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М О Я Т А   Б И О Г Р А Ф И Я 

Наум Христов Георгиев 
 

 Живота ми бе най-труден от 

1885 до 1893 година, през което 

време и работех и учех денонощно, 

защото у мен беше си пробило път 

съзнанието, че без наука живота 

ми ще бъде тежък и без да гледам 

как живеят другите, желаех аз да 

се самоусъвършенствувам. 

 

Роден съм на 5/17 декември 

1862 година в с. Неволяни1
, Леринско2

. Първото 
събитие през детските ми години, което помня, е 
сватбата на вуйко Мице Коцев Бишкаров. Тогава 
аз бях3

 на две годишна възраст. През детството си 

бях много добре гледан както от майка ми, която 
не само ме обичаше извън мерата като първо 
нейно чедо, но още защото беше много чиста и по 
натура интелигентна и не оставяше на мене прах 
да падне, така също и от дядо ми Гоче терзията 
(роден в началото на 19 век), човек с вродена 
интелигентност, честен и уважаван от жителите 
на цялото село и тия на близките други села.  

Дядо Коце Трайков Бишкаров и баба Таса 
негова жена, родители на майка ми, не по-малко 
ме обичаха. Не се минаваше ден без да дойде у 
дома баба Таса и при всяко идване ми носеше 
нещо за ядене: литургия, бито сирене, овощия и 

пр., защото бащината ми къща беше доста бедна и 

не всякога можеше да се намери у дома такива 
продукти, особено млечни.  

Дядо Гоче, ако и да работеше денонощно – 

той шиеше горни дрехи на всички мъже и жени в 
селото, но обичаше да живее по-охолничко и 

каквото изкараше днес, харчеше го и не мислеше 
за утре. Той беше станал пословичен със своето 
гастрономство (чревоугодничество) и затова беше 
потънал в дългове. Синовете му: баща ми Христо 
и стрико ми Васил, а после и по-малкия ми стрико 
Спасе, работеха в Цариград и едвам успяваха да 
заплащат лихвите на бащините си дългове.  

Едно време, то беше през 1866/67 година, дядо 
Гоче се видя принуден тайно да избяга от селото и 

да отиде в Цариград при двамата си сина Христо  
(роден 1830 г.) и Васил, защото не му бе 
възможно да изплаща лихвите на дълговете си и 

остави майка ми и мен със стрико Спасе самички 

                                              
1 с.Горно Неволяни, днес с. Скопия (Σκοπια) в СЗ 

Гърция с население 571 жители (2001 г.). 
2 гр.Лерин, днес Флорина (Φλώρινα), град в 

Северозападна Гърция, разположен на 13 км южно от 
границата с Република Македония. Градът е административен 

център и има население от 14 279 жители (2001). 
3 Навсякъде в текста двойно е „�” от ръкописа е 

заменено с „я”. 

у дома. Стрико Спасе, който тогава бе на 12 – 13 

годишна възраст, береше дърва от гората с едно 
магаре, продаваше ги в Лерин и с това ни 

хранеше. Тъкмо в това време баба Таса бе нашия 
ангел-хранител. Дядо Гоче престоя в Цариград 

само една година. В това време щастието му 
помогнало и той си дойде с доста големичка 
сума пари, с която можа да изплати не само 
лихвите, но още и половината от дълговете си.  

То беше през 1868 година. От тая година 
домашното ни положение взе да се поправя и 

живота ни да върви по-охолен, докато през 1871 

година баща ми и стрико Васил си дойдоха от 
Цариград с добра печалба, изплатиха целия 
бащин дълг – около 9000 гроша и купиха нивата 
на Изризов кладенец за 2500 гроша и тая на 
Красимирци за 900 гроша. 

След завръщането си от Цариград през 1868 

година, дядо ме закара през месец септември на 
училище. Бяха условили тогава за учител някой 

си Тодор от село Кабасница4
, тогава 18 – 19 

годишен младеж, който от после бе 
ръкоположен за свещеник в село Кабасница, а 
по-после преселен в град Лерин, където 
свещенодейства до смъртта си, която се случи 

през 1898 година или 1899 година.  
Аз се учех при даскал Тодор две години, до 

септември 1870 година, в което време изкарах 
филадата5

, акшиосан бях в офтегата (октоиха)6
, 

която също доизкарах и за втори път акшиосан 

бях в псалтира. Нека да обясня що значи 

акшиосване. При постъпване в училището, в 
това време след изучаване на азбуката, която 
учителят е длъжен да написва на бял лист 
хартия, първият учебник, който се даваше на 
малките ученици, бе тъй наречената филада: тая 
беше една малка брошурка, която започваше с 
молитвата: “Приидите поклоним ся …” на 
гръцки – в това време в Леринско още нямаше 
български училища. Освен тая молитва, която 
учениците изучаваха машинално, брошурата 
съдържаше и Давидовите псалми: “Благослови 

душа моя, Господи”. След свършване на 
казаната брошура, ученикът можеше да сглобява 
буквите и слоговете и тогава му се даваше втори 

учебник, тъй наречената “офтега”, една доста 
големичка брошура, с хубави червени кори, 

които се харесваха много на малките ученици.  

                                              
4 с. Кабасница, Кабашница, днес с. Проти (Πρώτη) в СЗ 

Гърция. 
5 „Филада” новогръцка версия на „Александрията”, 

 роман за живота на Александър III,  известен като "Филада 
на Александър Велики", написан от Калистен Олинтиеца. 

6 Октоих, Осмогласник – книга на псалмите. Това е 
първата печатна книга на кирилица, отпечатана в г. Цетине, 
Черна гора през 1494 г. Една от книгите, използвана в 
православната богослужебна практика. 
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При свършване на филадата и минаването в 
офтегата ставаше едно церемониално тържество, 
което се наричаше “акшиосване”, което преведено 
на български значи удостояване. Щом ученикът, 
по благоволението на учителя се счита за достоен 

да вземе учебника офтегата, определя се денят, в 
който ще се извърши тържеството. В тоя ден 

родителите на ученика приготвят голяма гостба в 
къщи и на обяд учителят, заедно с пет – шест 
ученици – другари на ученика за акшиосване и 

избрани от последния, отиват в къщата на 
тържествующия ученик. Щом влезнат в двора, 
донасят там един стол, върху който тургат да 
седне тържествуващия ученик, а после другите 
ученици дигат стола на три пъти с викове 
“аксиос” (αξιόσ) - достоен, със стола наедно 
пренасят го вкъщи пеейки “Достойно ест яко в 
истину…”. Всред стаята полагат стола на пода, 
върху който ученика продължава да седи и тогава 
учителят, по един тържествен начин, изкарва 
завитата в хартия хубава “офтега” и чете над 

главата на ученика първия тропар. В това време 
домашните присъствуващи всички се кръстят, а 
родителите на ученика плачат от радост. На края 
на церемонията на учителя се подарява кърпа за 
лице и 5 гроша1

 пари и след това се слага 
трапезата, на която сядат да обядват: учителят, 
дошлите пет – шест ученици и поканените гости 

от селото.  
Моето първо акшиосване стана най-

тържествено. Дядо ми беше поканил повече от 10 

– 12 души роднини и приятели. На учителя, освен 

кърпа и 10 гроша, вместо пет, дадоха още и чифт 
чорапи, а баба Таса и дядо Коце подариха всеки 

един по пет гроша на учителя и по един грош на 
учениците. Даскал Тодор, по-после поп Тодор, 
през целия си живот разказваше за големия 
ентусиазъм на дедовете ми и майка ми в тоя 
тържествен мой производ. Баща ми беше тогава в 
Цариград и като узнал за “напредъка” изпратил 
ми по кираджията подарък един червен вълнен 

пояс и чифт обуща с четири реда гвоздеи.  

До есента на 1870 година остана в селото ни 

като учител кабашецът Тодор. Него го замести 

Спиро поп Константинов Гулабчев2
 от Лерин, сега 

чиновник във Върховната сметна палата в София.  

                                              
1 Грош (тур.) – 125 гроша са равни на една турска лира.  
2 Спиро Гулабчев (Спиро Гулапчев), роден 12.VІ.1856 г. 

в Лерин, починал 1918(?) г. в София. Един от 
основоположниците на анархизма (сиромахомилството) в 
България. Публицист и виден издател –“Скоропечатница” – в 
гр. Русе. Учил заедно с Д. Благоев и Т. Китанчев в 
българското училище в Цариград. Студент по филология в 
Киев, изключен заради социалистическите си идеи. Учител в 
Априловската гимназия в Габрово. 

 

Даскал Спиро, млад 16 годишен момък беше 
по-учен и по-интелигентен от кабашеца Тодор. 
Като син на свещеник, той знаеше и черковното 
пеене, беше свършил третокласното гръцко 
училище в Лерин. Той измени старата система 
на преподаване в училището ни, в което въведе 
новата, наречена “взаимопоучителна”. Даде ни 

нови учебници – читанки, географии свещена 
история, краснописание и други. Всеки урок ни 

превеждаше от гръцки на български, а през 
втората година на неговото учителствуване 
започна да ни преподава и на български. Всички 

ученици в един месец почти научиха да четат и 

пишат на български и започнаха да захвърлят 
гръцките учебници.  

През 1870 година се започна в Лерин борбата 
с гърцизма. На Цветната неделя (Цветница), във 
време на службата, в Леринската църква, 
владиката бе бит и изгонен от черквата без да 
може да довърши службата. Героят на деня бе 
някой си Мавродия, певец на лявата страна на 
черквата. Той е започнал да пее по български, а 
владиката Прокопиус изругал го и го е ударил с 
патерицата. Това е дало повод да стане сбиване 
вътре в черквата между приятелите на 
Мавродия, които напоени с родолюбие, схванаха 
момента за угоден и подражателите на 
владиката, заблудени гъркомани. Това бе 
началото на борбата, в която излязоха 
победители българите, завладяха черквата, от 
която изгониха владиката. Правителството 
разреши на владиката да съгради трема 
(нартика) и там да служи докато се реши 

въпроса за окончателно. 
Почти целия град, с изключение само на 

десетина къщи чорбаджии, бе се провъзгласил за 
български и сигурно в Лерин наемаше да остане 
още от тогава гъркоманство, ако първенците – 

българи не бяха се възгордели до толкова, щото 
да отблъснат молбите на останалите гъркомани 

– чорбаджии, които се показаха готови да се 
присъединят към народа, ако бъдат приети и 

поставени на чело. Българите – първенци не 
само отхвърлиха молбата им, но започнаха да ги 

гонят и обиждат навред, насъскваха децата да ги 

гонят и псуват щом се появяваха на улицата. 
Това недостойно поведение на българите-
първенци спрямо своите съграждани – бивши 

първенци ожесточи последните, а те разполагаха 
и с повече средства и бяха по-умни и по-
интелигентни, ползваха се и с доверието на 
властите и борбата започна на смърт и на живот. 

В разстояние на няколко само месеца, 
подиграваните чорбаджии сполучиха да 
разубедят по-голямата част от гражданите и да 
ги привлечат със себе си и след това да си 

присвоят и черквата. Останалите българи, 
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противници на владиката, едва до 40 семейства 
(по-рано бяха 400 семейства) по нямане на черква, 
принудиха се да се черкуват в къщата на 
българския свещеник поп Константин, който за 
целта бе отделил две стаи от къщата си. Това 
обстоятелство попречи на по-ранното пробуждане 
на българите в град Лерин и околията. 

Неотстъпчивостта, нахалността и глупостта на 
двама – трима българи – първенци отблъсна назад 

събуждането на народа в Леринско за цели 25 

години. Нашият учител Спиро поп Константинов 
Гулабчев, който, ако и неопитен и млад, с новата 
си метода на преподаване и с въвеждане на 
българския език в училището ни, стана любимеца 
на учениците и родителите им. Стеклите се обаче 
събития и обявяването на баща му поп 

Константин за схизматик, накараха го да напусне 
селото през есента на 1871 година и да замине за 
Пловдив, при роднината си, пловдивския владика 
Панарет. 

Селото ни остана без учител и първенците ни 

започнаха да се грижат да търсят такъв. Понеже 
не желаеха да захвърлят едва въведената нова 
метода на преподаване, те не се съгласяваха да 
вземат за учител някои от старите, а нови такива 
бяха много рядко.  

В това време беше се прочул като добър 
учител някой си Стерио Христов от Лерин, по 
баща българин, а по майка цинцарин1

. Той е 
учителствал тогава в някое село в Мъгленско и в 
училището си бе въвел българския език.  

През есента на 1871 година се помина в селото 
ни жената на Георге Тасев, младата невеста Катя, 
дъщеря на Йован Виденов. Свекърът на умрялата, 
Тасе Христов, пръв чорбаджия и богаташ в селото 
ни, за да извърши по възможност по тържествено 
погребението на снаха си, беше повикал и 

Леринските свещеници, както и гореспоменатия 
даскал Стерио Христов, който тогава беше 
напуснал длъжността си учител в Мъгленско и 

беше се завърнал в Лерин. Стерио се отличил на 
това погребално опело с псалтиката си и с една 
реч, произнесена от него в църквата на български, 

от Софрониевото евангелие. Селските първенци 

не пропуснаха случая и още тогава, в църквата, 
условиха Стерио за наш учител. 

                                              
1 Аромъни, наричани от българите и сърбите цинцари, 

власи, куцовласи, каравласи (самоназвание - arumâni, armâni, 

rămăni или aromâni), говорещи аромънски език, населяват 
южните части на Балканския полуостров. Техният език е 
близък до румънския език. Използват латиницата и кирилица, 
както и гръцко писмо. Населяват Северна Гърция, части от 
Албания, Република Македония и България. Днес наброяват 
около 115 хил. души (1992). Малка група аромъни в Албания 
(фаршероти) говорят на особено наречие. Изповядват 
предимно православната вяра. 

С встъпването си на длъжност като учител 
Стерио Христов не само продължи да преподава 
по въведената от Спиро Гулабчев нова система, 
но и я разшири. Той остави да се преподава на 
гръцки само една читанка и аритметика, а 
всички други предмети, като: география, 
история, закон Божи и прочие взе да преподава 
на български. Изучи децата да пеят разни 

български песни, обикновено преведени от 
някои гръцки, както например химна на Султана 
(Боже превишний …), която задължително се 
пееше два пъти на ден – на обед и вечер. 

Стерио учителствува в селото ни три години, 

до есента на 1874 година. Той си направи голяма 
реклама като добър преподавател, организатор и 

агитатор. Чак от Мъгленско бяха дошли ученици 

да се учат при него в селото ни. Поради 

голямата му популярност, след като напусна 
Неволяни, той бе назначен за учител в 
българското училище в Лерин, при всичко, че 
беше самоук и без никакъв ценз. Той сега е още 
жив и се занимава с търговия в Лерин, но още от 
1890 година е върл гъркоман. 

По време на тригодишното учителствуване 
на даскал Стерио аз следвах непрекъснато и бях 
един от първите ученици. Мой съученици бяха: 
Тодор Коцев Грозданов, сега свещеник в 
Неволяни, Ване Гъркин, Тасе Кузманов, Миле и 

Коце Тасеви, Ване поп Анастасов, Мице 
Филипов, Георги Ив.Ильовски и други. Изучих 
да чета и пиша на гръцки и български и да пея 
(псалвам) в черква. Можах свободно да 
превеждам от гръцки на български.  

Напускането на училището ни от даскал 
Стерио тури край на моето учене. Назначи се за 
учител в селото ни Тодор К. Грозданов, момък 
по възраст 4 – 5 години по-голям от мен, но по 
наука много по-слаб.  

Дядо ме караше да продължавам да се уча, 
обаче, когато му обясних, че аз знам повече от 
учителя, той ме разбра и като нямаше 
възможност да ме изпрати в някой град да 
продължа образованието си, купи ми едно 
магаре и една секира и ме направи дървар. 

Цели три и половина години до есента на 
1877 година берях дърва от планината, първата 
година с едно магаре, а другите две и половина 
години с две магарета и не само 
продоволствувах къщата с дърва, но и продавах 
всеки втори ден в Лерин по два товара и всяка 
седмица в Битоля по два товара и с това 
изкарвах по-голямата част от нуждите на 
семейството ни. 

Дядо Гоче бе доста отпаднал и не беше в 
състояние да работи, а на 17 март 1876 година 
(стар стил) той се помина на 72 години. Баща ми 

и чичовете ми Васил и Спасе работеха 
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градинарство в Цариград, като един от тримата 
поред оставаше у дома за да работи нивите, които 
бяха купили през 1868 година, както споменах по-
горе. Дядо Гоче нямаше почти никакви 

имущества, освен три декара нива, един декар 
ливада, един декар лозе и къщата, която беше 
подновил на 1860 година, за сватбата на баща ми. 

Той не беше човек да пести и да увеличава 
състоянието си. Ако и да печелеше, сравнително 
другите със занаята си доста добре, обичаше да 
живее добре и да се храни и облича прилично. 

Тук му е местото да кажа за напускането на 
учителската длъжност в селото ни на даскал 
Стерио Христов. Той, ако и да женен, още от 
първата година на учителствуването си в селото 
ни, беше се влюбил в една мома, Цоца Гъркина, 
сестра на съученика ми Ване Гъркин. Цоца беше 
едно прелестно момиче, здраво, червено като роза 
и доста свободничко. Даскал Стерио през първата 
година всяка вечер се отбиваше в къщи в Лерин и 

тамо пренощуваше и се хранеше, понеже 
разстоянието не е повече от 2 километра. За обед 

той си носеше храна от дома и обядваше в 
училището. Обаче през втората и третата година 
се настани да живее в къщата на Цоца Гъркина, в 
която освен Цоца, живееха майка и Гърка и 

малолетния и брат, ученика Ване. През това време 
беше се поминала и жената на Стерио в Лерин, та 
всички мислеха, че той, може би ще се венчае с 
Цоца. 

При все това той прекарваше времето си без 
да обръща внимание на това що се мълвеше по 
негов адрес в селото. Първенците селяни взеха да 
се възмущават от поведението му и на няколко 
пъти му направиха забележка и го съветваха да 
престане да посещава къщата на хубавицата Цоца, 
обаче Стерио не искаше и да чуе. Неговите 
интимни с Цоца обърнаха вниманието и на 
съселяните ни турци, особено на младите, които 
завиждаха и започнаха да го заплашват за да 
напусне селото. Стерио до толкова се беше 
влюбил, щото никакви заканвания на турците не 
бяха в състояние да го отклонят от Цоца и за да 
защищава живота си купи револвер (алтипатлак) 
ново тогава изобретение и недостъпно, поради 

цената за всекиго.  
Турчинът Мехмед-Али Исов, който бе се 

амбицирал най-много, като видя, че никакви 

предупреждения и заплашвания не влияят върху 
характера на даскал Стерио, една заран причаква 
го на пътя в Леринските лозя, при местността 
“Зойна улица”, въоръжен с пушка, пищов и нож и 

решително му заявява, че ако не напусне селото, 
ще бъде убит. Като отговор на това, Стерио 
изкарва револвера си и стреля върху Мехмед-Али, 

който от своя страна насочва пушката си, която е 
била пълна със сачми за врабци и гръмва върху 

Стерио. Последният бе леко наранен със сачми в 
гърба, но без да изгуби кураж, впуска се върху 
турчина и го гони чак до Леринската черква, 
стреляйки върху него с револвера. Мехмед-Али 

избяга в Лерин, а даскал Стерио си продължи 

пътя за Неволяни, където дойде и започна 
работата си в училището. Първенците селяни, 

след тая случка, видяха се принудени да уволнят 
даскала, който напусна селото и се настани в 
Лерин, където се ожени за втората си жена 
Атина, дъщеря на някой си цинцарин Скамболи 

от Битоля. 
В три и половина годишното време, в което 

се занимавах с берене и продаване на дърва има 
да забележа по-важните следни епизоди: на 24 

април 1875 година се роди брат ми Филип. Аз, 
пък и покойния ми дядо Гоче се радвахме много 
за дето имахме още едно дете в къщи, тъй като 
само аз бях мъжко между трите по-малки от мен 

сестри. Около един месец преди да се роди 

Филип, баба Таса се помина от главобол.  
На 1 май същата година се услових при 

даскал Стерио в Лерин да му слугувам 10 дни в 
колибата – кръчма вън от града на панаира, 
докато трае панаира, който се отваряше всяка 
година на 1 май за една заплата от 10 гроша. Тия 
десет дни са най-черните през живота ми до 
сега. Цел ден бях принуден да мия чиниите, да 
услужвам гостите, а на вечерта с тепсия на глава 
да продавам в чаршията по сергиите пържени 

риби или печено агнешко месо, което оставаше 
от денят. След като изпродавах всичко, връщах 
се в колибата – кръчма, която съдържателят 
Стерио затваряше, а мен оставяше вън да пазя от 
кучетата. Това се повтаряше всяка вечер и често 
пъти бях принуден цяла нощ да не заспа поради 

дъжд или други причини.  

Като се изминаха десетте дни и се закри 

панаира завърнах се у дома, където намерих 
гости, които бяха дошли по случай кръщенето 
на брат ми Филип. Освен десетте гроша заплата 
донесох в къщи и пет хлебчета сухи изгорели, 

останали в кръчмата не изядени от гостите, 
които господарят ми Стерио ми бе дал, като 
добавъчно възнаграждение. Всички в къщи ме 
съжалиха, като ме видеха вече изнурен и станал 
вече непознаваем от глад и други лишения, 
които изтърпях при временния си господар 
Стерио. Дядо Гоче ужасно се разсърди като 
изслуша разказа ми за мъките, които бях 
претърпял при Стерио през тия 10 дни. Той 

отиде в дома му в Лерин и му се скара и от 
тогава не искаше да го види. Аз също го бях 
намразил, но пак учтиво се отнасях с него, 
когато го срещнех, като с бивш мой учител. 

Дядо Гоче се помина, както забелязах и по-
горе на 17 март 1876 г. Тая година бе много 
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страшна поради въстанието в Босна–Херцеговина, 
войната в Черна Гора и Сърбия и въстаническото 
движение и кланетата в България. Турците бяха се 
озверили и не се минаваше ден без да набият 
някого от селяните българи, без никаква причина, 
само за кеф. Зверствата на турците през тая 
година бяха станали грозни. Всички турски ниви 

и лозя се работеха принудително и изключително 
от българите селяни, ангарията беше взела големи 

размери. Не само възрастните турци, но и малките 
турчета биеха навред децата българчета. Никое 
българче не смееше да мине през турската махала, 
особено пред джамията, без да рискува да му бъде 
счупена главата.  

Ако и да се пазех много, не можах и аз да 
избегна тая участ. Един ден бях бит от Хайредин 

Исов, който тогава бе поляк, а други път, като 
отивах да нося обед на работниците, които 
събираха царевица на нивата на Изризов 
кладенец, яхнал на магарето с тепсия зелник пред 

мен и рачник с бияница (бияно млеко) в едната 
ръка, срещнах на пътя при Уковия орех две 
турчета на моята възраст, едното син на 
Цафалето, а другото на Адем ага. Турчетата се 
втурнаха със сопите си върху мен без абсолютно 
никаква причина и с един удар по главата ме 
повалиха на земята. Аз бях паднал в несвяст и 

когато дойдох на себе си, намерих се облят в 
кърви, а тепсията със зелника захвърлена в праха 
и биеницата изсипана на земята, а рачникът 
(землен съд с дръжка отгоре) счупен. Събралите 
се около мен минувачи работници, между които и 

турчина Муса Даудов, наш съсед, ми спомогнаха 
да се кача на магарето и така отидох на нивата 
при очакващите с нетърпение работници, между 
които и майка ми, но не им носех изпратения им 

от къщи обед. Помня много добре, как се беше 
разярила тогава майка ми и викаше и проклинаше 
турците, изявявайки им, че московецът ще им 

заплати, за всичко това; и че с това те ще си 

изядат главата. Тя викаше за да слушат и турците, 
които събираха царевица и в съседните ниви. 

Един от тях (Мурад Даудов) се почувства обиден 

от думите на майка ми и се спусна към нас за да 
бие майка ми, но когато тя разярена грабна една 
ластарка (дебело дърво с което товарят конете) и 

му викна: “Ела куче краставо да видиш как ще ме 
биеш, или мислиш, че от мене кръв ще тече, а от 
тебе млеко!” турчина се спре и се повърна в 
нивата си. Раната в главата ми над челото на 
дясната страна, която добих от тоя удар, оздравя, 
но следатpа още и сега се забелязва. 

През есента 1876 г. албанците от Дебърско – 

гегите1
, бяха нахлули на тълпи от по 100 – 200 

души в Македония за плячка. Властите не бяха в 
състояние да ги обуздаят. В Битоля те 
извършиха много грабежи.  

Беше понеделник след обед, около 4 часа, 
когато аз с 4 – 5 другари от селото дървари, 

товарихме магаретата с дърва и потеглихме за 
Битоля. Планът ни беше да пренощуваме на 
полето близо до с. Породин2

, Битолско до хана, 
както правехме всякога. На пътя, близо до с. 
Клещина3

, при извора, срещнахме двама 
леричани, които ни казаха, че Битоля е под 

терора на гегите и че всички дюкяни са 
затворени, а християнското население се крие и 

не смее да излезе от къщите си и ни съвещаваха 
да се върнем назад. След като помислихме, 
решихме да продължим пътя с намерение да 
влезем в Битоля много рано, още преди изгрев 
слънце, да продадем дървата на бегличката 
фурна, която се намираше на пътя ни вън от 
града, близо до казармите и преди още да се 
събудят и излязат на улиците гегите да избягаме 
назад. На 2 часа по турски, през нощта, 
пристигнахме на определеното за пренощуване 
место – в гробищата, близо до Породинския хан 

– и там разтоварихме дървата, пренощувахме и 

на разсъмване при изгрева на полярната звезда – 

деницата, натоварихме дървата на магаретата и 

потеглихме за Битоля, доста загрижени за 
участта ни. 

Пристигнахме още преди изгрева на 
слънцето при битолските казарми и продадохме 
дървата на беглишката фурна (по 16 гроша 
товара). Без да губим време и без да търсим 

кирия да натоварим магаретата назад за Лерин, 

както правехме всякога, побързахме да заминем 

обратно, толкоз повече, че в селата Буково4
 и 

                                              
1 Албанците се делят на две големи групи – геги и 

тоски. Според някои историци те произхождат от различни 

племена. Тоските - наследници на античните македонци, а 
гегите - на илирите. Граница между тях е река Шкумбини, 

която разполовява Албания. Геги-мохамедани са повечето 

албанци в Косово, Македония, Южна Сърбия. Турското 

правителство ги разселва по тези земи за да засили 

мохамеданския елемент. При гегите са в сила родовите 
закони за преданост към местния вожд, а също и правилото 

на омертата, аналогично на това, което господства сред 

мафията в Сицилия. 
2 с. Породин, днес в община Битоля, Република 

Македония. Селото е било чисто албанско. 
3 с. Долна Клещина, днес Като Клинес (Κάτω Κλεινές) 

- разположено на 7 километра северно от гр. Лерин в 
подножието на планината Пелистер в СЗ Гърция. 

4 Днес с. Буково в община Битоля, Република 
Македония 
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Кръстофор1
, както ни обадиха някои от селяните, 

имало геги. За да не би да излезнат от селата и да 
потеглят пред нас по пътя към Лерин тия геги, 

решихме да побързаме.  
Обаче, щом пристигнахме при киселата вода, 

близо до село Кръстофор, забелязахме пред нас по 
пътя да се движат групи от геги. Ние бяхме около 
десетина души, между които: аз, Христо Бабаров, 
Атанас Гроздин, Траян Тръпковски, Михал 
Кузманов и др. Между нас имаше и един турчин – 

ходжа от Лерин. Щом забелязахме гегите пред нас 
спряхме и почнахме да се съвещаваме какво да 
правим. Никой предложи да слезем на шосето и 

от там през Негочани2
 и Каленик3

 да се завърнем 

за Лерин, други пък настояваха да се завърнем в 
Битоля, където опасността била по-малка, а 
Христо Бабаров когото съм считал за по-опитен 

предложи да се движим бавно напред по стъпките 
на гегите и щом стигнем при тополата под с. 
Канина4

 да свием на ляво по една пътека и така не 
по стария път, а по междуселския да минем бърже 
през селата Породин, Лъжец5

 и Клещина и да 
излезем на главния път на юг от с. Клещина, при 

извора, преди още да са пристигнали до там 

гегите. Това предложение се прие и взехме да 
вървим бавно и предпазително. Ходжата, който до 
тогава беше между нас и разбра какво решихме 
веднага дупна коня си и замина напред, вероятно 
за да настигне гегите и предаде плана ни. И 

действително щом стигнахме при тополата под с. 
Канина, тъкмо на пътеката на ляво по която 
мислехме да се отклоним, видехме да чакат 
четирима геги с пушки насочени към нас. Те ни 

викнаха на албански да застанем и да предадем 

кесиите си. Всички слязоха от магаретата и се 
приближиха до тях да ги молят, че пари нямаме, 
че сме от Битоля да пренасяме на бега жито от 
чифлика и пр. и пр. обаче гегите не обръщаха 
внимание на това. Обискираха пръв Атанас 
Гроздин и намериха в табакерата под тютюна 
банкнотите, които бе взел за дървата, около 50 

гроша, които прибраха. Намериха парите и на 
другите, освен на Христо Бабаров, който бе ги 

скрил в гащите си. Пристъпиха към мен 

заканително с думите: “Давай парите оре керата.” 

Аз който още не бях слязъл от магарето и бях 
вързал в два вързопа в кърпата си за нос парите, 

                                              
1 Днес с. Кръстово в община Битоля, Република 

Македония 
2 с.  Негочани, днес Ники (Νίκη) в СЗ Гърция.  
3 с. Долно Каленик,  днес Като Калиники (Κάτω 

Καλλινίκη) в СЗ Гърция. 
4 Днес с. Канино, Община Битоля, Република 

Македония. 
5 с. Лажец, днес в община Битоля, Република 

Македония. 

която кърпа държах в джоба на кюрдичката си, 

обадих се изплашен и изкарвайки от джоба само 
единия край на кърпата в който бях вързал една 
бакърена монета от един грош, която тогава 
струваше 32 пари, казах: “Ето бе ага само тая 
пара имам, която пазя за да си купя хляб, ако 
искате вземете ми я.” Единия от гегите, който 
вижда се, беше началника им, каза по албански 

на другаря си “лере море”, което значи остави 

го, и той се обърна към мен с думите: “нека ти 

стой оре керата” и ме остави. След това изкараха 
от краката на Михал Кузманов цървулите, които 
бяха нови от кюселе с кожни ремъци и си 

заминаха по главния път. 
След няколко минути се окопитихме и 

взехме да вървим по пътеката, за която бяхме 
решили по-рано, право към село Породин, което 
е населено само с турци. При влизането в селото 
видехме от далеч под сенките една група геги, 

които пееха е се веселяха, гърмейки сегис тогис 
с пушките си. Щом ни забелязаха, почнаха да 
викат по нас и да ни махат с ръце за да отидем 

при тях. Без да му мислим много ние я ударихме 
на бяг по една крива улица през селото и при 

един завой на улицата, където не се виждахме от 
гегите, помолихме двама стари турци да ни 

посочат по кой път да бягаме. Турците се 
отзоваха на молбите ни и за да ни запазят по-
добре, поканиха ни да влезем в един яхър с 
магаретата заедно. Нямаше време да мислим и 

се решихме, та влезнахме в яхъра. Щом ни 

затвориха там, чуха се виковете на гегите отвън, 

които търсеха нас. Двамата турци – благодетели 

им посочиха една пътека, която водеше обратно 
към Битоля и им казаха, че по тая пътека сме 
избягали и вероятно сме се скрили в кукурузите 
вън от селото. Гегите се втурнаха по това 
направление за да ни търсят, а двамата 
благородни турци изкараха ни от яхъра и по 
един дълбок път заведоха ни извън селото. 
Единия се качи на един висок дъб и след като 
видя, че по това направление няма геги и че сме 
вън от опасност, се сбогуваха с нас и се върнаха, 
като не забравиха да ни посъветват да вървим в 
юга-източно направление, към село Клабучища6

 

и да не влезем в селото преди да се уверим, че 
там няма геги. 

Вървехме бързо и стигнахме до с. 
Клабучища. Там срещнахме едно воловарче от 
което се известихме, че и в това село влезли 

гегите и още били вътре и вършели грабежи. 

Обърнахме се да вървим право на изток, без път, 
през нивите и излязохме на солунското шосе, 
северно от с. Негочани. Минахме през това село 

                                              
6 с. Клабучища, днес Полиплатано (Πολυπλάτανο) в СЗ 

СЗ Гърция. 
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и не далече на юг от него срещнахме една група 
от около 50 души зебеци1

 анадолци с голи до 
коленете крака, които вървеха за Битоля. Те били 

новобранци и ги водеше едно заптие за 
битолските казарми. Битоля беше център и 

седалище на третия военен корпус (ючунджи 

орду). Вървели пеша от Солун цели три дни, тия 
бяха доста изморени и щом видеха нас с 
магаретата спуснаха се да заловят магаретата за 
да се качат да ги водим в Битоля. Ударихме я на 
бяг към югозапад през нивите гонейки пред себе 
си магаретата.  

