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Информация за организацията и някои от 
нейните основателки

   Тайната културно-просветна организация на македонските 
българки (ТКПОМБ) е създадена в Скопие през май 1926 г. 
Нейни основателки са Гена Велева от Скопие, Роза Койзеклиева 
от Щип, бившата българска учителка от османско време Стойка 
Стефанова от Скопие и Донка Иванова също от Скопие. Донка 
Иванова е братовчедка на скопския ВМРО войвода Лазар 
Дивлянски, а по-късно става съпруга на Димитър Гюзелов от 
Дойран, деец на Македонската младежка тайна революционна 
организация (ММТРО), убит от сърбо-комунистите през 1945 
г. По-късно към организацията се присъединяват още Перса 
Младенова и Благородна Мицева от Скопие, Екатерина Генова 
от Велес, сестрата на Венко Марковски Параскева Тошева и др.  
 
   Дейността на организацията започва от Скопие, но се 
разпространява и в Битоля, Велес и Щип. Първоначалните 
ѝ действия включват помащ при укриването на оръжие и 
муниции, разпространение на български книги с революционно 
съдържание и сътрудничество с членове на ММТРО, с които се 
организират екскурзии с културно възпитателна и родолюбива 
цел. Организацията се активизира по време на Скопския 
студентски процес в 1927 г., като организира снабдяването на 
затворниците с неща от първа необходимост (храна, дрехи и др.), 
а също така наема адвокати, препраща шифровани сведения до 
оцелелите ръководители на ММТРО и т.н. Целта на ТКПОМБ е 
запазването на българската народност във Вардарска и Егейска 
Македония останали под сръбска и гръцка власт след Първата 
световна война. Организацията действа успоредно и в помощ 
на ММТРО. До края на съществуването си (1928 г.) ТКПОМБ 
остава неразкрита от сръбските и гръцките власти.
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   Активистки на Тайната културно-просветна 
организация на македонските българки заедно с 
активисти на Македонската младежка тайна 
организация. Втората на втория ред от ляво на дясно 
е една от основателките на ТКПОМБ щипянката 
Роза Койзеклиева, загинала мъченически по-късно в 
сърбо-комунистическия лагер Идризово.

 Родената през 1902 г. в град 
Щип Роза Койзеклиева е една 
от основателките на Тайната 
културно-просветна организация 
на македонските българки. 
Учи история във Философския 
факултет в Скопие. Заради 
дейността и за поддържане на 
българщината сръбските власти и 
забраняват да работи като учителка 
в Македония и е назначена в Ниш.
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След присъединяването на  Вардарска Македония към 
България през 1941 г. Койзеклиева става учителка по история в 
гимназия в Скопие. Още в първите дни на новата македонистка 
комунистическа власт през 1945 г. тя е арестувана и измъчвана. 
Осъдена е на единадесет години затвор в концентрационния 
лагер в Идризово, като умира още на третата си година в затвора.

Ето какво пише за нея един от основателите на ММТРО, 
деецът на  ВМРО,  историк, публицист, фолклорист, 
прилепчанинът Коста Църнушанов (в „Македонизмът и съпро-
тивата на Македония срещу него“, София, 1992 г.):

„Сред безброя македонски българи, минали през зловещия 
македонски затвор „Идризово“ край Скопйе от 1945 до 1947 г., 
името на гимназиалната учителка историчка Роза Койзеклиева 
се произнася едновременно с умиление и с дълбока скръб. С 
умиление – защото с песните си подобно сладкопойна чучулига 
е вливала в сърцата на затворниците по малко радост в стра-
далческия им живот; с дълбока скръб, защото след нечовешки 
изтезания нещастната учителка издъхнала в затвора като голяма 
мъченица.

