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