Зебеците изморени не можаха да ни настигнат 
и се завърнаха на шосето да вървят за Битоля. Ние 
от там през Ячово поле пристигнахме привечер в 
Лерин. Населението изплашено спираше ни по 
пътя и ни питаше къде са гегите и какво вършат. 
Разказвахме им вкратце за положението и 

бързахме за селото си. Беше тъмно когато 
пристигнахме в селото. Много то селяните бяха се 
събрали на мегдана при чешмата и разменваха 
мисли какво да правят ако нахлуят гегите в 
селото. Коджабашията Коле Кузманов искаше и 

нашето мнение. Казахме му, че сме изморени и 

нищо не можем да кажем. Остана да се срещнем 

на другия ден среда заран и да обмислим за 
положението. 

Среда ставаше пазар в Лерин. Търговците още 
от заранта бяха наредили слугите си на пазаря и 

се готвеха за добър алъш-вериш. Около 10 часа 
преди пладне нахлули гегите в града, ударили я на 
грабеж, ограбили каквото са могли от пазаря и 

дюкяните и се настанили на квартира по къщите. 
Те стреляха върху всеки християнин и всяха страх 
и трепет в града. От механата “Деводжи-бунар” 

една група геги стреляха дълго време на нишан 

върху черковната камбана където и до ден днешен 

се виждат следите от куршумите. 
Тоя ден стрико ми Спасе бе отишъл на пазар в 

Лерин. Купил си, още заранта, един чувал 
любеници и заедно с Йован Ильовски, който също 
си купил чувал любеници, вдигнали на гърба 
чувалите с любениците и се отправили за село 
Неволяни. Щом минали Леринската църква, от 
баирчето на юг от тая църква забелязали в лозята 
няколко геги, които вървели по пътя за Неволяни. 

За да не се натъкнат на гегите и двамата изменили 

направлението и вместо да вървят по пътя за 
селото взели да са на дясно през лозята за да 
излязат на пътеката, която води от аязмото Св. 
Панталеймон през орежките за Неволяни. Гегите 
ги забелязали далеч в лозята под орежките и 

започнали да стрелят подире им. Дали много 
вистреля, но не ги олучили, защото били доста 

                                              
1 Зебеци – наименование на мюсюлманско племе от 

Анадола, лековъоръжени турски войници. 

далече, а пък и гегите бяха въоръжени с стари 

чарклии пушки-карамфили, та мъчно беше да ги 

улучат на такъво разстояние. 
Двамата пристигнаха преди да пристигнат 

гегите в селото и оповестиха за предстоящата 
опасност. Веднага всички млади жени и моми на 
групи от по 50 – 60 натоварени с хранителни 

припаси и придружавани от няколко мъже свой 

и роднини избягаха в гората към местността 
Калугеров камен, където гората беше толкова 
гъста, щото на две крачки от пътя човек можеше 
да се скрие без да бъде забелязан от минувача. 
Аз избягах също с една група с млади жени от 
махалата ни, която група водител ни бе Гичо 
Струмин с няколко други младежи. Прекарахме 
вечерта в гората на местността “Стръмен рид”, 

където групата бе се разположила. Аз с Яначе 
Трайчев, бащата на братовчедът ми Нуме 
Трайчев, запалихме огън доле при реката на 
Доневото нивче и там пренощувахме. Имахме с 
нас и магаретата си.  

Аз тая нощ бях изстинал грозно, защото 
нямах никаква завивка и имах такива бодежи в 
слабините и гърба щото не можех да се превърта 
и да легна на другата страна. Преди зори Янче 
Трайчев ме дигна за да отидем да насечем дърва 
и ги натоварим на магаретата за дома. Отидохме 
в местността “Ливадата”, където преди един 

месец Янче бил изсякъл много букови младики 

за да са подсъхнат и станат мелипастри. 

Насякохме от тия младики 4 товара дърва, 
натоварихме ги и потеглихме по пътя за към 

село, без да знаем какво става там. Стигнахме 
близо до Байрамчовата ливада и отбихме се по 
пътя за Гамберова нива. Минахме реката и там 

на равнината, където сега има ливада Ване 
Лаженкин, разтоварихме дървата в папрата и 

наблюдавахме да видим някого и питаме какво 
става в село. Около 2 часа след обед 

пристигнаха там стрико Спасе с Нумче Автов. 
Последния беше въоръжен с пищов и пушка 
евзалия, но обвита в една черга да не се вижда. 
Те ни разправиха, че две групи геги са минали 

край селото, където коджабашията Коле 
Кузманов с още двама – трима първенци ги 

посрещнали и дали на всяка група по 100 (сто) 
бели меджедиета2

 за да не влизат в селото. И 

двете групи се съгласили и заминали за село 
Кучковени3

, което отстои на 5 – 6 километъра от 
Неволяни. Едната от тия групи обаче, щом 

пристигнала до долния бунар, разкаяла се и се 

                                              
2 Меджидии (тур.) – турска сребърна монета от 25 

гроша. 
3 с. Кучковени или Кочковени, днес с. Перасма 

(Πέρασµα ) в СЗ Гърция. Селото е разположено на 5 км.  

югоизточно от гр. Лерин. 
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повърнала назад за Неволяни. Влязла в селото и 

била разквартирувана по къщите. В къщата на 
Йован Ильовски, съседна на нашата, са се 
настанили 7 души. Главатаря им, който ранен при 

влизането в с. Бух1
, Леринско, където е имало 

малка схватка между по-буйните младежи от това 
село и гегите, каквито схватки са ставали до тук 
много рядко, а от тук по на юг доста често, както 
ще видим по-доле, е бил на квартира в къщата на 
Трайче Дончев, бащата на другаря ми тетин син 

Яначе Трайчев. 
Последния щом чу това натовари дървата и 

потегли да си отиде у дома, защото жена му 
(първата му жена, която беше дъщеря на Мице 
Трайковски) била много болна. Съветваме го да 
не си отива, но не можахме да го разубедим. Той 

замина за селото и намерил жена си на смъртно 
легло, на другия ден тя умре. Аз с стрико ми 

Спасе останахме там. Нумче Автов с жена си 

навлязоха в гората и се изгубиха от погледа ни. 

След малко дойде при нас братът на поп Анастас, 
Наумче, въоръжен с пушка. Той не дохождаше от 
селото, а от гората, където се намирали избягали 

братята му поп Анастас и Коце. Той ни разправи 

следното: “Щом пристигнали в селото гегите и 

били разквартирувани, притекли се при ранения 
началник–булюк–башия, някои от нашите 
съселяни турци, между които Хюсеин Бошнака, 
Омер Райфов, Кара–Салия и др., и насъскали 

гегите да заловят по-богатите българи и им търсят 
пари. Ранения началник попитал дали не се 
намира някой джерак-хирург между тях и в селото 
за да му превързи раната. Турците се сетили, че 
нашия свещеник поп Анастас знай да прави един 

вид мехлем, от който много ефикасно оздравяват 
раните. Веднага заповядал началника и повикал 
при себе си поп Анастаса. Турците съселяни били 

отстранени за да не би да подозира нещо поп 

Анастас в тях, които бяха негови смъртни 

неприятели. Началника запитал на първо место 
поп Анастас знае ли албански. Поп Анастас ако и 

да знаеше добре албански език, казал, че освен 

български и турски друг език не разбира. Тогава 
булюк-башията му заповядал да приготви 

мехлема и когато поп Анастас го приготовлявал 
пред него на огъня, гегите се разговаряли 

помежду си на албански и между другото са 
казали, че тая вечер ще заловят попо, ще го 
инквизират за да си даде парите, защото, както им 

казали селяните турци, бил много богат. Щом чул 
това поп Анастас намерил претекст, че му требва 
още една трева за мехлема, и че такава трева 
имало у дома му, та издействал да му позволи 

                                              
1 с. Бух, Буф, днес с. Акритас (Ακρίτας) в СЗ Гърция. 

 

булюк-башията да отиде до дома си и вземе 
тревата. Гегите без да подозират, че поп Анастас 
ги е разбрал що говорят, пуснали го. Той веднага 
отива в къщи, изкарва жените от дома и ги 

прехвърля в съседните турски къщи, с които 
живееха много добре, а той с братята и сина си 

Иван избягват в планината.”От после се 
научихме, че като забелязали гегите измамата 
навлезли в къщата на попа и я ограбили, като му 
причинили загуба до 7000 гроша. Всичките 
качета с масло и сирене били ограбени от 
селските турци, особено от Хюсеин Бошнака и 

Омер Райфов. 
След тоя разказ стрико Спасе не смееше да 

се завърне в селото, толкоз повече, че от време 
на време се чуваха от селото и пушечни 

вистрели. В къщи беше останала само майка ми. 

Аз се реших да отида и вида какво прави майка, 
като мислех, че като малък 14 годишен не ще ме 
закачат. Оставих стрико Спасе с магаретата и се 
упътих към селото. Щом пристигнах до портата 
видех да бега по рида Стефо Пекишанов, когото 
гонеха няколко геги и стреляха подире му. Аз 
исках да вляза в портата, но тая беше затворена. 
Един гега се доближи до мен и ми взе малкото 
ножче, което носех вързано с ремък на пояса. 
Майка ми отвори вратата, даде ми малко хляб и 

сирене и ме съветва да  отида обратно в гората и 

да кажа на стрико Спасе да се завърне чак 
привечер, защото гегите се готвели да заминат. 
Потеглих за към гората и срещнах стрико Йован 

Ильовски, който бе излезал да търси от някого 
назаем пет бели меджедии, за да даде на 
квартируващите у него геги “диш параси”, без 
които, ако и да бяха готови да си заминат, не 
излизаха. Той ме помоли да явя на стрико Спасе 
да се завърне веднага за да даде и той пет 
меджедиета “диш параси”, които се падали на 
даде нашата къща. Отидох при стрико Спасе, 
разказах му всичко. Той веднага ме накара да 
натоварим магаретата и се завърнахме и двамата 
в къщи. Йован Ильовски бе намерил пет 
меджедиета и за нас и дал на гегите, които току 
що си бяха заминали. В селото ни гегите 
извършиха много зулуми и жестокости, но 
сравнително другите села нашето бе по-
щастливо, понеже се отърва без човешки 

жертви. Това се дължи на местните добри турци, 

които в много случаи се застъпиха и не 
допуснаха крайности. Един от най-заслужилите 
в тоя случай и в много други случаи бе стария и 

благородния Нуре ага, който пазеше жителите 
на селото ни като свои чеда. Чудно нещо! 
Колкото Нуре ага беше добър, толкоз синовете 
му Шериф и Джемал, особено първия, излязоха 
лоши и свирепи. На друго место ще говоря за 
тях. 
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Гегите, които заминаха да плячкосват на юг, 
разпръснати на малки групи, станаха нетърпими. 

На много места те бяха спрени и не допуснати в 
селата от въоръжени селяни, какъвто бе случая в 
с. Бабчор1

, Костурско. Там 50 – 60 въоръжени 

селяни заставиха една група геги след кратко 
въоръжено стълкновение да тръгнат по друга 
посока през Козяк за с. Вишени2

 без да влязат в с. 
Бабчор. В Клисура пък и в Сячища християните се 
вдигнаха масово и нападнаха гегите по 
квартирите им и много от тях избиха, като 
претърпяха чувствителни загуби в мъртви и 

ранени и християните. Това стана с съгласието на 
властите, които по заповед на централната власт 
от Цариград разрешиха на населението да се 
защищава както знае. След тая заповед участта на 
гегите бе грозна: всички бяха избити по пътищата 
и горите. Само една малка част сполучила да се 
завърне в Дебърско. 

Настъпи 1877 година, която предвещаваше 
големи събития. Несполуката на конференцията 
на Великите сили в Цариград, да дадат според 

съставения от нея протокол автономно 
управление на страната ни, която се числеше към 

втората българска автономна област със столица 
София, докара българите до отчаяние, а турците 
до свирепост. Започнаха зулумите, побоите и 

изнудванията от страна на турците. През март 
месец тая година свикаха запасните (редифи3

 и 

мустафахъзи4
). Всеки един от тях явно изнудваше 

по-заможните българи и с заплашвания ограбваше 
от кого пари, по 100 – 200 и до 500 гроша, от кого 
дрехи, чорапи и пр. Прибраха и оръжието от 
българското население. А малцина бяха тези, 

които имаха по някоя стара пушка, пищов или 

някой ръждясал нож. В Лерин и в нашето село по 
мегданите се събираха турците, чистеха оръжието 
си, остреха ножовете си и се заканваха, в даден 

момент да изколят цялото българско население. 
Последното преживяваше критически дни и 

часове. Всеки търсеше да намери или да си 

приготви скривалище за да скрие там и запази 

нещо от вещите си. Нашата махала приготвяше 
едно доста удобно скривалище в къщата на 
Атанас Йованкин и нощно време през двора на 
Христо Струмин и през дола пренесохме част от 

                                              
1 с. Бабчор Бапчор, Бабчур, (гр. Βαψωριον) се намира в 

планинския район, североизточно от гр. Костур в полите на 
планината Вич (Нередската планина) в областта Кожени в СЗ 

Гърция. През 1949 г. селото е опожарено и напуснато от 
жителите си. Днес от с. Бабчор е останала само църквата 
"Свети Георги", строена в 1774 - 1775 година. 

2 с. Вишени, днес с. Висиния (Βυσσινιά) в СЗ Гърция. 
3 редиф – военният запас по време на Османската 

империя. 
4 мустафъз – опълчение. 

вещите си, особено рухото на младите невести и 

моми и ги скрихме в това скривалище. Не 
смееше човек да мине пред турчин. Нарочно 
бяха насъсквани малките турчета да хвърлят 
камъни върху всеки минаващ християнин, в 
присъствието и насърчението на родителите им. 

Положението на тия български села, които бяха 
смесени с турци бе ужасно. Нивите на българите 
останаха не обработени, понеже българите бяха 
задължени да изорат, посеят и обработят на 
първо място турските ниви.  

Обяви се руско-турската война, минаха 
русите Дунава, започнаха сраженията около 
Плевен и какви не легенди се пръснаха помежду 
турците за храбростта на тяхната армия и за 
геройството на Осман паша. Последният едва ли 

не бе сравняван с Аллаха. Най-много се 
окуражиха турците след сполуката на Сюлейман 

паша и клането при Стара Загора. Тогава на 
всяка минута очаквахме клане и всеки ден на 
мръкване си приготовлявахме по една торба 
хляб и сол и си лягахме несъблечени и с обути 

цървули на нозете за да бъдем готови да бягаме 
в гората.  

Поражението на Сюлейман паша при Шипка 
разхлади турския разпален фанатизъм, а по 
после, падането в плен на Осман паша 
съвършено ги обезкуражи и ние българите 
започнахме да се окуражаваме. Дойде си от 
Цариград баща ми и ни разправи за русите, 
които бяха стигнали до Сан Стефано. Събираха 
се в къщи и в църквата селяните и молеха 
пристигналите от Цариград да им разкажат по 
нещо за братушките. Гълтаха с ненасита всяка 
дума от устата на разказвачите и сегис тогис се 
прекръстваха, когато при разказът забелязваха 
някаква искра от надежда и за нашето 
освобождение.  

В това време аз продължавах дърварството с 
две магарета и бях станал доста изкусен дървар. 
През есента 1877 год. ставах всяка сутрин много 
рано и заедно с моя братовчед и съсед Георги 

Иванов Ильовски мой връстник отивахме за 
дърва, в повечето случай в местностите 
“Върбите”, “Стърмен рид” и Ковачови ниве”, 

където още в зори натоварвахме на магаретата 
насечените през вчерашния ден дърва и 

братовчеда ми Георги ги караше в къщи, а аз 
оставах да насеча други. Георги разтоварваше 
дървата в къщи и се връщаше обратно при мен. 

В тоя промеждутък аз насичах 8 – 10 товара, от 
които натоварвахме 4 – две мой и две Георгиеви 

магарета, оставахме други 4 товара готови за 
другия ден. Това продължаваше до края на 
ноември, докато паднат снеговете. Всеки ден 

подир обед помагах на стрико ми Васил в 
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полските работи и събирах трева за прехрана на 
магаретата. 

През зимата 1877 – 1878 година бяха дните на 
най-големите ни надежди. Всички очаквахме 
освобождението си и си крояхме планове кой 

каква длъжност ще заеме в управлението. Тия 
надежди особено се увеличиха след 19 февруари 

1878 година, деня на подписването на Сан-

Стефанския договор. Тая вест долетя до най-

затънтените краища на Македония с светкавична 
бързина. В много села имаше увеселения и в 
църквите молебени. В нашето село свещеника поп 

Анастас събра нощно време първенците старци и 

им съобщи, че мирния договор между Русия и 

Турция е подписан и че нашите места влизат в 
границите на свободна България. Тогава по 
предложение на няколко старци, особено на дядо 
Коце Трайков Бишкаров се събрахме в църквата, 
като извършихме благодарствен молебен. Не се 
минаха 2 – 3 седмици и ето влезнаха в ролята си 

гръцките владици. Те започнаха да агитират 
между населението, като си служеха най-много с 
легендата, че ако нашата страна остане в 
пределите на България щели сме да станем 

папистани1
, тъй като българския народ бил 

отлъчен от православието. Това влияеше най-

много на старите попове, в душата на които 
започваше една тайна борба, в която при много 
случай религиозното чувство надвиваше.  

Имаше, обаче, свещеници по-събудени, който 
зарязваха пакостните съвети на владиците и 

проповядваха противното на паството си. Един от 
тия свещеници бе и нашия поп Анастас. Той един 

ден бе повикан от владиката в Лерин с заповед да 
вземе с себе си и селския печат и да се яви в 
метрополията, където бяха пристигнали двама 
владици от Патриаршията. Последните бяха 
изходили почти всички села от Воденско, където 
принуждаваха селяните да подпечатват един 

меморандум, написан на гръцки, с който се 
протестираше пред европейския “арегпас”, който 
предстоеше да се събере в Берлин против 
присъединяването на Македония с България. 
Повикването на нашия по Анастас целеше 
подпечатването на тоя меморандум. Понеже поп 

Анастас догаждаше това и като мислеше, че аз 
разбирам по-добре от него гръцкия език, повика и 

мен да го придружа.  
Влязохме в митрополията, направихме 

метания и целунахме ръка както на Леринския 
владика, така също и на другите двама негови 

гости. Там намерихме и младия тогава ученик в 
Битолската гръцка гимназия Тодорче Наум Тегов, 
който бе аташиран при двамата владици, за да ги 

води по селата и им служи за преводчик и 

                                              
1 Папистани - католици 

увещател за подпечатването от селските кметове 
на меморандума. След като ни черпиха с кафе 
Леринския владика взе думата и покани поп 

Анастаса да подпечата меморандума. Поп 

Анастас помоли владиката да му позволи да се 
оттегли с мен в другата стая и прочетем казания 
меморандум. Позволи ни се това и аз преведох, 
до колкото ми бе възможно, съдържанието му. 
Меморандума беше доста дълъг, той плещеше 
венцехваления на турското управление, от което 
особено са били уж благодарни земеделците и 

по никакъв начин не желаеха да бъдат откъснати 

от турската държава, която бащински се е 
грижила за напредъка и благоденствието им. 

Поп Анастас не можа да изтърпи прочитанието 
на цялото съдържание, грабна от ръцете ми 

казания документ, разгневен влезе в стаята на 
владиците и с възмущение им каза, че той и 

селяните му никога няма да турят печат и 

подпис под един такъв предателски документ. 
Леринския владика тогава му каза по гръцки “С 

тия глави Вий ще доведете тук Австрия”. На 
това поп Анастас му отговори: “Стига Турция да 
липсва, та ако ще и дявола нека дойди. Ваше 
Преосвещенство, кажете ми защо Вий храните 
тук в митрополията Ви две кучета за да ви пазят 
нощно време, когато митрополията Ви е 
обградена с висока стена от всякъде, когато в 
града има власт, полиция, жандармерия, войска 
и пр.? Питате ли нас как живеем ний в селата, 
където няма нито власт нито полиция, а сме 
изоставени всецяло на волята на дерибейовците 
турци, които си служат с имота ни, честа ни и 

живота ни както си искат? Ний няма да 
подкрепим тия наши тирани и да подпечатаме 
тоя срамен акт, за да ни проклинат 
поколенията”.  

След тия изявления, двамата гръцки владици 

– гости се опитаха да заплашат с думи 

доблестния свещеник, но той без да ги дочека да 
довършат заканите си, хвана ме за ръка и 

излязохме от стаята, като на излизане им 

отправи на турски следните думи: “Геберек 
ешек куртдан коркмаз” – “Умрело магаре от 
вълк не се бой”. Излязохме от митрополията с 
болка на сърдцето си, но и с амбицията да 
осуетим плана на проклетите владици.  

Другия ден бе среда – пазарен ден в Лерин. 

Поп Анастас се разпореди и посъветва 
свещениците от всички лерински села да не 
подписват меморандума. Като видеха владиците, 
че не могат да изпълнят желанието си, заминаха 
след няколко дена за Саръгьолските села, а от 
там за Костурската епархия, придружени от 
поменатия Тодорче Наум Тегов. Последния след 

завръщането му от обиколката ми каза, че са 
имали добър успех в Костурските села, където с 
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помощта на някой си Граменопулос от с. Зелениче 
и някой си поп Георги от село Загоричени са 
сполучили да вземат печатите на много села. Дали 

тоя меморандум е повлиял пред Берлинския 
конгрес или нашето нещастие не знам, обаче 
освобождението ни бе осуетено и 

разочарованието на населението бе голямо след 

като научи за решенията в Берлин. 

През месец септември 1878 година бяха дошли 

в къщата на дядо Коце Бишкаров шивачите от с. 
Бабчор, Костурско Георги Пейков и синовете му 
Спасе и Христо да шият дрехи на семейството. 
Тия бабчорци наскоро бяха се преселили от 
Бабчор в Лерин. Те казали на дядо ми Коце, в село 
Бабчор търсели учител, който освен черковното 
пеене и гръцки да знае по малко български. Те 
съветвали дядо ми да заведат мен в Бабчор и ме 
условят там за учител. Обещаха му да ни дадат и 

препоръчително писмо до братовчеда им поп 

Коста, който е бил доста влиятелен в селото. Още 
същия ден дядо Коце дойде у дома и след кратко 
съвещание с баща ми, който тогава бе се завърнал 
от Цариград, решиха да ме заведат в с. Бабчор. Аз 
се поколебах не малко, защото не само ми беше 
мъчно да напусна обичния си занаят – 

дърварлъка, на който бях доста навикнал, но още 
се чувствах и доста слаб по знания и малък по 
възраст, едвам 15 годишен, за да мога да заема 
учителска длъжност. При все това подчиних се на 
желанието на баща ми, защото иначе по 
преданията и обичайте на това време щях да се 
считам пред хората за непослушен син и 

следователно презрян от всички в селото. 
Нито аз, нито баща ми знаехме где се намира 

село Бабчор и за това помолихме съселянина ни 

Атанас Гроздин да ни придружи и заведе до 
Бабчор. Той знаеше пътя и селото понеже бил по-
рано кираджия и работил между Лерин и Костур, 
а селото Бабчор се намира тъкмо на пътя за 
Костур. Един съботен ден, заранта, след като 
закусихме у дома напълнихме торбата с хляб и 

печено месо и картата с вино потеглихме за 
Бабчор. Взехме пътя от Четири осой през с. 
Крапащина1

, което бе заселено от бабчорци и от 
там над село Лаген2

 през Дервена на Вич и право 
в село Бабчор. На пътя, близо до Дервена, при 

студената чешма седнахме да обядваме. Аз се 
любувах на хубавата букова гора и като гледах 
високите шарени и мъхлисти млади буки – облики 

извиках: “Ех, сега да ми е тук балтията (секирата) 
и да вляза на тия облики та в един час да насеча 
десет товара.” Баща ми като чу това, каза на 

                                              
1 с. Крапещина, Крапешино, днес Атрапос (Ατραπός) в 

СЗ Гърция. 
2 с. Лагино, днес Триандафилия (Τριανταφυλλιά) в СЗ 

Гърция. 

Атанас Гроздин: “Взели гюптина да го правят 
цар, а той като минали през една гора като тая 
извикал: е че какъв добър кюмюр става от тая 
гора; та и моя Нуме, ние го водиме за даскал, а 
той мисли за дърварлъка.” Тази непредпазливост 
от моя страна доста ме засрами и сега още като 
си помисля за това доста се засрамвам от себе 
си. 

Пристигнахме в селото Бабчор около 9 часа 
по турски, т. е. три часа преди мръкване. От 
местността “Кулата”, от където се вижда селото, 
потеглихме по горната пътека, над къщата на 
Пею Пейков и отидохме направо в черквата. 
Първото ми впечатление е отговора на поздрава 
ни, който отправихме на няколко жени, които 
перяха дрехи при вадата до Пейковата  – “добър 
вечер”. На това те ни отговориха “добре дошли” 

вместо “дай Бог добро”, както казват у нас в 
Неволяни. Влязохме в трема на църквата и там 

очаквахме поповете да дойдат на вечерня. Дойде 
най-напред епитропа – кандилопалец Стасе Ат. 
Марковски и удари камбаната. След него 
дойдоха поповете: поп Янаки, поп Васил и 

младия поп Коста. Дойдоха и няколко старци, 

както и много жени с варена пшеница – 

задушница (в Бабчор има обичай, всяка събота 
вечер да носят по едно селе, 2 – 3 килограма 
варено жито на черква и по една голяма 
литургия за попа от всички къщи, в които през 
текущата година има умрял човек, член на 
семейството). 

След свършека на вечернята излязохме в 
трема, предадохме препоръчителното писмо на 
поп Коста и се запознахме с другите попове и 

старци. Отидохме да пренощуваме в къщата на 
епитропа Стасе Марковски. С баща му, стар 
повече от 100 – годишен, който след като цели 

10 години сляп от двете очи, току що 
прогледнал, вследствие една операция в очите от 
катаракт. Операцията била извършена от двама 
албанци практици, наречени тогава “джери”, 

които, облечени в фустанели, се скитаха от село 
на село и търсеха слепи хора да ги оперират. 
Случваше се, рядко, разбира се, да сполучат при 

някоя операция от “перде”, както наричаха 
катаракта, какъвто бе случая с стария Атанас 
Марковски. Последния, сега виждаше, но не 
толкова чисто, понеже му липсваха очила, 
каквито са нужни за оперирани очи, но беше 
доста доволен от положението си в сравнение с 
по-раншното му.  

Влязохме в къщата и поздравихме стария, 
който седеше край огъня на буджака. Той се 
израдва много, като ни видя и като се научи, че 
аз съм кандидат за даскал, и че знам да чета и 

пиша на български. Щом седнахме при него, 
надойдоха и влязоха в къщата петима войници 
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турски, анадолци, от войсковото отделение, което 
тогава бе пристигнало от Костур, на път за Лерин, 

и войниците, от което бяха разквартирувани по 
къщите, където ядяха и пиеха каквото искаха 
безплатно. Село Бабчор, което се намира на 
средата на пътя между Костур и Лерин, бе често 
пъти посещавано от такива гости и доста 
страдаше от тях, вследствие на което жителите на 
това село бяха станали най-големите фанатици-

туркомразци и не пропускаха да си отмъстят, щом 

такъв случай им се представеше и да заколят 
някой Хасан за дето са пострадали от някой си 

Мехмед. Петте войници почнаха да търсят разни 

ястията и да тормозят домашните. Баща ми, който 
знаеше отлично турски език взе да ги укорява за 
това им поведение. Те не можаха да му възразят и 

затова, след като тайно се споразумяха помежду 
си, единия от тях излезе вън и повика по-големия 
син на стареца – Димо и му заяви настойчиво да 
бъдем преместени ние в друга квартира. Димо 
каза това на стария си баща, който, от своя страна 
протестира най-енергично пред нахалните 
манафи, като им каза, че и те и ние му сме гости и 

ако те не искат да стоят с нас в една квартира, 
могат да отидат другаде, защото по-късно от нас 
са дошли. Баща ми им преведе на турски 

желанието на стареца, но жестоките манафи се 
озвериха още повече и почнаха да провокират 
баща ми, като му се заканваха всячески. В това 
време влезна в стаята кмета Янаки Марковски, 

баща на известните родолюбци Търпче и Атанас 
Янакиеви. Янаки като видя, че конфликта се 
изострява, покани нас да отидем у него, но баща 
ми не искаше да отстъпя. Най-после на 
настоятелните молби и съвещания на кмета Янаки 

станахме и отидохме в къщата му, която беше 
съседна на първата. На излизане баща ми 

предупреди манафите, че ако си позволят да 
произволничат и използуват домакините, той ще 
се застъпи за тях пред командира им. Това 
предупреждение повлия върху неканените гости и 

никакви произволи не са извършили докато са 
стояли в къщата на стария Атанас Марковски. 

В къщата на кмета тая вечер се запознах с 
младите му синове Търпче и Атанас, за които 
споменах по-горе. Те ми се видеха толкоз добри и 

симпатични щото още тогава си съставих мнение, 
че живота ми в това село, ако се условя и остана 
там за даскал ще бъде приятен. И наистина, както 
ще разправя по-долу, прекараните в това село три 

години са най-щастливите в живота ми. Заранта 
отидохме в черква, придружени от домакина 
Янаки и двата му сина. Янаки беше и певец в 
черквата, а и двамата му синове стояха при него и 

му помагаха. Повикаха и мен при тях и ми 

предложиха да пея. Аз много се стеснявах, но 
като помислих, че съм дошъл да се условя за 

даскал и певец и, че требва да чуят гласа ми, а 
без това, може би ще ми откажат и ще си 

привлека справедливия гняв на баща ми 

започнах да пея от началото катавасите1
, но 

после и други. Търпче ми помагаше и влизаше в 
положението ми, като гледаше, че тече пот от 
челото ми от срам, а Атанас, който малко по-
буен – чапкън, не можеше да се сдържи и сегис 
– тогис се усмихваше. Аз забелязах това и взех 
повече да се срамувам, обаче един строг поглед 

на кмета Янаки върху сина му Атанас, накара 
последния да бъде по-предвидлив и да ми 

помага вместо да ми се подиграва, ако и гласа 
му да приличаше на лазарка. Благодарение, че 
освен поп Коста, който пееше що-годе добре, 
другите певци не бяха по-добри от мен. Това 
обстоятелство ме окуражи и започнах по-
свободно да пея, сигурен в успеха си. След 

отпуска стана пазарлъка в трема на черквата. 
Условиха ме за даскал, певец и кандилопалец, с 
годишна заплата 500 гроша и храна от 
учениците.  

След пазарлъка, предложиха ни много 
първенци да отидем у тях на обед. Отидохме у 
поп Васил. След обед баща ми с другаря си 

Атанас Гроздин си заминаха обратно за 
Неволяне, без да се погрижат да ми намерят 
квартира. Аз ги изпратих до вън от селото и се 
завърнах, но не знаех в коя къща, при кого да 
отида. Отправих се за черквата и чаках там до 
вечерта, дор да дойдат поповете на вечерня. Тия 
няколко часа ми се видеха години. Оплаквах си 

участта, но нямаше какво да се прави, требваше 
да се търпи. Поповете дойдоха в черква, 
накараха ме за запаля кандилата, показаха ми 

къде е маслото, и аз се заех с второстепенната си 

длъжност – паленето на кандилата. Най-стария 
поп, поп Янаки ме опътваше. 

Свърши се вечернята и заедно с поповете 
излязох и аз. Поп Васил и поп Коста без да ме 
погледнат си заминаха. Поп Янаки щеше да 
стори същото, ако не му беше обърнало 
вниманието една дълбока моя въздишка, той 

тогава се обърна и ме повика да го последвам и 

отида у дома му да пренощувам. Прекарах 
първата вечер в къщата на тоя добър 
християнин, където на вечерята се запознах с 
сина му Никола, сега поп Никола. Последния 
имаше две дечица за училище, Георги и Коста, 
които ми представи, с молба да ги уча и им тегля 
ушите колкото може повече за да учели добре. 
Понеделник заранта поп Янаки ме заведе в 
училището. Това бе едно каменно здание, от вън 

много красиво на два етажа, от които горния бе 
необитаем, защото прозорците нямаха стъкла, а 

                                              
1 Църковно пеене по време на утринна служба. 
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в долния пренощуваха овцете на съседите и 

имаше един метър гюбре. Попитах поп Янаки как 
ще съберем децата. Той ми отговори, че ще ги 

съберем в долния етаж, който ще изметат и 

изчистят самите деца. За чинове не стана и дума, 
обаче и рогозки нямаше, та след като криво ляво 
децата изчистиха едната стая, която беше без под, 

постлана само с пръст, децата седнаха по ред край 

стената. За мене нямаше нито стол, нито маса, та 
се принудих и аз да последвам примера на децата 
и се курдисах на пода на голата земя.. Започнах да 
изпитвам децата какво знаят, оказа се, че нищо не 
знаят, защото до тогава не са имали никакъв 
учител, а само поп Янаки по някога ги е 
занимавал с филадата. Поп Янаки, сега покойник, 
беше съвършено безграмотен, освен черковните 
тропари, които четеше и пееше съвършено криво, 
едвам можеше да си пише името. Другите двама 
попове бяха до някъде по-грамотни, обаче и те не 
отговаряха никак на просбището си. 

Между по-големите ми ученици бяха: Иван 

Янакиев Клифунов, Христо Митрев, Христо Ник. 
Поп Василев, Георги Наум Поп Василев, Митре 
Ник. Боршов, Георги и Коста Николови Поп 

Янакиеви, Нико Манов, Георги Поп Костов, 
Петро Сотиров, Георги Шаманов, Наум Янев 
Ильов и други. Снабдих учениците си отначало с 
гръцки учебници, а последователно и с български. 