Историята на македонското младежко революционно 
движение непременно ще отбележи нейното име на родолюбива 
българка, отдала младите си сили за спасението на поробената си 
родина. Роза Койзеклиева е родена в Щип към 1902 г. Основното 
си образование получава в родния си град, а гимназиалното 
завършва в скопската сръбска гимназия. След това продължава 
следването си в скопския философски факултет по история. 
Още като студентка се включва в тайното младежко движение, 
като участвува в основаването на тайната културно-просветна 
организация на македонските българи, за които говорихме в 
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глава 16, в тесен контакт с ММТРО. След Скопския студентски 
процес, останала неразкрита, тя продължава делото си сред 
жените в родния си град, като се старае да влияе възпитателно 
на момичетата за създаване на буден български дух. Сърбите, 
виждайки неподатливостта ѝ да служи на асимилаторските 
им цели, не ѝ позволяват да учителствува в родния си град, 
нито дори в Македония, а я назначават в гимназията на Ниш 
като учителка по история. В известно отношение това се 
оказва благоприятно, тъй като там е могла по-незабелязано да 
укрива нелегални материали, а неведнъж е давала и временен 
подслон на преследвани от властта в Македония верни другари. 
Същевременно служи и като връзка между тия, семействата им 
и другите нелегални другари. В тази си дейност тя проявява 
голямо самообладание, смелост и преданост на българското 
народно дело особено през годините на големите вълнения в 
политическия живот на Югославия след убийството на крал 
Александър в Марсилия. Това е периодът от 1935 до 1938 г. в 
навечерието на Втората световна война, когато огромен брой от 
македонската интелигенция е разпратена по концентрационните 
лагери в Иваница, Баина баша, Меджуречйе и пр.

След разгрома на Югославия през 1941 г. Роза Койзеклиева се 
прибира щастлива в Македония и бива назначена за учителка по 
история в една от скопските гимназии. Сега вече като историчка 
се отдава на усилена възпитателна дейност сред учащата се 
младеж, дотогава лишена от познания за героичната история на 
българския народ и специално на родна Македония.



5

Тъкмо затова новите поробители на българщината в 
Македония още в първите дни на заграбването на властта я 
арестуват и я подлагат на жестоки изтезания. Роза се държи 
мъжки, защитава се невъзмутима срещу съчинените обвинения, 
брани българската кауза, възразява и бива бита по устата, за да 
млъкне. С подути кървави устни, цялата в синини по лицето, 
пребита от удари по цялото тяло, унижавана, тя също бива 
държана права цели денонощия. При това още в началото 
ѝ дават солена храна, но я лишават от вода и и оставят да се 
мъчи от жажда права, без сън. През това време недалеч от нея 
мъчителите ѝ се черпят с боза, възклицават от доволството при 
пиенето и се наслаждават на мъките ѝ като префинени садисти. 
Когато пада примряла, те я оставят да се съвземе и отново я 
водят на разпит, но тя не е в състояние да говори поради 
надебелелия ѝ от жажда език. Най-после е изведена пред съда в 
Скопйе. За голямо удивление на съдиите, тя се държи юнашки: 
отхвърля обвинителния акт на прокурора като лишен от каквото 
и да е правно основание, тъй като дейността ѝ като родолюбива 
българка не може да се счита като престъпление.

Осъдена на много години затвор, тя поема с гордост тежкия 
кръст. Отдушник на мъката си намира в песента. Нейният 
прекрасен глас разнася българската народна и художествена 
песен по затворническите килии, коридори или вън на двора и 
по работните места, пълнейки с умиление душите на безброй 
мъченици. Неведнъж немилосърдните властници в затвора, 
озлобени от гордия ѝ дух, ѝ забраняват да пее. Особено ги 
вбесява българската песен. Тя млъква временно, за да се обади 
пак ненадейно и да помилва със звучния си глас страдалците. 
Ето какво разказва един от тях, пребягал на свободна земи, след 
като излежал 11 години затвор:
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„Една вечер, когато всички вървихме за храна и миехме чи-
ниите си на чешмата, изведнаж от прозореца на килията ѝ се 
разнесе нейният глас, нареждащ дума по дума една от любими-
те на всички ни песни!

Снощи те видели наши от селото,

бил си много весел, яхал си кат хала,

кривнал си калпака на юнашко чело

и от твойта песен гората ехтяла…

В къщи щом се върнах, пусто ми се стори

Погледнах детето – то беше заспало,

а във къта нещо майка ти мърмори

и заплаках горко, като на умряло…

Няма ли за мене кой да замилее?

Няма ли за мене слънце да изгрее?