По отношение на науката и аз не стоех много по-
горе от поповете. Никакъв правопис не знаех, 
обаче бях много трудолюбив и обичах извънредно 
много науката. Където слушах, в околните села 
някои добър учител отивах да се запозная и науча 
нещо от него. Така се запознах с г. Димко 
Дамянов, който учителствуваше в с. Блаца1

 и 

когото често посещавах. Той ми продаде 
Софрониевото евангелие, което наричахме 
“Кириакодрамион” и на което проповядвах в 
черква всяка неделя и празник. Запознах се също 
и с Търпо Поповски2

, сега свещеник, който тогава 
беше един от първите ратници на българското 
възраждане в Костурско и учителствуваше в с. 
Дъмбени3

. Той ми изпращаше всеки понеделник 
от Костур по пазарените вестник “Зорница4

”, 

който излизаше в Цариград. Всеки понеделник 
вечер излизах далеч от селото до местността “Св. 

                                              
1 с. Българска блаца, Блаца българско, днес с. Оксия 

(Οξυά) в СЗ Гърция. 
2 Отец Търпо Поповски (1868-1913 г.) кръстникът на 

първите войводи на ВМРО и ВМОК  
3 с.Дъмбени, Дъбени, днес с. Дендрохори (∆ενδροχώρι) в 

СЗ Гърция. 
4 Вестник "Зорница" се появява в Цариград след 1864 г., 

издаван на български език. Заслугата за издаването е на 
американските мисионери д-р Алберт Лонг и д-р Илайъс 
Ригс, за когото се предполага, че е инициаторът. 

Атанас” да чакам пазарените за да прочета 
“Зорница”. Жаждата ми за наука беше 
неописуема. 

В къщата на поп Янаки прекарах само една 
седмица, докато се завърнат от с. Неред5

 Търпче 
и Атанас Янакиеви, които бяха отишли там да 
шият. Един ден привечер, като се разхождах 
край училището, излезе Атанас Янакиев от 
съседната къща на Георги Илиев, където бяха да 
шият с брат си Тръпче и ме повика да отида при 

тях да поприказваме. Аз тогава носех дълга коса 
– перче, която ми беше съвсем русо-белникава и 

се развяваше върху раменете ми. Щом седнах 
при Търпче на чергата, Атанас стана 
незабелязано, хвана ме внезапно за главата и с 
ножица изсече косата. Тогава се простих с 
дългото перче и почнах да стриже косата си по 
модата. От тоя ден Търпче и Атанас ме взеха у 
дома им и не ме оставиха вече да отида в друга 
къща през целите три години, що престоях в 
Бабчор. Баща им отиде в Анадола и те останаха 
в къщи самите с майка си. Често пъти се 
случваше да отиват да шият по селата, където 
оставаха по две и три седмици, а аз с майка им 

си живеехме в къщи. На майка им виках “майко” 

и не по-малко обичах от майка си. Обядвах и 

вечерях в училището, с ястията, които ми носеха 
учениците, обаче често пъти се случваше да 
остана без наряд и се хранех у Янакиеви. За да 
станем вечно неразделни и братя, повикахме 
един ден поп Васил, брат на майка им, да ни пее 
молитва в черквата и ни опаше побратими, което 
и стана. Това побратимяване стана между мен, 

Атанаса и Христо Ник. Поп Василев. 
Още при първите дни на даскалуването ми в 

Бабчор погрижих се да науча най-младия 
свещеник поп Коста да чете български. За 2 – 3 

месеца той бе в състояние да чете в черквата на 
български някои от молитвите. За пръв път 25 

март 1879 год. поп Коста започна службата в 
черква на български. Когато извика от олтаря: 
“Благословено Царство и пр.” не остана човек в 
черква, за да не заплаче от радост, че можело да 
се служи и на български. Вестта се разпространи 

по цялата околия и аз получих поздравителни 

писма от г. Търпо Поповски, дъмбенски учител, 
и от г. Г. Мицарев, учител в с. Прекопана6

. 

Последния между другото ми пишеше: “Трудете 
се, любезний мой, трудете се. Той наш народ на 
нас гледа и спасение чека”. Акциите ми пък пред 

селяните се повишиха толкоз, щото пожелаха да 
сключим контракт още от април за идущата 

                                              
5 с. Неред, Нерет, днес Полипотамо или Полипотамос 

(Πολυπόταµος) в СЗ Гърция. 
6  с.Прекопана, днес Перикопи (Περικοπή) в СЗ 

Гърция. 
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учебна година и от 500 гроша годишна заплата, 
повишиха ми заплатата на 15 турски лири, които 
тогава вървяха по 170 гроша едната, и така 
заплатата ми възлизаше на 2550 гроша. 

Още през първата година учениците можаха 
да четат и пишат български, а същевременно 
напредваха и на гръцки език. Можеха да 
превеждат от гръцки на български. Първенците в 
селото бяха в възторг от напредъка на децата и 

решиха да изразходват нужната сума и поправят 
училището. Поправката стана по стопански начин. 

Повикаха майстор – дърводелец от с. Блаца, а с 
държането на сметките натовариха мен.  

През есента 1879 година горния етаж на 
училището бе готов. Направиха се чинове, 
дюшеме, таван, прозорци и пр., както и една стая 
за учителя. Аз не се настаних в тая стая, защото 
моите другари Търпче и Атанас не ме оставиха да 
се отдалеча от къщата им, а пък и майка им по 
никакъв начин не позволяваше това. Работата 
през втората учебна година взе да върви по-
редовно. Аз не престанах да се упражнявам в 
четенето и писането на български и 

същевременно преподавах на учениците.  
Един ден през септември 1879 г. гръцкия 

Костурски владика Иларион, на връщане от 
Битоля за Костур, отби се в с. Бабчор да обядва. 
Настани се в къщата на поп Васил, която беше 
съседна с училището. Казали му, че имат добър 
учител, който освен гръцки преподава на децата и 

български. Владиката, без да ме предизвести 

влиза в училището и ме завари да преподавам 

българска история. Като го видех изтръпнах, 
защото знаех, че Леринския владика Прокопиос в 
много села в Леринско беше набил и изпъдил 
подобни учители. Аз побързах да скрия учебника, 
който държах в ръце, обаче владиката много 
любезно се приближи до мен и на чист български 

език ми каза: “Не крийте книгата, а продължете да 
учите децата на майчиния им език. Само тогава те 
ще могат в кратко време да научат да четат и 

пишат.” Взе от ръцете ми книгата и след като я 
разгледа посъветва ме да купя друга, по-малка и с 
по-кратко съдържание, защото тая книга била за 
горните класове. Аз взех кураж и започнах по-
свободно да разговарям с него. Между другото го 
попитах къде е научил български. Отговори ми, че 
бил родом българин от Котел. В това време 
видехме от прозорците да влиза в училището 
секретаря му Яни Папамаджари. Владиката 
веднага остави разговора и почна да ми говори на 
гръцки. Яни Папамаджари влезе в стаята и видя 
българската история в ръцете ми. Тогава 
владиката почна да ме съветва да не държа в 
училището български книги и ми каза, че ще ми 

изпрати от Костур даром гръцки книги, като 
заповяда на секретаря да вземе бележка за това. 

Аз влязох в положението му и се преструвах на 
сконфузен, като същевременно му обещах, щом 

ми изпратят гръцки книги да изхвърля 
българските. 

Владиката замина за Костур и след няколко 
дена бе повикан в Митрополията младия 
свещеник поп Коста, който бил съветван от 
димогерантията, а най-вече от Наум Драшка  и 

Яни Граматика да се стараел да отстрани от 
училището и черквата българския език. Поп 

Коста се завърна от Костур съвсем променен. 

Той съветваше и мен да не преподавам на 
български, защото тоя език бил проклет от 
Патриаршията и пропагандирал протестантизъм. 

Аз доста се разколебах и без да подозирам, че 
поп Коста е съблазнен материално, почнах по-
слабо да се интересувам от българските уроци. 

Поп Коста от тогава престана да пее в черквата 
по български. В това време владиката Иларион 

бе наклеветен от костурските гърци пред 

Патриаршията, че е българофил и преместен от 
Костур за Волос, за да не може да види 

българин. Преместването му бе един вид 

наказание и той доста време упорства да не 
приема да иде във Волос, като предпочете да си 

даде оставката  и остана без епархия, обаче 
Патриаршията сполучи чрез турската власт да го 
накара да напусне Костур и замине за Волос. 
Това стана през пролетта на 1880 г. Гърците от 
Костур го изпратиха с биене на тенекии, той се 
раздели с проклятие. В деня на заминаването му 
падна пороен дъжд в Костурско и причини 

големи повреди. Вишенската река задигна 
останалите още няколко къщи от разваленото 
село Лъка, под Шестеово  и закри с пясък 
големо пространство от полето между това село 
и езерото. Селското население отдаваше това на 
проклятията на добрия владика. Иларион бе 
заместен от Константиос, грък, проклет враг на 
българизма. Първата работа на тоя фанариот бе 
да обяви война на всичко българско. В това 
време народното съзнание в Костурски, пък и в 
другите околии на Южна Македония, бе много 
слабо и владиката можа лесно да се справи с 
повечето български училища, изключение на 
ония села, жителите на които отиваха на 
Цариград на печалба, като работници, млекари  

и пр., и където в контакт с по-събудени българи 

от други околии, можаха да запазят започнатото 
народно дело, което по-после се разпространи по 
цяло Костурско.  
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В Костурско върлуваха тогава отделни чети от 
гръцки андарти1

, остатъци от ония, които 
гръцкото правителство бе изпратило след 

подписването на Сан-Стефанския договор, за да 
произведат смущение в Македония, с цел да може 
да се присъедини част от нея, и които, вследствие 
заплашването на Англия, която блокира няколко 
дни Пирейското пристанище бе изтеглила. Тия 
остатъци бяха сборище от разни народности с 
разбойнически инстинкт. Останаха да върлуват в 
Македония с цел да ограбят населението. Тия 
чети, под командата на войводи – капиданареи, 

често пъти задигаха и пленяваха по-видни селяни 

и ги освобождаваха срещу откуп. Рядко остана 
село, което да не даде жертва на тия 
псевдопатриоти. При все това, населението жадно 
за свободен живот, измъчено от турските 
управници и дерибеговци гледаше на андартите 
като на отмъстители и им даваше подслон и 

прибежище , толкоз повече, че между андартите 
имаше и от местното население. Такива бяха от 
село Бабчор Митре Търпин и Христо Костевски, 

първия ергенин, а втория с жена и едно дете. Те 
двамата обявени за андарти, бяха принудени да се 
крият в гората и в селото, понеже правителството 
ги търсеше и често пъти изпращате по дирите им 

потери. Те бяха се сдружили с двама гърци, родом 

от Катеринско на име Георги и Коста.  
Един път, през 1879 г. те бяха заловили един 

състоятелен селянин от село Блаца на име Стасе 
Колигов и за да го освободят му искаха откуп 120 

лири. Той им бе предаден от негов роднина, някой 

си Кузо, който без да бъде подозрем от 
семейството на заробения бе натоварен да влезе в 
преговори с андартите за да може с по 
възможност с по-малък откуп да отърве 
заробения. Кузо влезе в ролята си и вместо да 
моли андартите да намалят откупа, посъветвал ги 

да търсят повече. Най на края се съгласили да им 

се броят лири за да бъде освободен заробения. 
Семействата на заробените бързаха по-скоро да 
отърват нещастниците си, защото андартите 
заплашваха с ултиматум в известен срок да им се 
брои откупа, в противен случай осакатяваха 
заробения, като при първо насрочване сечяха носа 
или ушите му, а при последното и главата му. 

Кузо взима 100-те лири от семейството на 
заробения – негов зет или шура не помня добре – 

скрива ги у себе си, снабдява се с 100 нови 

бакърени петачета, които тогава бяха излезли, и 

които мъчно се различаваха от лирите с цел да 
заблуди андартите – да им брои бакърени 

                                              
1 С наименованието андарти гърците са означавали 

гръцките революционери. Думата има синонимно значение 
на българското комита. Тук и по-нататък в текста се 
употребява в смисъл на бандити. 

петачета вместо лири, а лирите да задържи за 
себе си, определил срещата за броене на откупа 
да стане нощно време в местността Козяк, тъкмо 
срещу село Бабчор. Той отива още по-далеч.  

По това време беше изпратен от 
правителството да гони андартите наскоро 
предал се и амнистиран стар разбойник–албанец 

Абедин, родом от село Шал, Костурско. 
Правителството беше му издало най-широки и 

неограничени права върху българското 
население. Той можеше безапелационно да 
издава присъди, застрелва когото намери за 
виновен, гори села и пр.  

Кузо известил Абеддина за времето и 

местността на срещата си с андартите. Абеддин, 

със своите лепи-башибозуци, на брой около 150, 

придружени от желевеца Павле, по-после Хаджи 

Павле, който тоже беше андартин, но предаден 

на властта и амнистиран за да гони, заедно с 
Абеддина андартите, заобикалят местността 
“Козяк“. Кузо влиза в блокадата, подава 
уговорения знак и андартите, заедно с роба 
отиват при него за да получат откупа. Кузо брои 

фалшивите лири, взима със себе си роба и 

излиза от блокадата, доволен от сполуката и 

сигурен, че андартите ще бъдат унищожени от 
заобиколилите ги потераджии. Не са минали 

няколко минути и започва престрелка между 
потераджиите и андартите. Последните, не 
подозирайки блокадата, потеглили за 
скривалището си и се натъкнали на 
потераджиите. Ако и да били на много близко 
разстояние, андартите сполучили да избягат 
незасегнати. Кузо, ако и да избяга, не можа да се 
отърве от наказанието. Андартите, като видяха 
извършеното от него, като констатираха 
фалшивостта на броения откуп, отидоха в 
къщата на Кузо в с. Блаца, взеха го със себе си в 
местността “Кошно”, Бабчорско, отсекоха му 
носа и ушите и го оставиха свободен. Той е жив 
и до днес.  

Разярен от несполуката си, Абеддин 

заобиколи село Бабчор, събра всички мъже, 
които можа да намери, а в къщата на поп Коста 
ги подложи на безжалостна бастонада. Най-

много бе бит аазата Демир Шамановски, който, 
вследствие на побоя, след известно време се 
помина. Аз, с Атанас Марковски, се случихме в 
къщи, когато Абеддин беше блокирал селото, а 
Търпче, още от вечер беше отишъл при 

любовницата си Цвета Джуриова, за която 
отпосле се ожени. Ние се сгушихме в стаята, 
затворихме единствения прозорец и не смеехме 
да отидем даже по нужда, за която цел 
употребихме кацията. Олелията в селото бе 
голяма. Абеддин искаше на всяка цена 
предаването на андартите, в противен случай се 
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заканваше да изгори селото и избие цялото 
население.  

Кмета, Иван Ат. Марковски сполучи да 
издейства определен срок за да потърсят, намерят 
и принудят андартите да се предадат. И 

действително, кметът с другите селяни първенци 

сполучиха да внушат на андартите да се предадат, 
като им посочиха писмени гаранции от 
каймакамина Костурски Салибей, албанец и от 
владиката в смисъл не само да бъдат 
амнистирани, но още и назначени за кърсердари с 
заплата. 

На определения ден за предаването на 
андартите, според предварителните удобрени 

условия, пристига в селото желевеца Павле, 
пратеник на Абеддин, придружен от двама още 
ляпи-кърсердари и се настани в къщата на Атанас 
Манов. Времето бе дъждовно и доста студеничко. 
Излязохме още в зори на сред село да видим 

андартите , които се очакваха да пристигнат 
тогава и се предадат. Не се мина половин час и 

ето те пристигат наметнати с гуните си и пушките 
на рамо и право в къщата на Ат. Манов. 
Последвах ги и аз. Абеддиловия пратеник, 
желевеца Павле предизвестен, излезе в коридора 
на къщата, посрещна ги, разцелува ги и ги 

похвали за благоразумието що направили да 
спасят родното си село от гибел. Единия от 
андартите – Митре, който в други случай бе много 
мълчалив, сега му отговори: “Ние знаем какво ни 

очаква, ние познаваме добре турските обещания и 

как се изпълняват те, но за да спасиш съселяните 
си ставаме жертва”.Тия думи повлияха на всички 

присъстващи и настана едно тъжно мълчание, 
което прекъсна пак андартина  Митре. Той посочи 

на двамата ляпи, които придружаваха Павле и му 
каза: “Защо си взел с себе си тия мръсници за да 
изпоганат гюмчетоли?” Павле не знаеше какво да 
отговори и заповяда да сложат софрата да се 
нахранят, а на кмета каза да приготви конете за 
всички, защото щели да потеглят след малко за с. 
Дреновени1

, където Абеддин  и каймакамина ги 

чакали. Митре се обърна към кмета Иван Ат. 
Марковски и го помоли да ги придружи и той “за 
да видиш когато ни излязат душите”. Нищо не 
можеше да разубеди Митре, че няма да пострадат. 
На опитите на Павле и кмета да бъде спокоен, 

защото правителството има извадено писмено 
обещание да пощади живота им, той отговаряше с 
един неодобрителен жест. След като се 
нахраниха, възседнаха мулетата, които чакаха в 
двора и заедно с кмета, Павле и двамата ляпи 

                                              
1 с. Дреновени, днес Кранионас (Κρανιώνας) в СЗ 

Гърция. 

потеглиха на доле, по направление на с. 
Жервени2

 и Дреновени. 

Според думите на кмета Иван Ат. 
Марковски, който можа да се спаси с бягство и 

се завърна в селото ранен в лявата ръка под 

лакътя, групата пристигнала в с. Дреновени 

около обед и се отправили за квартирата на 
булюкбашията Абедин. Той ги приел доста 
любезно и им съобщил, че за щастие и 

каймакамина бил дошъл в Дреновени, нарочно 
по тоя случай.Когато андартите подавали 

пушките си, Абеддин им казал да ги задържат, 
защото те щели да бъдат от сега нататък негови 

другари за да гонят андартите. С тоя жест той ги 

е бил добре разположил.След като се явили и 

при каймакамина, потеглили всички с Абеддина 
и ляпите му, както и придружаващите 
каймакамина няколко жандарми, всички на брой 

около 150 души за Костур. Мулетата оставили 

пак на разположение на андартите, а това което 
яздел кмета отнели от него и го предали на един 

старши стражар да езди. Кмета вървел пеша, но 
винаги край него и предалите се андарти, които 
били оставени да вървят напред. Щом 

пристигнали до местността “Берик” зад баира, 
където е разположено село Апоскеп3

, по даден 

знак изгърмял един залп от 100 и повече пушки 

и андартите паднали от мулетата мъртви. Кмета 
Иван ранен в ръката  хукнал да бега преследван 

от няколко ляпи с вистрели. Той е сполучил да 
влезе в с. Апоскеп и да се скрие в една къща 
незабелязано и от там, след малка почивка, 
заминал за Костур, където пристигнал привечер. 

Малко след него пристигнали Абеддин с 
каймакамина и потераджиите, носейки на колове 
накачени главите на андартите. Кмета бил 
потърсен за да бъде съден като съучастник на 
андартите, защото разгласили, че последните 
били убити на Вича4

 при едно сражение между 
потерята и андартите, в което уж взел участие и 

кмета в помощ на последните. 
Засвидетелствуванията от селяните от селата 
Жервени, Дреновени, Поздивища5

 и Черновища 
през които минали андартите живи, заедно с 
потераджиите, спасиха кмета, който тогава 
остана жив за да падне убит заедно с сина си 

Дине пак от турците, на Вича, през въстанието 
на 1903 година. 

                                              
2 с. Жервени, днес Агиос Андониос (Άγιος Αντώνιος) в 

СЗ Гърция. 
3 с. Апоскеп, днес Апоскепос (Απόσκεπος) в СЗ 

Гърция. 
4 Нередската планина (Вич, Вици, Верно), отделяща от 

североизток Костурската котловина от Леринското поле. 
5 с. Поздивища, днес Халара (Χάλαρα) в СЗ Гърция. 
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През втората година от даскалуването ми т.с. 
1879 г. се запознах с Кузман Бакрачев и певеца 
Христо, сега свещеник Христо, от с. Вишени. 

Последния беше един от прочутите псалтове в 
Костурско, с доста добър и мелодичен глас. Често 
пъти ходех при тях в Вишени на гости и 

прекарвах там весели часове. 
Манастира Св. Врач при с. Олища1

, също беше 
любимото ни место за разходки и увеселения. Там 

отивахме не само в време на манастирския 
празник, 1/14 юли, но и други дни през годината. 

Ловът беше едно от любимите ми занятия. 
Зимно време не се минаваше ден без да направя 
една малка екскурзия на лов за зайци  деня или 

нощта. Пушка моя нямах, но си служех с едно 
шишане на приятеля ми Георги Ильовски, което 
за гърмене беше добро, но не и за биене и затова 
всяко мое отиване на лов излизаше ялово, ако и да 
горях барут много. Една вечер след вечеря 
нагласихме се с Никола поп Янакиев да отидем  

на лов за зайци, в ливадите, срещу селото, където 
Никола беше насякъл клони от дивачки, на които 
да се събират зайците да гризат.  

Потеглихме от къщата на поп Янаки по друма 
до кладенеца и от там взехме да слизаме на долу 
по стръмнината, като удряхме петите за да си 

правим стъпала в снега, който бе замръзнал, за да 
не се блъзнеме на доле в пропастта Аз, при 

всичкото ми внимание, изгубих равновесието и от 
един път се блъзнах с пушката в ръце, полетях 
надолу в пропастта. Големо щастие съм имал, че 
се случи да падна върху една преспа сняг, иначе 
на парчета щях да стана. При все, че от падането и 

от уплахата не се чувствах добре, излязох от 
пропастта и продължих пътя си с Никола за лов на 
зайци. Стояхме в приготвените дупки от сняг до 
полунощ и като не дойде заек, измръзнали от 
студ, около полунощ се завърнахме у дома.  

Един път с Янаки Димо Марковски убихме 
кучката на дядо Ноте и я турихме стърв преко 
реката срещу воденицата на Димо Марковски. 

Там отивахме всяка вечер да чекаме вълци. Една 
вечер забелязахме нещо като вълк да яди от 
стърва и Янаки стреля с неговата дълга карафила 
и го уби. Това не беше вълк, а най-доброто 
овчарско куче на Христо Манов. Ако бяха узнали 

стопаните му, кой знае какви неприятности щяхме 
да имаме. Обаче, Янаки се сети да зарови кучето 
под снега. По после това куче ни служеше за 
стърв и на него убихме един вълк. Безброй са 
приключенията, които съм преживял в свръзка с 
лова, за да не се отвличам, обаче, далеч няма да 
разказвам за тях. 

                                              
1 с. Олища,Олишча, днес Мелисотопос

 (Μελισσότοπος) в СЗ Гърция. 

През месец април 1880 г. в Бабчор 
квартируваше турска войска, за да следи 

движенията на населението, което, поради 

золумите и по повод появилите се тогава 
въстанически чети от България, доста се бе 
развълнувало. Началника на войсковото 
отделение беше на квартира в къщата на моите 
побратими Търпче и Атанас. Той беше си избрал 
при себе си няколко тамбураши-войници и всяка 
вечер се веселеше ядейки и пиейки безплатно 
каквото и колкото желаеше.  

На 22 април заранта дойде от с. Турие2
 

куриер, изпратен от кмета, който заяви, че близо 
до селото им на ливадите имало комити, които 
заклали няколко десетки агнета и взели от 
селото хляб и други продукти. Доброто 
настроение на офицера веднага се промени и той 

заповяда да затворят извествача и го задържат за 
да им служи за водач. Веднага даде заповед да 
съберат войската на сред село и след един час, 
когато всичко бе готово, потеглиха за с Турие. 
Кмета бе изпратил същото известие и в Лерин и 

в Костур, а на 23 април, Гергьовден, комитите 
бяха заобиколени от всички страни от войска и 

башибозук и завързаха ожесточено сражение 
близо до с. Турие, на пътя за Лерин. Сражението 
трая цел ден и вечерта срещу 24 април, 
комитите, възползвани от тъмнината сполучили 

да си пробият път и избягат след като са дали 

около 20 души убити и ранени. От войската 
имало убити двойно повече, между които и 

веселия офицер, който се веселеше с 
тамбурашите в къщата на побратимите ми. Тия 
комити дошли тогава от България бяха повечето 
македонци, но имаше между тях и българи от 
Кюстендилско и другаде. Войводите им бяха: 
Стефо от Бесвина, Божил от с. Арменско, 
Леринско, Наум Орлин от с. Косинец, 

Костурско, Кара Коста от Дъмбени и други. 

Понеже времето беше още студено и по 
планините се намираше доста сняг, след 

сражението при с. Турие, комитите бяха се 
разпръснали по селата и кошарите, където 
намериха братски прием и съчувствие и се 
готвеха да действат, но като времето се стопли. 

Поведението на кмета от с.Турие беше порицано 
от всички без изключение.  

Събрани повторно през м. юни същата 1880 

година, те се появиха за първи път на връх 
Кукул между селата Бабчор и Турие. На 27 юни 

един овчар бабчорец на име Трайко се яви при 

мен в училището и ми посочи един къс хартия, 
написана на гръцки, адресирана до кмета и 

аазите  в с. Бабчор и подписана от горе 
поменатите 4 войводи, с голям валчест печат 

                                              
2  с. Турие, днес, Корифи (Κορυϕη) в СЗ Гърция.  
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пред подписите. Съдържанието беше горе-долу 
следното: Поканват се кмета и аазите на с. Бабчор 
да приготвят и донесат на връх Кукул 300 оки 

хляб, 50 оки сирене, 100 оки вино и 10 оки ракия, 
до 10 часа по турски още днес, в противен случай 

ще отговарят с главите. Когато прочетох писмото 
часа беше девет, оставаше, значи, още един час 
време да се съберат исканите продукти и да се 
откарат на определеното место. Това бе 
невъзможно, едно защото това место бе на 
разстояние повече от един час път от с. Бабчор и 

друго защото мъчно бе събирането на хляба 
веднага, понеже тая година поради големия 
неурожай хляба беше скъп – цената на едно кило 
(100 оки) достигна до 300 гроша, нещо небивало 
до тогава, а пък с. Бабчор като планинско и 

непродуктивно се хранеше с купено жито.  
Кмета тоя ден отсъстваше от селото и го 

заместваше един от аазите Янаки Клифунов.  
Намерих последния, предадох му писмото и той 

се разпореди веднага и с другите аази започнаха 
да събират продуктите. Аз се върнах в училището 
за да разпусна учениците, но преди още да ги 

разпусна, пристигнаха комитите. Те бяха около 
100-120 души. Минаха край училището, през 
сред-село и се събраха на срещната страна на 
кулата. Тамо повикаха аазите, им дадоха някакви 

наставления и ги разпръснаха на групи из селото, 
смесени с селяни и комити за да събират хляб и 

пр. 
Аз разпуснах учениците и отидох при 

побратимите си Тръпче и Атанас, които шиеха 
под едно тремче до фурната на Коле Клифунов. 
Там намерих двама от комитите, те им поискаха 
един чифт калци над колене, каквито намериха и 

им дадоха. Щом се мръкна аз с Тръпче се 
прибрахме в къщи, а Атанас отиде при комитите. 
Той се завърна от там около полунощ, понеже 
комитите бяха го задържали да събира хляб.  

След полунощ натовариха хляба и другите 
продукти на 5 мулета заминаха от село по 
направление към Вича. Настаниха се тъкмо на 
просеката “Порта”, където бяха останали и на 
следующия ден 28 юни. Те бяха се снабдили с 
вино и ракия от селата Блата и Черешница1

 и 

гуляеха на “Порта”. През нощта на 27-ий, когато 
комитите бяха в село Бабчор, случи се в селото 
един грък от Костур, който на 28 заранта заминал 
обратно за Костур. Той явил там на властите, че в 
Бабчор се явиха комити. Едно войсково поделение 
от 200-250 души с един колагаси – ротен 

командир, пристигна през нощта с селото. Той бе 

                                              
1 с. Черешница, днес Поликерасо (Πολυκέρασο) в СЗ 

Гърция. 

 

съпроводен и от едно отделение 50-60 души 

арнаути – башибозуци. Събраха първенците, 
питаха ги къде са комитите, изтезаваха ги и пр., 
но никой не каза нищо.  

Заранта при изгрев слънце на 29 юни – 

Петровден, войската излезе от селото и потегли 

към Вича. От “Кулата” погледна с бинокла 
командира и забеляза часовите на комитите, 
които изморени и пияни бяха заспали на местата 
си. Войската се раздели на три отделения и 

потегли право за “Порта”, където бяха комитите. 
Ние знаехме, че сега ще стане сблъскване и 

гледахме от прозорците на училището.Войската 
се доближи до самото место, където бяха 
комитите и започнаха залповете. Виждахме, как 
едни от комитите бягаха по голата местност на 
Вича и бягайки падаха убити. Обградени от 
всички страни комитите нямаха от къде да бягат 
и много от тях се хвърлиха от урвите, които 
висят над с. Вишени в пропастта и там намериха 
смъртта си. Голяма част от комитите бяха убити, 

между които и войводата Кара Коста, главата на 
когото с други 18 глави, накачени на колове, 
войниците прекараха през с. Бабчор. Много от 
останалите живи комити се предадоха на 
властта, между които и войводата Стефо от с. 
Бесвина, Костурско, който по-после станал 
кърсердарин. Тоя погром бе последния, от който 
комитите зашематени не можаха да се съвзема. 
Бяха останали само няколко души, които 
върлуваха и бяха я ударили на разбойничество. 

На 7 септември срещу 8-ий същата година 
тая четичка беше заловила Никола поп Янакиев, 
от ливадите под селото до лозята, където беше 
отишъл да пасе коня и го отвлякоха склав-роб с 
себе си. Баща му поп Янаки служеше в червата 
заранта на 8-ий Септември празника Рождение 
“Св. Богородица” и тъкмо четеше евангелието го 
известиха за постигналото го нещастие. Горкият 
поп, който нямаше друг син едвам можа да 
довърши службата и щом свърши излезе, 
възседна коня и взе да се разхожда низ гората и 

да вика да не убият сина му, като обещаваше да 
продаде целия си имот и да им изплати откупа. 
Цели три дена нямаше никакво известие от 
комитите. Третия ден вечерта Никола сполучил 
да избяга и пристигна в къщи. Аз се случих 
тогава у тях. Радостта на горкия поп Янаки и на 
цялото семейство беше голяма, обаче опасността 
не беше малка, защото комитите можеха да 
дойдат в селото и да изгорят къщата и избият 
цялото семейство. И действително, един час 
след пристигането на Никола в къщи и след като 
аз бях излезнал и бях се прибрал м квартирата 
си, комитите пристигнаха и се опитаха за 
влезнат в къщата, един през комина, а други чрез 
счупване на вратата. Домакините, обаче, бяха се 
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приготвили добре. Те имаха в къщи и оръжие и 

муниция и посрещнаха комитите с огън отвътре. 
Престрелката трая цялата нощ и заранта комитите 
избягаха и хванаха пътя, който води за Костур, 
като си мислели, че изкопчената от ноктите им 

жертва за да бъде в безопасност ще се опита да 
избяга за Костур, та да го заловят на ново и да си 

отмъстят. Предвидливия поп Янаки, обаче, вместо 
за Костур избяга с цялото си семейство за Лерин, 

където остана два месеца, до дето четата бе 
изчезнала.  

Първенците от селото Бабчор направиха ми 

предложение за сключване на договор за да 
остана за учител в селото им и през 1882 учебна 
година, защото срока на сключения договор 
свършваше на Митровден 26 октомври 1881 год., 

като ми обещаха да ми увеличат значително 
заплатата. Аз желаех да остана още някоя година, 
обаче имаше една важна причина, която не малко 
пречеше на желанието ми. Тая причина бе 
следующата: баща ми с стриковете ми Васил и 

Спасе не бяха разделени, а живееха наедно. 
Храните тая година бяха много скъпи. Много от 
жителите на с. Бабчор се преместваха и 

препитаваха с кираджилък: купуваха жито от 
Лерин пренасяха го в Костур и там го 
препродаваха, като печелеха освен разноските си 

и още по 40-50 гроша на товар. С такава търговия 
се занимаваха всички бабчорци. Много жени даже 
вършеха тая търговия и изкарваха разноските на 
семействата си. Всеки вторник подир обед 

заминаваха от Бабчор и вечерта пристигаха в 
Лерин, където пренощуваха в ханищата  и на 
другия ден среда, пазарен ден в Лерин, купуваха 
жито и се завръщаха в Бабчор, от където, 
понеделник рано го занасяха в Костур и там го 
продаваха. Това вършеха всяка седмица. За да не 
правят разноски в ханищата в Лерин, няколко 
приятели от началото навикнаха да се връщат в с. 
Неволяни и да прекарат в нашата къща с ядене и 

пиене за тях и за добитъка им. По после 
навикнаха и други да вършат това, без да взимат 
пред вид липсата на храна и скъпотията, които 
върлуваха тогава. Не се минаваше вторник без да 
имаме в къщи 5-10 души гости с конете им. 

Действително това беше нетърпимо за всички ни 

от къщи, защото заплатата, която получавах в 
Бабчор не стигаше за гостите, но най-много това 
дразнеше стриковете ми, които изрично заявиха 
изрично на баща ми, че ще бъдат принудени да се 
разделят, ако аз остана в Бабчор и за напред и 

продължи безсмисленото гостуване на къщата ни 

за обща сметка на моите не разсъдливи приятели-

бабчорци. Това положение обезпокояваше и мен и 

баща ми и за това се решихме на всяка цена да 
напусна Бабчор и да се условя за учител в родното 
ми село Неволяни. 

Така на 26 октомври 1881 г. напуснах с 
Бабчор и заех длъжността си като учител в с. 
Неволяни, условен  предварително за 17 лири 

турски годишна заплата. Бабчорските кираджии, 

които бяха навикнали да прекарват безплатно 
всеки вторник вечер в къщата ни продължаваха 
да вършат това още по-нахално. И след като 
напуснах селото им. Упреците и по някога най-

разпалените кавги между баща ми и стриковете 
ми не преставаха. На баща ми и мен, 

честолюбието не позволяваше да подканим 

неканените гости да престанат да считат къщата 
ни за текия и за това стриковете ми решиха да се 
разделят, което и направиха през месец март на 
1882 г. След разделянето с стриковете ми 

раздели се и къщата ни на три части и нямаше 
вече место в нашата част за гостите нито за 
добитъка им, та по такъв начин те престанаха да 
ни посещават всеки вторник вечер. 

На 27 октомври 1881 год. поех длъжността 
си като учител в родното ми село Неволяни, като 
заместих учителя Тодор Коцев Грозданов. 
Положението на училището  изобщо и на 
учениците намерих съвършено разбъркани. 

Никакъв ред, никаква програма не 
съществуваше, та за това малко ученици бяха 
останали, по-голямата част от които бяха счели 

за безполезни да си хабят времето без да могат 
да научат нещо и станаха воловари. За да туря 
ред на това анормално положение, не малко 
усилия употребих. В хигиенично състояние 
зданието което служеше за училище, беше 
много разнебитено. Направих постъпки и 

сполучих да принуда ефорията да изразходва 
около хиляда гроша и да поправят временно 
училището. Сполучих за скоро време да туря ред 

в всичко и да удвоя числото на учениците. 
От сега започва промяната и в частния ми 

живот. Обичах още от малък хубавата, здрава, 
червена и набита като буре Таска Михайлова, 
наша съседка и моя съвръстница. Обикнах я още 
повече, когато бях дошъл за няколко дена от 
Бабчор през месец май 1881 г. и я видех 
облечена с фустанела и калци, с фес на главата, 
като мъж, пред портата на достините, където 
беше излязла с други свои другарки също по 
различен начин преоблечени. Тогава тя се 
засрами като ме видя неочаквано без да 
подозира, че това мен ми направи извънредно 
приятно впечатление и разгорещи в мен огъня на 
любовта. Една от причините да напусна Бабчор 
и заема учителска длъжност в с. Неволяни беше 
и тая: да бъда по-близо до моята Таса. 

На 31 октомври ст. стил, или 12 ноември нов 
стил 1881 година изпратихме съседа ни Христо 
Струмин да предложи на Таскиния стрико Лазо 
Юрданин (баща и Михаил тогава се намираше в 
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Цариград) да се годим. Лазо бе доста опърничави 

не знам по коя причина не беше наклонен да стане 
годежа.Той мислел да ожени Таска за някой богат 
в селото, а аз бях сиромах. Обаче, след като се 
осведомил за желанието на Таска не можа да 
опорствува и годежа стана още същата вечер. При 

всичката ми сиромашия аз дадох на Таскиния 
стрико “прит” 420 гроша. В наше време момъка 
вместо момата даваше зестра, която се казваше 
прит. Стоях годен повече от 11½  месеца, т.е. до 
24 октомври 1882 година, на която дата стана 
сватбата и се извърши венчавката. През цялото 
това време почти от година, през което бяхме 
годени, само от далеч можехме да се виждаме, 
народните и нравствени обичаи не позволяваха на 
годениците да се приближат един до друг или да 
отива момъка в къщата на годеницата. Такова 
нещо се считаше за крайно неморално.Само два 
пъти можах тайном образом да имам срещи и да 
разговарям с годеницата си – единия път в къщата 
на Тодорини, където Мара Тодорина бе повикала 
Таска, а другия на портата на Тодорини, когато, 
след вечеря, Таска отиваше в последните на 
люпене пченка1

.  

Годината 1882, в материално отношение за 
мен и семейството ни бе най-тревожна. Стрико 
Васил бе решил, на всяка цена да се отдели от 
баща ми. Другия ми стрико Спасе, който тогава 
беше в Цариград, бе упълномощил брата си Васил 
да действа и от негова страна и го раздели от баща 
ми. На съветите на приятели и роднини да почака 
да направим сватбата, та след това да се раздели 

стрико Васил отговаряше: “Тъкмо за това аз 
искам сега  да го разделя за да няма къде да прави 

сватба, да му туря двата крака в един цървул”. 

Като видя баща ми, че нищо не може да отклони 

стрико Васил от намерението му, повика един 

неделен ден през месец март свещениците и 

старейшините и в няколко заседания раздели 

своята 1/3 част от къщата и другия недвижим и 

движим имот, който тогава за възлизаше за нашия 
дял не повече от 1000 гроша. От къщата ни се 
падна само една стая, без изход и бяхме 
принудени да отворим врата на ново през един от 
прозорците. Положението ни ставаше още по 
трудно, като взимахме предвид, че съм годени че 
на есен ще требва да правим сватба. Двора, който 
се падна дела на баща ми беше много малко и 

местото не позволяваше да построим една малка 
сграда или да разширим жилището си, защото в 
такъв случай прозореца който оставаше да 
осветява едничката ни стая щеше да се затвори и 

на новата стая, която щяхме да построим нямаше 
от къде да отворим прозорци. Като нямаше, обаче, 
какво да се прави, принудихме се да построим в 

                                              
1 Царевица 

това малко дворно место една стаичка и под нея 
един килер. Прозореца на старата стая се 
затвори, но с съгласието на съседите ни 

отворихме на високо един малък прозорец. 

Същото направихме и за новата стая, на която 
отворихме два малки прозореца високи и други 

два, които гледат на чардака. За тая малка 
сградичка похарчихме 750 гроша. Сега вече 
бяхме вече готови за сватба, ако и да беше малко 
и тясно помещението в което живеехме и което 
щеше да ни служи за сватбата. Надявахме се, че 
стрико Васил ще ни отпусне една стая да си 

послужим за сватбата, обаче, на Христо 
Струмин, когото помолихме да му предложи 

това, стрико ми отговорил:”На Мехмед Мучев 
му отпускам стаята, а на брат ми никак”. Тогава 
се помирихме с положението и се решихме да 
направим сватбата в нашите две стаи. Сватбата 
стана на 24 Октомври стар стил 1882 година, 
един отличен есенен ден. Освен гостите, които 
имахме от селото, дойдоха ни и кумовете от с. 
Кабасница кумата Петкана и внукът и Стефо. От 
селото много гости не ни дойдоха, защото същия 
ден имаше в селото 7 сватби, между които и тая 
на братовчед ми Георги Иванов Ильовски, та 
роднините ни бяха разделени. Това за нас беше 
“добре дошло”,тъй като, ако беше иначе 
нямахме место за всички роднини. Венчавката 
стана в къщи. Свещенодействаше  поп Йован 

Ташов, кумуваше кумът Стефо от с. Кабасница, 
а побратими бяха Пеце Типулов и Коце 
Филипов. По традиция, по-заможните от 
селяните в това време зимаха тъпан на сватбите, 
а по-бедните гайди. Аз едно от бедност, друго от 
нямане место, къде да настана циганите-
тъпанджии, услових за гайдарджия Лазо Гулин, 

който впрочем е бил такъв и на сватбите на баща 
ми и стриковете ми Васил и Спасе. Сватбата 
стана, както не очаквахме, много весело. На това 
помогна извънредно хубавото време, което 
даваше възможност да се веселят и играят хоро 
вън в двора.Веселията траяха от петък вечерта 
26 Октомври до вторник на обед същий. 

Консумацията на месо бе един вол, който 
купихме за 70 гроша и 14 кози. На гайдарджията 
платихме 70 гроша. Не мога да забравя радостта 
на покойната ми майка . Нейното веселие 
нямаше край, особено, след изпращането на 
гостите, вторник подир обед, когато останахме 
сами и когато младата булка запретна ръкави и 

започна да работи в къщи, като звънеше с 
многобройните стъклени белегзии гривни по 
ръцете. Баща ми, покойния, пък много обичаше 
щото младата невеста да носи вино от килера в 
каната и да се покланя, когато той вземе каната в 
ръце, обаче, когато беше малко кефлия, я 
прекаляваше. Благословиите му траяха до 
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половин час, през което време настояваше 
непрекъснато да се покланя невестата, а понякога, 
когато му скимваше накарваше и мен да права 
същото ведно с невестата. Аз не можех да не се 
покорявам на бащините заповеди, ако и да не ми 

беше приятно да се наведвам и изправям 

непрестанно до като  се съжали и ни позволи да 
седнем. Често пъти майка се намесваше и го 
измолваше да престане да ни измъчва. В селото 
ни има обичай младоженците да бъдат угощавани 

от всички роднини и приятели. Всяка събота и 

неделя или празник вечер през зимата на 1882-83 

година ходехме на гости в роднини и приятели, 

придружени винаги от родителите си. Често пъти 

се случваше да има същевременно в същия 
домакин на гости и други младоженци. Много 
отегчително беше, когато се случваха повече 
поклонници на Бакхуса на гости в една и съща 
къща. Веселбите продължаваха през цялата нощ, 

през което време старите пиеха и се веселяха, а 
горките младоженци, в повечето случаи, бяха 
принудени с часове да се покланят пред 

изгубилите съзнание от пиянство свекъри. Има и 

такива случаи, щото да накарат двамата 
младоженци – зето и невестата да се качат на една 
тиква и от там да се покланвят.  На такава 
инквизиция бяха ни изложили в къщата на 
покойния Георги Настев, който много ни обичаше 
и забележете, от обич измислюваше разни 

измъчвания. Там аз с моята невеста и Георги Ив. 
Ильовски с неговата бяхме принудени да държим 

в ръцете пълен мисур (земнена паница) с вино и 

да се покланяме с нея като вървим напред и назад 

срещу инквизитора си само по една крача до 
тогава, докато се смили той над нас и ни остави на 
мира. Повече от половин час продължавахме да се 
покланяме по такъв начин само на Иван 

Ильовскии и той не се сещаше да ни освободи, 

когато аз, като се изчерпа търпението ми, хвърлих 
отпреде върху софрата паницата с вино и си 

седнах на местото като му заявих, че няма да се 
покорявам по-нататък вече на такива дивотии. 

Всички останаха изненадани от жеста ми, обаче, 
всички ми даваха право,като се сетиха, че 
вършеха прекалености. От тогава никъде вече не 
смееха да налагат на мене терзания от този вид, 

като ме нарекоха непокорния зет. Всичко това, 
обаче, си имаше и своята добра страна. Честите 
събирания на гости, задушевността и обичта, 
които се проявяваха между роднини и приятели в 
такива случаи, свързваха все повече хора помежду 
им, та тиранията на турския режим по-малко се 
чувстваше. Цялата зима 1882-1883 продължиха 
гостуванията ни у наши роднини и приятели. Те 
се прекратиха с встъпването в великденските 
пости. Пролетта и лятото 1883 година минаха без 
някаква забележителна случка. В това време аз се 

отдадох  на изучаването на гръцкия език и през 
цялото ми свободно време се занимавах с гръцка 
граматика и старогръцки писатели. До началото 
на Септември 1884 год. сполучих да напредна 
чувствително по гръцка граматика, но чувствах 
голяма нужда от помощта на учител.За това 
реших да помоля директора на гръцките 
училища в Лерин г. Иоанис Димитриадис да 
благоволи да ми преподава гръцка литература по 
един час на ден. Той се съгласи на това без 
никакво възнаграждение, понеже знаеше, че 
учителската ми заплата в селото, лири турски 17 

годишно едва стигаше за прехрана на 
семейството ни, състоящо се, тогава от 8 души 

т.е. родителите ми, аз със жена ми, брат ми 

Филип и трите ми сестри:Анка, Мара и Гуля1
. 

От 15 септември 1884 год. започнах да 
отивам в Лерин всяка вечер след свършването 
работата в училището, т.е. след 4.30 часа  подир 
обяд и се връщах по тъмно в село, често пъти 

след 7 часа вечерта при кал, дъжд, сняг и студ. 

Това продължи до 15 януари 1885 год., когато се 
почувствувах слаб и много изнемощял. Почнах 
да кашлям и да храча и се принудих да се 
консултирам при лекар. В това време, освен 

един военен лекар, грък по народност, на име, 
Димитриадис, родом от Смирна, в Лерин 

нямаше друг, като не се счита за такъв практика 
Аристиди. Аз реших да се прегледам от военния 
лекар Димитриадис и на 2 февруари 1885 год., в 
къщата на Димитрия Шишкото в Лерин, 

повикахме лекаря и той ме прегледа щателно. 
Пари за прегледа не ми взе, понеже бил узнал, че 
съм беден и ме застави да отивам по един път в 
седмицата в квартирата му, в къщата на Фия, за 
да ме преглежда За болестта мен не каза нищо, а 
на баща ми казал, че съм болен от охтика, но в 
началото  и требвало да се вземат сериозни 

мерки, иначе немяло спасение. Препоръча да се 
храна с пшеничен хляб – в селото тогава всички 

се хранеха с царевичен – с млеко, месо и пр. 
силна храна. Церове не ми даде, освен едни сухи 

кори, които варяхме и пиех водата, която 
ставаше червена и горчива,. Препоръча ми и 

хинин, който тогава се зимаше само в вид на 
прах и беше  много горчив. Като знаеше лекаря, 
че съм много беден, хинин ми даваше безплатно 
от военната аптека.Помня един път, когато бях 
на преглед у дома му, ме запита дали ям месо, 
казах му, че заклахме прасе и ядох. Забрани ми 

да яда свинско и ми каза моя дял, около половин 

ока филе свинско да му занеса нему , което и 

направих. Аз не знаех, че болестта ми е 

                                              
1
 И трите сестри остават в Гърция. За тях няма 

сведения. 
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сериозна, но виждах родителите ми много 
загрижени и майка ми често пъти да плачи, 

почнах да се сещам, че работата е сериозна. Тая 
мисъл още повече се засили у мен, кога покойния 
поп Анастас в началото на м. април 1885 год. 

дойде у дома и ми каза, че не трябва да посещавам 

училището до края на учебната година и че 
заплатата ще ми се плаща редовно. Тогава се 
замислих сериозно и отидох  в Битоля да се 
прегледам при прочутия в това време доктор 
Вафиядис, който при прегледа направи същата 
диагноза и ми каза, че ако се храня добре и не се 
изморявам, а повечето време лежа ще оздравея 
съвършено. До октомври същата 1885 год. се 
водех по препоръките на лекарите и действително 
положението ми се подобри чувствително. 

През 1884 год. в Лерин българското училище 
беше доста напреднало. Имаше пълна 
прогимназия до ІІ клас Тогава за главен учител 
беше някой си Стоянов родом от България. Тая 
година постъпи в ІІІ клас в българското училище 
Тодор Коцев Грозданов, от после поп Тодор. Като 
се видех в по-добро здравословно състояние и от 
ревност да не би в науката да остана по-назад от 
Тодор Коцев , който беше по-невежа и по-неук от 
мен, един ден отидох при главния учител в Лерин 

и го помолих дали може да ме изпита  дали мога и 

аз да следвам в ІІІ клас. Учителят с удоволствие 
ме изпита и като взе предвид знанията ми по 
гръцки и гръцка литература ме съветва да не си 

губя времето да следвам в ІІІ клас, защото с малка 
подготовка ще мога да постъпя в ІV клас в 
битолската гимназия. Казах му, че нямам средства 
да се поддържам сам в Битоля и той ми обеща да 
ми издейства пълна стипендия, стига да представя 
едно общинско свидетелство за бедност. Отложих 
този въпрос за началото на идущата учебна 
година 1886 год. Септември месец.  

В началото на октомври 1885 год. отворих 
училището в Неволяни и започнах занятията. В 

това време се образува в селото една опозиционна 
партия с Пеце Типулов на чело, която се обяви 

против мен и поиска да услови за учител Тасе 
Колев Кузманов. Поп Анастас се помъчи с разни 

аргументи да разубеди Пеце Типулов и другарите 
му, като им разправяше, че Тасе Кузманов не е 
дотолкова учен за да може да ме замести и че 
учениците мой са по-грамотни от него, обаче не 
можа да ги разубеди.Страстите бяха се разпалили 

до толкова, щото бях принуден да вземам 

предпазни мерки при отиване и връщане от 
училището, защото ми се заканваха да ме бият. 

Един ден заранта отидох в училището и 

започнах преподаването на уроците.Внезапно се 
яви в клас воденичаря Георги Янев Динев и ми 

каза, че бил в долната махала, където срещнал поп 

Анастас, който го помолил да ми каже да отида 

веднага в дома му за една много важна работа. 
Не подозирайки нищо, аз прекъснах работата и 

отидох в дома на поп Анастаса, когото намерих 
седнал до печката в разговор с Стефо Стасев. 
Престоях доста дълго време, очаквайки да ми 

каже защо ме е повикал и понеже поп Анастас 
не казваше нищо, помислих, че вероятно в 
присъствието на Стефо Стасев  не желае да ми 

кажи защо ме е повикал и аз продължавах да 
пазя мълчание. В това време влезе баща ми в 
стаята, който без да поздрави с “добро утро” 

както беше обичай, обърна се към мен и запита 
“Къде са учениците ти?”.Отговорих му, че 
Георги Янев ми съобщи, че поп Анастас ме е 
повикал и аз за това дойдох и оставих учениците 
в училището. Поп Анастас остана очуден, 

защото той не бил казал никому да ме вика при 

него. Баща ми каза, че Георги Янев, като видел, 
че аз заминах за дома на поп Анастас, влезнал в 
училището, взел от масата ми ключовете, 
изгонил учениците и заключил училището, а 
ключовете предал на Пеце Типулов и 

съмишлениците му.  
Като узнахме за подлата измама двамата с 

поп Анастас решихме да не толерираме повече 
противниците си, а да поемем борбата и да 
действаме с всички средства за победата. 
Веднага отидохме в Лерин и с заявление до 
каймакамина, подписано от мен, поискахме да 
се вземат ключовете от Георги Янев и се 
предадат на мен, а същия да бъде наказан по 
закона за извършеното от него действие. 
Каймакамина изпрати в селото двама конни 

стражари, които арестуваха Георги Янев и го 
заведоха в града, като на другия ден го 
принудиха да предаде ключовете от училището, 
които бяха предадени на мен, а Георги Янев 
предадоха на съдебните власти, при следователя 
Абдулах ефенди. Бащата на Георги с плач дойде 
да ме моли да издействам освобождението на 
сина му, като ми обясни, че той станал жертва на 
недобросъвестността на Пеце Котев. Погрижих 
се на другия ден, отидох при следователя 
Абдулах ефенди, който беше мой добър приятел 
и издействах освобождението на Георги Янев. 

Тогава противниците ми, като видеха, че не 
можаха нищо да ми направят, тъй като аз 
отворих на ново училището и почнах да 
преподавам, се отнесоха с заявление, подписано 
от 70 жители на селото, до гръцкия владика в 
Лерин Калиникос, когото молеха да бъда 
отстранен от длъжност. Владиката ме покани 

писмено на 29 октомври 1886 година да се явя в 
митрополията  за разпит. Тоя ден, 29 октомври, 

беше венчавката на сестра ми Яна с Тане 
Димитров и не можах да отида при Владиката.  
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На другия ден 30 октомври се явих в 
Митрополията и прочетох заявлението с което ме 
обвиняваха и искаха уволнението ми. Между 
подписаните 70 подписа видех много подписи, 

които не бяха верни и които бяха на най-добри 

мои приятели и съмишленици. Помолих 
Владиката да ми позволи да препиша заявлението 
с подписите, което и стана. На другия ден посетих 
подписаните селяни и ги запитах защо са сторили 

това. Оказа се, че повече от половината нищо не 
са знаели и подписаха всеки по отделно заявление 
до владиката в смисъл, че подписали са ги други 

без да вземат мнението им, което е било 
съвършено противно на изложеното в 
заявлението. Подадоха лично всеки по отделно 
всеки заявленията на владиката и му обясниха на 
турски език, защото не знаеха гръцки – мненията 
си за мен. При това положение на нещата 
владиката повика в Митрополията противниците 
ми и им заяви, че с фалшиви подписи действат 
само безсъвестните хора и така се тури точка по 
въпроса и аз останах учител в селото. 

През месец август 1886 година реших да се 
снабдя с общинско удостоверение за бедност и да 
постъпя в битолската българска гимназия като 
стипендиант. Леринския главен учител г. Стоянов 
ми написа удостоверението, което требеше да се 
подпечати с селския печат и да се подпише от 
аазите и коджабашията. За подписите беше лесно, 
защото както кмета, така и аазите бяха 
неграмотни и винаги при нужда подписвах ги аз, 
но да се удари селския печат беше много трудно. 
Поп Анастас беше човек с голям ум и практика. 
Той се пазеше винаги да не се ангажира при някоя 
пропаганда. Гърците молеха да дават годишно по 
50 лири за учители и за училището само срещу 
едно заявление с селския печат, обаче поп 

Анастас не даваше и да се продума за това. Той не 
позволяваше да се удари печат и на 
свидетелството ми за бедност, за което няколко 
пъти бях му загатнал. Ето защо аз требеше да 
прибягна до хитрост.  

Купих си едно парче сухо черно мастило и го 
запазих в джоба си. Един ден през втората 
половина на месец август 1886 година, когато 
вършитбата беше в разгара си, отидох на гумното 
на кмета Тасе Христов Дзолев и седнах при него 
под сянката на горничката. Отворихме разни 

приказки, които се въртяха около българщината. 
Тасе Хр. Дзолев беше надъхан с голям 

патриотизъм  за българщината, защото беше 
роднина на Димуш Търпенов от Лерин, първенец 

българин там и често отиваше при него на гости и 

излизаше силно надъхан против гърцизма. Но тъй 

като той беше човек малодушен и нерешителен, 

не смееше да извърши нещо против волята на поп 

Анастас. Това аз знаех много добре и не се 

опитвах да го помоля да удари печата върху 
удостоверението ми за бедност.  

Когато седяхме и разговаряхме под сянката 
на горничката, синовете му отпрегнаха коньете 
от вреха (гумното) и повикаха баща им да отиде 
да им помогне да превърнат вреха. Той съблече 
салтамарката си, закачи я на горничката и отиде 
да превръща вреха. Аз знаех, че той винаги носи 

селския печат в джоба на салтамарката си. 

Използвах момента, взех печата от салтамарката, 
натопих го в мастилото, което носех в джоба ми 

в сухо състояние, след като, разбира се, го 
намокрих с плюнка с пръста и го ударих върху 
удостоверението. Веднага след това аз скрих 
удостоверението в джоба ми и турих печата в 
джоба на Тасевата салтамарка.  

След свършване работа на гумното, което 
трая около 20 минути, кметът Тасе дойде при 

мен, заръча да ни донесат по едно кафе и 

продължихме разговора си още десетина 
минути, след което аз си отидох у дома  и още на 
другия ден се опътих пеша за Битоля. 
Председател  на училищното настоятелство тая 
година беше г-н Данаил Ризов. Намерих го в 
магазина на чичо му Ване Ризов на Ленски 

пазар, приближих се и след като го поздравих, 
му предадох заявлението ми с удостоверението. 
Г-н Ризов след като ги прочете, ме попита на 
каква възраст съм. Казах му, че съм на 24 

години. Тогава той кипна и започна да ме ругае 
и псува, че съм решил да ставам ученик на 24 

години “коджа магаре” и пр. Ако бях му казал, 
че съм женен, кой знае колко още щеше да ме 
ругае.  

Излезнах от магазина разплакан и силно 
обиден от държането на един български големец 

и си съставих мнение, че всички българи и 

учрежденията им са с манталитета на Данаил 
Ризов. В душата ми стана голям преврат. Почнах 
за размишлявам по младежки и целия ми 

дотогавашен български патриотизъм  изчезна 
веднага и бидейки жаден за наука, упътих се към 

гръцката гимназия. Там в канцеларията намерих 
ефорията, която се състоеше от битолските 
гръцки първенци: Георги Гого, Георги Цали, 

Генали и Налбанти. Обясних им, че желая да  
постъпя в 4 клас на гимназията, но че нямам 

средства за да се поддържам. Приеха ме много 
любезно, посъветваха ме да постъпя веднага, но 
за първата година не могат да ми дадат никаква 
стипендия, защото няколкото стипендии вече са 
определени за други ученици, но ми обещаха за 
идущата година да ми дадат пълна стипендия до 
свършването на гимназията. У себе си имах само 
108 гроша.  

Постъпих в класа, дадоха ми учебници 

безплатно и започнах да уча. Настаних се на 
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квартира в плевника на Буковския хан на Ленски 

пазар за по 30 гроша на месец, т.е. по грош на ден. 

Парите, които имах, ми стигнаха за храна и 

квартира за 36 дни. В първите дни на октомври, 

по липса на средства, се принудих да напусна 
гимназията и пеша се завърнах на село. Там вече 
се беше настанил за учител Тодор Коцев 
Грозданов, който току що беше завършил 
Леринското българско училище трети клас.  

По това време баща ми беше в Цариград, 

където се занимаваше с градинарство (цветя). С 

големи мъки бях го склонил да се грижи една 
година за разноските на къщата и веднага 
постъпих в Леринското гръцко училище в ІV клас. 
Както споменах по-горе, директор на гръцките 
училища в Лерин беше Иоанис Димитриадис, 
отпосле доктор Димитриадис в Битоля, по баща 
цинцарин, по майка българин. Следвах в Лерин 

цялата учебна година и на 29 юни 1887 година 
издържах изпит и свърших с отличие четвърти 

клас. През септември същата година се услових за 
главен учител в село Неволяни с годишна заплата 
22 турски лири. За помощник имах горепоменатия 
Тодор Коцев Грозданов.  

През месец март 1888 година, на страстния 
понеделник, полицията направи обиск в 
училището и у дома ми, прибра всичките ми 

книги, както и всички учебници от децата и ме 
закара в Лерин, където бях арестуван една вечер. 
На другия ден заранта ме повика каймакамина и 

ми каза, че имали сведения, че аз съм се 
занимавал с противодържавна пропаганда и че 
между прибраните книги имало и такива, които 
били с противодържавно съдържание, та за това 
требвало да бъда пренесен в битолския затвор и 

там задържан до дето се прегледат прибраните от 
дома ми и от училището книги, които събрани в 
един чувал и запечатани  с каймакамския печат 
бяха изпратени с мен с един конен стражар на име 
Хайдар ага в Битоля. Стражаря ми беше добър 
познат, пиеше много.  

Пристигнахме в Битоля късно привечер. 
Помолих го да не ме води в затвора направо, а да 
пренощуваме в хана на мой разноски и на другия 
ден рано да ме заведе. Той се съгласи и се 
настанихме в една стая в хана. Между книгите 
запечатани в чувала имаше само една с 
компреметирующе съдържание. Тя беше история 
на гръцкото въстание от 1821 година. Требваше 
на всека цена да изкарам от чувала тая книга, 
иначе ме очакваше присъда най-малко на три 

години затвор. 
Ето защо, когато стражаря излезна да напои 

коня си, разпорих внимателно дънера на чувала, 
изкарах внимателно казаната книга и дорде да с 
завърне стражаря съших на ново чувала, без да 
повредя восъчния каймакамски печат и турих 

печата на местото му. В този промеждутък от 
време пристигна в хана съселянина ми Мити 

Мазения, изпратен от домашните  ми за да се 
информира за съдбата ми. След като закусихме 
стражаря дигна чувала с книгите и ме заведе в 
конака, където ме предаде н юзбашията, който 
от своя страна м заведе в затвора при катилите. 
Мити Мазения също беше арестуван заедно с 
мен, като мой съучастник в предполагаемото 
престъпление. В затвора намерихме арестувани 

Пихион от Костур, доктор Вуза от Лерин и 

няколко други гръцки първенци от Костур, 
Клисура и Битоля, всички обвинени в 
бунтовничество. Причислиха и мен към тях.  

Понеже знаех, че в книгите няма нищо 
компрометиращо, тъй като едничката такава 
беше отстранена, както казах по-горе, аз в 
затвора бях съвършено спокоен. Написах в 
затвора едно заявление до прокурора  и го 
помолих да се застъпи и ме освободи понеже 
съм съвършено невинен.Още същия ден 

прокурора ме повика и ме разпита за 
съдържанието на книжата, които бяха вече при 

него. Казах му, че са книги с научно съдържание 
и учебници от училището. Той обеща да ги 

препрати веднага на вилаетския тержоманин, с 
молба да ги разгледа час по-скоро и ако 
действително няма нищо компроментирующе ми 

обеща да ме освободи за Великден. 

При вилаетския тържоманин беше като негов 
помощник моя познат Васил Папа Иоанну, грък 
от Епир, бивш гръцки учител в Лерин и другаде, 
комуто дължах много не само за бързото 
преглеждане на моите книжа, но и за много 
големи услуги, които ми направи след това и 

стана причина за моето въздигане и моя 
напредък в живота. Прегледа на книжата ми се 
свърши до страстната събота на пладне и 

веднага бях изкаран от затвора и освободен, 

заедно с другаря ми Мити Мазения. Предадоха 
ми и книгите и си заминахме незабавно за дома, 
където пристигнахме късно събота вечерта, 
срещу Възкресение. Радостта на домашните ми 

бе голяма, защото разни мой противници бяха 
пуснали слух, че са ме изпратили на заточение и 

пр., та тревогата им до моето пристигане е била 
преголяма.  

  От септември 1885 година започнах да уча 
и турски език. Първите уроци по турски ми 

предаде покойния Тошко Цалли, тогава гръцки 

книжар в Битоля. Той ме снабди с разни методи 

за изучаване турски, както и други учебници. 

Най-много използвах методата на Консантиниди 

паша и неговите граматики. Продължих да уча 
турски без учител, паралелно с изучаването на 
гръцки език. От септември 1887 година до юни 

1889 година, цели две години, както споменах 
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по-горе, отивах всекидневно в Лерин при главния 
учител Димитриадис и вземах от него уроци по 
гръцки.Не пропуснах нито един ден без да отида в 
Лерин. Зимно време, когато се мръкваше рано, 
връщах се от Лерин в селото по тъмно, често при 

голям студ или дъжд и кал, обаче никак не се 
поколебах от стихийните пречки и така до юни 

1889 година сполучих да изуча всички уроци от V 

и VІ класове и в началото на м. юли същата 
година държах изпит в Битолската гимназия – 

гръцка и взех диплом за свършване гимназията.  
Освободен от заниманието по гръцки език 

отдадох се всецяло на изучаването на турски и 

френски езици. Като учебници по френски 

употребих Олендорфовата метода, която, в една 
година повече от десет пъти прекарах. По-късно 
си послужих с граматиката на Ларив и Фльори и в 
началото на 1893 година знаех достатъчно добре 
турски и френски. Бях се абонирал и четях 
ненаситно между другите книги и вестниците 
“Мизан” и “Сабах1

”, както и меджелето и 

гражданското съдопроизводство2
 (Усули 

мухакемати кукукие).  
През м. март 1893 издържах изпит пред 

държавната комисия в Битоля, в състава на която 
беше и охридчанина Серафим Матлис и получих 
свидетелство, че владея доста добре турски език, 
както и меджелер и гражданско 
съдопроизводство. Това свидетелство ми даваше 
право на ходатай пред гражданските турски 

съдилища и на прошенописец. 

На 19 октомври стар стил 1889 год. около 
полунощ, станах баща. Роди ми се син, когото 
кръстихме на 26 Октомври същата година и го 
наименувахме Димитър. Кръстник беше Гичо Хр. 
Струмин. Радостта ни, а особено тя на баща ми и 

майка ми, беше голяма, тъй като поради   

обстоятелството, че до седмата година от 
женитбата не бяхме се сдобили с деца, родителите 
ми бяха се отчаяли и мислеха, че ще остана 
бездетен. Провидението, обаче, ме 
облагодетелствува и ме надари, между другото, и 

с син, който остана едничък – друго дете не ми се 
роди – но от когото сега съм щастлив да имам 

двама внуци, Гочо и Любчо, които съставляват 
голямата ми радост и причиняват смисъла на 
старческия ми живот. 

                                              
1 Турският вестник “Сабах” 
2 От 1840 г. в Османската империя е въведена нова 

съдебна система – меджие, която разглежда гражданските и 

наказателните дела в съответствие с изменен кодекс от 
закони, заимствани от Европа, основно от френската 
юриспруденция. Това изменение става основа на модерна 
юридическа система, допускаща свидетелство на 
немохамедани при дела на мохамедани. 

Живота ми бе най-труден от 1885 до 1893 

година, през което време и работех и учех 
денонощно, защото у мен беше си пробило път 
съзнанието, че без наука живота ми ще бъде 
тежък и без да гледам как живеят другите, 
желаех аз да се самоусъвършенствувам. 