Чуй ме, завърни се, че години тежки

идват по-неверни, идват по-ужасни…

Изведнаж, както слушахме в захлас, песента пресекна 
недовършена и сърцераздирателен вик „Ох-ооох!“ потресе 
сърцата ни. Палачите я биеха немилосърдно. След това я 
поставиха в карцер и много дни гласът ѝ не се чу. Сред нас 
завладя мъртвило…“

Тъй Роза Койзеклиева върви от изпитание към изпитание. 
Духът ѝ остава непреклонен, но телесните ѝ сили се топят всеки 
ден. Хубавото лице на доблестната българка непрекъснато 
вехне, краката ѝ вече не я държат и тя клюмва, за да издъхне 
след непълни три години затвор, оплакана от всички.“ 
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на подсъдимите и събиране на парични средства. Гена Велева е 
предадена от един сърбоман, подложена на разследване от самия 
бан Жика Лазич и след като дава жертва брат си – фармацевта 
Панче Велев, с вуйчо си Петър Пепов от Велес успява да 
избяга във Виена през австрийските Алпи. Там подава апел 

Една от основателките 
на Тайната културно-

просветна организация 
на македонските 

българки е Гена Велева 
от Скопие. Завършва 

гимназия в София, след 
което се връща в родния 
си град, където основава 

ТКПОМБ. По време 
на Скопския студенски 

процес от декември  
1927 г., когато  

сръбските власти 
измъчват и съдят 

дейци на Македонската 
младежка тайна 

революционна 
организация, Гена 
Велева поддържа 
секретна връзка с 

арестуваните студенти 
и с ръководството на 
ММТРО в чужбина, 

организира защитата                         



8

до световното обществено мнение от името на македонските 
българки. В апела са изложени всички страдания на поробените 
македонски българи. По дипломатически път сръбските 
власти искат нейното екстрадиране, но Австрия отказва, като 
същевременно ѝ забранява по-нататъшна политическа дейност. 
Във Виена Гена Велева се омъжва за прилепчанина Коста 
Цънрнушанов, активист на ММТРО, и през 1934 г. заедно с него 
пристига в България. До края на живота си тя се посвещава на 
семейството и работата на мъжа си. Умира в София през 1979 г. 

Текст и информация от сайта «Жените и ВМРО»: 
http://jenivmro.wordpress.com/ 
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УсТаВ на ТайнаТа кУлТУРнО-пРОсВеТна 
ОРганИзацИя на МакедОнскИТе бългаРкИ.

1. цел

Чл. 1 – Македонските българки, гдето и да се намират те,  
се организират в дружби с цел:

а) Да запазят своята и на децата си българска народност  
от сърбизиране, погърчване или всяко друго претопяване;

б) Да поддържат винаги будна своята и на близките си любов 
към разпокъсаната и поробена родина.

2. съсТаВ И УРедба

Чл. 2 – Членка на Тайната Културно-Просветна Организация 
може да бъде всяка пълнолетна грамотна българка македонка – 
девица или майка, която милее за народността си и знае да пази 
тайна.

Чл. 3 – При постъпването си в Организацията всяка членка 
дава следната клетва: 

Заклевам се в името на Бога и Отечеството, в честта и 
съвестта си да работя за запазването на българската ни народност 
в Македония под гръцко и сръбско владичество.

Заклевам се да гледам на всяка членка като на своя родна 
сестра и да и помагам в случай на нужда с каквото мога.

Заклевам се да изпълнявам постановленията на този Устав 
както и разпоредбите на управителните тела на Културно-
Просветната ни Организация.
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Заклевам се да запазя в тайна всичко, що се отнася до 
поменатата организация.

Ако наруша тази си клетва, нека бъда наказана от Бога, 
презрена от сестрите членки и отлъчена от техното общество.

Чл. 4 – Във всяко населено място македонските българки се 
организират в седмочленни дружби. Членките на всяка дружба 
се наричат една друга сестри.

Организаторката на всяка дружба е нейна учителка и 
ръководителка.

Чл. 5 – Три членки в едно населено място могат да турят 
начало на дружба.

Попълването на дружбата става, като всяка нова кандидатка 
се приема, след като бъде предложена от една сестра и 
препоръчана от други две.