Снабден вече с диплома за средно 
образование, както и свидетелство за учен по 
турски език и по турските граждански закони, 

реших да напусна  учителството и да се заловя в 
началото с прошенопиство и с ходатайство пред 

турските съдилища, както и с преводи на  турски 

от гръцки и български, защото, в това време в 
Лерин нямаше нито един християнин, който да 
може да превежда от турски и да пише 
заявления и други документи, с намерение по-
после да продължа науките си, ако сполуча да се 
снабдя по някакъв начин с средства, в факултета 
по право в Цариград. 

На 29 юни 1893 год. извърших големия – 

последния изпит на учениците ми в с. Неволяни 

и си дадох оставката от учителството, като се 
сбогувах с учениците и поблагодарих на 
съселяните ми за поддръжката, която ми дадоха 
цели 12 години, държейки ме за учител в 
родното ми село. 

За да не губя напразно времето си на 15 юли 

същата 1893 г. отворих в Лерин писалище и се 
залових с новото си занятие – арзоваджилък. По 
това време в Лерин имаше повече от десет 
арзовалджии и прошенописци – турци, които 
освен с писане на прошения, се занимаваха още 
и с писане на разни удостоверения и с 
ходатайства пред съдилището и други 

документи от каквито населението се нуждаеше 
при разни случаи, особено при покупка и 

продажба на имоти и при снабдяване с паспорти 

и пътни листове (мурур тескереси) за отиване в 
чужбина или в Цариград. Тия ефендиета 
изкарваха прехраната си и бяха предоволни от 
живота си, тъй като нуждите им бяха малки, а и 

живота много евтин.  

Още от първия ден писалището ми започна 
да се пълни с клиенти българи от всички села в 
околията, която броеше 72 села големи и работа 
ми тръгна много добре. Работата на колегите ми 

турци намаля чувствително и това ги принуди да 
ме намразят. Виждайки, че от ден на ден 

намалява работата им , а аз работех и нощно 
време, те се събрали един ден в края на м. 

Август същата година 1893 и решили да ме 
предупредят да престана да се занимавам с 
прошенопиство и да затворя писалището си за да 
не се видели принудени да прибягнат до други 

нежелателни средства. Това си решение те ми 

съобщиха чрез колегата си Салих ефенди, човек 
много добър и мой добър приятел. Той настоя 
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пред мене да се оттегля от Лерин и да се заловя 
пак с учителство, тъй като, колегите му между 
които е имало и хора безсъвестни и престъпници, 

могат да ми напакостят, а и да ме лишат даже и от 
живота.  

При това положение на нещата налагаше ми се 
да обмисля и да решавам. Всички роднини и 

приятели ме съветваха да се откажа от новия си 

занаят и да се повърна към учителството, на което 
се реших. 

Учителското место в Неволяни беше вече 
заето и требваше да се търси друго место. Един 

ден през септември срещнах се в Лерин с 
търговеца Никола Роза от село Невеска1

. В 

разговор с него той ми съобщи, че в училищата 
казаното село имало вакантно место по турски и 

френски езици.На другия ден отидох в Невеска и 

се услових да преподавам турски и френски в 
двете училища – гръцкото и влашкото, с годишна 
заплата  от 32 турски лири, квартира, отопление и 

осветление, безплатно. Настаних се в една стая с 
директора на гръцкото училище г-н Анастас 
Кирзидиев, чист грък от Епир, човек с солидно 
образование и много добър. В началото взех да се 
притеснявам доста, понеже, навикнал да живея у 
дома си, при семейството, мъчно ми беше да бъда 
далеч, особено от малкия ми син. В няколко 
месеци навикнах и на тоя живот, тъй като 
окръжаващите ме лица бяха много любезни и 

добри, а и гражданите отнасяха се извънредно 
любезно с мен.  

Тук му е местото да опиша какво беше тогава 
селото Невеска. Кацнало в полите на Вич 
планина, това село броеше тогава 700 къщи, от 
които 150 бяха извънредно красиви, построени с 
камък и вар и снабдени с всички модерни 

приспособления. Жителите на селото, което би 

требвало да се нарича град бяха всички цинцари. 

Повечето от тях отиваха в Египет и там се 
занимаваха с търговия и индустрия. Имаше между 
тях много милионери, каквито бяха, например, 
Цирлевци, Сосидовци, Икономовци и др. и др., 
които работеха с милиони лири и имаха собствени 

фабрики за изработване на памук и тютюн в 
Александрия, Кайро, Хамбург и другаде.   

Първата година от учителствуването ми в село 
Невеска мина неусетно, тъй като в училището 

                                              
1 с. Невеска, днес Нимфео (Νυµφαιο), малко градче в СЗ 

Гърция, разположено в полите на високата част на планината 
Вич на 1350 м надморска височина, по това време населено 

главно с македоно-власи. По време на Илинденското 

въстание, разположения в селото турски гарнизон от над 400 

души е бил разбит и разпръснат от обединените Костурска и 

Леринска чети под водачеството на войводите Ив. Попов и В. 

Чекаларов.  

 

имах само 3 часа работа а другото време, 
особено пред зимата, употребявах за разходки и 

лов в окръжаващите селото девствени гори. За 
добър и верен другар в лова имах покойния Таки 

Голна, човек на моята възраст, от заможно, 
благородно семейство и с добри нрави. С него, 
почти всеки ден отивахме на лов и каквото 
убивахме готвехме половината в учителската ми 

квартира, а другата половина предавахме на 
семейството Голна, а когато сполучвахме да 
ударим повече лов, давахме и на някои от 
големците, които бяха много доволни от мен и 

искрено ме обичаха.  
До края на учебната година 1893-1894 

учениците от по-горните класове на 
прогимназията научиха да четат и пишат турски 

и френски и на изпита, 29 юни 1894 година бе 
поканен да присъства освен мюдюрина на 
Невеска, още и Леринския каймакамин – млад и 

интелигентен турчин с висше турско и френско 
образование. Каймакамина остана крайно 
доволен от напредъка на учениците по турски 

език и публично ми благодари и ме похвали на 
присъствующите първенци  като ги помоли да 
ми повишат заплатата. И действително, без да 
направя въпрос ефорията (училищното 
настоятелство) на другия ден ме повика и ми 

съобщи, че заплатата ми се повишава с 10 лири 

годишно т.е. от 32 лири става 42 лири и ми 

връчиха съответния договор за още една година 
до края на юни 1895 год.  

Зарадван от това и доволен си заминах за 
родното ми село Неволяни, където прекарах 
ваканцията до 1 септември следващата година. С 

отварянето на училището, аз се отзовах на 
местоназначението си и започнах преподаването 
пак по турски и френски. Втората година 
работата ми в училището почти се удвои, тъй 

като освен, че требваше да преподавам по 
турски и още в един клас повече, но бях 
принуден да взема и някои уроци по гръцки език 
в първи прогимназиален клас, понеже един от 
учителите на име Бащас, родом от албанското 
село Елехово, когото бяха условили през 
септември, излезна човек с много пороци. Освен, 

че не си гледаше работата, но денонощно пиеше 
вино и постоянно беше пиян. Направиха му се 
няколко забележки от дирекцията на училището 
и от училищното настоятелство, обаче той беше 
непоправим. Затова той бе уволнен още в 
началото на месец Октомври и изгонен от 
селото. Нека отбележа някои обстоятелства от 
едномесечния живот, който прекарахме в една и 

съща спалня с тоя своего рода учител.Когато 
дойде за първи път с багажа си, донесе и едно 
буре от около 30 оки вино, което постави на 
широкия прозорец до кревата му. След ядене, 
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било ден, било вечер той сядаше на кревата и 

започваше да точи вино от бурето и да пие. В 

разстояние на един месец той купи и изпи четири 

такива бурета т.е. около 120 оки. Като се напиеше 
добре взимаше огледалото и се оглеждаше. 
Директора г. Кирзидиев, често пъти го 
наблюдаваше и се очудваше и един път в 
присъствието на Таки Голна каза му: “Един 

схоластик желаейки да знай дали му прилича кога 
спи, замиза и взе да се оглежда на огледалото”. 

Ако и пиян, той се докачи от това и се нахвърли 

върху г. Кирзидиев. Аз се намесих и го поставих 
на местото му. От тогава, той не говореше с мен и 

когато си отиваше писа ми една бележка по 
кираджията, който му пренесе багажа, в която ме 
наричаше Крумов потомък и пр. За да не плаща 
ефорията за друг учител, който да замести 

изгонения пияница, ние другите учители си 

разделихме уроците от първи клас, в които той 

преподаваше. Аз се нагърбих с преподаването на 
гръцки език и гръцка граматика . Поради това 
втората година нямах много време  за разходки и 

за лов, но при все това един път седмично си 

правех това удоволствие. 
През втората година от учителствуването ми в 

Невеска стана голям прелом в моя живот и моите 
народностни схващания.През тая година 
проникна в околните български села 
революционното движение. Тогава започнаха да 
сноват апостолите на революцията, като Лазар 
поп Трайков1

 и други и в повечето български села 
беше хвърлено семето, но работеше се много 
предпазливо. Жителите на с. Невеска, ако и да 
бяха по народност цинцари, а по чувство 
гъркомани, възхищаваха се от смелите действия 
на покръстените революционери и всецяло 
симпатизираха. През месец май 1895 година при 

една разходка до с. Зелениче2
 един от българските 

учители от това село, а именно Никола Шошев, от 
после свещеник, а сега покойник, ме  повика у 

                                              
1 Войводата Лазар поп Трайков, роден в с. Дъмбени, 

Костурско. По време на Илинденското въстание убит от Коте 
войвода по поръчка на Костурския митрополит Германос 
Каравангелис. Отрязаната му глава е била хвърлена в 
нужника на митрополията. Самият Коте е заловен от 
турските власти през лятото на 1904 г., осъден на смърт и е 
обесен през 1905 г. в Битоля. 

2 Днес, с.Склитро (Σκληθρο) в СЗ Гърция. На 26 ноември 

1904 г.(стар стил), селото е обградено от гръцка чета от около 

60 души. Част от четата прониква в къщата на българина 
Стоян Гатев, където по това време има сватба, убиват 13 

души, раняват 5 души, а 10-годишната Мария е жива 
изгорена. По късно тази случка става известна като 

“Зеленишката кървава сватба”. Гражданската война в Гърция 
през 1949 г. има опустошително въздействие върху селото и 

района около него, в резултат на което голяма част от 
населението емигрира в Америка и Австралия. 

дома си и насаме ми откри тайната им и ми 

предложи да ме покръстят. Аз приех на драго 
сърце предложението му и след една седмица в 
присъствието на Типе Стойков от Зелениче, в 
моята стая в Невеска бях покръстен. От тая 
минута проникна в душата ми истинското 
съзнание и аз вече бях и се чувствах не само 
българин, но и революционер. Сега започнах за 
се интересувам повече от хода на 
революционното дело., запознах се с някои 

видни членове на комитета от околните села и 

всеки ден, в свободното ми време отивах на 
пазаря в Невеска, където идваха селяни от 
околните български села да продават брашно, 
зеленчук, яйца, кокошки и др. И търсех да видя 
някои от познатите мой приятели от Екши-су3

, 

Зелениче, Налбанд кьой и др. за да науча нещо 
ново.  

Мина се и тая година благополучно и на 
изпита – акта на 29 Юни 1885 г. присъства и 

гръцкия владика от Костур, който с мен се 
държа много хладно. На 30 Юни владиката 
повикал в квартирата си училищното 
настоятелство и настоял пред него да условят 
всички други учители и ги задържат и за напред, 

но по никакъв начин да не задържат и мен, като 
ме нарекъл мръсен българин. Настоятелството 
го молило да не настоява да лиши селото им от 
най-добрия, който освен, че изпълнявал 
добросъвестно учителските си обязаности, но 
всеки ден е пишел на нуждаещите се селяни 

заявления по турски до мюдюрина, до 
каймакамина, даже не рядко до валията, без да 
иска за това никакво възнаграждение. Владиката 
останал на своето и не искал и да чуе за моето 
оставане за учител в Невеска. Всичко това мен 

ми се съобщаваше с всичките подробности и на 
1 юли заранта, когато владиката потегли да си 

отиде, на пътя за с. Бел камък4
, всички учители 

12 души отидоха да го изпратят, а аз не 
отидох.Това забелязал проклетия Филаретос, 
повикал на ново училищното  настоятелство и 

поискал да му обещаят, че не ще задържат мен 

за учител. Настоятелството му отговорило, че то 

                                              
3 с. Екши Су, днес Ксино Неро (Ξινό Νερό), тур. Ekşi 

su в СЗ Гърция. Селото е разположено на 34 километра 
югоизточно от Лерин в малка котловина в подножието на 
прохода Кили Дервент. В околностите на селото има 
минерални извори, на които то дължи и името си - Екши Су 
и Ксино Неро означават кисела вода, съответно на турски и 

на гръцки. Традиционното българско име на селото е Горно 

Върбени или Молско Върбени. 
4 Днес, с. Дросопиги (∆ροδοπηγη) в СЗ Гърция. 



 

 29

и да му обещае, мухтарите1
, които бяха 4 и аазите 

от четирите махали, без тяхното съгласие ще го 
задържат, защото им е полезен и много нужен.  

Владиката си замина и същия ден след обед 

бях повикан в общината, където бяха се събрали 

освен училищното настоятелство и мухтарите и 

аазите от четирите махали , още и много от 
първенците. Те ми съобщиха, че въпреки 

желанието на Филаретос, когото един от 
мухтарите го нарече Мисеретос, те са решили да 
ме задържат още една година, т.е. до 30 Юни  

1896 година, с повишение от 10 лири, т.е. с 
годишна заплата от 62 лири и ме помолиха да 
приема на пак на владиката и да напиша договора, 
който ще бъде подписан не само от училищното 
настоятелство, но още подпечатан и с печатите на 
четирите мухтари и подписан от тях и от аазите.   

Аз благодарих на събранието и помолих 
договора да бъде писан и подписан  в два 
екземпляра. Те приеха и това,  но ме попитаха за 
какво щял да ми послужи втория екземпляр. 
Отговорих им, че желая да го изпратя на 
владиката за да види, че тоя мръсен българин е 
по-силен от него. Много от присъствующите 
възприеха мнението ми и се съгласиха на 
предложението ми. Веднага се върнах в 
квартирата и написах договора в два екземпляра, 
които бяха редовно подписани и подпечатани от 
ефорията, мухтарите, аазите и от някой първенци. 

Единия от двата екземпляра задържах за себе си, а 
другия турих в един плик, повиках училищния 
слуга Гочо гяура и го изпратих на владиката в с. 
Бел камък. Пратеника срещнал владиката на пътя, 
като напускал с. Бел камък за с. Негован2

  и му 
предал плика, който без да отвори владиката 
турил го в джоба си. На другия ден ефорията 
получи писмо от владиката, писано в с. Негован, с 
което не само ги ругаеше, но  и проклинаше  и за 
дето за хатъра на един българин толко жестоко са 
наскърбили него. Аз си заминах за родното ми 

село и прекарах там цялата ваканция.  
На 1 септември 1896 година пак бях в Невеска 

и започнах четвъртата ми година там. Тая година 
беше много трудна и обезпокоителна, защото 
владиката на всека цена искаше да си отмъсти. 

Още през м. Септември той с такрир3
 беше се 

отнесъл до Битолския валия и искаше властите да 
не ми позволят да преподавам в училището, 

                                              
1 Мухтар – кмет на махала или община, избран от 

населението и потвърден от официалните власти. Мухтарът 
има махленски или селски печат, който е главен атрибут на 
неговата власт. Към него има съвет от 2 – 3 члена (аази), с 
които се съветва при решаване на важни селски или 

махленски въпроси. 
2 Днес с. Фламбуро (Φλαµπουρο) в СЗ Гърция. 
3 Такрир - обръщение 

понеже уж съм бил не само неблагонадежден, но 
и опасен за държавата. Владишкия такрир бе 
препратен до Леринския каймакамин  и 

последния, който лично ме познаваше и м 

симпатизираше, предписа на Невешкия 
мюдюрин да изследва въпроса и да му доложи. 

Мюдюрина повика мухтарите и аазите и ги 

попита какво имат да кажат за мен, ще 
подкрепят ли доводите на владиката или  са на 
противоположно мнение. Мухтарите и аазите 
единодушно му отговориха, че те както и 

всичките жители на Невеска са извънредно 
много доволни от учителя им, когото познават 
много повече от владиката и че са готови 

писмено да гарантират за мен. Всичко това се 
доложи на мюдюрина и каймакамина в Лерин и 

последния рапортирал до валията  в моя полза и 

така делото се приключи чак през март 1897 

година. 
На 2 май същата 1897 година, когато 

войските на Етем паша гонеха гръцкия 
престолонаследник4

 с армията му през 
Тесалийските полета и завзеха крепостта 
Домокос, на път за Атина, без да срещнат ни 

най-малка съпротива от “храбрата гръцка армия” 

която, благодарение на бързото посредничество 
на Руския цар бе спряна близо до Ламия и не 
последва пълния разгром на гърците, на 2 май 

казвам още в зори доктор Михалаки Цирлис 
родом от Невеска, женен за една богата мома в 
Костур и преселен там, дойде в училището ми и 

ми предаде един лист хартия написан на турски, 

като ме помоли да направя от нея два 
еднообразни преписа, от които единия 
адресиран за Битолския валия, а другия за 
Корчанския каймакамин. Аз без да прегледам 

писаното му обещах да направя и двата преписа 
до обед. Когато обаче влязох в стаята си и 

прегледах писаното настръхнаха ми космите. 
Съдържанието беше един донос от Филаретос до 
валията и до Корчанския мютесариф5

 против д-р 
Киро Карабина от Костур, когото аз лично не 
познавах, но знаех делата му. Той беше ангел-
хранител на всички Костурски села. Къщата му 
беше отворена за всички болни и страдащи 

селяни, които преглеждаше без никакъв хонорар 
и често пъти даваше и церове безплатно. Тоя 
благороден човек владиката клеветеше пред 

турските власти , че е образувал революционен  

комитет, че в къщата му имало склад за пушки и 

муниции, но още и много други революционни 

                                              
4 Бъдещият Константин І – крал на Гърция между 

1913-1917 и 1920-1922 г. 
5 мютесариф – християнин или мюсюлманин, който 

управлява санджака. Нарича се още санджакбей. Подчинен 

е на бейлербея, подчинен му е кадията 
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книжа и документи. Аз разбира се не препиках 
исканите два преписа и около обед, когато д-р 
Михалаки Цирлис дойде при мен и ми потърси 

преписите, му върнах дадената черновка и му 
казах, че моето перо не може д пише такива 
мръсни неща. Той ми се закани, че ще ме 
изхвърли във въздуха и пр., на  което аз му се 
изсмях и той си отиде. Два часа след това го видех 
да отива, яхнал на кон, за Лерин, където сигурно 
щеше да напише при някой прошенописец 

заявление. 
Чак тогава аз се сепнах и взех да мисля как да 

постъпя за да спася наклеветения д-р Киро 
Карабина.  Директора на училището г-н Кирзис 
често път ми говореше за добродетелите на д-р 
Карабина и ми казваше, че се познавали добре и 

са били добри приятели. Реших да поверя тайната 
на господин Кирзис и заедно с него да търсим 

начин да известим наклеветения. Г-н Кирзис ми 

каза, че д-р Карабина имал верен приятел в Лерин 

на име Андон  . . . . . ., който единствен е бил в 
състояние да отиде в Костур и извести д-р 
Карабина за опасността, която го дебне. Требваше 
да се действа бърже и предпазливо. Часа беше 
около 7 вечерта. Веднага аз се приготвих и пеша 
тръгнах за Лерин, където пристигнах часа 10 през 
нощта. Намерих казания Андон и му разправих 
всичко. Той, без да губи време, изкара от яхъра 
своя кон и потегли за Костур, а аз се отбих в с. 
Неволяни при домашните си и заранта с един 

кираджия заминах за Невеска, където пристигнах 
точно навреме за клас. Както се узна отпосле, 
Андон стигнал навреме в Костур, предупредил д-р 
Карабина и всичко било изчистено, до като стана 
обиска, който закъснял с 3 – 4 дни.  

Поради тая случка се образува опозиция 
против владиката начело с д-р Карабина, която 
сполучи след две години да издейства пред 

Патриаршията вдигането от Костур на  Филаретос 
и преместването му в Димотика, от където 
българските войски през общоевропейската война 
го доведоха в София като заложник, където 
остана цели 3 години до свършека на войната, 
като гост на Българската Софийска митрополия. В 

Костур Филаретос беше заместен от прочутия 
Германос Каравангелис, жесток българофоб, 

който през 1903 година придружаваше турските 
пълчища, за да им помага при убиването на 
българите и изгарянето на селата, при потушаване 
на въстанието. 

На 29 май 1897 година се привърши учебната 
година, както винаги с акт, на който присъстваха 
официалните власти, тоя път без владиката, който 
се считаше обиден и наскърбен поради моето 
задържане мимо неговото желание, а и ефорията 
не беше го поканила. На 1 юли 1897 година аз бях 
на ново условен за още една година с заплата 60 

лири годишно, но с уговорка в договора, която 
се писа по мое желание, ако през годината 
пожелая да напусна учителството и се заловя с 
друга работа да бъда освободен. Това аз 
поисках, подозирайки, че владиката ще поднови 

своите постъпки пред властите против мен и 

затова требваше да се погрижа да си намеря 
друга работа било в Лерин, било в Битоля, като 
прошенописец или ходатай, та преди да бъда 
уволнен или изгонен от властите, сам да 
напусна, без да имам за това някаква 
отговорност.  

Ваканцията прекарах пак  в родното си село 
Неволяни и на 1 септември се отзовах на ново в 
Невеска, където започнах да преподавам по 
турски и френски. През ваканцията, когато аз се 
намирах в Неволяни, владиката посетил Невеска 
и сполучил да спечели на своя страна най –

влиятелния богаташ в Невеска, а именно 
Михаил Цирли Мисирлията, който сполучил да 
привлече още няколко свои роднини с цел да 
действат тайно и да гледат по всякакъв начин да 
бъда уволнен през годината, за да дадат 
удовлетворение на владиката. Тая партия не 
смееше да действа явно, защото цялото 
население беше на моя страна, но се стараеха да 
намерят начин, с който да ме уязвят. Михаил 
Цирли беше и архиерейски наместник и той 

требваше да удобрява училищните програми, 

които се съставяха от учителите и се подписваха 
от него. Програмата 1897-98 той не пожела да 
подпише като намираше, че часовете 
определени за мен са малко и искаше да се 
увеличат с още 20 часа седмично, което беше за 
мен невъзможно.Целия месец Септември 

работихме без утвърдена програма и в първите 
дни на Октомври той ме повика у дома му и ме 
посъветва да ида в Костур и поискам прошка от 
владиката, за да заповядал да бъде изменена 
програмата според моето желание. Обеща ми да 
ми даде препоръчително писмо до владиката и 

така всичко щяло да свърши благополучно. За 
мен беше трудно да търся извинение от 
владиката, даже и да бях напълно сигурен, че ще 
ми прости, обаче, икономическото ми 

положение от една страна, а от друга молбите на 
приятелите ми, дейци от околните български 

села, които желаеха да остана в Невеска за да 
бъда полезен за делото ме принудиха да реша да 
отида в Костур и да се помиря с владиката за да 
остана необезпокоен в Невеска.  

Един съботен ден привечер, в първите дни на 
м. октомври Михаил Цирли ме повика у дома му 
и ме съветва на другия ден, неделя, да ида 
непременно на Костур при владиката като ми 

обеща да ми изготви още от вечерта 
препоръчителното писмо и в зори да изпратя 
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училищния слуга да го вземе и ми го предаде. За 
да ми вдъхне по-голямо доверие, той ми обеща да 
ми даде и неговия кон и разреши на училищния 
слуга Гочо Гяура да ме придружи до Костур и да 
гледа коня.  

Заранта преди изгрев слънце отиде слугата 
Гочо в къщата на Михаил Цирли, взе писмото 
запечатано в плик и коня и дойде в училището, от 
където потеглихме и двамата за Костур. Аз яздех, 
а Гочо вървеше пеша. След едночасово пътуване, 
когато приближихме с. Прекопане, аз се усъмних 
в добрите намерения на Михал Цирли, мина ми 

през ума, да не би тоя влах да е писал против мене 
на владиката, та за това реших да отворя плика с 
писмото и го прочета. Решено свършено! 
Намокрих плика, държах го известно време мокър 
и доста внимателно и предпазливо го отворих. 
Какво беше моето учудване, когато видех, че 
Михал Цирли не само не ме препоръчваше, но 
още и насъскваше владиката да ме набие здраво и 

ме изгони за да си отмъсти. Буквално той му 
пишеше ”Ето Ви изпращам тоя българин, зъл и 

непокорник, постарайте се да го набиете здравата 
и след това да го изхвърлите вън от митрополията. 
Никак не обръщайте внимание на молбите му  и 

пр. и пр.” Като прочетох това, спрях коня, слезнах 
и взех да мисля, какво да правя. Да се върна назад 

се срамувах от колегите и приятелите ми да вървя 
напред и да отида при владиката, ясно беше какво 
ме очакваше. След кратко размишление реших да 
вървя напред и да отида при владиката, комуто да 
предам писмото без да говоря нищо. Ако той се 
опита да ме удари, реших да се защищавам както 
в момента намеря за добре, даже да му тегля 
куршума, за която цел прегледах добре малкия ми 

револвер. Затворих внимателно писмото и 

потеглих за Костур.  При пристигането ми при с. 
Черешница срещнах сина на Яни Папамаджари от 
Костур, който ме позна и ме помоли да предам на 
баща му едно писмо, което ми подаде. Яни папа 
Маджари, иначе називаем Яни Граматика, през 
целия си живот бе секретар на Костурската гръцка 
митрополия, от която длъжност се оттегли едва 
когато вече беше достигнал осемдесет годишна 
възраст. Той беше много влиятелен човек  в града 
Костур и в цялата Костурска епархия и затова 
всички владици се бояха от него и винаги -се 
стараеха да му угаждат. Тъкмо в това време 
имаше голямо негодувание от владиката и той за 
да не бъде преместен имаше нужда от подкрепата 
на Яни папа Маджари. Последния обичаше ме 
много още от времето когато бях учител в Бабчор 
(1878-1881). Срещата ми при с. Черешница със 
сина на Яни, Леонида, ме окуражи и аз взех 
решение да отида по-напред при Яни и да му кажа 
всичко, да се изповядам, че отворих писмото и да 
потърся неговите съвети. Към 2 часа след обед 

пристигнах в Костур, настаних се в хотела и 

поисках да се нахраня. Сервираха ми гювеч, 
костурска риба, чудесно сготвена, нахраних се 
добре, изпих половин ока хубаво костурско вино 
и станах да отида в Яни. 

Пътя за къщата на Яни водеше край 

Митрополията, тъкмо пред кьошка където 
обикновено владиката подир обед седеше. Ето 
защо аз реших да отида с лодка по езерото за да 
отбягна окото на владиката. За мое нещастие, 
обаче, лодка не намерих, понеже тоя ден ставал 
панаир в с. Маврово и всички лодки заминали за 
там. Изпаднал в това безизходно положение 
реших да вървя по пътя край митрополията. 
Щом приближих митрополията, ако и да вървех 
бърже, владиката ме видя от кьошка и изпрати 

гавазина си да ме повика.  
Нямаше какво да правя,  потеглих след 

гавазина и се изкачих по дървената стълба. Щом 

влезнах в коридора и владиката ме видя, извика 
ми заканително: “Дойде ли бе багабонтин?” 

Отговорих му решително, че не съм багабонтин, 

защото ако бях такъв нямаше да влизам в 
митрополията. Поздравих го с добър ден, без да 
му целувам ръка, както беше обичая, но той не 
ми прие поздрава, а ме попита дали носа писмо 
от неговия наместник Михал Цирли. Изкарах 
писмото и му го предадох. Той го отвори и 

тъкмо започна да го чете, зададе се по стълбите 
Яни папа Маджари. Това бе една голяма 
случайност. Владиката без да довърши писмото 
дигна се и отиде до средата на коридора да 
посрещне стария Яни и го поведе на канапето в 
кьошка.Още с сядането си Яни хвърли поглед 

върху мен и ме позна, при все, че цели 15 години 

не беше ме виждал. Обърна се към мене и ме 
попита не съм ли Наум учителя от Невеска? 

Преди да отговоря аз, превари владиката и му 
отговори владиката. Тогава Яни стана, ме 
прегърна и почна да ме целува. Владиката 
остана изненадан от тая сцена и запита Яни 

какъв му съм, та толкоз се радва за дето ме 
видял. Яни му отговори, че не прави разлика 
между мен и сина му Леонида и ме повлече при 

него на канапето.  
Като видя това владиката забрави какво му 

пишеше наместника му от Невеска и писмото, 
което още държеше в ръце не дочетено, го скъса 
и хвърли в коша. Заръча кафе за Яни и за мен и 

ми предложи да остана гост в митрополията. 
Яни обаче без да дочака моя отговор каза му, че 
той ще ме вземе у него, защото от дълги години 

не ме е виждал. Между другото Яни ме попита 
за каква работа съм дошъл в Костур. Владиката 
ме превари и му разправи, че поради едно 
недоразумение за програмата съм дошъл да 
търся мнението на владиката и пр. След малък 
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разговор напуснахме заедно с Яни митрополията 
и отидохме у дома му, където пренощувах тая 
вечер и разправих всичко на Яни. На другия ден 

заранта, Яни ме заведе в митрополията и заповяда 
на владиката да пише до неговия наместник и до 
учителското настоятелство, че аз да съставя както 
знам програмата, която да бъде утвърдена и 

работата да върви както аз желая. Това направи 

владиката по неволя, понеже неговото оставане в 
Костур зависеше от изключителното влияние на 
Яни папа Маджари, както казах по горе, беше най 

влиятелната личност, било в града, било в 
епархията.  

Така благополучно се свърши въпроса за 
програмата и аз се наредих както желаех в 
училището. Михал Цирли като видя резултата 
повика ме един ден на обед и ми се изповяда, 
какво бе писал на владиката. Аз го прекъснах и му 
казах, че отворих писмото му и го прочетох, след 

което пак го затворих и с пристигането ми в 
Костур го предадох на владиката . Той остана 
очуден от куража ми и ме запита, какво щях да 
права ако владиката беше си позволил да ме бие, 
отговорих му, че щях да направя това, което всеки 

български комита би направил в такъв случай. От 
тоя момент Михал Цирли започна да кокетничи с 
мен и всека неделя и празник ме канеше у дома му 
на обед. 

Две седмици след тая случка т.е. на 20 

октомври 1897 г. мина през Невеска на път за 
клисура, Битолско руския консул1

 г. Ростковски2
 

придружен от Българския Търговски агент г. 
Никола Стойчев3

, както и помощник драгомана4
 

на руското консулство г. Васил Папа Иоанну, грък 
от Епир. Те отседнаха в къщата на Михал Цирли, 

където пренощуваха. За  охрана по пътя от 
Невеска за Клисура имаха нужда още от 2 души 

заптиета и требваше да подадат писмен такрир до 
мюдюрина в Невеска за това. Секретаря на 
мюдюрина се случи да отсъства и нямаше кой да 
им напише на турски такрира. Г-н Н. Стойчев 
знаеше да чете турски, но да пише не знаеше. 
Михал Цирли им казал, че аз мога да им услужа в 
случая веднага бях повикан и след запознаването 
им написах такрира, който Стойчев прочете и го 
намери правилно и добре написано.  

                                              
1 През 19 век големите европейски сили откриват 

консулства в гр. Битоля. 
2 А. А. Ростковски (1860-1903), руски консул в Битоля 

след 1895 г., убит на 8 август 1903 г., няколко дни след 

избухване на Илинденското въстание.  
3 Никола Стойчев (1845-1898), от 28.11.1880 г. до 

27.04.1881г. министър на външните работи и 

вероизповеданията в правителството на П. Каравелов 
(Четвъртото правителство след Освобождението). 

4 драгоман (драгоманин) - преводач 

В разговора си с г. Стойчев, казах му, че съм 

българин от с. Неволяни, че съм самоук по 
турски и френски и гръцки езици. Г-н Стойчев 
силно се заинтересува и ме попита дали приемам 

да стана драгоманин при Българското Търговско 
Агентство в Битоля (това се титулуваше така, но 
беше повече от консулство) отговорих му, че с 
удоволствие приемам предложението му. Той ми 

обеща да пише до министерството в София и ме 
увери, че от новата 1898 година ще бъда 
назначен, ако мога да издържа установения 
изпит по турски и френски езици.Заминаха си за 
Клисура и се завърнаха в Битоля. Аз продължих 
да работя в училището, но не забравих 
обещанието на г. Стойчев и все се надявах да 
бъда повикан през януари 1898 г. за драгоманин 

в Българското Търговско Агентство в Битоля. И 

действително, г. Стойчев не забравил 
обещанието си; той е писал  до министерството 
и е настоял да се предвиди в бюджета 
длъжността драгоманин при Българското 
Търговско Агентство в Битоля и на тая длъжност 
да бъда назначен аз. Министерството е одобрило 
мнението на г. Стойчев и се съгласило да бъда 
назначен за такъв след като издържа 
установения изпит по турски и гръцки езици. 

На 1 февруари 1898 г. получих официална 
писмена покана от г. Стойчев да се явя 
незабавно в Агентството в Битоля за да издържа 
изпита. Съобщих това на училището и на 
настоятелството, както и на общината на с. 
Невеска и ги помолих да ми разрешат за напусна 
училището им, тъй като, според изричното 
условие в договора ни, както споменах по-горе, 
имах това право. Всички на драго сърце се 
съгласиха и приеха предложението ми като ми 

пожелаха щастие и напредък в новата ми 

професия. В миг узна това цялото село и цели 5 

дни, които прекарах след това в 
селото,постоянно приемах посещения в 
квартирата ми на всичките ми приятели, а такива 
бяха без изключение всички жители на селото. 
На 6 февруари 1898 г. напуснах Невеска, 
изпратен от всички ученици, учители и 

първенци от селото чак до “Студената вода”, 

която отстои на около 4 километра от селото.  
У дома при семейството ми прекарах само 

една вечер и на другия ден, 7 февруари, 

пристигнах в Битоля и се явих в Агентството 
пред г. Стойчев. Веднага на другия ден 8 

февруари 1898 г. издържах и двата изпита – по 
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турски пред г. Андон Димитров1
, учител в 

Българската гимназия в Битоля по турски език и 

адвоката евреин г-н Исак ефенди родом от Шумен 

и приятел на г. Стойчев, а по френски пред фрера 
на френското училище в Битоля г-н Депюи. И 

двата изпита излезнаха благополучни, протокола, 
изпрати се на Министерството и на 12 февруари 

1898 г. телеграфически бях назначен за драгоман 

с месечна заплата лева златни 250, т.е. 12½ 

наполеона, заплата горе-долу двойна от оная, 
която получавах в Невеска като учител.  

От сега започват големите неприятности в 
живота ми. Секретар на Агентството тогава беше 
г. Тома Карайовов2

, родом от Скопие, а архивар-
регистратор г. Димитър Сотиров Стрезов3

 родом 

от Ресен, Битолско. И двамата тия мои колеги 

погледнаха на мене като на шпионин и голям 

неприятел на българщината в Македония и не 
закъсняха да ме наклеветят пред Министерството 
и да искат на всека цена уволнението ми. Тяхното 
доносничество беше подкрепено и от няколко 
битолчани, между които и от г. Аце Дорев, които 
смятаха да настанат на тая длъжност свои хора.  

Клеветата хвана место и на 5 март същата 
година, т.е. само след 3 седмици от назначението 
ми дойде телеграфически уволнението ми. Г-н Н. 

Стойчев, ужасно наскърбен, ме повика и ми 

съобщи новината, като ме посъветва да не се 
отчайвам, защото той щял да направи всичко да 
бъде отменена заповедта и на ново да бъда 
назначен. На въпроса ми ако той не сполучи в 
това аз какво да сторя? Отговори ми, че в такъв 
случай той щял да ми даде заплатата за една 
година от себе си и щял да си даде оставката. 

                                              
1 На 23 декември 1893 г. в Солун, в квартирата на Иван 

Хаджиниколов Даме Груев, д-р Христо Татарчев, Иван 

Хаджиниколов, Петър Попарсов, Андон Димитров и Христо 

Батанджиев полагат основите на Вътрешната македонска 
революционна организация.  

2 Тома Карайовов e участник в Млада македонска 
книжовна дружина – просветно дружество на емигранти от 
Македония, съществувало в София от 1892 до 1894. То 

издава списание „Лоза“, от което излизат шест броя. В 

Младата македонска книжовна дружина участват редица 
български просветители и общественици от Македония – 

Евтим Спространов, Петър Попарсов,  Хр. Попкоцев, Д. 

Мирчев, Андрей Ляпчев, Н. Тюфекчиев, Георги Баласчев, 
Коста Шахов, известни и като “лозарите”. През 1894 

участникът в дружеството Войдан Чернодрински основава 
театрален кръжок, смятан днес в Република Македония за 
началото на македонския театър. 

3 Димитър (Митуш) Сотиров Стрезов, роден в Ресен 

завършва прогимназията в Битоля. През целия си живот 
работи като чиновник в София и в българското търговско 

агентство в Битоля. Той е бил уважаван и почитан от всички 

ресенци. Няколко години е бил председател на Ресенското 

братство „Борба" в София.  

Тревогата която прекарах няколко дена е 
неописуема. Аз никому не съобщих, че съм 

уволнен, обаче, моите клеветници разтръбиха в 
града в града и аз бях принуден да седя у дома и 

да не излизам вън за да не бъда подхвърлен на 
присмех.  

Г-н Стойчев е телеграфирал същия ден до 
Министерството както следва: “Христов напусна 
учителската си длъжност и работи вече в 
Агентството. Моля да се отмени заповедта за 
уволнението му “. На което министерството 
отговорило, че настоява на първата заповед. 

Тогава Стойчев отново е телеграфирал и 

поднесъл оставката си. Министърът на 
Външните Работи г-н Стоилов поставен пред тая 
алтернатива, предпочел да отмени заповедта за 
уволнението ми и да ме назначи на ново, вместо 
да приеме оставката на г-н Стойчев, който, като 
дипломат беше единствения и беше си спечелил 
големи симпатии между управляющите кръгове, 
гражданството и всички консули в Битоля.  

Назначен на ново аз започнах да посещавам 

Агентството и да работа на една маса при 

архиваря г. Д. Сотиров. В това време г.Стойчев 
се разболя тежко от рак в стомаха и нямаше 
възможност да следи и надзирава работата в 
Агентството. В такъв случай фактически мой 

шеф стана г. Карайовов. Аз бях напълно 
изолиран. И Карайовов и Сотиров не ме 
поглеждаха, нито говореха с мен, нито вестник 
ми даваха да чета. Положението ми бе ужасно. 
Моралния тормоз върху ми бе така силен, че по 
едно време започнах да се забравям  и да не мога 
да мисля. Ако да не беше да ми се притече на 
помощ покойния Васил Папа Иоанну, помощник 
драгоман в руското консулство, непременно щях 
да полудея. Покойния Васил направи това 
достояние и на руския консул г. Ростковски,  

който от своя страна описал положението ми на 
тежко болния г. Стойчев. Последния, два деня 
преди  да умре ме повика и в присъствието на г. 
Ростковски ми каза, че ме поверява на 
приятелските и човешки грижи на г. Ростковски, 

който от своя страна потвърди това и ми каза 
никак да не се опасявам от интригите на 
поменатите двама мои колеги.  

За да илюстрирам колко бях ценен от г. 
Стойчев, той бидейки болен, не е забравил да ме 
препоръча в министерството за да бъда награден 

с орден за гражданска заслуга V степен. Ордена 
с грамотата ми дойде тъкмо в деня на 
погребението на г. Стойчев. Той почина на 5 май 

1898 година и бе погребан в двора на черквата 
Св. Неделя в Битоля. На погребението му бе се 
стекъл целия град. Всички консули, валията 
Абдул Керим паша, всички висши чиновници 

при вилаетското управление, много граждани: 
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гърци, турци, евреи и всички българи, които през 
целия ден на погребението му не отвориха 
магазините си. 

След смъртта на г. Стойчев за негов заместник 
остана г. Карайовов, който, не зная по какви 

съображения, започна да ме третира по-учтиво, а 
така също и г. Сотиров измени съвършено 
поведението си и започна да се отнася с мен по-
приятелски, като се извиняваше за предишното му 
поведение с това, че той не ме познавал и че отвън 

постоянно е бил надъхван против мен. 

Г-н Т. Карайовов остана като управляющ до 
идването на г-н Дико Йовев1

, който пристигна в 
Битоля фамилиарно един месец след смъртта на г. 
Стойчев. Дико Йовев се влияеше много от г. 
Карайовов и те двамата започнаха да гледат на 
мен с недоверие и на ново ме изолираха без да ми 

поверяват каквато и да било работа. Попаднал на 
ново в такова положение пак взех да се тревожа, 
но благодарение на приятелските отношения на г. 
Сотиров и на съветите на руския консул г. 
Ростковски можах да понеса тревогите до като, 
най-после и двамата Дико Йовев и Карайовов 
бидоха отзовани в София от министерството и за 
агент бе назначен и пристигна в Битоля през м. 

септември 1898 г. господин Петър Михайлов, 
родом от Сливен, високоблагороден човек, с 
големи заслуги за България. Неговата Госпожа, 
както и дъщеря му госпожица Щиляна, също 
благородни като него с човешкото си отнасяне 
към мен, туриха край на мъките и тревогите ми до 
някъде.  

Работите в Агентството вървяха много добре и 

г. Михайлов беше много доволен от мен. Аз 
можах да си пробия път до всички фактори на 
управляющите, както и до всички консулства в 
Битоля, на които винаги с готовност услужвах. По 
такъв начин си създадох доста приятели между 
българите, гърците, турците и евреите, особено 
между търговския свят в Битоля. Кръгозорът ми 

взе да се разширява и започнах да мечтая за по-
друг живот – търговски,а не  чиновнически.  

През м. ноември 1898 година дойде в Битоля 
някой си Векселман, агент на осигурително 
дружество “Ню-Йорк”, изпратен от Главния агент 
на това дружество в София, г-н Георгов. 
Векселман в няколко само дни сполучи да 
направи десетина осигуровки в Битоля Тогава и аз 
се осигурих за 5 хиляди лева златни, които се 
равняват на сегашните лева 135 хиляди. По тоя 

                                              
1 Дико Йовев (1867-1902 г.) Бил е замесен в няколко от 

най-големите скандали и афери, разтърсили България след 

Освобождението. Йовев е наричан "разбойникът на перото". 

Най-големият скандал, в който е замесен Дико Йовев, е с 
фалшифицираните гербови марки. Задържан на 6 януари 

1902 г., на 8 януари се отравя с цианкалий в ареста. 

случай взех от Векселман всички тарифи, 

брошури, договори и пр. и се заех да изуча 
основно осигурителното дело. 

На 31 декември 1898 година вечерта аз и 

Сотиров бяхме повикани от Агента г-н 

Михайлов в Агентството да посрещнем новата 
1899 година. Прекарахме много весело цялата 
нощ и призори се прибрахме в къщи да спим. 

Около обед на 1 януари 199 година гавазина на 
Агентството Сефедин дойде у дома ми и ме 
повика да отида веднага в Агентството. Г-н 

Михайлов, щом ме видя, ми съобщи неприятната 
вест, че Министерството с телеграма му е 
съобщила какво драгоманската длъжност по 
економически причини се закрива, 
следователно, от тоя ден аз требва да се считам 

за уволнен. Тая новина ако и да ме изненада, не 
ме отчая, защото бях си създал вече връзки в 
Битоля и се надявах каквато и работа да хвана 
ще мога да печеля колкото една заплата. Веднага 
на другия ден наех в търговския квартал при 

реката Драгор кантора и отворих писалище за 
писане прошения (арзоваджилък) и за 
ходатайства в съдилищата, за каквото имах вече 
разрешение. След няколко дена работата тръгна 
добре и бях доволен от положението си. 

Агентството, лишено от моята служба през м. 

януари не могло да съобщи в Министерството 
никакви новини. Това е направило лошо 
впечатление в Министерството и на запитването 
г-н Михайлов е отговорил, че без Наум Христов 
не може да функционира както по-рано. По 
повод на това на 7 февруари 1889 г. получава се 
наново заповед за назначаването ми в 
Агентството, която заповед ми бе съобщена 
писмено. Отчаян от това непостоянство на 
Министерството аз отговорих писмено, че не 
приемам, понеже заплатата не е 
удовлетворителна. Това г-н Михайлов съобщи в 
Министерството телеграфически, от където с 
друга телеграма ми повишават заплатата на 300 

лева месечно и 300 лева годишно квартирни. 

При тия условия приех и се завърнах на ново в 
Агентството, но с условие да имам право да 
държа кантора в която да работам при 

свободното си време.  
Тия чести уволнения и назначения ми 

правеха лошо впечатление и за това непрестанно 
мислех да схвана по възможност по-добре 
начините на търговия, особено 
комисионерството и представителството за да не 
бъда един ден изненадан при трето уволнение. 
Понеже бях си запазил правото да държа 
кантора, с съгласието на Агентството станах 
колектор на Софийската градска лотария и 

между работата в Агентството започнах да 
продавам и лозове от тая лотария. Първите 6 
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месеца можах да спечеля около 50 наполеона и 

това ме окуражи, та за вторите 6 месеца 
ангажирах двойно повече лозове, които повече от 
половината останаха у мен не продадени. 

Задържах ги с надежда, че през първите 4-5 класи 

ще се продадат на клиенти, които ще спечелят, 
обаче, сметката ми излезе крива. Много лозове 
останаха и след свършека на VІ-класа не 
продадени, та требваше да взема на заем от Банк 
де Солоник в Битоля сто лири турски, които да 
плащам постепенно от заплатата си. От лотарията 
се отказах, но тъкмо тогава се случи друго 
нещастие. На 1 май 1900 година за трети път бях 
уволнен. Тоя път отчаянието ми бе голямо. Нямах 
спестено нито стотинка, дължах на банката сто 
лири турски, родителите ми очакваха прехраната 
си от мен. Моята фамилия жена и син ученик, 
очакваха прехраната си от мен. Какво да правя? 

Ако не беше дългът ми от 100 лири, пак щях да 
печеля по нещо за прехраната, при все, че с 
арзоваджилък и ходатайство пред съдилищата, 
както по-рано, бе вече невъзможно да се 
занимавам, поради подозренията на турците 
против всеки българин, тъй като революционния 
комитет беше започнал тогава усилено да действа. 
Няколко дни бях като зашеметен и не знаех какво 
да правя. Над това отгоре банката, като научи за 
уволнението ми, ме потърси да и заплатя дълга ми 

към нея най-късно до края на м. май 1900 г.  
От това критично положение ме спаси 

покойния Михалаки Алтипармаков, който ме 
забеляза загрижен и узна за положението ми, даде 
ми 100 лири да платя дълга си на банката, без да 
ми вземе запис – на доверие и без да ми определи 

срок за изплащане. Тоя жест на добрия ми 

приятел ме спаси. Отнесох се с писма до много 
фабрики и дружества в Европа да търся 
представителство. Между другите писма писах и 

до Дирекцията на осигурителното дружество 
“Ню-Йорк” в Цариград, директорът на което беше 
един англичанин на име Витал. За референции 

посочих френския консул г-н Готие, руския г-н 

Ростковски и английския г-н Мак-Грегор. 
Запитани тия дадоха телеграфически най-добри 

референции за мен  и на 11 май  1900 г. в деня на 
празника Св. Св. Кирил и Методий получих 
назначение за Битолския и Солунския вилаети с 
една комисионна от 45 % от първата годишна 
премия, както и други възнаграждения, които се 
даваха при разни конкурси между агентите, 
каквито аз печелех доста често. Веднага се 
залових за работа и до края на месеца реализирах 
толкоз осигуровки, че освен стотех лири които 
повърнах на Михалаки Алтипармаков спестих 
други сто лири, които вече смятах за капитал. За 
да разширя работата, наех магазин, услових 
чиновник за секретар, някой си Димитър 

Иоанидис, гъркоман. След като капитала ми се 
увеличи до 200 лири взех за съдружник 
цинцарина Никола Бацария, който беше 
румънски учител в Битоля, уволнен и по-късно 
стана секретар на Демерик, руския цивилен 

агент по реформите в Македония, а по-късно, 
през 1908 г. турски сенатор и турски министър 
на обществените сгради.  

Сътрудничеството с Бацария трая само две 
години. Той не бе способен за търговец, биваше 
го за журналист, писател и политик, какъвто и 

стана по-късно. През двете години той беше 
само товар за работата ми. Нещо повече, той 

беше добър събеседник, обаче каквото взимаше, 
уж на заем, не се сещаше да го повърне. В 

сметките си беше крайно нередовен, за да не 
кажа нечестен. Цяла година остана в Солун, 

където имахме уж клон и не само нищо не 
представи като печалба, не предаде сметките. 
Благодарение на обстоятелствата, че стана 
секретар на Демерик, аз се отървах от него. 

След раздялата си с Н. Бацария, усилиха се 
действията на революционния комитет и моето 
движение из провинцията бе станало 
невъзможно. Последната ми обиколка бе на 12 

ноември 1902 г. На тая дата потеглих от Битоля, 
минах през с. Екши-су, където в къщата на 
Стефо Чеков обядвах и в с. Зелениче, в къщата 
на Досю Василев Стойков пренощувах. На 14 

ноември вечерта прекарах в Клисура1
, в къщата 

на д-р Костопулос, който познавах от Битоля, 
Той беше битолчанин.  

В Клисура се запознах с мюдюрина, албанец 

и албански патриот Шериф бей, който 
симпатизираше на революционното движение и 

като узна, че съм българин, ме покани у дома си 

на раки-кефи. Когато разговора ни бе зачекнал и 

революционните въпроси, влезе при нас 
разсилния и предаде на мюдюрина телеграма. 
Последния я прочете, остави я на миндеря до 
мен и отиде в съседната стая да вземе мастило и 

перо, в което време аз прочетох телеграмата. 
Мюдюрина не знаеше, че аз чета турски. Аз му 
казах, че прочетох телеграмата, в която се 
казваше, че някой си Наум Христов, човек на 
революционния комитет, ще мине от там. Да се 
залови и изпрати под стража в Битоля. Щом чу 
това мюдюрина остави хартията и ми каза, че 
той няма да изпълни спрямо мен тая заповед, но 
ме съветва, още през нощта да напусна Клисура, 
за да може да се оправдае пред властите, че още 
преди да се получи тая телеграма, търсения  
“опасен “ комита си заминал.  

                                              
1 Клисура, Влашка клисура, днес Клисура (Κλεισούρα), 

Влахоклисура в СЗ Гърция.  
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Сбогувах се с благородния албанец, отидох в 
къщата на д-р Костопулос и го помолих да ми 

намери кон за да мога да замина много рано, 
преди зори. Намерихме коня на един доктор 
цинцарин, който беше общински доктор в Костур 
и беше изпратил коня си в Клисура с брата си. Тая 
нощ беше Заговезни. Д-р Костопулос беше 
приготвил разни провизии: вино, кестени, 

ябълки,орехи и пр. Към часа 8 вечерта започна да 
вали силен сняг с вятър. Тая нощ чух за пръв път 
през живота ми да вали сняг с гърмотевици. 

Седнахме до часа 3 след полунощ и без да си 

легна сбогувах се с доктора, възседнах коня и 

потеглих за Костур.  
Пътя не знаех и затова доктора ми даде едно 

момче да ме упъти до “Дервена” – водораздела 
между Костурско и Леринско. Там вятъра беше 
натрупал големи преспи и коня се зари в една от 
тях и не можа да излезе. Видех се принуден да 
изпратя назад момчето, което след един час се 
завърна с трима други младежи с лопати, с които 
очистиха снега и коня потегли. Щом започнахме 
да слизаме надолу към село Бобища, пътя беше 
вече чист. Там не беше валяло през нощта.  

Момчето и другите помагачи се завърнаха и аз 
продължих пътя. Минах през село Бобища, което 
преди няколко месеца беше изгорено от турската 
войска поради едно сражение станало в селото с 
една революционна чета. Населението на селото 
беше се разпръснало по другите близки села и там 

бяха останали само няколко семейства, чиито 
къщи не бяха изгорени. Пътя ми вървеше към 

село Загоричени, но за жалост падна една много 
гъста мъгла и аз вървех по инерция, без да знам 

къде ме води коня.  Не след време влезнах в с. 
Загоричени където в една кръчма обядвах и от там 

потеглих за село Маврово1
, което се намира до 

самото Костурско езеро.  
Пристигнах в казаното село около  часа след 

обяд. От там до Костур бе невъзможно да се иде 
по сухо с кон, едно поради гъстата мъгла, а друго, 
че скоро щеше да се мръкне. Поради това оставих 
коня в един хан с наставления на другия ден да го 
изпратят в Костур на стопанина му – общинския 
лекар, когото познаваха много добре. Без да губя 
време пазарих си една лодка и потеглих по 
езерото за Костур. Мъглата беше се малко 
оттеглила, но щом се отдалечихме малко от брега 
мъглата пак падна, а лодкаря беше си забравил 
компаса и се принудихме да се върнем назад в 
Маврово за компаса. 

Пътуването до Костур беше много приятно и 

не трая много, при мръкване пристигнахме на 
пристанището, където няколко полицаи ме 

                                              
1 Маврово, днес Маврохори (Μαυροχώρι) в СЗ 

Гърция.  

посрещнаха и ме отведоха в хотела. Там те 
претърсиха багажа ми и джебовете ми и не 
намериха нищо друго, освен разни брошури, 

проспекти и тарифи на осигурителното 
дружество “Ню-Йорк”. Взеха няколко от тях и 

мен и ме заведоха при каймакамина, при когото 
намерих костурския гръцки владика Германос 
Кара Вангелиев, голям българомразец. 

Каймакамина ме запита с каква цел пътувам. 

Казах му че, съм агент на осигурителното 
дружество “Ню-Йорк” и пътувам да осигурявам 

хора за това дружество. За да го уверя в 
истинността на това изкарах от портфейла си 

буюрултаята, т.е заповедта издадена от турското 
министерство на вътрешните работи, с която ме 
препоръчваха на властите да ми дават 
съдействие и пр.  

Когато прочете заповедта каймакамина, 
обърна се към владиката и му пошепна нещо. От 
това личеше, че аз бях шпиониран още от 
Битоля от гърците, които освен властите бяха 
известили и владиката за пристигането ми в 
Костур. Тогава владиката се обърна на гръцки 

към мен и ме пита, защо не съм пътувал от 
Битоля направо за Костур по шосето, а съм 

минал без път и без шосе през селата, които са 
били най-големите комитаджийски гнезда. 
Отговорих му, че и в селата хората се осигуряват 
и за доказателство му посочих осигурителната 
полица, с която бях осигурил в с. Зелениче Досю 

Василев Стойков.   
Като видя това каймакамина ме освободи и 

ми каза, че мога да остана в Костур до когато 
искам. Излезнах от конака и на път за хотела, но 
в това време един полицай ме застигна и ме 
помоли да се върна назад при каймакамина. 
Вижда се, че под давление на владиката 
каймакамина се е съгласил да ме има под 

полицейски надзор. Каза ми, че всеки ден 

привечер трябва да се явявам на полицията, или, 

ако това не мога да сторя да си замина за Битоля 
под конвой. Обещах на каймакамина, че ще 
изпълнявам заповедта му. След като размислих 
по-дълбоко, дойдох до убеждението, че щом 

каймакамина се влияе от владиката, последния 
ще намери причина, или ще ми скрои някакъв 
кюляф за да ме компрометира и затова реших да 
търся средства да избегна надзора на полицията 
и да си замина незабелязан. 

Имах в Костур един приятел от Битоля на 
име Александър Апче. Той беше учител по 
турски в гръцките училища в Костур. Намерих 
го още първия ден и му разправих всичко, какво 
ми се случи и какво може да ми се случи. 

Приятеля ми ме съветва да си взема багажа и да 
отида в него на квартира, без да обадя това в 
хотела. Взех си багажа, след като платих това, 
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което дължех в хотела, казах, че отивам на с. 
Маврово и с една лодка вместо на Маврово, завих 
зад скалите на полуострова и излезнах на южния 
край на Костур, в квартала “Долцо”, където 
живееше приятеля ми Александър Апче.  

От пристанището с багажа се отправих в 
квартирата на Апче и там останах без да излизам 

вън цели пет дни. На шестия ден заранта с един 

кираджия на кон излезнах от града и покрай 

водениците се отправих за града Хрупища1
. Там 

се настаних в един хан, оставих багажа и отидох 
да търся д-р Типади, по народност българин, но 
гръкоман. Намерих го в аптеката му. Щом ме 
видя, изплаши се много и ме взе в кабинета си, и 

ми съобщи, че преди два дена полицията ме е 
търсила – сигурно по донесение от Костур, 
понеже не се явявах и заличих дирите си и ме 
посъветва веднага, да не губя време и да напусна 
града, защото рискувам да бъда заловен.  

Послушах съветите на доктора, наех един 

каракачански кон и без да обядвам даже поех по 
шосето за с. Богоцко2

, което се намира на шосето 
между Хрупища и Лепчица3

. В Богоцко тогава 
живееше един богат грък на име Каридис, по 
занятие инженер, приятел на г-н Васил Папа 
Иоанну, помощник-драгоман при Руското 
консулство в Битоля. Последния бе ми дал 
препоръчително писмо до инженера.  

Щом влязох в селото, оставих кираджията в 
хана и отидох да посетя г. Каридис. Намерих го в 
къщи. Дадох му писмото препоръка и му 
разправих, че полицията ме търси. Той се 
разпореди да донесат багажа ми в къщата му и да 
кажат на кираджията, че не е нужен повече и да 
си отиде. Останах в къщата на г. Каридис една 
вечер.  

Не мога да пропусна да отбележа 
впечатлението си, което ми направи тоя 
благороден човек и семейството му. Преди всичко 
къщата му беше цел палат. Пред входа два големи 

кипариса. Мобилировката такава, каквато до 
тогава аз не бях видел. Салоните лъщяха от най-

скъпи мобили и картини. Спалнята  в която бях 
настанен да пренощувам, цялата постлана с 
персийски килими, а постелите само коприна.  

Самият Карадис беше човек възрастен, над 60 

години. Жена му се беше поминала. Имаше един 

син, доктор по медицина женен за една много 
културна жена албанка, дъщеря на богат албанец 

от Корча, живущ в Браила, Румъния, където се 

                                              
1 Хрупища, Хрупишча, днес Аргос Орестико (Άργος 

Ορεστικό) в СЗ Гърция.  
2 Богатско, Богацко, днес Вогатсико (Βογατσικό) в СЗ 

Гърция. 
3 Лепчища Лапчища Ляпчища Лябчища, днес Неаполи 

(Νεάπολη) в СЗ Гърция. 

занимавал с търговия на едро. Вечерята, която 
ми дадоха беше царска.  

Щом изгря слънцето на другия ден, реших да 
замина от страх да не компрометирам тоя добър 
християнин, ако случайно бъда заловен в 
неговата къща. Стария Каридис, както и син му 
настояваха да остана у тях по-дълго време, но аз 
не можах да сторя това. Намериха ми кираджии 

и преди обяд заминах за Лепчища, където 
пристигнах около 4 часа след обяд.  

В Лепчища се настаних в един хотел, под 

който имаше кафене. Вечерта, когато 
пристигнаха там турците започна Рамазана. 
Имах препоръка пак от г. Васил Папа Иоанну до 
кмета на града Шукри бей. Потърсих го и го 
намерих в едно кафене. Запознах се и станахме 
добри приятели. Предложи ми след вечеря да ме 
вземе и ме заведе в каймакамина, кадията,  
мюфтията и пр. на които да направиме визита 
преди започване на Рамазана. Неловко ми беше 
да правя визити на официални лица, като знаех, 
че се търся от властите, обаче ми беше 
невъзможно да му откажа. Направихме визитите, 
където се разговаряхме само на гръцки, защото 
турците в града Лепчища и в цялото Насиличка 
кааза са потурчени гърци. Понеже говорех добре 
гръцки те ме считаха за грък и често пъти в 
разговора ставаше дума за българския 
революционен комитет, по адрес на който за да 
угодят на мен понеже знаеха, че гърците мразеха 
българите много повече от турците, пускаха по 
някоя псувня.  

След свършване на визитите прибрах се в 
хотела, но вратите на хотела бяха вече затворени 

и трябваше да мина през кафенето за да отида в 
стаята си. В кафенето бяха се събрали много 
турци и играеха томбола. Аз останах там да пия 
едно кафе. В това време влезна в кафенето една 
военна команда от 5 души войници, под 

командата на един фелдфебел, взеха ме и ме 
заведоха при главнокомандващия войските от 
пограничния корпус Етем паша. В квартирата му 
бяха се насъбрали много офицери по повод 

започването на Рамазана. Адютанта на пашата 
ме заведе в отделен кабинет и започна да ме 
разпитва какво търся в тоя край. Казах му, че 
съм агент на осигурителното дружество “Ню 

Йорк” и му дадох официалните документи, 

които притежавах. Адютанта след като ги 

прочете отиде да докладва на пашата и след 

малко повикаха при пашата и мен. Явно беше, че 
гърците са интригували пред властите против 
мен.  

Пашата поръча да ме почерпят с шербет и 

кафе и пожела да узнае какво нещо е осигуровка 
на живот. Разправих му подробно всичко, 
подадох му един проспект и тарифа на френски 
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език. След дълго разглеждане на проспекта от 
присъствующите офицери, между които имаше и 

такива, които знаеха френски и немски езици и 

които обясниха на пашата, че осигуровката на 
живот е една предвидливост, която всеки човек 
трябва да изпълни и пр. и пр. Пашата изказа 
желание да бъде осигурен и веднага съставих 
нужния рапорт-декларация, а понеже между 
присъствующите  имаше и военен лекар, 
последния изпълни медицинския рапорт и така 
осигуровката на пашата беше готова за 1000 лири. 

За да му вдъхна  по-голямо доверие, не приех 
предложения ми капар а казах на пашата, че 
премиите ще плаща чрез Отоманската банка. Това 
обстоятелство накара пашата в мое присъствие да 
изрази негодуванието си от доносничествата 
против мен, като заяви, че един човек на когото е 
поверено доверието на едно осигурително 
дружество, което работи с Отоманската банка не 
може да бъде комита-конспиратор. Той ме попита 
за къде мисля да  замина . Казах му, че на другия 
ден смятам да отида в гр. Гребена1

. В такъв 
случай, каза ми той ще ви изпратя кон и двама 
войници-конници да ви придружат до Гребена. 
Поблагодарих на пашата за изказаното доверие, 
сбогувах се и си отидох на хотела да спя.  

На другия ден заранта чакаха пред хотела 
двама конници с един кон за мен и след като се 
приготвих заминах на Гребена, придружен от 
двамата конници. След обяд пристигнахме в 
Гребена, дадох на двамата войници по половин 

лира бакшиш и аз се настаних в един хан, а 
войниците се върнаха обратно в Лепчища. В 

Гребена се видех с г. Георги Бушос, с когото се 
познавах от по-рано и до когото имах препоръка 
от г. Васил Папа Иоанну. Г-н Георги Бушос беше 
един доста културен човек, владееше писмено 
между другите езици и турски език и това му даде 
възможност през 1908 г. в хуриета да се избере за 
народен представител в турския парламент, 
където бе един от най-добрите оратори. В денят,  
когато аз пристигнах в Гребена, той беше член-

съдия в окръжния съд. Запознах се и с баща му 
Андреа Бушос, човек високо интелигентен и доста 
заможен. Той притежаваше близо до града 
Гребена голяма модерна водна мелница, в която 
мелеше брашна, които продаваше на войсковите 
части, понеже беше доставчик. 

Още същия ден вечерта г. Бушос ми съобщи, 

че имало донесение от Битоля за мен и че 
полицията се готвела да ме арестува и ме повърне 
в Битоля по етапен ред. За да не стане това г. 
Бушос ми предложи да съобщя в хотела, че 
отивам в Серфадже, а вместо там ме заведоха на 

                                              
1 гр. Гребена, днес Гревена (Γρεβενά) в СЗ Гърция.  

мелницата, където останах скрит три дена, дори 

да се изгубят дирите ми.  

На третия ден 5 декември 1902 год. много 
рано заминах от воденицата на Бушос с един 

кон, който требваше да езда до Кожани, където 
да го предам на стопанина му. Заминах самичък, 
ако  и да не познавах пътя, но по указанията на г. 
Бушос.  

През целия ден вале силен дъжд. 

Благодарение, че имах една много добра и нова 
мушама, с която бях наметнат, та не се 
намокрих. Пътуването ми бе много трудно. 
Когато пристигнах при река Бистрица2

 на моста 
“Паша кюпрусу”, реката беше силно придошла.  

Моста построен още от римски времена, 
каменен само с един отвор, а много тесен, около 
два метра само. Кола по него не може да мине. 
Коня не искаше да мине и аз се намирах в едно 
отчаяно положение.  

Благодарение на един пътник от гр. Сечища 
можах да мина моста с коня. Пътника, вижда се, 
е имал и друг такъв случай и ме накара да 
съблека мушамата, с която зави главата на коня 
за да не гледа водата, поведе го за оглавника и аз 
подир него и минахме моста. Градчето Сечища 
се намира там на разстояние от 3 – 4 километра 
и пътника си замина, а аз продължих пътя за гр. 
Кожани3

 където пристигнах късно вечерта. 
Настаних се на хотела и пожелах да се срещна с 
кмета на града г. Халкиас – до когото имах също 
препоръка от г. Васил Папа Иоанну. Г-н Халкиас 
не ме остави да пренощувам в хотела, а ме взе у 
дома си където след една разкошна вечеря и 

дълъг разговор заведе ме в една добре наредена 
спалня, където пренощувах отлично. На другия 
ден заранта, 6 декември бе празника Св. Никола. 
Г-н Халкиас ми предложи да отидем на черква, 
където служеше кожанския владика г. 
Костандиос.  

                                              
2 р. Бистрица или Алиакмон (гр. Αλιάκµων, тур. İnce 

Karasu Индже Карасу) е най-дългата река в Гърция с обща 
дължина 322 километра. Реката е втората по дължина 
македонска река след Вардар (388 километра). Бистрица 
извира от северен Пинд в Северозападна Гърция на 
границата с Албания, след това тече на югоизток през 
област Западна Македония, прави голям завой и започва да 
тече на североизток през област Централна Македония и се 
влива в Солунския залив в обща делта с р.Вардар. 