Чл. 6 – Щом една дружба стане пълна всяка нейна членка 
може да образува друга пълна или непълна дружба според 
постановлението на чл. 5.

Чл. 7 – Първообразуваната дружба в даден град е главна на 
този град и ней[ни] са подчинени всички други дружби в този и 
в околията му.

Чл. 8 – На главните дружби в окръжните градове са подчинени 
главните дружби в другите градове на окръга.

Чл. 9 – Главните дружби в Битоля, Скопие и Солун са 
централни. На Битолската Главна Дружба са подчинени всички 
дружби в бившия Битолски санджак - в това число и намиращите 
се под гръцко владичество сега; на Скопската са подчинени 
окръжните дружби в бившия Скопски санджак и на Солунската 
- дружбите в бившите Солунски, Серски и Драмски санджаци.
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3. длъЖнОсТ на членкИТе

Чл. 10 – Всяка членка трябва да бъде примерна дъщеря, 
съпруга и майка. Тя трябва да е образец на родолюбие, скромност, 
честност, трудолюбие.

Чл. 11 – Всяка членка е длъжна да поддържа съзнанието и 
чувството за принадлежност към българския народ на всяка 
македонска българка.

Чл. 12 – Всяка членка трябва да се стреми да бъде все по-добра 
и по-добра възпитателка на своите и чужди деца българчета в 
национален дух, като внушава да се говори вкъщи на български 
език – местно наречие или литературно.

Чл. 13 – Всяка членка е длъжна да противодействува по 
всички възможни начини и с всички средства за сърбизирането 
и погърчването децата и подрастващите поколения изобщо. За 
тая цел членките запознават децата с българско писмо и четмо 
и разпространяват букварчета, читанки и подходящи детски 
книжки. Те разказват на децата народни приказки и ги учат 
да пеят български народни и литературни песни, както и да 
декламират стихотворения от българските поети.

Чл. 14 – Членките разправят на децата за събития из 
българските черковни и революционни борби, като им разказват 
за делата, заслугите и страданията на видни местни деятели.

Чл. 15 – Девиците – членки не бива да встъпват в брак с 
гърци или сърби, а в случай че се омъжат за небългарин, длъжни 
са децата си да запазят за своя български народ.

Всички членки трябва да упражняват влиянието си сред 
македонките да не се сродяват с инородци.
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Чл. 16 – Всяка членка е длъжна да пази народните обичаи 
и обреди като напр. коледни, новогодишни, богояленски, 
заговески, великденски, Гергйовденски, Еньовденски, годежни, 
свадбарски, при рождение, кръщение, погребение и пр.

Със запазването на народния бит се е запазила българската 
народност през шествековното политическо и духовно робство.

Чл. 17 – Всяка членка е длъжна да агитира в селата за 
запазване народните носии и да се избегва всяко чуждо влияние, 
особено гръско и сръбско.

Чл. 18 – Изобщо всяка членка е длъжна да изпълнява всичко, 
което заповядва нейната сестра учителка, за запазване на 
българската ни народност.

Чл. 19 – Сестрата учителка ръководителка, освен 
задълженията на всички членки има следните специални за нея: 

а) Да събира поне два пъти в месеца и всякога когато е нужно 
подчинениете и сестри, за да и съобщават за извършеното и да 
обмислят за премахване спънките, които са срещнали в работата 
си;

б) Да държи беседи върху българската история, особено от 
Възраждането насам;

в) да запознава сестрите членки с делата и заслугите на 
бележити македонки в борбите за български черкви и училища 
и в освободителните борби;

г) Да изглажда недоразуменията между членките и да 
поддържа сред тях другарство и сестринска любов; 
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д) Изобщо да подпомага със съвети и дело своите сестри 
членки и ги усъвършенствува в служба на българската 
народност;

е) С държанието си, с преданата работа за българщина, 
учителката ръководителка трябва да се стреми да бъде гордост 
на съгражданките си и да всее у всички чувство на гордост, че 
са добри българки.

Българските майки, съпруги и дъщери има с какво да се 
гордеят в историята ни. Да бъдем достойни за македонските 
българки в миналото!
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Оригиналът на устава на организацията:
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