3 г. Кожани, днес Козани (Κοζάνη) е център и най-

големият град на административната област Западна 
Македония в Гърция. Намира се 120 км югозападно от 
Солун, между планините Пиериа (бълг. Чапка), Вермио 

(бълг. Каракамен), Аскио (бълг. Снежник) и Вуринос. 
Построен е на 710 метра над морското равнище. Името на 
града вероятно има връзка с търговията на кожа, която се 
развива в района. 
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След службата г. Халкиас ме представи на 
черковните и училищни настоятели, а по-после ме 
заведе при владиката, комуто ме препоръча като 
добър християнин, приятел на руския консул в 
Битоля и гръкофил. Владиката разговаря с мен 

много любезно и приятелски. Той ми направи 

впечатление на човек разсъдлив и справедлив. 
При разговора ни с владиката се намеси един от 
присъствующите училищни настоятели и съобщи 

на владиката новината за убийството на 
гъркоманския свещеник поп Димитър от с. 
Сребрено1

, Леринско, като не пропусна да 
окачестви с най-лошите епитети, с каквито 
гърците окачествяваха винаги българите.  

Владиката отговори на тоя разпален патриот 
със следните думи: “Да не вярвате, че поп 

Димитър е убит напразно. Сигурно е той е бил 
доносчик пред турските власти и за това, 
комитета, за да се запази от кроените от попа 
капани и нещастия е посегнал на живота му. 
Имайки предвид, господа, че българския 
революционен комитет работи много смело и 

много умно.  
Аз бих желал нашите патриоти да вземат 

пример от него, даже и да влизат в споразумение с 
него за обща дейност, като си разпределят 
районите на действие, за да се сполучи по-лесно 
изгонването на турците и освобождението на 
Македония”.  

Тия думи на владиката ми направиха силно 
впечатление, но при все това, аз не посмях да се 
открия и обърнах разговора на друга тема. Около 
пладне потеглих от Кожани с файтон и стигнах 
около 4 часа на гара Сорович2

, където взех трена и 

вечерта пристигнах в Битоля. 
В това време бе отзован от поста си търговски 

агент в Битоля г. Петър Михайлов и на негово 
място, за управление на агентството, остана 
секретаря г. Георги Стоев. Той продължи да 
управлява агентството до м. юни 1903 г. Него 
замести г. д-р Боян Бешков, който в най-

съдбоносните за нацията – македонското 
въстание, бе представител на България в Битоля, 
най-важния пункт на Македония. Г-н Бешков, с 
своята неопитност, с своята Донкихотщина стана 
за присмех между консулите и консулското тяло и 

между управляющите и народа в Битоля Той бе 
олицетворение на “Бай Ганя” и ако неговите 
предшественици  Н. Стойчев и П. Михайлов и др. 

                                              
1 с. Сребрино, днес село Аспрогия (Ασπρόγεια) в СЗ 

Гърция. 
2 с. Суровичево или Сорович, днес гр.Аминдео 

(Αµύνταιο) в СЗ Гърция, в област Западна Македония с 3636 

жители (2001). Градът е разположен на 33 километра 
югоизточно от окръжния център Лерин (Флорина) на южния 
бряг на Петърското езеро в подножието на планината Нидже. 

не бяха оставили отлични впечатления между 
управляющите, консулите и интелигенцията от 
всички народности в Битоля, българския народ, 

в очите на населението щеше да бъде много зле 
компрометиран. 

Още от началото на 1903 година аз се 
ограничих да стоя в Битоля, без работа, понеже 
положението на българите беше доста се 
влошило, вследствие усилената дейност на 
революционния комитет.  

През пролетта тая година станаха много 
сражения между четите и турския аскер. По 
забележителните от тия сражения бяха: това на 
четата на войводата Цветков3

 в с. Могила4
 на 2 

часа разстояние от Битоля, където турците 
разрушиха къщата в която беше четата и избиха 
цялата чета заедно с войводата. Това на 
съединените Лерински чети5

, под водителството 
на  храбрия и незабравим Георги Папанчев, в 
която чета се намираше и брат ми Филип, което 
сражение стана при с. Баница6

, Леринско, където 
паднаха 5-6 четници, заедно с легендарния 
Георги Папанчев.  

Моето положение в това време в Битоля бе 
очаквателно. Никой не предприемаше нищо, 
защото се знаеше, че през това лято ще избухне 
въстание. Аз бях зарязал частната си работа и 

работех в Агентството като почетен драгоман. 

Имаше, в това отношение голямо поле за работа 
и денонощно събирах сведения и пишех рапорти 

в Агентството.  
На 23 април7

 същата година, около пладне, 
бях отишъл в Агентството за да чествувам 

именния ден на управляющия г. Георги Стоев. 
На излизане от там за да отида у дома, чух много 
пушечни и револверни изстрели. Не знаех какво 
става, но преди още да се ориентирам видях 
двама турци с ятаганите и револверите си в ръце 
да тичат направо към мен.   

Забелязвайки опасността и аз хукнах да 
бягам на долу, към “Широк сокак”, където 
живеех с семейството си. Опитах се да влезна в 
някоя къща за да не бъда настигнат от 
озверените турци, но се оказа, че всички порти 

бяха здраво затворени от вътре. Тогава 

                                              
3 Войводата Парашкев Цветков, роден 20 май 1875 

година в град Плевен, загинал в битката при с. Могила 
4 с. Могила, Мангила, днес Ано Периволи (Άνω 

Περιβόλι) в СЗ Гърция. 
5 Битката става на 29 май 1903 година. 
6 с. Баница, днес Веви (Βεύη), старо Μπάνιτσα, в СЗ 

Гърция, с 1 535 жители (2001). Селото е разположено на 23 

километра източно от гр. Лерин в западното подножие на 
планината Каймакчалан на главния път от Солун за Лерин и 

Битоля.. 
7 Гергьовден (ст. стил) 
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употребих всичките си сили и успях да стигна до 
вратата на жилището си, където жена ми и сина 
ми Мито ме очакваха ужасени.  

В тоя момент едно отделение кавалерия се 
зададе от към казармите по “Широк сокак” и спря 
гонещите ме турци. Аз бях като по чудо спасен. 

Тоя ден загинаха в Битоля около 56 души 

българи. Ако да не беше празник и около пладне, 
когато цялото християнско население бе се 
прибрало в къщи за обяд, много повече жертви 

щяха да се дадат.  
Клането трая само около 10-15 минути, дори 

да пристигна кавалерията и заеме важните 
пунктове по улиците. Страхът от клане трая 
няколко дни само и поради интервенцията на 
консулите пред Хилми паша и пред властите, 
взеха се бързи мерки и населението на  ново 
излезна и се зае с всекидневната си работа.  

В средата на м. май същата година 1903, 

вследствие рапортиране на управляющия 
Агентството г. Георги Стоев, министерството ме 
назначи пак за титулярен драгоман с старата 
заплата. При избухването на въстанието 20 юли 

1903
1
 година бях в Битоля при семейството си. 

При мен бях задържал и сина ми Мито, вместо да 
го изпратя в родното ми село да прекара 
ваканцията, както правех другите години. Той 

беше свършил ІІ клас при Битолската гимназия. 
През м. юни, както казах по-горе г. Георги 

Стоев бе отзован и оставаше за управляющ 

Агентството г. д-р Боян Бешков. На 26 юли, т.е. 6 

дни само след прокламиране на въстание, бе убит 
от двама турци – заптиета руския консул 
Ростковски. Убийството стана при следните 
обстоятелства:  

Всяко лято, руския консул, имаше обичай да 
прекарва семейно на Буковския манастир2

, който 
отстои от Битоля на един час разстояние. При 

избухване на въстанието той беше с фамилията си 

на манастира. На 26 юли получил телеграма от 
Солун, с която му се съобщавало, че първия 
драгоманин от руското посолство в Цариград, г. 
Манделщаим щял да пристигне в Битоля. В 

телеграмата не се съобщавало дали с железницата 
Солун – Битоля или тая Солун – Градско през 
Прилеп ще пристигне Манделщаим. Ростковски, 

около 10 часа преди обяд потеглил с файтона си 

от манастира, придружен от учителя в 
Българската гимназия г. Мисирков, който беше 
учител на децата му и отишъл право на ж.п.гара 
да пита началника дали има известие за 
пътуването с трена на Манделщаим. Началникът 

                                              
1 Илинденското въстание (ст. стил) 
2 Намира се на юг от Битоля в полите на планината 

Пелистър всред богата гориста местност над село Буково, 

днес в община Битоля, Република Македония.  

по апарата запитал Солун и уведомил консула, 
че Манделщаим е заминал с трена за Градско, от 
където през Прилеп щял да пристигне в Битоля. 
Уведомен за това г. Ростковски  потеглил с 
файтона си за града за да направи нужните 
разпореждания за посрещане на госта. По пътя 
от гарата за града, близо до последния се 
намираше един малък участък, където стояха 2-3 

заптиета. Едното от заптиетата, което било на 
пост, като забелязал файтона на Ростковски, 

вместо да застане мирно за почест, както 
обикновено ставаше, седнал на местото си и 

гледал предизвикателно консула. Последния 
спрял конете, слезнал от файтона и 

заплашително запитал заптието, защо не му 
отдава чест. Вместо отговор заптието стреля с 
пушката в консула, излиза от участъка и другото 
заптие, което тогава се случило там, стреля и то, 
и убиват Ростковси на място. 

Близо до участъка беше и гарнизонната 
фурна, където обикновено имаше военен пост. 
Тоя същия пост започнал също да стреля и 

нараниха и двата коня, които празни, без кочияш 

– последния заедно с г. Мисирков бяха се 
хвърлили вън от файтона и легнали в хендека – 

казвам конете окървавени избягаха в града, 
където пред аптеката на Коста Шкодрано бяха 
спрени и закарани в консулството.  

Тъкмо в тоя момент аз се намирах заедно с 
стария драгоманин на руското консулство г. 
Лапе в аптеката на Коста Шкодрано, а 
управляющия Българското агентство г. Боян 

Бешков се бръснеше в бръснарницата на Пандо 
до самата аптека. Г-н Бешков до такава степен се 
беше уплашил, щото полуобръснат с 
насапунисано лице избягва от бръснарницата и 

влиза в френското консулство, което се 
намираше над бръснарницата. Това позорно 
бягство на г. Бешков много не ласкаво се 
коментираше в целия град.  

Щом се пусна новината за убийството на г. 
Ростковски, аз и г. Лапе с един файтон отидохме 
на местопроизшествието, където намерихме 
трупа на Ростковски. След нас пристигна и д-р 
Ангелаки Робев и няколко души полицаи. 

Вдигнахме трупа, турихме го в файтона и го 
закарахме в консулството. Няма да се простирам 

повече върху това убийство, понеже 
последствията му се знаят. На 31 юли двамата 
заптиета бяха наказани на смърт чрез обесване 
на една върба до самото място, където стана 
убийството.  

През месеците август, септември и октомври 

1903 г. никак не излезнах от Битоля, тъй като не 
минаваше и ден без да стане някое сражение в 
околностите на града. Като се потуши 

въстанието и се амнистираха всички почти 
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четници, които се завърнаха по домовете си, 

живота в града пак стана нормален.  

Тогава пристигна в Битоля като търговски 

агент г. Андрей Тошев1
. Той много скоро се 

ориентира и се запозна д положението и почна да 
работи доста деятелно. Аз като драгоманин при 

Агентството, също се залових здраво за работа. Не 
минаваше ден, през който да не напиша обширен 

доклад-рапорт. И действително, имаше какво да 
се пише. Българския революционен комитет 
поднови дейността си, но също и гърците и 

сърбите започнаха да действат с чети, винаги с 
знанието на турските власти и с тяхна подкрепа.  

Гръцките чети стигнаха чак до Морихово2
. 

Битолските гръкомани, окуражени от това и 

насърчавани от гръцкия консул в Битоля 
организираха комитет и почнаха да убиват 
българи. Почти всеки ден ставаше по някое 
убийство в града или в околните села.  

Мина 1903 година, настъпи 1904 година и 

положението ставаше все повече и повече 
застрашително. Гръцкия комитет беше взел 
решение да убие и мен и за това, освен, че не 
излизах от къщи без оръжие, но се принудих да 
взема и телохранител – гавазин. За такъв взех в 
началото съселянина ми Хайредин Исов, комуто 
плащах по една лира месечно, храна и квартира. 

През 1904 година взех представителството на 
параходното дружество Кунард линия3

, за 
изпращане пътници в Америка. С същата линия 

                                              
1 Акад. Андрей Славов Тошев (16.04.1867–10.01.1944) – 

български дипломат, учен и политик. Той е министър-

председател на България в 52-то правителство (1935). От 
1903 г. е търговски представител на България в Битоля. 
Последователно е посланик в Черна гора (1905-1906), Гърция 
(1906-1908), Сърбия (1908-1913), Османската империя (1913-

1914), Швейцария (1915-1916), Австро-Унгария (1917-1919) 

и Австрия (1919-1920). 
2 Морихово или  Мориово е историко-географска 

област, днес в Република Македония, чието население се 
отличава със специфична етнография и традиции. Морихово 

е планинска област, разположена в южната част на Република 
Македония по средното течение на река Черна. Източната 
граница на областта е планината Козяк, която я отделя от 
областта Витачево. От югоизток Нидже я отделя от областта 
Мъглен в Гърция. Селечката планина оформя западната 
граница на Морихово и я отделя от котловината Пелагония, а 
планината Дрен от север я отделя от областта Раец. При 

навлизането си в Мариово река Черна образува красивата 
Скочивирската клисура – най-дългият пролом на територията 
на Република Македония. 

3 Cunard Steamships Limited – английска корабна 
компания за трансатлантически превози, основана през 1838 

г. След 1933 г. в резултат на обединението с главния й 

конкурент White Star line се преименува на Cunard-White Star 

line Ltd., Liverpool, London. Компанията съществува и днес, 
собственик е на лайнерите Queen Mary 2, Queen Elizabeth 2,  

Queen Victoria. 

започнах да работя още от октомври 1903 г., но 
не направо, а чрез г. Херман Поллак, генерален 

консул на Кунард в Виена. Понеже се явяваха 
всекидневно много желаещи да отиват в 
Америка, а местата в параходите, които ми 

отстъпваше Херман Поллак бяха недостатъчни 

се видех принуден да търся представителството 
на друга параходна компания. За тази цел през 
месец февруари 1904 г. заминах за Хамбург, 
където посетих бюрото на Хамбург – 

Американска линия4
, чието представителство 

сполучих да взема. На връщане от Хамбург 
снабден с голямо количество реклами, минах 
през Белград, където свързах познанство с г. 
Богомир Ячич, генерален агент на параходно 
дружество Норддойче Ллойд. Тогава чиновник 
при Богомир Ячич беше г. М. Думбалаков. 
Сполучих да влеза в споразумение тогава и с 
Богомир Ячич, като си осигурих стотина места 
на месец с параходите на Норддойче Лойд5

. Така 
запасен с доста места пристигнах в Битоля.  

При връщането ми в Битоля, като пътувах с 
влака от Солун, на гара Острово, машината 
преди да стигне на самата гара, спре на далеч, 
където беше резервоара за вода за да напълни 

казана на машината. Аз, за да използвам времето 
докато машината взимаше вода, слезнах от влака 
и отидох близо до гарата където бяха нужниците 
за по голяма нужда. Преди да потегли машината 
с влака аз бях готов и чаках на перона пред 

гарата, без да предполагам, че влака няма да 
спре на гарата. Като видях, че влака се усилва и 

няма да спре, аз реших да се кача при 

движението, но не успях. Така останах на гарата  
на Острово без палто и без шапка. Влак друг 
същия ден нямаше и трябваше да чакам на 
гарата цели 24 часа. Помещения имаше, но 
началник на гарата беше един гъркоманин, 

родом от Гевгели, който ме познаваше от 
Битоля. Той ми заяви категорично, че няма да ми 

позволи да остана през нощта на гарата. Към 

моите молби се присъединиха и молбите на  
полицейския пристав и неговите заптий, които 
се намираха там за охрана на гарата, но 
гъркоманина ги заплаши, че ще телеграфира в 

                                              
4 Hamburg-Sudamerica Dampfschiffaharts Gesellschaft – 

германска корабна компания, основана през 1871 г., чрез 
обединяване на капиталите на представители от 11 

Хамбургски търговски дружества за извършване на месечни 

пътувания до Бразилия и Ла Плата. След 1906 г. 
компанията започва да извършва регулярни пасажерски 

пътувания до Южна Америка с лайнерите Cap Vilano и Cap 

Arcona I. 
5 Norddeutscher Lloyd, Bremen, Germany – Германска 

параходна компания основана през 1857 г. чрез сливане на 
4 малки компании. През 1970 г. компанията се слива с 
Hamburg-America Line и става HAPAG-Lloyd.   
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Солун, че тия дават прибежище на комитаджии на 
гарата. Като видех, че не мога да пренощувам на 
гарата, взех пътя за село Острово, което е на 
разстояние три километра от гарата. В селото 
никой българин не смееше да ме приеме в къщата 
си от страх да не пострада, тъй като преди три дни 

е пренощувал в селото един четник и властта като 
узнала това арестувала осем души ши ги 

изпратила вързани под стража за Солун. Аз влязох 
в положението им и не настоявах повече да ме 
приемат. Тогава отидох в селския хан, съдържател 
на който беше един грък от Лепчища, препоръчах 
се за грък и му казах, че съм бил в Лепчища, като 
му изброих и няколко личности които бях срещал 
там при пребиваването преди 2 години. 

Ханджията се увери и ме прибра в неговата стая и 

така прекарах нощта. На другия ден отидох на 
гарата и заминах с влака за Битоля.  

Понеже работата ми с пътници за Америка се 
усили доста, а аз не можех да върша цялата 
работа, защото работех и в Агентството, се 
принудих да взема за съдружник г. Александър 
Валтодор, по народност албанец, но добър мой 

приятел. Работехме много усилено, но понеже 
представлявахме Кунард и Нордойче Лойд не по 
право, а като подагенции на Херман Поллак и 

Богомир Ячич, печалбите ни бяха минимални. Не 
печелехме повече от десет лева на пътник. 
Хамбург – Америка линия ние ни даваше никак 
места, понеже имаше пътници от Германия, 
Полша и Русия. Тогава в Битоля представител на 
френската Дженерал Трансатлантика беше г. Раул 
Вине, който беше единствения наш конкурент и 

който вършеше голяма работа.  
За да засилим още повече работата трябваше 

да отида до Базел и Анверс за да мога от 
тамошните агенции на Кунард линия да 
ангажирам места, защото все повече и повече се 
увеличаваха пътниците и се ограничаваха местата 
в параходите. Това ми се налагаше и от 
обстоятелството, че поради големите удобства в 
трета класа на параходите на Кунард линия, само 
които имаха кабини, а не както тия на френската и 

на германските линии, които настаняваха 
пътниците в антрейона, респективно, цвишендека, 
повечето пътници търсеха Кунард, макар цените 
да бяха по-скъпи. 

През месец октомври 1904 г. взех отпуск от 
Агентина за да заведа сина ми Мито в София и да 
го настаня в военното училище като кадет. 
Отпуската ми бе за 20 дена. Използвах тоя случай 

и след като настаних в училището сина ми, 

определих му за настойник г. капитан Досю 

Бъчваров, заминах за Виена, Букс, Базел и Анверс. 
В Виена не сполучих нищо, но в Букс влязох в 
споразумение с агентина на Кунард г. Йохан 

Бухелт, който ми определи да ми дава по 5 места 

за всеки параход. В Базел генерален 

представител беше Англо – Континентале райзе, 
с управител г. Герито Ван Шпайк. Стопанин на 
фирмата беше холандски евреин г. Хиршфелд, 

който рядко идваше в Базел, защото по-голямата 
му работа беше в Ротердам и там живееше. 
Управител на фирмата, г. Ван Шпайк, човек 
млад около 25 години, беше много добър и 

симпатичен и лесно можахме с него да се 
споразумеем. Вярно е, че той не разполагаше с 
много с много места в параходите на Кунард, но 
се стараеше винаги да ме удовлетворява по 
възможност. Тъй като пътниците ми 

надвишаваха местата с които разполагах пред 

разните агенти, бях принуден да отида до 
Анверс, даже и до дирекцията на Кунард в 
Ливерпул. В Анверс агенти на Кунард бяха г. г. 
Раидт и Бруисцелс, хора възрастни, много 
честни търговци, които ми обещаха да 
предпочитат на мен да дават места в параходите 
на Кунард, отколкото на други агенти. В 

Ливерпул не можах да направя нищо, защото 
Дирекцията отказа да ми даде представителство 
на право, но ме препоръча на агентите в Анверс 
и Базел, на които писа изрично да 
удовлетворяват мен винаги с места. От Ливерпул 
заминах през Анверс-Базел-Виена за Битоля. 

На 1 януари 1905 г. отказах се от 
представителството на осигурителното 
дружество “Ню-Йорк”, понеже не можах да 
извършвам и двете работи, плюс това и работата 
в Агентството.  

През 1905 г. емиграцията усили много, но 
печалбите бяха съвсем незадоволителни. При 

това съдружника ми Александър Валтодори, 

когато аз отсъствах, се отпуснал и ангажирал на 
кредит доста много пътници, от които загубихме 
една почтена сума.  

През м. март същата година гръцкия комитет 
се усили много. Гръцки андарти нахлуха 
навсякъде в Македония, а гръцките терористи в 
Битоля убиваха безразборно българи. На 25 март 
нараниха смъртоносно в сред града пред 

българската църква един добър българин, който 
държеше хан на Овчи пазар, и който услужваше 
на селяните българи, също и на мен с даване 
точни информации, които можах да използвам 

където трябва. Същия ден 25 март 1905 г. 
гръцки чети нападнаха село Загоричане1

, 

Костурско, изгориха много къщи и избиха 
невинни селяни повече от 100 души. На другия 

                                              
1 Чета от 300 гръцки андарти, водена от Вардас 

(поручик Георгиос Цонтос), опожарява с. Загоричане, 
Костурско, и избива 72-ма българи. Причина за убийствата 
е отказа им да се отрекат от Екзархията и да преминат към 

Патриаршията. 
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ден 26 март заранта, аз излезнах от къщи без 
гавазина и отидох да посетя ранения ханджия. На 
връщане за в къщи в еврейската махала “Ленски 

пазар” един гръцки терорист излезна от една 
напречна улица и насочи към мен револвера си, 

но последния не хвана и аз изкарах от джоба си 

моя револвер и взех да го гоня, стреляйки подире 
му, към счупената джамия.Ако да не беше влязъл 
в гръцката болница, която е там на близо, където 
се затвори нямаше да ми се отърве.  

Това покушение против мене стана достояние 
на консулите, които направиха колективна 
постъпка пред валията и Халми паша. Последния 
ме повика и ме посъветва да напусна временно 
Битоля, защото според неговите сведения гърците 
са решили на всяка цена да ме убият. Той ми каза, 
че властта ще си извърши дълга, ще залови 

убийците, но моят живот не може да повърне. 
След тая случка аз станах по-предпазлив. Не 
исках да напусна Битоля, защото работата ми 

вървеше добре. Цялото лято останах в Битоля, 
обаче, без да мога да се движа спокойно.През това 
лято случиха се много произшествия и нападения 
между българи и гърци, българи и турци и пр.  

Същото лято Наум Буфчето1
, който бе избягал, 

като по чудо от полицията, която го беше 
заобиколила в свещарницата на българската 
църква дойде у дома ми. Няколко дена го държах 
и полицията подуши това и направи постъпки 

пред френския консул г. Готие, за да позволи да 
обискира къщата ми. Полицията не можеше без 
позволението на консула да обискира жилището 
ми, понеже то бе част от консулството, обаче, и 

консула не можеше да откаже един такъв обиск. 
Консула ме извести късно вечерта и веднага 
заведох Буфчето в къщата на чеха механик г. 
Новак, който живееше близо до мен. И така се 
отървах от голяма беда. Полицията обиск ние 
направи, понеже уж се уведомила, че в къщата ми 

нямало нищо. Турците винаги отбягваха да 
създават афери с чиновници от консулствата, за 
такъв считаха и мен. 

На 28 септември 1905 г. гръцка чета нахлу в 
родното ми село Неволяни, нападнаха къщата на 
Георги Янев, където ставаше сватба, женеше се 
сина на Георги, подпали къщата и изби десетина 
души сватбари, между които: братята Лазо, Нуме 
и Георги Яневи, Дельо Тилев и дъщеря му, Ване 
Тилев и сина му, Коце Търпин, Нуме Наумчев, 
Пеце Славов, Васил П. Типулов и др. Всички 

консули от Битоля заедно с Българския Търговски 

Агент г. Живко Добрев, който току що беше 
дошъл да замести г. Андрея Тошев, придружени 

от мен и от Италианския жандармерийски офицер 
в Лерин г. Кастолди, отидохме в селото Неволяни 

                                              
1 Районен войвода в Битолско, съратник на Даме Груев 

и видяхме жертвите наредени половината в 
двора на опожарената къща на Георги Янев и 

другата половина в трема на църквата. Огледът 
направи потресающе впечатление. Много от 
жертвите бяха полуизгорени.  

Тогава за последен път се видях с покойния 
ми баща, който ме молеше да остана поне един 

ден да се изнанагледа на мен, но консулите, 
които знаеха, че гърците на всяка цена ще се 
опитат да ме убият ако остана сам на село, не ми 

позволиха да се отделя от тях; даже не отидох в 
къщи да видя майка ми, която тогава беше 
болна. Не мога да забравя момента на раздялата 
ми с баща ми. Прегърна ме и с сълзи на очи ме 
целуваше и ме молеше да замина за странство за 
да не стана жертва на момента, който 
преживяваше страната.  

С консулите се завърнахме в Лерин и 

обядвахме в къщата на г. Кастолди, а вечерта с 
трена заминахме за Битоля. По пътя и в трена 
всички консули ме съветваха да замина за 
известно време за странство, защото бяха 
уверени, че няма да ме оставят гърците жив. 
Взех под внимание съвета на консулите и реших 
да напусна Битоля. Турих в ред работите в 
кантората ми, дадох нежните наставления на 
съдружника ми Александър Валтодори, като му 
казах, че аз ще посрещам пътниците в Базел и 

Анверс и ще ги настанявам по-добре отколкото 
до сега и пр.  

На 4 октомври изкарах паспорт и на 5 същий 

1905 г. заминах през Солун-Забевче за Белград. 

На 6 октомври вечерта полицията ме е 
потърсила у дома за да ме арестува по повод 

оплакването на гръцкия владика, който ме 
наклеветил, че при нападението му в с. Драгош 

от четата на Наум Буфчето бил съм уж и аз с 
четата. Жена ми казала на полицията, че аз 
заминах за странство с редовен паспорт и 

въпроса се свършил. 
На 9 октомври пристигнах в Виена, от там 

заминах за Базел, където останах около един 

месеци се занимавах с посрещане и изпращане 
на пътници, които ми изпращаше Валторди. В 

Базел тогава работех освен с Кунард, която 
представляваше Макс Хиршфелд от Ротердам, 

на името на Англо-Континентал Рейзе бюро, а 
бюрото се управляваше от младия и енергичен 

Герит Ван Шпайк още и с г. Деместера, 
управител на пътническото бюро Юнион Тикетс 
Офис и с Цвилхенбарт, представител на 
Компани Дженерал Трансатлантик.  

Понеже в това време имахме много пътници, 

а места в параходите мъчно можеха да се 
ангажират, се принудих да отида и до Анверс 
(Белгия), където влезнах в връзка с агента Федор 
Бернс, човек не почтен, на когото дадох доста  
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пътници. Той работеше с Ред Стар Лайн1
 и доста 

ме изложи пред пътниците, понеже не ги 

изпращаше с уговорените параходи. Като се 
уверих в неговата непочтеност, изоставих го и 

започнах да работам с г.г. Райт и Бруиселс, 
представители на Кунард Лайн, хора стари и 

много почтени.  

С тях прекарах много добре, но за да изуча по-
добре работата и положението на пътниците, 
които непрестанно ми се оплакваха с писма от 
Ливерпул, реших да отида до там да се запозная  
напълно с реда и хода на работата. Тогава Кунард 

нямаше големи параходи, освен Саксония, 
Иберния, Лакония, Кампания, Акарония и 

Кармания се строяха и през 1908 г. се пуснаха. 
Пътниците събираха в хотели, където ги хранеха 
като войници, когато се отваряха места в някой 

параход ги качваха. Това положение много ме 
измъчваше и за да бъда полезен на пътниците 
останах в Ливерпул около два месеца, дори да 
мине сезона и се изпратят всички задържани 

пътници.  

За Коледа реших да отида в София и да 
прекарам празниците с сина ми Мито, който беше 
кадет в Военното училище. Потеглих от Ливерпул 
на 21 декември 1905 г. и през Остенде с експреса2

 

пристигнах в София на 24 декември на обяд. От 
гарата се отправих за Военното училище, но какво 
беше моето разочарование и очудване, когато на 
входа на училището часовоя ми съобщи, че сина 
ми бил болен в Александровската болница. С 

същия файтон отправих се за болницата, където 
намерих сина ми с гипсирана лява ръка, която бил 
счупил при игрането на гимнастика и поради 

погрешно наместване повторно била счупена от 
хирурга д-р Петров и наново наместена, за 
жалост, пак несполучливо, поради което и сега 
след 27 години (1933 г.), още не е добре заварена. 
Едно поради отчаянието ми за нещастието с 
ръката за сина ми и друго поради мъртвия сезон 

за работа с пътниците от Македония, останах в 
София до началото на м. март 1906 г. През това 
време сина ми Мито излезна от болницата и 

влезна в училището да следва, обаче, поради 

дългото отсъствие остана слаб в уроците си и едва 

                                              
1International Navigation Company of Philadelphia, 

основана през 1871, известна повече като „Red Star Line”. 

През 1872, в Антверпен, Белгия е основан клон, който е 
наречен Societe Anonyme de Navigation Belge-Americaine. 

След 19 януари 1873 г. поддържа ежеседмични курсове 
между Филаделфия и Антверпен. Между 1873 и 1935 г. Red 

Star Line shipping company превозва около три милиона 
пътника от Антверпен до Америка и Канада. Старите 
складове на Red Star Line в Антверпен все още съществуват и 

днес са превърнати в музей на емиграцията.  
2 Ориент експреса 

в края на годината, благодарение на г. Д. 

Бъчваров, негов настойник и класен наставник 
можа да мине в друг клас – ІV гимназиален.  

В началото на м. март 1906 г. заминах наново 
за Ливерпул. Там управниците на Кунард ме 
обикнаха. Желаеха да ме назначат за Генерален 

агент на Кунард за Балканските държави, с 
седалище Белград, обаче, бяха обвързани с 
договор с Англо-Континентале Райзе бюро в 
Белград, комуто бяха отстъпили Балканските 
държави и се принудиха да ме препоръчат на 
последното бюро в Базел за да бъда назначен за 
негов подагент в Белград, което и стана. 

Така, в началото на м. юни 1906 г. отидох в 
Белград, наех помещение за кантора, което ми 

служеше и за квартира и прекарах в него до 
пролетта на 1907 г. През това време поради 

изборите за президент в Съединените 
Американски Щати, върлуваше голяма криза – 

безработица, което попречи и на работата ми.  

Съвсем малко пътници имахме – едва 
изкарвах разноските си. Тогава още бях в 
съдружие с Александър Валтадоре от Битоля, 
който ми причини големи главоболия и 

неприятности, с своята безсистемна работа. Той 

за да се похвали, че имал много работа, вземаше 
пътници на кредит и ми ги изпращаше на мен. 

Аз трябваше да търся средства, да плащам на 
компанията, за да ги отправям за Америка.  

По тоя начин всичко, което бях спестил се 
изразходва, а Валтадоре не искаше да вникни в 
положението и продължаваше да ми изпраща 
пътници, без до внася пари. Това ме накара през 
пролетта на 1909 г. да се отделя от него. Това 
разделяне ми причини доста неприятности.  

Той беше се озверил против мене и при все, 
че раздялата стана редовна с писмени спогодби, 

каквито се съхраняват в особена папка в 
касичката, той ме даде под съд пред Солунския 
Търговски съд за обезщетение от 1000 лири 

турски.  

Той мислеше, че понеже не мога да отида в 
Солун като емигрант и осъден от турските 
власти за комитаджийство, делото ще се гледа 
задочно и ще го спечели, но криво си направил 
сметките. Аз упълномощих адвоката Михалаки 

Ничота и делото спечелих, понеже имах 
неопровержими доказателства, че нищо не 
останах да му дължа. 

През пролетта на 1907 г. прибрах в Белград и 

жена си, която до тогава живееше самичка в 
Битоля. Наех кантора и квартира на улица 
“Немантина”, където останах до пролетта на 
1908 г. Още от началото на 1908 г. работите за 
Америка се отвориха и аз имах вече повече 
работа и затова наех нова голяма кантора на ул. 
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“Карагеоргиевич” срещу гарата, в зданието на 
Георгиевич.  

Жилището ми беше над кантората в същата 
сграда, жилище прекрасно и обширно, с всички 

удобства там, в тая кантора и в това жилище 
останах до 16 юни 1913 година, когато завинаги 

напуснах Белград и се настаних в Земун, поради 

гонението и злобата на сърбите.  
През 1908, 1909, 1910, 1911 и до октомври 

1912 година, когато избухна балканската война, 
прекарах в Белград доста добре, било с работата, 
било с поминъка. Правеха ми се сегис-тогис 
пречки от сръбските власти, но всичко минаваше 
благополучно, поради тактичността и търпението, 
които употребявах.  

Сполучих да се сприятеля с синовете на 
Никола Бошкович: Милан, Иван, Стефан и 

Георги, които бяха чиновници в разни банки, но 
през 1908 год. сполучиха да образуват своя банка, 
под името “Банка Бошкович”. Аз бях вложил в тая 
банка 50 000 златни динара и бях най-големия 
акционер. След мене беше унгареца Бела Майер, 
който беше вложил 30 000 златни динара. И 

четирите братя работеха доста почтено и 

напреднаха. Баща им Никола беше човек 
извънредно честен, сърбин от Босна, шивач и до 
последния ден от живота се занимаваше с занаята 
си, държеше работилница в съседство с къщата си 

с десетина работници. Той се помина през 1911 

год. Благодарение на приятелството на братя 
Бошкович можах да остана в Белград до 16 април 
1913 г. Когато отворих кантората си, сърбите не 
искаха да ми зарегистрират фирмата, под предлог, 
че не съм бил българин, а сърбин от Македония и 

следователно фирмата ми трябва да бъде “Наум 

Христович”, а не “Наум Христов”. Цяла една 
година ме измъчиха по тоя повод и отстъпиха чак 
когато Българското дипломатическо агентство се 
застъпи по официален ред. 

През м. юли 1908 год. реших да пласирам част 
от спестените до тогава пари в някое стопанство в 
България. С тая цел на 1 юли заминах за Шумен, 

където се запознах с тогавашния Шуменски 

окръжен управител г. Васил Попов.  
Тъкмо в това време се продаваше едно 

стопанство в с. Дере Кьой1
, на 14-я километър от 

Шумен по шосето за Разград, състоящо се от 1000 

декара ниви, къща, градина (ясак) около къщата 
около 100 декара, два чифта коне, два чифта 
волове, орала, плугове и пр., плюс една малка 
воденичка близо до селото. Хареса ми се имота и 

на 10 юли влязохме в пазарлък и се установихме 
на една цена от 26 000 златни лева, тоест 1300 

наполеона.  

                                              
1 Днес, с. Струйно, Шуменско 

В момента, когато бях готов да броя капаря 
пристигна телеграма, че Султанът2

 дал на 
Македония конституция3

. Това ме накара да се 
откажа от сделката и веднага заминах за Белград 

и от там с жена ми за с. Неволяни, при все, че с 
26 000 лева едва можех да купя 100 декара земя. 

 С пристигането си в Лерин, където бях 
посрещнат много радушно от всички приятели, 

включително и турци, бях назначен в 
временната управителна комисия, в която 
влизаха двама турци, двама гъркомани и двама 
българи, с председател един офицер от турската 
армия. Българи в тая комисия бяха: аз и Коци 

х.Стойчев от Лерин. Задачата на комисията беше 
да управлява временно околията, дори да бъдат 
назначени титуляри управници.  

При първото заседание се ограничихме само 
с запознаването ни и с някои разговори върху 
въпроса на деня-хуриета, т.е. свободата. На 
второто заседание, председателя–офицер, 
предложи да вземем решение, щото комитетите, 
българския, турския, който току що беше се 
образувал и гръцкия да продължат функцията 
си, т.е да събират от населението членски 

вноски и да ги дават на Комисията, която за 
целта да образува една секция с председател и 

касиер турци. Аз пръв взех думата по тоя въпрос 
и с необорими факти и доказателства оборих 
предложението на председателя, като се 
съгласих да функционират комитетите, но да 
бъдат независими един от друг, докато се види, 

че конституцията се действително закрепя и 

свободата е действително реална и тогава, като 
излишни комитетите да се закрият. С мен се 
съгласи както българския член Коци х.Стойчев 
също и двамата гъркомани и предложението на 
председателя пропадна. Последния силно 
енервиран и ядосан напусна заседанието. 

                                              
2 Абдул Хамид II, “Кървавия” 
3 През лятото на 1908 г. (12 юли 1908 г.)  в Османската 

империя избухва Младотурската революция. Тя има за цел 
премахване на абсолютната монархия в империята и 

заменянето й с конституционно-парламентарна монархия, а 
във външнополитически план – премахване на 
зависимостта на Турция от Великите сили и възвръщане на 
някогашното й величие. Организаторите на революцията 
обещават равенство на народите в Османската империя, без 
оглед на тяхната езикова и религиозна принадлежност, 
което обещание се оказва измамно и целящо да привлече на 
своя страна поробените народи в пределите на империята. 
След успеха на революцията е дадена амнистия и 

политическите затворници от Македония и Одринско са 
пуснати на свобода. С избухването на Младотурската 
революция на 23 юли 1908 г. се възстановява 
Конституцията на Османската империя от 1876 година 
(суспендирана след избухване на Руско-турската война от 
1877 г.). 
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На другия де се събрахме пак, дойде и 

председателя, който не можа да скрие 
недоволството си от мен  и преди още да влезем в 
заседанието ми заяви, че още един път постъпя 
така, т.е не удобря предложението му, не ще мине 
без наказание. При това положение аз станах и 

пред всички декларирах, че щом няма търпимост 
в разискванията и щом като се изисква от нас 
безусловно да удобряваме всяко предложение, 
което произлиза от председателя-офицер, за мен 

няма място в тая комисия и подадох писмено 
оставката си. На другия ден заминах за Белград и 

след известно време, след като с писма с 
споразумях г. Васил Попов в Шумен, отидох там 

и закупих стопанството в с. Дере-Кьой. 

Син ми Мито, който през лятото на 1907 г. 
беше заболял от туберкулоза и беше на лечение в 
Давос – Швейцария, много се зарадва за 
купуването на чифлика и не можа да дочака 
пълното си оздравяване, напусна Давос и отиде да 
живее в чифлика с майка си и с брат ми Филип. 

Хубавия сух климат в Дере Кьой и чистия въздух 
там, спомогнаха му доста за да оздравее от 
опасната болест.  

Първата реколта от чифлика взехме през 
лятото 1909 г. Поради неурожая тая година 
прихода не можа да покрие разхода, на другата 
1910 г. прихода беше по-добър. Брат ми Филип 

отказа се да остане повече управляющ чифлика и 

отиде на Америка, а аз не можейки да оставя 
кантората си в Белград се принудих да оставя  
един от българите, жител на с. Дере Кьой за 
управляющ чифлика. Той, който се именуваше 
Дечко, се случи нечестен човек, открадна много 
неща и нямайки кого другиго да оставя за 
управител, реших да продам чифлика, ведно с 
реколтата, което и сторих през юли 1911 г. 
Продадох го на Гитев, Алтънов и Сие от с. 
Сухиндол, Севлиевско за 60 000 лева, т.е 3 000 

наполеона. 
В Белград работата ми вървеше добре. Мито 

след като следва няколко месеца в едно търговско 
училище в Базел, след това в Лайбах, в Екс-ан-

Прованс и в Лозана, напусна учението, а и аз не 
желаех да го остава да продължи да учи за да не 
се разболее наново, отворих му в София търговия 
с машини в съдружие с Йосиф Ван Шпайк от 
Базел. Работата им не провървя и ликвидираха с 
една загуба от 20 000 златни лева. 

През юли 1912 г. заминах за пръв път за 
Америка, Качих се на парахода Лузитания, който 
потегля от Ливерпул и след 6-дневно пътуване по 
океана пристигнах на 21 август в Ню-Йорк. 
Пътуването ми по море беше отлично. Настаниха 
ме в луксозна І класна кабина, гледаха ме и ми 

услужваха много добре. В Ню-Йорк щом се 
дебаркирах, бях посрещнат от буфчанеца Васил 

поп Стефанов, който освен параходна агенция, 
държеше още хотел с кафене. От парахода 
отправихме се право към кафенето му. Седнах 
на една маса до прозореца, заръчах си кафе. Още 
същия ден мислех да замина за Торонто, 
Онтарио, Канада при брат ми. Каква беше моята 
изненада, когато през прозореца видях на 
улицата Филипа, когото повиках вътре. След 

обичайните поздрави го запитах какво търси в 
Ню-Йорк. Каза ми, че си купил билет от 
гръцката компания за да замине за Неволяни и 

то за какво? Да убива Петър Стойнинчев. 
Разубедих го, повърнах билета на гръцката 
компания и го съветвах да се върне в Торонто и 

си гледа работата. Той, обаче, отказа 
категорично да отиде в Торонто и волю-неволю 

се принудих да му купя билет от Кунард за 
парахода Лузитания и го изпратих за Белград с 
заповедта да чака там у дома ми, дори [докато] 
да се завърна аз. 

Останах в Ню-Йорк само два дни. Не можах 
да разгледам много нещо, като си мислех на 
връщане да остана там повече и да разгледам 

града. От Ню-Йорк заминах за Торонто през 
Буфало и Ниагарафалс1

. В Буфало останах само 
няколко часа, тъй като не бях известил никого от 
нашенци и самичък не можех да остана поради 

незнанието на езика – английски. Около пладне 
потеглих от Буфало с бързия влак и след 20 

минути пристигнахме на моста на Ниагарската 
река, който мост е построен до самия водопад и 

дели Съединените щати от Канада. Влака спря 
на самия мост, започна ревизията, която трая 
половин час. През това време се любувахме на 
чудесната гледка на водопада, който е 
величествено нещо, чудо на природата 
допълнено от изкуството. По обширно ще 
говоря за водопада по-надолу, когато придружен 

от внук ми Мице Георгиев посетих това 
природно чудо. 

Вечерта, около 10 часа трена пристигна на 
гарата в Торонто. Щом спри трена забелязах на 
гарата на перона повече от 50 души македонци, 

между които Мице Георгиев, двамата шурей 

Мице и Ване и много други мои съселяни и 

роднини. Посрещнаха ме по царски След 

обичайните поздрави, потеглихме от гарата за 
хотел “Кинг Едуард”. Настаних се в комфортна 
стая на 6-ти етажи след като се изкъпах, облякох 
се и слезнах в ресторанта, който се намира в 
сутерена, за да вечерям. Часът беше 12, точно 
полунощ. Всички посрещачи бяха си отишли и 

бях останал самичък. Потърсих от келнерите 
листата с ястията. Поднесоха ми такава на 
английски. Потърсих на френски и ми 

                                              
1 Ниагарския водопад  
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отговориха, че само на английски имат. Чудех се, 
какво до си поръчам, а ни бях много гладен, нито 
един от келнерите не знаеше френски. Един от тях 
повика един от другарите си и го запита на 
гръцки, дали не знай малко френски за да услужи 

на чужденеца. Щом чух, че се заговори на гръцки, 

който език познавам отлично, светнаха ми очите е 
се обадих на келнера по гръцки. Веднага всички 

келнери дойдоха при мен и ме заобиколиха, 
разпитвайки ме за едно друго и като научиха, че 
съм българин още повече се заинтересуваха, тъй 

като точно тогава се готвеше балканския съюз, в 
който щяха да са и гърците. Разправих им хубави 

работи, похвалих и Венизелоса и позагаделичках 
гръцкото им честолюбие. Поднесоха ми с ястието 
и най-старото и хубаво вино. През цялото време 
на пребиваването ми в Торонто – около 12-14 дни 

тия гръцки келнери много ми услужваха.  
На другия ден заранта отидох в ресторанта на 

шура ми Ване, където се видях с много македонци 

и други българи. Всички ме приветстваха най-

сърдечно и се надпреварваха кой и кой да ме 
почерпи. Нито един ден през всичкото време на 
пребиваването ми в Торонто, не ме оставиха аз да 
си заплатя обяда или вечерята. Почти всеки ден 

ми устройваха банкети. Когато заминах от 
Торонто много нашенци ми изказаха 
недоволството си, за дето не съм ги посетил у 
домовете им или не за дето не съм имал 
възможност да съм техен гост макар и в някой 

ресторант. И аз съжалявах за нова, но ми беше 
невъзможно да задоволя всички в тия десетина 
дни що останах между тях. В всичкото време бяха 
ми в услугите като водачи и преводчици внук ми 

Мице Георгиев ш тогавашния български 

свещеник в Торонто йеромонах Теофилакт, който 
след като свърши в университета по медицина, се 
разпопи и се ожени за една македонка от Крива 
Паланка. С тия двама мой приятели и водачи, 

можах да разгледам Ниагарския водопад, където 
останахме едно денонощие и разгледахме всичко.  

 От Торонто заминах за Берлин-Онтарио, след 

голямата война преименуван на Киченер – 

Онтарио1
. В тоя град се видях с някои мои 

приятели и длъжници, от които не можах да взема 
пари.  

От там заминах за Чикаго, Санта Луиз [Сейнт 
Луис], Медисън, Индианаполис и се завърнах в 
Ню-Йорк. Пътуването ми трая само един месец, 

защото бързах да се завърна в Белград при жена 
ми и сина ми Мито, понеже внезапно се влошиха 
събитията и се очакваше всеки момент да избухне 
война между България и Турция, особено след 

атентата в Кочани и последвалото го клане над 

българите там. В началото на м. септември 1912 г. 

                                              
1 Градът се нарича така и днес. 

потеглих от Ню-Йорк с парахода Лузитания и 

след 6 дни бях в Париж и от там в Базел,  където 
престоях няколко дена. Завърнах се в Белград в 
навечерието на общата мобилизация на 
балканските държави и на 18 октомври стар стил 
се обяви войната против Турция.  

За тая война няма да говоря нищо, защото 
всичко може да се прочете в разни издания и в 
историята за големите победи на българската 
войска и за още по-големите поражения на 
българската дипломация.  

С обявяването на войната работата ми в 
Белград се прекъсна и аз с жена ми се настаних в 
София в хотел Берлин, а сина ми Мито постъпи 

доброволец в Македоно-Одринското опълчение. 
Никак не ще изчезнат от паметта ми възторгът и 

ликуванията, които бяха обладали българското 
общество в Цяла България, особено в София по 
случай бляскавите и бързи победи при Сели-

оглу, Лозенград, Люлебургас и др. Възторгът бе 
достигнал кулминационната точка, когато се 
получи официалното известие за голямата 
победа, която донесе Македоно-Одринското 
опълчение над отряда на Явер паша при Софлу, 
където никак необучени опълченци плениха 
пашата с целия му отряд, състоящ се по число 
двойно повече от нашите опълченци. Големите и 

бляскави победи на българската армия, 
предизвикаха злоба и завист в нашите съюзници 

– сърби и гърци, които не закъсняха да кроят 
планове да привлекат на тяхна страна и 

Румъния.  
В началото на м. март 1913 г.  отидох в 

родното ми село Неволяни, Леринско, където 
видях отечеството ми завладяно от гърците, 
които недвусмислено заявяваха, че те ще останат 
там въпреки съюзните договори и пр. Отидох и в 
Битоля, която бе окупирана от сърбите. Тогава 
се случи 13 март 1913 г. да падни Одрин, който 
бе обсаден от 4 български дивизии и една 
сръбска. Българите в Битоля ликуваха, а  
сърбите пуснаха слуха, че не българите, а 
сърбите превзели Одрин с техния велик топ “Св. 
Илия” и че те пленили Шукри паша, което беше 
една голяма лъжа. След падането на Одрин не 
закъсня и сключването на мира в Лондон, с 
което се определиха източните граници на 
България, а именно Мизия-Енос. Чак тогава 
българската щурава дипломация можа да се 
увери, че съюзниците сърби и гърци кроят план 

да изиграят България и вместо да постъпят 
дипломатически и осторожно, веднага 
прехвърли част от армията в Македония и на 16 

април 1913 год. нападна сърбите при Криволак и 

гърците при Ангиста. Последствията от това се 
знаят – поробването на г Македония. 
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Първите известия за сключването на 
Букурещкия договор прочетох в Загреб в вестник 
“Обзор”. Едва можах да се задържа да не падна от 
стола в кафенето, където го прочетох. Цели 24 

часа плаках като малко дете, чувствайки голямата 
катастрофа, която претърпе отечеството ми и 

рухването на идеалите, които през целия си живот 
култивирахме. На 16 юни 1913 г. аз сполучих, 
заедно с Митан Бабов да избягаме от Белград в 
Земун. Това бе едно щастие за нас, защото, ако не 
бяхме избягали щяхме да бъдем убити от 
разярените сърби. Веднага след избегването ми 

сръбските власти са направили обиск в къщата ми 

в Белград търсейки оръжие и заплашвайки жена 
ми с убийство и пр. Благодарение на 
застъпничеството на секретаря на румънската 
легация в Белград, който беше родом от Битоля  и 

мой приятел, жена ми можа да се отърве леко и да 
се прехвърли в Земун при мене. В Земун останах 
да живея до края на месец август 1914 г. 
Собствено там живееше жена ми, а аз прекарах 
времето от есента 1913 до избухването на 
голямата война – 29 юни 1914 г. в град Оршова, 
където бях отворил агенция и сполучих да имам 

голяма работа с емиграцията.  
Маджарските власти било в Земун, било в 

Оршова даваха ми неограничени права и ме 
покровителствуваха повече отколкото  ако бях 
техен поданик. Времето, което прекарах в 
Унгария – от 16 юни 1913 г. до 29 юни 1914 г. 
считам за най-щастливото в моя живот. В Оршова 
направих голяма работа и направих доста пари с 
емиграцията. Ако не беше избухнала войната и 

останех да работам още няколко години в Оршова 
щях да имам големи печалби. 

При избухването на голямата война, син ми 

Мито се намери в Оршова, а аз бях в Земун при 

жена ми, когато след няколко дена се завърнах в 
Оршова намерих сина ми записан като 
доброволец в унгарската армия. Излишно е да 
описвам мъките и страданията, които 
претърпяхме през първите два месеца от 
избухването на войната. През цялото това време 
двата града Земун и Оршова ежедневно се 
бомбардираха от сръбската артилерия. Често пъти 

прибягвахме да живеем в мазетата за да се 
предпазим от снарядите. Аз отивах и в Земун при 

жена ми често пъти, и когато най-после, когато 
сърбите успяха да нахлуят в Земун и стигнаха до 
Индия, жена ми напусна самичка Земун и избяга в 
Будапеща, а от там през Румъния в България, 
където се прибрах и аз. В това време получих 
телеграма от Оршова, подписана от д-р Шварц, с 
която ме известяваше, че син ми Мито се разболял 
тежко. Моментално потеглих за Оршова през Русе 
и когато пристигнах намерих сина ми на смъртно 
легло, имаше силно кръвоизлияние от белите 

дробове. Надежда да оздравее нямаше и всеки 

час го очаквахме да издъхне. Аз не се разделях 
от леглото му и постоянно бдях над него. 
Бомбардировката продължаваше и понеже 
квартирата ни се намираше на кея на Дунава, 
точно срещу сръбския фронт, пренесохме 
болния в подземията, където мъчно можеше да 
се живее.  

Един ден на 11 септември 1914 г., когато 
сърбите бяха престанали да бомбардират, 
изкачихме кревата в спалнята и се настанихме 
по-удобно, но тъкмо тогава Мито ми пише на 
едно парче хартия – не му беше позволено от 
лекарите да говори – че трябва още същия ден 

да го пренеса в София, иначе той не може да 
търпи тоя ад и ще се хвърли от прозореца да се 
самоубие. Докторите не позволяваха никакво 
мръдване, камо ли пътуване и ме уверяваха, че 
ако го вдигна, още по пътя от Оршова до 
Верчерова ще умре. Аз се намирах между две 
алтернативи и понеже Мито ултимативно ми 

заяви, че най-късно до пладне трябва да 
напуснем Оршова и заминем за Верчерова от 
там с влака за Калафат и от там за София, аз се 
реших да изпълня желанието му, защото и тъй и 

тъй надежда за оздравяването му нямаше.  
Помолих да ми ангажират един файтон и 

като натупахме го с възглавници, качихме Мито 
в него, качих се и аз и потеглихме за Верчерова, 
която отстои на три километра от Оршова, в 
румънска територия, където пристигнахме 
благополучно, без да бъдем обстрелвани от 
сърбите.Файтона се завърна в Оршова, а ние 
потеглихме с влака за Калафат и още същата 
вечер прехвърлихме се с параход от Калафат за 
Видин, където намерихме моряците на един 

унгарски параход, които ни познаваха и ни 

качиха на парахода, с който ни пренесоха до 
Лом.  

От там на 12 септември потеглихме за София 
и още с пристигането си там заведох Мито в 
санаториума на Крайселски при Княжево. Там 

престоя до 14 октомври и понеже 
кръвохраченето не преставаше се принудих да 
го заведа в Давос, в санаториума Шатзалп, 

където пристигнахме на 18 октомври вечерта и 

веднага беше приет. Мито там се поправи и в 
разстояние на две години съвършено оздравя и 

се завърна в София на 16 октомври 1916 г., 
тъкмо тогава, когато нашите войски разгромиха 
Румъния. 

Годините 1916, 1917 и 1918, както за всички 

българи, така и за мен бяха неспокойни. До 
септември 1918 г. ту се тревожехме, ту се 
радвахме, имаше и победи и несполуки, но до 
тогава поражение не претъпяхме. Първото и 

последно поражение, което ни тури в отчаяние, 



 

 49

беше това при Добро поле. Тогава започнаха 
нещастията за българския народ, който беше 
изиграл на карта съществованието си, ако да не 
беше сполучил в Солун г. Ляпчев с помощта на 
американския консул в София г. Мърфи да 
сключи едно изгодно примирие, в смисъл сръбски 

и гръцки войски да не влязат в България. Ако 
такива войски бяха нахлули, България не само 
щеше да бъде съвършено ограбена и изтощена, но 
рискът да загуби самостоятелността беше голям.  

На 12, 13 и 14 октомври градът София щеше 
да бъде разорен и унищожен от връщащите се 
разбунтувани войски, ако генерал Протогеров с 
големи усилия и с малко сравнително войски не 
беше успял да ги разгроми при Княжево, Горна 
Баня и Захарна фабрика. По този въпрос оставям 

на историята.  
През м. юли 1918 г. отидох в гр. Алексинец, с 

цел да върша търговия. Там се запознах с един 

грък на име Спиро Джуварович, родом от Ипир, 
но от дълго време живущ в Сърбия, човек с 
големи търговски способности. С него 
уговорихме да отворим в Алексинец фабрика за 
рязане на тютюн, в началото малка с десетина 
хавана, движещи се на ръка от работници, а в 
последствие да си доставим машини. Тогава аз 
имах възможност да купувам тютюн на листа от 
фирмата Рикес в София и то на кредит.  

На 20 август 1918 г. сключихме договор с 
Спиро Джуварович, като привлякохме в 
дружеството още двама други съдружници от град 

Алексинец, които добре познаваха местните 
условия и щяха да ни бъдат много полезни. На 28 

август 1918 г. пристигнаха в Алексинец първите 
два вагона с тютюн изпратени от София, които 
след като се разтовариха, се складираха и веднага 
започна рязането на тютюна. На 3 октомври 

същата година, т.е. в един месец и няколко дена 
сполучихме да изрежем повече от половината 
тютюн и да го продадем нас една много добра 
печалба, от която само моя дял се падаше 120 000 

лева. Като констатирахме какви можеха да бъдат 
печалбите, на 1 октомври  аз се завърнах в София 
и заръчах чрез фирмата Рикес от Германия една 
машина за рязане и една за пълнене на цигари.  

На 3 октомври потеглих от София за 
Алексинец, но влакът спря в Ниш и по-нататък не 
бе възможно да се отиде, защото германските 
войски, които бяха в Македония отстъпваха, а 
сръбските войски бяха вече превзели Враня и 

Лесковец, и трябваше да се бърза за София, 
защото последния влак щеше да потегли от Ниш 

за София същия ден, след обяд, препълнен с 
бягащи чиновници и други длъжностни лица. Аз 
насмалко щях да остана в Ниш, защото 
българският командир на гара Ниш отказа да ми 

завери позволителното, без което не бе възможно 

да се кача на трена. Молих, плаках пред този 

звяр командир без да мога да го трогна.  
В последната минута, когато вече трена беше 

в движение, един германски офицер, който е 
наблюдавал всичко, възмутен от 
несправедливата постъпка на българския 
комендант –  звяр, ме взе за ръка и ме качи на 
последния вагон, като ми каза, че в този вагон 

ще намеря двама германски войници, на които 
той е заповядал да ме защитят ако българския 
комендант се опита да ме свали от влака някъде 
по пътя. Този звяр комендант пътуваше с същия 
влак за София. На гара Пирот той дойде в вагона 
при мен и се опита насила да ме изхвърли от 
влака, под претекст, че тоя влак бил само за 
чиновници, а не и за търговци. Нищо не го 
смущаваше, че тъй като влака беше последния за 
България и ако бях останал в Пирот бях изгубен. 

Двамата германски войници, които забелязаха 
упоритостта на тоя звяр, взеха ме под своя 
защита и като дигнаха пушките, насочиха ги 

срещу него, той избяга.  
Така можах да се спася и не станах жертва на 

злобата на един озверен безумец. Друг трен след 

тоя, с който аз се завърнах в София, не дойде от 
Сърбия, защото на 4 октомври сръбските войски 

окупираха Ниш и Пирот и колкото българи бяха 
останали в Сърбия безследно изчезнаха. Така 
пропадна моята търговия с тютюна в Алексинец, 

който, ако бях упражнявал само една година, 
щях да спечеля много милиони. 

На 2 януари 1918 година син ми Мито се 
ожени. Къщата ни стана по-весела и по-
приветлива с младата булка, а пък след като на 8 

февруари 1919 година се роди първото ми внуче 
Гочето, моето душевно настроение стана по-
весело. Не можах да се разделя от дома, 
постоянно малкото ми внуче беше в ръцете ми, 

не можех да се разделя от него, освен, когато 
спеше, но и тогава не го оставях на мира, всеки 

10 – 15 минути надниквах над люлката да го 
гледам как спи и да се наслаждавам. 

Малкото растеше и се развиваше бърже за 
радост на всички ни в къщи. В началото на 1919 

год. имотното ми състояние не беше завидно. То 
възлизаше на около 20 000 лева по курс 50 лева 
американския долар или равно на 4 000 долара. 
Имайки предвид, че паричната стойност в 
Австрия и Германия постоянно спадаше, а и в 
България също, от ден на ден левът спадаше – 

през месец декември 1918 г. с 8 лева можеше да 
се купи един долар, а през октомври 1919 година 
един долар струваше 50 лева – реших се, с тия 
пари, които ми оставаха, да ги употребя за 
закупуване на един полски имот, за да има, в 
случай на нужда, с какво да се препитаваме. 
След като ходих на много места в България, да 
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търся имот, най-после на 27 декември 1919 година 
намерих сегашното ми стопанство в землището на 
село Шияковци, Софийско, тогава състоящо се от 
една водна воденичка с два чифта камъни 

инсталирана в една малка сграда от плет, една 
градинка под мелницата от 4 декара, една нива 
под мелницата от 5 декара, една полуразрушена 
къщичка и една фурна с други около 35 декара 
ниви, разпръснати из цялото Шияковско землище. 

С намерение да разменя всички ниви със 
съседни на мелницата ми, така купих целия имот 
от тогавашния му стопанин господин Максим 

Савов за 84 хиляди лева и на 29 декември 1919 г. 
се сдобих с крепостен акт. Още от началото се 
заех здраво да сменявам разпръснатите ниви и в 
една година сполучих, кое със смяна, кое с 
покупка да го докарам до сегашното му 
положение – 60 декара, които постепенно 
засаждах с овощни дръвчета. През пролетта на 
1920 година поправих и позакърпих къщичката и 

прекарах в нея месеците май, юни, юли и август с 
цялото семейство, включително и брат ми Филип.  

Последния, на 13 юни 1920 година в нетрезво 
състояние се скарал с Веселин Дасин от с 
Шияковци и го набил здравата. Като узнали това 
синовете му и роднините му с двама стражари 

отиват да го търсят на мелницата и като не го 
намерили там, отишли на гарата и там го 
намерили при фурната на Никола ……….. и 

Мальо Марков и се впуснали да го линчуват. Брат 
ми от начало започнал да ги моли да не посягат на 
него, а да го заведат с един стражар в общината 
или в околийското управление за да бъде наказан 

според закона, обаче, противниците,  а най-вече 
двамата стражари не искали и да чуят, а се 
нахвърлили върху му да го убият, а един от 
стражарите стрелял с револвера върху брат ми, 

без да го улучи. Тогава брат ми като видял, че ще 
бъде убит, решил да се отбранява и изкарал 
револвера, насочил го срещу единия от 
стражарите, негов познат, като го помолил да не 
го доближава защото ще бъде убит. Стражарят, 
обаче, не взел под внимание предупреждението на 
брат ми и се спуснал с зареден револвер срещу му. 
Тогава брат ми стреля и го наранява в бедрото на 
десния му крак. Стражарят паднал, а другия 
стражар, на име Манчо, родом от село 
Костинброд, изкарал ножа си и се спуснал по брат 
ми. Последния, виждайки, че ще бъде убит, 
стрелял два пъти върху му и го повалил мъртъв на 
земята. В това време пристигнал на гарата и трена 
идящ от Сърбия и всички пътници заедно с 
чиновниците от гарата наблюдавали случката.  

Брат ми потеглил след това необезпокояван от 
никого през нивите за към София, обаче близо до 
местопроизшествието забелязал един поручик с 
четири войници, които случайно се намирали там 

и отишъл при тях и се предал доброволно. 
Офицеринът качил брат ми на влака и го докара 
в София. На софийската гара полицията се 
опитала да откопчи брат ми от офицера и да го 
арестува в участъка, обаче поради военното 
положение, което владееше тогава и поради 

това, че брат ми се предал на офицерина, 
последния по длъжност е трябвало да го предаде 
на военното комендантство, където брат ми бе 
арестуван.  

На другия ден 14 юни 1920 година посетих 
брат ми в затвора, окуражих го и още същия ден 

направих постъпки да бъде преместен в ареста 
при Александровска болница, защото беше 
доста неразположен. След няколко дена брат ми 

беше изследван, също и свидетелите и делото се 
прекрати по причина, че брат ми е действал за 
самозащита. Понеже прокурора апелира делото, 
реши се да вложа парична гаранция от 500 лева 
за да го пуснат на свобода. Вложих гаранцията, 
освободих брат ми и след няколко дена го 
изпратих за родното ни село Неволяни1

 в 
Гърция, при семейството му. 

 

С това ръкописът свършва. Съпоставянето 

на някои дати и събития, описани в текста, 

позволяват да се предположи, че е писан около 

1933 г. Дядо Наум умира на 13 декември 1940 г. 

в София на 78 години. 

                                              
1
 По-късно Филип заминава за Америка, където 

се оженва и има 5 деца – Гочо, Пандил,  Христо,  

Цила и Фана. Техните наследници и днес са в 
Америка, но няма сведения за тях. 
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Бележки:  

с. Горно Неволяни (на гръцки димотики: Σκοπιά, Скопия, старо Άνω Νεβόλιανη, Ано Неволяни) е 

село в Егейска Македония, Република Гърция, в Дем Лерин (Флорина), Ном Лерин, Област Западна 

Македония с 571 жители (2001). Селото е наречено Горно Неволяни, за да се различава от другото 

леринско Неволяни - Долно Неволяни (Валтонера). 

География 

Селото е разположено на 10 километра южно от номовия и демов център Лерин (Флорина) в 

устието на живописна долина между ридовете на Нередската планина Кула от север и Лопушки рид от 

юг тъкмо преди Неволянската река (Кефалари) да излезе в Леринското поле. 

История 

В края на 19 век Неволяни е голямо предимно българско село в Османската империя. В 

"Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника", издадена в Константинопол в 1878 

година и отразяваща статистиката от 1873 Неволено е посочено като село с 200 домакинства с 390 

жители българи и 206 мюсюлмани.
[1]

 Според статистиката на Васил Кънчов в 1900 г. Неволяни има 

1260 жители българи и 300 турци.
[2]

 В началото на 20 век християнското население на селото е 

разделено в конфесионално отношение на екзархисти и патриаршисти, но преобладават гъркоманите. 

По данни на секретаря на Българската екзархия Димитър Мишев в 1905 година в Неволяни има 480 

българи екзархисти и 1 080 патриаршисти, като функционират българско и гръцко училище. [3]
 

През 1912 година Неволяни попада в Гърция и е прекръстено на Скопия. След Гръцко-турската 

война, турското население на Неволяни се изселва и на негово място са заселени 74 бежанци от Мала 

Азия. След Втората световна война голяма част от населението на Неволяни емигрира отвъд океана. 

Според Тодор Симовски съотношението между местното население и потомците на колонистите гърци 

е 3 към 1.  

Преброявания 

• 1913 - 1 833 души  

• 1920 - 1 520 души  

• 1928 - 1 478 души  

• 1940 - 1 731 души  

• 1951 - 1 522 души  

• 1961 - 1 077 души  

• 1971 - 732 души 

• 2001 - 571 души 

Литература 

1. „Македония и Одринско. Статистика на населението от 1873 г.“ Македонски научен институт, 

София, 1995, с. 82-83.  

2. Васил Кънчов. „Македония. Етнография и статистика“. София, 1900.  

 



Още стотици книги на дейци родени       

в географска област Македония       

може да намерите на: 

 

www.strumski.com 
........................................................................................................................................................... 

Библиотека „Струмски”  

е създадена в памет на  

загиналите за Родината. 

 

http://www.strumski.com/

